
    Berita Penerimaan di BAPPEDA Kabupaten Bandung lppm@apps.ipb.ac.id lppm.ipb.ac.id  Kegiatan penerimaan mahasiswa KKN-T Das Citarum dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2018. Mahasiswa tiba di lokasi pada pukul 07.15 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bandung. Acara dimulai bersama Kepala BAPEDDA yaitu Bapak Ernawan Mustika dan dimoderatori oleh Bapak Irvan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kepala dinas, kepala camat, dosen IPB, serta perwakilan mahasiswa sejumlah 40 orang. Dalam acara penyambutan tersebut, Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno S.Pi, M.Si selaku pimpinan rombongan KKN-T Das Citarum (wakil Kepala LPPM IPB Bidang Pengabdian pada Masyarakat) menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan KKN selama 40 hari kedepan. Setelah Prof. Sugeng menjelaskan secara struktural, maka Kepala BAPPEDA pun menyampaikan penjelasan terkait sejarah di Kabupaten Bandung, bagaimana pembangunan daerah di Kabupaten Bandung diberbagai wilayah. Kabupaten Bandung terkenal sebagai daerah yang sering terkena banjir, potensi Kabupaten Bandung, bahkan kantor BAPPEDA pun terjadi pemindahan tempat berkali-kali dikarenakan banjir. Lantas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Asep memaparkan bagaimana kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung yang masih dikatakan kurang memenuhi syarat, aliran sungai utama yaitu Citarum pun saat ini dalam kondisi kritis sehingga diperlukan berbagai elemen untuk turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan sampah yang menjadi titik fokus yang telah disampaikan oleh Kadis LH yaitu permasalahan sampah begitu kompleks sehingga harus ada penanganan secara komunal, yaitu ambil, buang, dan penanganan secara teknis. Penanganan ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan lubang biopori disetiap rumah minimal dua lubang dan melakukan pemilahan dari sampah organik dan non organik. Kemudian banyak sekali gerakan-gerakan yang telah diterapkan oleh pemerintah seperti satu orang diwajibkan untuk menanam dua pohon, membuat pojok edukasi sampah, bersih, menerapkan karung edukasi, dengan demikian diharapkan masyarakat dapat tertib terhadap residu yang dihasilkan setiap harinya. Solusi-solusi yang diajukan merupakan tantangan, sebab pola pikir masyarakat yang akan kita rubah yaitu dari yang semula membuang sampah sembarangan dan tidak dipilah, tetapi sekarang kita mencoba dengan hal-hal yang menurut mereka tidak biasa, yang berarti harus ada insentif yang akan mereka terima sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dalam penanganan hal ini, pemerintah terus mengupayakan yang terbaik demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara mahasiswa KKN-T IPB dengan Kadis LH. Setelah itu, dilakukan penyerahan souvenir dari IPB kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung dan diakhiri dengan pembacaan doa serta foto bersama.   
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