Let's Support Botcats

Let's Support Botcats, idea for our cats. Labib and team offer an idea to support the life
of wild cats. Let's support and find the article here:
Botcats: Dari Botol untuk Kucing
Kecintaan terhadap kucing telah mendarah daging di kehidupan masyarakat Indonesia.
Kedekatan kita dengan hewan menggemaskan ini tercermin dari banyaknya aktivitas kita
yang ditemani oleh kucing-kucing, seperti berbelanja di pasar, makan di rumah makan,
maupun bersantai di rumah. Namun masalah timbul ketika kucing-kucing liar itu itu tidak
mendapat kehidupan yang layak, bahkan untuk sekedar makan. Bukan salah kita memang,
namun akankah kita menutup telinga ketika rintihan kelaparan mereka terdengar kian
mengiris hati?
Di sisi lain, permasalahan sampah menjadi trending topik tak tergantikan selama beberapa
dekade. Adapun sampah yang menjadi biang keladi berbagai masalah lingkungan yaitu
botol plastik. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan peringkat ke 4 penggunaan
botol plastik untuk minuman terbanyak di dunia, yaitu mencapai 4,82 miliar galon per
tahun. Meski sejak lama penanggulangan sampah di Indonesia telah diupayakan melalui
berbagai program pemerintah maupun inisiatif masyarakat, belum ada solusi mutakhir
untuk mengatasi problema sampah.
Planbots, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh tim mahasiswa IPB dari departemen Biologi
dan Teknik Mesin dan Biosistem menawarkan solusi unik untuk kedua permasalahan
tersebut. Basis gerakan ini adalah mengedukasi masyarakat untuk menumbuhkan
kepedulian lingkungan, yang diawali dengan memanfaatkan kecintaan masyarakat terhadap
kucing yang telah menjadi hewan yang dekat dengan manusia. Adapun proyek pertama
dari Planbots yaitu BotCats, semacam vending machine yang menukarkan botol plastik
dengan pakan kucing secara otomatis. Botol bekas yang terkumpul akan disalurkan ke
perusahaan daur ulang plastik sebagai sumber dana untuk mengisi ulang stok pakan
kucing. Dengan demikian sampah botol plastik dapat berkurang dan kesejahteraan kucing
akan meningkat. Kami berharap proyek ini dapat mewujudkan mimpi kami menciptakan
hidup yang harmonis antara manusia dan hewan.

Saat ini Botcats sedang mengikuti kompetisi Indonesia Sociopreneur Challenge (IsoC)
2016 dan telah memasuki tahap semifinal. Kami mengharapkan dukungan dan bantuan
keluarga besar Departemen Biologi IPB untuk membantu kesuksesan kami dalam ajang ini
dengan vote project kami. Caranya adalah sebagai berikut:
1. Registrasi di website ISoC 2016
2. Buka halaman voting, lalu buka project nomor 4 (Botcats).
3. Klik “VOTE NOW”.
Semoga keberhasilan Botcats di kompetisi ini membuka jalan bagi proyek ini menuju
kesuksesan. Terimakasih atas dukungannya,
Salam Lestari!
Botcats Team

