
/ 
~ '-' ,_, ,.., 

.,. 
- ~ -

~EMAIi RIPAH WIBAWA MUKnt-( 

PROFIL 
KOTA BANDUNG 

Kota Bandung adalah lbu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota 
Bandung secara geografis terletak antara 107 Bujur Timur 
dan 6 55' Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung 
juga terletak di tengah-tengah provinsi jawa barat, serta 
berada pada ketinggian kurang lebih 768 meter di atas 
permukaan laut. 

Kota Bandung memiliki luas wi layah 16.731 hektar, yang secara administratif 
terbagi atas 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.561 RW, dan 9.691 RT. Kecamatan terluas 
adalah Kecamatan Gedebage, dengan luas 958 hektar, dan kecamatan terkecil adalah 
wilayah Kecamatan Astana Anyar dengan luas 89 hektar. Sedangkan jumlah penduduk 
kota bandung tahun 2012 tercatat sebesar 2.655.160 jiwa, terdiri dari 1.358.623 laki
laki, dan 1.296.537 perempuan. 

Secara administratif batas daerah Kota Bandung, adalah: 
> Sebelah Utara Kabupaten Bandung. 
> Sebelah Se Iatan Kabupaten Bandung. 
> Sebelah Barat Kabupaten Bandung. 
> Sebelah Timur Kabupaten Bandung. 

Perguruan Tinggi Negeri, antara lain Universitas Padjajaran, lnstitut Teknologi 
Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan STIA-LAN. Ditambah 
berbagai Perguruan Tinggl Swasta dari berbagai strata, mulai dari program 3 sampai 
program S3, Bandung merasa sah menyebut dirinya sebagai pusat kegiatan pendidikan 
tinggi. 

Kegiatan perdagangan, hotel dan restoran, menjadi sandaran struktur ekonomi 
kota. Kegiatan perdagangan yang memberi and ii terbesar bagi perputaran ekonomi kota 
ini. Selain perdagangan, industri pengolahan menjadi andalan kedua yang 
menghasilkan. Hasil utama kegiatan industri ini adalah tekstil, sepatu, tas dan pakaian 
jadi. Selain dipasarkan melalui factory outlet yang marak di seluruh penjuru Kota 
Bandung. Produk ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan . Untuk sektor 
transportasi, Kota Bandung memiliki sebuah bandara internasional, yaitu Bandara 
Husein Sastranegara yang menghubungkan Kota Bandung dengan kota-kota lainnya di 
Indonesia dan juga Kuala Lumpur - Malaysia dan Singapura. Kota Bandung juga 
mempunyai dua stasiun kereta api dan dua terminal bis. 

Terletak di dataran tinggi, Kota Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa 
sejuk. Hal ini menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Predikat 
sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan pariwisata disandang karena kota ini tidak 
pernah sepi dari pengunjung. Objek wisata yang ditawarkan terdiri dari wisata belanja, 
w isata hiburan, wisata budaya dan wisata kuliner. 
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WISATA KULINER MALAM "CULINARY NIGHT•• 
KOTA BANDUNG 

Situasi Sebelum lnisiatif 

lndikator perekonomian merupakan elemen yang dapat diukur secara kuantitatif 
dalam menelusuri jejak pertumbuhan pembangunan sebuah kota. Berbagai program 
yang dijalankan oleh pemerintah, antara lain peningkatan produk domestik bruto, 
pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan jumlah lapangan usaha, 
peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan distribusi kesejahteraan 
masyarakat, sering kali menjadi perhatian penting dalam menjaga reputasi sebuah kota. 
Namun demikian, ada indikator lainnya yang tidak kalah penting, dan sifatnya lebih 
intangible, seperti tingkat kepuasan warga terhadap dampak pembangunan yang 
dilakukan oleh pemerintahnya. lndikator semacam ini masih sulit dihitung dan 
karenanya sangat jarang dimunculkan sebagai sebuah indikator, terlebih digunakan 
sebagai bahan untuk arahan pembangunan di masa yang akan datang. 

Tingkat kepuasan warga terhadap dampak dari pembangunan merupakan 
cerminan terpenuhinya harapan masyarakat terhadap pembangunan di kotanya, baik 
dari segi pembangunan fisik maupun non-fisik. Tingkat kepuasan ini berangkat dari 
model yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu 
pengukuran terhadap capaian hidupyang bersifat objektif danjuga rasa yangtimbul dari 
pencapaian yang diraih yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi konsep dasar dari 
kebahagian masyarakat. Kepuasan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, 
perumahan, pekerjaan, penghasilan, kehidupan pergaulan sosial, ketersediaan waktu 
luang, pendapatan tambahan di luar penghasilan, serta keamanan, merupakan 
kepuasan yang dapat diukursecara objektif maupun subjektif. Dari pengukuran tersebut 
diformulasikanlah tingkat kebahagiaan warga atau masyarakat di sebuah perkotaan. 

Kota Bandung dengan jumlah warga 2,4 juta penduduk memiliki berbagai 
kelebihan dan kekurangan, baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Kelebihan dan 
kekurangan ini dari masa ke masa menjadi gaya tarik menarik yang mengarah pada 
degradasi atau prestasi. Kompleksitas kelebihan dan kekurangan ini ditambah lagi 
dengan segala hal yang sifatnya eksternalitas, yaitu peluang-peluang dan ancaman
ancaman yang juga berangkat dari aspek yang sama, baik sosial, poltik, budaya, 
ekonomi, maupun lingkungan. Untuk tetap dapat berada pada keseimbangan yang 
optimal bagi kebahagiaan masyarakat Kota Bandung, maka berbagai aspek peluang dan 
kekuatan dioptimalkan. 
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Ruang yang diberikan kepada warga Kota Bandung tidak selayaknya dimanfaatkan 
hanya untuk mencapai indikator-indikator pencapaian perekonomian saja, walau di 
berbagai negara berkembang, indikator ekonomi selalu menjadi indikator populer. 
Ruang terbuka, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik sudah selayaknya pula 
dijadikan peluang bagi peningkatan pencapaian indikator-indikator lain, seperti 
kebahagiaan. 

RuangTerbuka, Ruang terbuka Hijau dan Ruang Publik menu rut penelitian: 
1. Mampu memberikan dampak positif terhadap psikis seseorang yang tinggal di 

pemukiman padat penduduk, dampak positif tersebut adalah rasa nyaman, 
tenang, tenteram yang se-ide dengan konsep bahagia; 

2. Memiliki dampak positif dan berjangka panjang; 
3. Sejalan dengan konsep bahagia akan menciptakan suasana yang sehat dan 

berpengaruh besar pada kesehatan orang-orang yang tinggal di pemukiman padat 
penduduk. 

Hasil penelitian yang dilansir oleh situs BBC dengan ala mat bbc.co.uk yang dimuat 
dalam jurnal ilmiah Environmental Science and Technology. Dal am penelitian ini, penulis 
dari European Centre for Environment and Human Health di University of Exeter di 
lnggris, Dr. Matthew White menjelaskan, warga di kawasan perkotaan yang lebih hijau 
menunjukkan gejala kecemasan atau depresi yang lebih rendah dibanding warga yang 
tinggal di wilayah yang pad at. 

Bukan saja karena permasalahan kesehatan yang menjadi dasar perhatian pada 
kebahagiaan, terutama kesehatan kejiwaan yang sempat dinyatakan dalam data dari 
Rumah Sa kit Hasan Sadikin Bandung yang menyebutkan terdapat sekitar 600 ribu warga 
Kota Bandung yang menderita tekanan kejiwaan karena berbagai hal terkait aspek 
penting kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, 
pendapatan dan lain-lain, dimana aspek-aspek ini pun menjadi penting bagi pemerintah 
kota. 

Permasalahan lain seperti m1n1mnya ketersediaan ruang terbuka umum atau 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi hak mendasar bagi warga membuat peluang 
dan kekuatan Kota Bandung yang perlu dioptimalkan tadi menjadi terkendala. 

lnisiatif 

Kota Bandung saat ini memiliki sekitar 1. 700 hektar ruang hijau terbuka. lni bukan 
luas yang ideal bagi sebuah kota yang memiliki 2,4 juta penduduk dan luas sekitar 
16.729,65 hektar. Semestinya Kota Bandung dapat menyediakan sekitar 6.000 hektar 
ruang terbuka hijau. lni terkait erat dengan regulasi yang ditetapkan dalam Undang-
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Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Artinya terdapat kekurangan 
sekitar4.300 hektar. 

RTH tak selamanya berkaitan langsung dengan keseimbangan lingkungan hidup, 
tapi juga keseimbangan kesehatan jiwa dan raga warga Kota Bandung. Karena itu, Kota 
Bandung memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk menyeimbangkan kondisi kota, 
khususnya kondisi kesehatan jiwa dan raga warga kota. Pemerintah perlu melakukan 
terobosan inovatif dan kreatif, dengan memanfaatkan kekuatan serta peluang yang 
dimiliki Kota Bandung. 

Strategi yang Dijalankan 

Memanfaatkan ruang terbuka publik atau RTH di Kota Bandung akan mengarah 
pada dua kemungkinan: pembenahan yang terkendali atau degradasi yang semakin 
menyurutkan total area ruang terbuka. Melalui Dinas Pemakaman dan Pertamanan, 
Pemerintah Kota Bandung telah mengupayakan penambahan ruang terbuka hijau, 
selain membenahi yang telah ada. Perapihan fisik, pengelolaan dan penataan vegetasi 
dan fasilitas yang melengkapi taman-taman kota telah dilakukan di berbagai penjuru 
sehingga masyarakat tidak hanya melihat perkembangan itu, tapi juga dapat 
menikmatinya. Hal tersebut tidak lain karena RTH yang ada selayaknya dan sedianya 
diciptakan untuk warga. Pengelolaan yang terkendali akan memagari kecenderungan 
pad a a rah degradasi yang menyurutkan total area ruangterbuka. 

Selain itu, ruang jalan di Kota Bandung tak selalu termanfaatkan oleh kendaraan 
yang menggunakan prasarana ini. Dari pola perjalanan kendaraan yang melintasi jalan 
kota, masih tersisa ruang-ruang yang tidak tersentuh. Selain itu pula, ruang-ruang tak 
tersentuh jalur kendaraan bermotor ini pun sering kali membuka peluang untuk 
pelanggaran. Jalur yang semestinya satu atau dua, karena ada ruang yang masih kosong 
di bad an jalan, maka sering kali tercipta jalur tambahan. Maka menjadi kemacetan yang 
akan meningkatkan tingkattekanan kejiwaan warga. 

Di antara celah jalur jalan yang tak termanfaatkan itu dibuatlah taman-taman kecil 
atau mini garden yang akhirnya menjadi ruang baru bagi RTH. Di sekitarnya disusun 
blok-blok beton pembatas trotoar yang dilengkapi dengan pot-pot bunga yang tersusun 
menjadi mini garden. Terobosan ini sudah dilakukan untuk tujuan perapihan ketertiban 
berkendaraan secara design dan visual, juga untuk mengurangi tingkat tekanan 
kejiwaan warga saat berkendaraan karena ada selingan vegetasi urban yang membantu 
dalam menetralisir stress level. 
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Pengembangan upaya ini secara terus menerus dilakukan oleh: 
> Dinas Perhubungan; 
> Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 
> DinasTata Ruang dan Cipta Karya. 

Namun demikian, ruang-ruang mini ini tidak selamanya menjadijawaban pad a saat 
warga memerlukan ruang lain yang lebih besar untuk dapat bersosialisasi dan 
berkumpul untuk kepentingan rekreasi. Selain pembenahan RTH dan taman kota yang 
arahnya untuk menyediakan ruang bersosialisasi, dibuat pula ruang lain di dalam kota 
dengan tujuan penyediaan ruang sosialisasi. 

RTH yang ada tentu akan segera menjadi ruang yang rusak bila dimanfaatkan untuk 
ruang sosialisasi yang menampung banyak warga dan wisatawan pada saat yang 
bersamaan (instantaneous visit). Maka dari itu, dibuatlah inovasi berupa pemanfaatan 
penutupanjalan untuk kepentingan warga agardapat bersosialisasi. 

Ada lebih banyak lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilibatkan, 
diantaranya: 
> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
> Dinas Perhubungan; 
> Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
> Dinas Pemuda dan Olah Raga; 
> Dinas Komunikasi dan lnformatika; 
> Dinas Pendapatan Daerah; 
> Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 

Salah satu jalan yang selama lni menjadi perhatian pemerintah kota juga warga 
Kota Bandung adalah Jalan Braga. Sebelumnya, kawasan Braga adalah salah satu tujuan 
w isata dan daya tarik wisata yang terdapat dalam daftar kunjungan w isatawan di Kota 
Bandung. Belakangan, keterpurukan Jalan ini semakin nampak dengan kondisi jalan 
yang semakin tidak nyaman, pengelolaan lahan parkir yang kurang memadai, serta 
kebersihan dan penerangan jalan yang mengurangi kenyamanan wisatawan. 
Keprihatinan Pemerintah Kota Bandung terhadap kondisi Jalan Braga menjadi sebuah 
awal dari lahirnya inovasi yang hingga saat ini menjadi acara idaman warga kota dan 
wisatawan. 

Untuk pertama kalinya, Jalan Braga dijadikan kawasan kuliner pada tahun 2014 
dengan cara menutup jalan dari persimpangan yang memotong jalur di sebelah selatan 
hingga ke persimpangan di sebelah utara yang berjarak kira-kira 1 kilometer. 
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Peta sekitar Jo/an Braga 

Penyelengggaraan acara yang awalnya belum begitu rutin ini dinamakan Braga 
Culinary Night. Menyematkan nama jalannya yaitu Braga, acara ini bertemakan 
makanan sebagai daya tarik utama. Karena diselenggarakan pada hari menjelang malam 
di setiap minggu genap dalam satu bulannya, maka acara ini pun menggunakan hiasan 
nama 'night' atau malam. Waiau tidak pernah menggunakan istilah Indonesia, Malam 
Kuliner Braga, acara ini tetap memikat hati warga Kota Bandung dan wisatawan, 
terutama warga muda kota ini dan pecinta kuliner. 

Tujuan dari penyelenggaraan acara ini salah satunya adalah mengangkat nama 
Jalan Braga untuk dikembalikan kepada reputasi dahulu kala saat kejayaannya sebagai 
pusat kegiatan wisatawan, terutama para tamu asing dan ekspatriat serta bangsawan 
lainnya. Namun dengan perkembangan zaman, harapan untuk merangkul semua 

F ,. 

Suasana Jo/an Braga 
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kalangan menjadi sebuah cita-cita yang ideal, dimana setiap orang dari kelompok 
masyarakattingkat bawah hingga atas dapat dengan nyaman menyusurijalan ini dengan 
menikmati tawaran kulineryang berselera sambil menikmati suasana bersosialisasi. 

DISTRIK MAKA.HAN 
l'fRTAMA DI KOTA 

"1C" 
BRAGA 

CULIJ:IARY 
NIGHT 

Sll'J.HJAHG BRAGA 

11 JANUARI 2014 
7PM - 1.t.H 

8AHDUHGI 

SlPAlfJAMG JAlAlf &llAGA 

11/ JANUARl/2014 
6PM-1.t.M 

Promosi dan fn/ormasi mengenai Braga Culinary Night 

Waiau tidak secara langsung mendapatkan hasil penilaian terhadap indikator
indikator kebahagiaan warga kota, upaya ini telah memberikan peluang pada 
peningkatan kebahagiaan warga, bahkan dengan penyelenggaraan rutin dan diadopsi di 
semua kecamatan yang berjumlah 30 kecamatan, maka kebutuhan ruang terbuka yang 
sebelumnya tidak terbayangkan hadir di tengah-tengah warga, sekarang menjadi 
sesuatu yang rutin ada dan menyambut di akhir pekan, tepat saat semua kebutuhan 
bersosialisasi hadir. Sedangkan pada saat hari kerja, tempat terbuka itu kembali 
berfungsi sebagai sebuahjalur jalan yang berfungsi sebagaimana mestinya. 

Kebutuhan akan ruang terbuka baik dari aspek lingkungan hayati maupun dan 
aspek sosial adalah sekitar 4.300 hektar. Dengan mengkonversi badan Jalan Braga yang 
merentang sekitar 1.000 meter dengan lebar rata-rata 8 meter, maka ketersediaan 
ruang terbuka untuk umum demi kepentingan sosialisasi warga tercipta dalam satu 
malam. Luas yang tersedia pada hari itu dalam pemenuhan kebutuhan ruang terbuka 
umum adalah 8.000 meter persegi. Dengan rencana diselenggarakannya acara 1n1 
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sebanyak 2 kali dalam satu bulan, dan sudah mulai dilaksanakan secara rutin, maka 
tercipta 16.000 meter persegi ruang terbuka untuk kepentingan bersosialisasi warga 
dalam satu bulan. 

Walikota Bandung di dalam acara Bandung Culinary Night 

Suasana Braga Culinary Night 
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Kegiatan ini diikuti oleh Kecamatan lain, menyusul Kecamatan Sumur Bandung 
dimana Jalan Braga berada. Pada tanggai 11 Januari 2014, Braga Culinary Night 
diselenggarakan dan diikuti oleh Cibadak Culinary Night di Kecamatan Astana Anyar 
pada tanggal 8 Februari 2014. Menyusul Kecamatan Lengkong pada tanggal 8 Maret 
2014 dan Ujung Be rung pada 19 April 2014. Dem am culinary nightini terus diadopsi oleh 
kecamatan lain seperti Kecamatan Andir pada tanggal 19 dan 30 Agustus 2014, dan 
Kecamatan Mandalajati pada tanggal 20 September 2014. Dengan dikoordinir oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, semua culinary night tersebut didesain sebagai 
program inisiasi untuk dapat selanjutnya diadopsi oleh kecamatan-kecamatan lain di 
seluruh Kota Bandung yang berjumlah 30 buah. Dengan rata-rata 20.000 meter persegi 
dan semua kecamatan yang ada, maka dalam kurun waktu penyelenggaraan yang sudah 
mulai rutin, akan tercipta sekira 600.000 meter persegi ruang terbuka bagi warga untuk 
bersosialisasi. Harapannya adalah indeks kebahagiaan warga pun sedikit demi sedikit 
akan meningkat. 

Penyelenggaraan Braga Culinary Night mendapatkan respon yang positif dari 
masyarakat dan wisatawan. Pembukaannya langsung dihadiri oleh Walikota Bandung 
sebagai salah satu penggagas dan pemerhati kawasan Braga. Untuk dapat diadopsi di 
kecamatan lain, diadakan pertemuan yang melibatkan semua SKPD yang terlibat dalam 
penyelenggaraan Braga Culinary Night, termasuk pihak ketiga yang menyelenggarakan 
acara ini serta para talentdan pemerhati budaya dan pariwisata, untuk membahas serta 
mengevaluasi kegiatan ini. 

Selain dihadiri oleh para pemangku kepentingan di atas, hadir para lurah dan 
camat, dari 30 kecamatan di Kota Bandung yang memiliki keinginan untuk menerapkan 
program peningkatan indeks kebahagiaan. Di dalam pembahasan terse but dibahas latar 
belakang, target, program, pembiayaan, keterlibatan pemangku kepentingan, waktu 
pelaksanaan, hingga kepada kelemahan dari penyelenggaraan untuk tujuan evaluasi 
dan perbaikan. Setelah itu, kecamatan-kecamatan lain akan mengambil pelajaran dan 
informasi tersebut dan membahasnya di tingkat kecamatan bersama para lurah. Dalam 
beberapa waktu, pada bulan September 2014 inisiatif dari 18 kecamatan mulai terlihat 
dan diselenggarakanlah culinary night di 18 kecamatan dan 30 kecamatan yang ada. 

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam culinary night, antara lain: 
I. Pemerintah Kot a Bandung 

1. Walikota; 
2. Asisten Administrasi, Perekononian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; 
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
4. Dinas Perhubungan; 
5. Dinas Kesehatan; 
6. Dinas Pendapatan Daerah; 
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7. Dinas Pemuda dan Olah Raga; 
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
9. Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 
10. Kecamatan- para ca mat; 
11. Kelurahan-para lurah. 

II. lndustri 
1. Pengusaha cafe dan restoran; 
2. Pengusaha supplier makanan dan minuman; 
3. Pengusaha pakaian jadi; 
4. Pengusaha lainnya; 
5. Event Organizer; 
6. Penyelenggara kesenian komersial; 
7. Pengusaha venue/ma I. 

Ill. Masyarakat 
1. Wargasetempat; 
2. Warga tetangga/pengunjung dari kecamatan lain; 
3. Wisatawan lokal/domestic; 
4. Wisatawan mancanegara; 
5. Ta/ent/seniman/budayawan; 
6. Pemerhati pariwisata dan budaya. 

IV. Asosiasi/ Organisasi 
1. Organisasi masyarakat; 
2. Komunitas-komunitas; 
3. Forum kreatif; 
4. Sadan Promosi Pariwisata. 

Hasil yang Dicapai 

Berawal dari sebuah festival yang diadakan di Jalan Braga yang bernama Braga 
Festival yang menjadi acara tahunan dan ruang bagi warga untuk menikmati suasana 
bersosialisasi antarwarga, berlanjutlah kepada sebuah penyelenggaraan culinary night 
yang bertempat di lokasi yang sama sebagai lanjutan dari kegiatan yang hanya terjadi 
sekali setahun. Dari kegiatan ini dapat diduplikasi kegiatan yang sama di beberapa 
tempat atau kecamatan berbeda sehingga tidak memberikan beban fisik kepada Jalan 
Braga. 

Beberapa kegiatan yang serupa dengan mengambil nama masing-masing 
kecamatan atau daerahnya, culinary nightsudah diadopsi menjadi: 
1. Braga Culinary Night; 
2. Cibadak Culinary Night; 
3. Astana Anyar Culinary Night; 

DOKUMENTASI BEST PRACTICE KOTA-KOTA - 12 I 43 



We serve the best to cities 

4. Lengkong Culinary Night; 17. Panyileukan Culinary Night; 
5. Cicendo Culinary Night; 18. Antapani Culinary Night; 
6. Ujung Berung Culinary Night; 19. Cibeunying Kaler Culinary Night; 
7. Andir Culinary Night; 20. Bandung Kulon Culinary Night; 
8. Mandalajati Culinary Night; 
9. Gedebage Culinary Night; 
10. Dago Culinary Night; 
11. Supratman Culinary Night; 
12. Mekarsari Culinary Night; 
13. Kircon Culinary Night; 
14. Sarijadi Culinary Night; 
15. Cinambo Culinary Night; 
16. Bandung Kidul Culinary Night; 

Braga Culinary Night Arcamanik Culinary Night 

Promosi Antapani Culinary Night 
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Semua culinary night di atas memiliki konsep penggunaan ruang terbuka umum 
untuk dijadikan ajang sosialisasi antarwarga dan pariwisata. Sela in pertukaran wawasan 
dan sosialisasi, terjadi pula perdagangan barang dan jasa yang tinggi, serta kegiatan 
pariwisata dimana wisatawan pada akhir pekan yang berkunjung ke Kota Bandung 
biasanya memanfaatkan culinary nightini. 

Keberlanjutan 

Sebagai kota yang penuh dengan daya tarik kulinernya, Kota Bandung telah 
membuktikan bahwa kekuatan kuliner ini tidak hanya sekedar sumber daya yang dapat 
dikomersialisasikan bagi wisatawan saja, tapi bagi warga setempat. Dari berbagai 
tempat penyelenggaraan culinary night, dapat diambil beberapa keunikan makanan 
dari tiap-tiap kecamatan yangtidak ditemukan di tern pat lain. 

Selain itu, dengan tema kuliner ini, acara telah berkembang ke sebuah rangkaian 
kegiatan yang terdiri dari pasar makanan unik dengan menghadirkan kesenian seperti 
seni tari, seni suara, dan pertunjukan. Dengan demikian, daya tarik yang dimiliki oleh 
sebuah culinary night menjadi semakin lengkap dimana hal tersebut dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan, selain indeks kebahagiaan dari warga setempat. 

Pelajaran yang Dapat Diambil 

Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, antara lain: 

1. Tidak perlu adanya konversi lahan yang permanen menjadi ruang terbuka umum 
dimana akuisisi tanah untuk keperluan bersosialisasi warga akan memakan biaya 
sangattinggi; 

2. Meningkatkan kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah yang menghasilkan 
program lebih realistis dan konkrit; 

3. Warga memililki peluang untuk meningkatkan indeks kebahagiaan atau happiness 
index; 

4. Terjadinya perputaran ekonomi mulai dari pengusaha mikro hingga kecil 
menengah; 

5. Meningkatkanjenis daya tarik wisata bagi Kota Bandung; 

6. Memiliki kepastian jadwal kegiatan bagi pengusaha setempat juga wisatawan yang 
datang ke Kota Bandung; 

7. Membuka peluang untuk mengembangkan jenis daya tarik unggulan di tingkat 
kecamatan baik untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan rekreasi 
warga; 
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8. Mengaktifkan organisasi kemasyarakatan, khususnya warga setempat; 

9. Menjadi stimulan bagi industri untuk bermitra dengan warga secara langsung 
karena terdapat wadah yang pasti untuk perputaran barang danjasa; 

10. Mendidik masyarakat setempat untuk dapat berusaha dengan menggunakan 
sistem yang benar dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. 

Dalam pengembangan program initidak lepas dari berbagaitantangan, antara lain: 

1. Warga Kota Bandung yang semakin berkembang dari aspekjumlah dan keragaman 
sangat memerlukan ruang terbuka untuk bersosialisasi, terbukti dari ramainya 
setiap acara culinary night yang sepertinya akan selalu kurang dari aspek 
penyediaan lahan yang digunakan; 

2. Perlunya ruang terbuka yang lebih representatif di setiap kecamatan untuk warga 
dapat berkumpul dan melakukan kegiatan sosial seperti sebuah civic center; 

3. Beragamnya keunikan makanan atau kuliner di setiap kecamatan dan berasal dari 
berbagai penjuru Indonesia, sehingga sudah dapat dikatakan bahwa Kota Bandung 
adalah wadah bagi warga dari seluruh negeri yang sangat majemuk untuk itu perlu 
adanya kreasi yang baru; 

4. Perlu penyelenggara kegiatan yang tidak ditangani oleh satu penyelenggara atau 
dua penyelenggara saja, karena acara culinary night dapat terjadi dalam waktu 
bersamaan di tempat yang berbeda, sehingga akan sangat sulit untuk memastikan 
kekuatan kualitas dan perhatian terhadap detail kebutuhan acara yang diharapkan 
jadi pembelajaran bagi warga untuk dapat mematuhi aturan yang ditetapkan 
pemerintah dalam hal berusaha; 

5. Perlu dibangunnya sistem yang lebih baik dalam penyelenggaraan kegiatan mulai 
dari aspek kepanitiaan penyelenggaraan, administrasi, kerjasama dengan pihak 
ketiga, sistem monitoring dan evaluasi, serta promosi yang lebih baik untuk 
kepentingan pariwisata; 

6. Warga masih perlu dibina untuk dapat menjadi warga yang baik, dapat bergaul 
dengan masyarakat yang lebih luas baikskala nasional maupun internasional; 

7. Perlunya peningkatan tingkat pelayanan agar dapat menjadi sebuah destinasi 
wisata bertarafinternasional. 

Kemampuan untuk Ditransfer 

Kegiatan ini sudah terbukti menjadi sebuah pilot project yang akan terus 
dikembangkan tidak hanya dari Braga Culinary Night menjadi culinary night di 
kecamatan lain, tapi akan menciptakan program selain culinary night yang memberikan 
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peluang lebih terbuka sebagai inisiasi lain yang merangsang kreativitas warga agar lebih 
berkembang. Sebagai inisiator, Pemerintah Kota Bandung akan lebih proaktif dalam 
memberikan rangsangan-rangsangan dalam bentuk lain. 

Dengan sistem yang sudah dijalankan, secara berulang dan saling memberikan 
masukan antara penyelenggara satu dengan penyelenggara lainnya, maka sistem 
penyelenggaraan culinary night akan semakin sempurna dan akan lebih aplikatif untuk 
diterapkan di kecamatan lain dengan visi yang sama dan sistem sosial serta regulasi dan 
kemasyarakatan yang hampir sama. Untuk diterapkan di tempat lain, sistem ini hanya 
perlu penyesuaian agarwarna dan kekhasannya masih dapat dilihat. 

KONTAK PERSON 

1. H. Herlan Joerliawan Soemardi, SP, M.Si 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 
JI. Ahmad Yani No. 277, BANDUNG 
Telp./Fax. : (022) 7271724 / 7210768 
Email dispar@bandungtourism.com 
Twitter @Disbudpar_Bdg 
Website http://bandungtourism.com 

2. Drs. lyan Rusyana 
Kepala Bidang Sarana Wisata 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 
No. Hp. 087787370115 

3. Devy Octavian Munir 
Manager Komunikasi dan lnformasi, APEKSI 
Rasuna Office Park Ill, WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum 
JI. Taman Rasuna Selatan, JAKARTA 12960 
Telp./Fax. : (021) 8270 4703 / 8370 4733 
Email info@apeksi.or.id 

devy.munir@apeksi.or.id 
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