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“Bila kau benci pada seseorang, ambilah uangnya sebanyak

mungkin, dengan cara yang ia senangi”. Itulah pepatah cina lama yang

menggambarkan hubungan Indonesia dan Malaysia di mata orang

Bandung. Saat ini banyak teman di Malaysia menyampaikan hasratnya

yang besar untuk berkunjung ke Bandung, setelah mendengar dari teman-

temanya yang telah berkunjung ke sini. Di mata mereka Bandung mampu

menyuguhkan sesuatu yang lain di banding kota-kota lain di Indonesia,

alam maupun budayanya.

Sikap masyarakat kota Bandung yang terbuka, ramah dan sopan menjadi nilai lebih dalam

pembentukan identitas kota Bandung. Juga melalui ekonomi kreatifnya mampu menimbulkan

ketertarikan para wisatawan. Besarnya hasrat masyarakat Malaysia, ditangapi dengan terus

bertambahnya penerbangan langsung dari negeri itu ke Bandung. Pun Singapura mulai membuka

penerbangan langsung tujuan Bandung pada tanggal 24 Maret 2009, kurang dari 2 bulan berikutnya

dikarenakan banyaknya permintaan maka penerbangan langsung dari Singapura ke Bandung ditambah

menjadi 2 kali penerbangan. Itu membuktikan bahwa Bandung sudah menjadi trade mark Indonesia

dimata wisatawan Singapura, yang akan berpotensi signifikan kepada wisatawan eropa dan asia lainnya.

Yang mengusik pikiran saya kemudian, dengan mengandalkan media “Word of Mouth” saja

sudah begitu mengundang hasrat wisatawan mancanegara, apalagi bila promosi wisata benar-benar

dikelola secara baik. Sejauh ini, saya tidak menemukan satu pun media promosi kota Bandung di

Kualalumpur dan Singapura, maupun kota besar lain di Negara ASEAN sekali pun. Kemudian dari

perspektip yang lain tercuat kekhawatiran, apakah fenomena ini tidak akan mengundang pendatang

semacam Noordin M.Top kembali mengacaukan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, sesiap apakah

manajemen pariwisata kita mampu menangguk keuntungan dari fenomena ini, bukan malah kehadiran

pendatang menciptakan kemudaratan yang berkepanjangan bagi masyarakat kota tercinta kita ini.

Manajemen Wisata

Beberapa daerah pusat perbelanjaan, penginapan dan kuliner sekarang semakin bertambah

dengan banyaknya wisatawan yang datang ke kota Bandung. Itu menjadi peluang bagi para pengusaha

untuk memperoleh keuntungan, dan berusaha memperluas usaha yang telah dijalankan serta

meningkatkan kesempatan kerja. Timbulnya beberapa “brand asing ternama” yang bergerak di bidang

penginapan dan pusat perbelanjaan, menambah kompetitor dalam pergerakan usaha di bidang jasa dan

wisata, namun menciptakan gairah baru bagi bisnis serupa itu disini. Kedatangan wisatawan benar-

benar mengundang adrenalin kreativitas masyarakat kota Bandung yang memang sejak lama telah

menyimpan potensi itu. Bila kita naik taksi di negeri jiran, yang kebetulan supirnya memasang radio,

maka dapat dipastikan studio radio apapun akan terdengar lagu-lagu dari kelompok musik asal Bandung.



Peterpan, ST12, GIGI, dan lainya telah menjadi penyambung rasa ketertarikan mereka untuk berkunjung

ke Bandung. Demikian pula saat Persib main di sana antusiasme masyarakat sangat besar. Alhasil,

seperti diungkap di awal tulisan, kota Bandung dimata kaum muda Kualalumpur tetap sangat menarik,

walau isyu sweeping di kola lain sempat mereka dengar.

Namun kemarakan hadirnya wisatawan membuat kepadatan dan keruwetan yang terjadi di

kota Bandung semakin meningkat pula. Fenomena itu terjadi setiap harinya, dari kendaraan umum

sampai kendaraan pribadi meyebabkan kemacetan di seluruh jalan utama kota Bandung. Nomor

kendaraan luar kota mendominasi jalanan kota Bandung di saat liburan. Ditambah dengan para

pedagang kaki lima yang mengambil “tempat” dari pejalan kaki, bahkan pejalan kaki pun sering merasa

tidak nyaman. Memang bagi sebagian wisatawan lokal, kehadiran pedagang kaki lima juga merupakan

bagian dari daya tarik kota Bandung. Dan sementara orang-orang kecil juga layak ikut menikmati durian

runtuh ini. Bagi masyarakat Bandung secara umum, fenomana ini telah menyebabkan akhir pekan

menjadi penjara baru, mereka lebih memilih diam di rumah. Keluhan tentang keadaan yang semerawut

ini, pernah saya dengar pula di atas pesawat dari kelompok wisawatan mancanegara yang baru pulang

dari Bandung.

Di usia yang hampir dua abad ini kota Bandung membutuhkan manajemen kota yang lebih

handal. Usaha walikota saat ini membawa kota Bandung menjadi kota “Bermartabat”, sejauh ini telah

berhasil. Fakta meningkatnya apresiasi masyarakat luar kepada kota Bandung adalah bukti yang tidak

bisa ditepis. Salah satu stasiun televisi swasta telah menobatkan kota Bandung sebagai kota ternyaman

kedua di Indonesia bukti nyata hal tersebut. Yang kita butuhkan adalah bagaimana maintanace kota

semakin baik di hari-hari mendatang. Dan itu membutuhkan kerja bersama-sama.

Dari hasil perbincangan dengan sesama mahasiswa asal Bandung di Kualalumpur, setida-

tidaknya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian kita, yakni pertama penataan infrastruktur

perkotaan, sangat ironis bila kita bertekad menjadi kota jasa tapi jalan disana-sini berlobang dan

perbaikan saluran tidak pernah selesai-selesai. Kedua, revitalisasi tata ruang dan system administari

kependudukan, akar masalah dari keduanya adalah keberanian untuk menegakan kepastian hukum. Bila

tidak kota hanya kebagian macet, serta pesta sampah, serta munculnya pendatang “haram”. Coba

sekali-kali ajak bicara pengemis-pengemis di persimpangan menggunakan bahasa Sunda, jawabannya

pasti bukan bahasa Sunda.

Dan ketiga, kembangkan budaya sinergitas antar elemen yang ada. Kota Bandung pusatnya

orang-orang pintar di bidang perencanaan kota tapi kotanya berkembang tanpa rencana. Tempatnya

para investor datang berbondong-bondong, tapi nilai tambah tetap jatuh ke Jakarta. Tempatnya

budayawan ternama tapi hanya punya saung mang Udjo yang bisa ditampilkan. Ketiga hal itu akan

mengerucut pada pentingnya penguatan identitas kota. Kalau Bali atau Jogja identitasnya jelas sebagai

kawasan dan kota berbasis budaya. Jakarta, Kualumpur atau Singapura sebagai kota Internasional. Dan

konon Bandung mau menjadi kota Jasa, lantas apa yang sudah kita dikerjakan? Cag wilujeng milangkala

ka 199.
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