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KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, kami dapat menghadirkan Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI)
Volume 3 Nomor 1 Juni 2016. JBBI merupakan media yang mempublikasi
tulisan/naskah orisinil dalam bidang bioteknologi dan biosains. Naskah yang dipublikasi
pada jurnal ini, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, mencakup hasilhasil kerekayasaan dan penelitian mutakhir, ulasan singkat (review), analisis kebijakan
atau catatan penelitian singkat (Research Communication and Notes) mengenai
metoda/teknik percobaan, alat, pengamatan, maupun penemuan baru berupa hasil
awal percobaan untuk menarik perhatian komunitas ilmiah. Naskah mencakup
beberapa bidang bioteknologi seperti bioteknologi pertanian, bioteknologi industri,
bioteknologi kesehatan, bioteknologi lingkungan dan lain sebagainya.
Edisi Tahun 2016 ini adalah edisi JBBI pertama yang menerapkan sistem online, open
Journal System (OJS). Dengan sistem online ini, biaya penerbitan menjadi lebih murah
dan pembaca yang dapat mengakses jurnalpun akan lebih banyak. Penerapan sistem
online ini berhasil dilakukan atas bantuan dan bimbingan dari Pusat Manajemen
Informasi BPPT. Naskah-naskah yang diterbitkan pada edisi ini telah melalui beberapa
tahap proses, mulai dari tahap seleksi, penelaahan, penyuntingan tata bahasa dan tata
letak hingga proofreading, sebelum akhirnya dapat diterbitkan.
Mulai tahun 2016 juga, pengelolaan JBBI telah dialihkan dari Balai Bioteknologi BPPT
menjadi di bawah koordinasi Kedeputian Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT.
Semoga dengan pengelolaan yang baru ini, keberlangsungan JBBI dapat terus terjaga
dengan kualitas yang lebih baik.
Akhir kata, permohonan maaf disampaikan kepada para penulis bahwasanya masih
ada naskah yang belum dapat diakomodasi dalam edisi ini mengingat proses revisi
belum selesai, sementara waktu tenggat penerbitan sudah terlampaui. Naskah-naskah
tersebut diharapkan dapat diterbitkan pada edisi berikutnya.
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UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan dan Manajemen Balai Bioteknologi
dan Kedeputian TAB BPPT, yang telah memberikan dukungannya untuk kelancaran
penerbitan Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) ini. Kami juga mengucapkan
terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan dari Pusat Manajemen Informasi BPPT
atas bantuan dan bimbingannya sehingga JBBI berhasil terbit secara online.
Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada para penulis yang dengan komitmen dan
semangat tinggi telah berkontribusi pada edisi Bulan Juni 2016.
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