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BANDUNG, (PR).-
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berkomitmen membantu pe

nataan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah penyangga
ibu kota Provinsi J awa Barat. Sejumlah inovasi yang telah di
terapkan di Kota Bandung akan dihibahkan.
Saat berkunjung ke Sumedang beberapa waktu lalu, Ridwan

telah memberikan sketsa revitalisasi Alun-alun Sumedang secara
cuma-cuma. Ridwan menuturkan, perubahan yang dilakukan di
Alun-alun Kota Bandung ia rancang untuk merapikan sekaligus
menghidupkan kembali ruang publik yang nyaman.

"Kalau Alun-alun Sumedang biasa digunakan untuk upacara,
berarti di salah satu sudutnya harus ada seperti plaza di balai kota
(Bandung) karena dulunya plaza ini pun dikelilingi tempat parkir.
Akan tetapi, dengan penataan sedemikian rupa sehingga hasilnya
seperti sekarang, lebih rapi," ujar Ridwan Kamil saat menerima
kunjungan Bupati Sumedang terpilih versi hitung cepat, Dony Ah
mad Munir, di Balai Kota Bandung, Selasa (3/7/2018).
Saat ini, Alun-alun Sumedang belum memberi daya tarik bagi

wisatawan. Maka, saat kunjungan ke lokasi yang berada di depan
Masjid Agung Sumedang itu Ridwan merancang gambar revitali
sasi alun-alun di atas kertas dalam tempo singkat. Alun-alun Su
medang baru nanti akan membagi fungsi ruang agar menjadi ru
ang berkumpul warga berbagai usia yang tidak membosankan.
Selain itu, Ridwan juga memberikan coretan rancangan penata

an kawasan wisata di Waduk Jatigede Sumedang. Dengan begitu,
wisatawan akan mendapatkan banyak tempafyang dikunjungi di
Sumedang. Untuk melengkapi transportasi wisatawan di Sume
dang, Ridwan juga menawarkan konsep bus Bandung Tour on Bus
(Bandros). Di Kota Bandung, bus berdesain trem klasik itu sudah
berjalan reguler berdasarkan rute.
Memenuhi permintaan tata kelola birokrasi yang diminta Dony,

Ridwan menawarkan manajerial terkait peningkatan kinerja apa
ratur sipil negara (ASN) melalui bantuan teknologi informasi (TI).
Kepala daerah yang menerapkan sistem itu hanya cukup meng
awasi dari layar perangkat digital secara instan. "UntukASN, kami
punya sistem e-RK yang bisa memonitor sejauh mana kinerja ASN
di Pemkot Bandung. Nanti aplikasinya silakan bawa dan terapkan
di Sumedang," katanya.
Di tempat yang sama, Dony menuturkan kunjungan itu sekaligus

mengucapkan selamat atas terpilihnya Ridwan Kamil sebagai guber
nur sesuai basil hitung cepat Pilgub Jabar 2018.Melihat keberhasilan
sejumlah inovasi di Kota Bandung, Dony ingin mengadopsinya.
"Sayajuga belajar tentang tata kelola pemerintahan Kota Bandung,
mulai dari ruang kerjanya, Bandung Command Center, ruang rapat,
tips menata pemerintahan dengan IT, hingga dibawa keliling dengan
mobil Bandros," ujarnya. (Muhammad Fikry Mauludy)***
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