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Salam redaksi 

  Biarkan ia lahir dari ketiadaan, berawal dari kecil, 

berharap terus berkembang dan memberi manfaat 
bagi banyak orang. 

“BULETIN JEJAK ALUMNI” ialah sebuah langkah 
kecil yang dipersembahkan oleh alumni Biologi 
Universitas Bangka Belitung dalam permulaan 
memberikan manfaat bagi almamater tercinta. 

Segala puji bagi Tuhan Semesta Alam yang telah 
menguatkan hati dan niat kami, sehingga kami terus 
berupaya untuk menyelesaikan dan menerbitkan 
buletin perdana ini. Buletin ini diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai kehidupan pasca 
kampus dan juga pengalaman selama masa 
perkuliahan.  

Terima kasih untuk para dosen Jurusan Biologi UBB 
atas segala dukungan dan kepercayaannya, semoga 
ini akan menjadi media yang efektif untuk 
mempererat silaturahim. Terima kasih pula pada 
semua pihak yang turut berpartisipasi demi 
terbitnya buletin perdana ini.  

Masih sederhana, masih banyak kekurangan, 
sampaikan saran dan masukan pembaca, supaya 
kami mampu memperbaikinya di edisi yang akan 
datang. 

Salam Lestari 
Redaksi Buletin Jejak Alumni 

 



EKSISTENSI IKATAN KELUARGA 

ALUMNI DAN PEMBENTUKAN 

ika alumni biologi ubb 

  

Pentingkah adanya Ikatan Keluarga Alumni (IKA) bagi suatu 
Perguruan Tinggi? 

Tidak bisa dipungkiri bahwa berkembangnya suatu Perguruan 
Tinggi, salah satunya didukung oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) 
yang kuat. Suatu institusi perguruan tinggi yang hebat rata-rata 
memiliki jaringan alumni yang solid. Itu semua karena alumni 
memiliki peran yang penting bagi kemajuan almamaternya. 

 Alumni dapat berperan dalam memberikan saran dan program 
nyata untuk pengembangan kampus. Selain itu, alumni suatu 
Perguruan Tinggi kerap menjadi cerminan dan reputasi dari suatu 
perguruan tinggi di masyarakat. Hal yang tidak kalah penting ialah 
adanya relasi yang dibangun oleh alumni dengan kampus akan 
menjadi jalan untuk memperluas jaringan kampus dan juga dapat 
menjadi sumber informasi pekerjaan bagi mahasiswa yang sedang 
menempuh studi maupun yang beru lulus. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk suatu wadah 
yang dapat menghimpun para alumni dari suatu perguruan tinggi. 
Jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung telah memulai langkah 
tersebut dengan membentuk Ikatan Keluarga Alumni Biologi UBB. 
Diharapkan dengan terbentuknya IKA Alumni Biologi UBB, alumni 
dapat bersinergi dengan  pihak kampus, khusunya Jurusan Biologi 
UBB, dan memberikan sumbangsih terbaiknya demi mewujudkan visi 

dan misi kampus.  

Dinda Wiranti 
Ketua IKA Biologi 

UBB 
 

Atikah Rukmana 
Wakil Ketua IKA 

Biologi UBB 
 

Rizka Purnama R. 
Sekretaris IKA 
Biologi UBB 

 



Ini Tentangku.. 

Oleh: Rita Surahani 

 terang saja, aku masuk Jurusan Biologi karena asalkan kuliah saja. 

Bidang yang lebih aku sukai adalah di bidang seni, aku suka menyanyi dan menari. 

Aku dan teman-teman SMA ku pernah mencari tahu tentang beasiswa kuliah di 

bidang seni ke Dinas Pendidikan waktu itu, ternyata tidak ada. Mau kuliah di luar, 

namun ekonomi tidak mendukung. Aku tidak akan memaksa kedua orangtuaku. 

Prinsip dalam hidupku adalah jalani dan jalani seperti air yang mengalir. Aku 

memilih Universitas Bangka Belitung sebagai tujuanku. Mau mencoba di kesehatan, 

eh tingginya tidak memenuhi syarat.. hahaha..  

Setelah mengikuti tes SBMPTN aku hanya mempasrahkan diri kepada Allah, 

kalau lulus syukur, kalau gak baru daftar di perguruan tinggi lainnya, begitulah 

pemikiranku waktu itu. Pilihan pertama ku 

adalah jurusan Agribisnis, dan ternyata 

aku lulus di pilihan kedua, jurusan Biologi. 

Aku lumayan menyukai jurusan itu. Namun 

kadang di masa perkuliahan, ada kalanya 

bosan dan penat dengan tuntutan di Jurusan 

Biologi. Tugas yang begitu banyak serta mata 

kuliah yang rumit bagiku. Ya sudahlah.. 

jalani saja dulu.. Satu persatu teman sekelasku keluar dari jurusan biologi dan 

memilih untuk berhenti atau pindah kuliah. Syukurlah aku masih bertahan.. wkwk 



Selalu ada hikmah dalam setiap pilihan yang kita ambil. Pelajaran dan alasan 

kenapa dosen memberi kita tugas begini dan begitu, semuanya untuk kebaikan kita. 

Belajar di bidang biologi membuat aku tahu bagaimana kekuasaan Allah SWT. 

Bagaimana Allah membentuk makhluk hidup sedemikian rupa, begitu kompleks, 

begitulah kata dosenku. Makhluk hidup yang tersusun atas struktur yang tersusun 

bak mesin hingga jadilah “AKU”. Kadang, kita menyukai sesuatu karena kita 

menjalaninya terus-menerus. Saat pertama masuk kuliah, aku hanya asal bicara ingin 

jadi peneliti, suka meneliti, padahal belum tahu apa-apa. Tibalah aku di penghujung 

semester, saatnya bereksperimen. Penelitian aku jalani hampir 2 tahun lamanya. 

Selama menjalani penelitian aku jadi bercita-cita ingin jadi peneliti yang hebat. Aku 

berfikir betapa hebatnya para peneliti yang menemukan temuan-temuan yang tidak 

pernah terduga sebelumnya. Penelitian itu keren, tapi harus tekun dan penuh 

kesabaran. Suka duka tak terhingga lagi untukku  ceritakan. Namun Alhamdulillah 

akhirnya selesai juga, hingga aku wisuda walaupun jauh dari tepat waktu. Pada 

akhirnya aku bisa membuat orangtua ku lega, sudah menyelesaikan sekolah keempat 

anak-anaknya hingga kuliah. Alhamdulillah. Terimakasih yang tak terhingga untuk 

para dosenku yang tercinta. Semoga Tuhan senantiasa membalas jasa-jasamu. Aamiin.  

 

    
 



PENTINGNYA SERTIFIKAT 

KAMPUS DI DUNIA KERJA 

Oleh: Deri Andayani 

 

 

 

 

ertifikat kampus adalah 
sehelai kertas yang 
didapatkan mahasiswa 

sebagai tanda pengakuan telah 
mengikuti organisasi, memenangkan 
suatu kompetensi tertentu, atau tanda 
sebagai asisten pengajar di kampus.  

Salah satu kegiatan kampus yang 
dapat diikuti mahasiswa adalah 
himpunan mahasiswa jurusan., BEM 
Fakultas, DPM Fakultas, PMI, Olahraga, 
dan lain-lain. Selain itu juga dapat 
mengikuti mengikuti kompetensi 
olahraga, mahasiswa berprestasi, 
menulis karya tulis ilmiah dan 
sebagainya. Mahasiswa juga bisa ikut 
tes pemilihan pengajar sebagai asisten 
dosen.  

Kegiatan kampus tersebut 
diutamakan sebagai pemacu semangat 
kuliah dan menambah wawasan serta 

pengalaman. Di sisi lain mahisiswa 
juga akan mendapatkan sertifikat. 
Sehingga pada akhirnya mereka dapat 
menghargai dan ingin berpartisipasi 
terus di setiap kegiatan. Sertifikat ini 
juga sebagai nilai tambahan kegiatan 
non-akademik di kampus. 

Selain memiliki nilai akademik 
yang bagus, mahasiswa juga harus 
dibantu dengan sertifikat non- 
akademik. Dengan sertifikat ini 
diharapkan dapat menjadi penunjang 
ketika measuki dunia pekerjaan. Di 
awal memasuki dunia kerja, para 
alumni belum mempunyai pengalaman 
kerja sedangkan  posisi ditempat kerja 
yang diinginkan harus mempunyai 
pengalaman minimal satu tahun. 
Disinilah kegunaan sertifikat tersebut, 
yakni dapat menjadi acuan bagi pihak 
penerima untuk mempercayai dan 
layak diterima. 

Disadari bahwa, sertifikat ini 
sangat berguna sekali bagi para alumni 
yang baru masuk dunia pekerjaan.  
Akhirnya dapat diterima ditempat kerja 
dan dihimbau untuk para mahasiswa 
harus lebih menyadari arti penting 
sertifikat dalam kelangungan 
penerimaan di dunia pekerjaan. 

S 



Langkah 

Menggapai Asa  

Assalamualaikum.. Saya Reni 

Gustria alumni Universitas Bangka 

Belitung Jurusan Biologi. Saya mau cerita sedikit mengenai aktivitas saya 

belakangan ini pasca menjadi alumni. Saya sekarang lagi semangat-semangatnya 

cari info lowongan kerja. Maklum lah yaa pengangguran hehe. Hampir setiap hari 

saya mengantar lamaran kerja bolak balik Koba-Pangkalpinang. Setelah ngantar 

lamaran, biasanya saya selalu menunggu panggilan interview. Tapi mungkin belum 

rezekinya dapat kerja waktu itu. Nah, suatu ketika saya dapat info dari teman kalo 

ada lowongan kerja OS di Perusahaan BUMN bagian customer servicenya. 

Kesempatan yang begitu berharga buat saya karena dari SMA saya sangat 

menginginkan kerja di perusahaan tersebut. Ditambah saya sangat tertarik untuk 

mendapatkan posisi CS. Selain ingin mendapatkan pengalaman, saya juga ingin 

mempergunakan ilmu yang saya miliki dibidang tersebut. Setelah melamar kerja, 

Alhamdulillah saya pun mendapat panggilan tes 1. Seminggu setelah interview tidak 

ada kabar lagi seperti hilang cerita, galaaaauuupun berdatangan. Seminggu 

kemudian alhamdulillah mendapat panggilan tes ke-2. Minggu selanjutnya kembali 

mendapat panggilan tes ke-3. Saya berharap sih masih ada panggilan untuk tes 

terakhir karena sudah diberi kesempatan sampai tahap ke 3. Semoga saja harapan 

saya terwujud. Kalopun gagal sampai tahap ini mungkin saya harus belajar 

mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik saya. Yang penting selalu ikhtiar yang 

disertai doaa. Semangaat!! 

 

  



 

 

Biology Berpantun 

Oleh Mela Febriana 

 

 

Pergi kepasar membeli patin 

Patin di masak bumbu santan 

Mohon maaf lahir dan batin 

Karena sekarang bulan ramadan 

Pergi ke UBB jalan kaki 

Paling seru sambil berjalan pagi 

Kalau suka mengeksplorasi bumi 

Sudah pasti jurusan biologi 
 

Setelah hujan hadirlah pelangi 

Sungguh elok warnanya 

Sungguh indah negeri laskar pelangi 

Negeri elok banyak ppantainya 

Mela Febriana 
Biologi 2012 


