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Dalam rangka menanamkan cinta lingkungan di kalangannmahasiswa, Institut Pertanian Bogor
(IPB) menggelar Bina Cinta Lingkungann(BCL). Kegiatan BCL tahun ini diikuti oleh 1.360
mahasiswa Program PendidikannKompetensi UmumÂ (PPKU) IPB Angkatan 53. Kegiatan ini
berstatus nonnkurikulum dan tanpa beban kredit (sks). Pelaksanaannya dilakukan dua
gelombang,nyakni pada tanggal 13 Mei dan 20 Mei 2017. Para mahasiswa ini berkreasi
menatanlingkungan selama satu hari penuh di 17 Desa/Kelurahan Lingkar Kampus IPB.nn
Â nn
Ketua pelaksana BCL 2017, Dr. I Wayan Astikanmenyampaikan bahwa BCL adalah wahana bagi
pendidikan mahasiswa dalam mengasahnkeahliannya, menanamkan sikap peduli kepada
lingkungan, dan meningkatkannkemampuan berinteraksi dengan masyarakat. â€œDengan kegiatan
ini, mahasiswanbelajar untuk dapat mendekatkan diri dengan masyarakat, belajar mendengar
dannberempati kepada masyarakat,â€• ujarnya.Â nn
Â nn
Tiap kelompok terdiri dari 40 mahasiswa PPKU, satu dosen pembimbing, lima asisten (dua
Mahasiswa ArsitekturnLanskap, satu peserta SUIJI SLP 2017, satu Bem Fakultas/nBEM KM, satu
Senior Residence Asrama mahasiswa PPKU), dan 40nsiswa SD. Adapun 17 desa/kelurahan lingkar
kampus tersebut adalah KelurahannBalumbang Jaya, Situ Gede, dan Margajaya di Kecamatan
Bogor Barat Kota Bogor;nDesa Babakan, Cikarawang, Dramaga, Ciherang, Sinarsari, Neglasari,
Petir,nPurwasari, Sukawening, dan Sukadamai di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
DesanCihideung Ilir, Cihideung Udik, Benteng dan Cibanteng di Kecamatan Ciampea
KabupatennBogor.nn
Kegiatan BCL diantaranya membersihkanndan menata salah satu gang yang ada di desa,
sosialisasi kebiasaan cucintangan bagi siswa SD, dan menata taman sekolah bersamanmurid SD
dan masyarakat. Selanjutnya, para peserta mengunjunginarea pertanian dan usaha
kecilnmenengah (UKM)Â pertanian/pangan, serta wawancara dan diskusi dengan penduduk/tokoh
masyarakat. Keberadaan mahasiswa Arsitektur Lanskap sangatnmembantu warga desa menata
lingkungan sekitar. Para mahasiswa ini membagi ilmunyang dipelajari di bangku kuliah kepada
warga desa dalam menata keindahanndesanya.nn
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Vivin, salah satu peseta BCL 2017nmengatakan kegiatan ini memberikan motivasi kepada para
mahasiswa untuknmengabdi pada masyarakat, bisa membaur, bisa mengerti persoalan yang ada
dintengah mayarakat, dan berinteraksinlangsung dengan kehidupan masyarakat.(Awl)nn
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