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 Halo KawanWH ! Pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya Pak Ridwan 

Kamil? Yap, Ridwan Kamil adalah Walikota Bandung yang baru terpilih pada tahun 

2013 lalu. Kali ini WH ingin mengulas lebih dalam tentang pria yang akrab disapa Emil 

ini, lengkap beserta program-program dan peraturan daerah yang telah dibuat untuk 

mewujudkan Bandung Juara. Bisa dibilang Pak Emil sekarang menjadi salah satu 

walikota terbaik dan yang paling kreatif. Banyak terobosan dan langkah-langkah baru 

yang beliau buat untuk memajukan Bandung. Kedekatannya dengan masyarakat 

Bandung, terutama lewat sosial media twitter dan facebook, membuat program-

programnya selalu dapet dukungan penuh dari masyarakat. 

 Di awal kepemimpinannya, Pak Ridwan meluncurkan program harian yaitu 

#SeninBusGratis, dimana para pelajar dapat naik bus tanpa perlu bayar, 

#SelasaTanpaRokok, #Rebonyunda, #KamisInggris, dan #JumatBersepeda. Program 

harian ini semakin lama semakin populer karena Pak Ridwan rajin 

menyosialisasikannya lewat sosial media. Jadi, jangan heran ya jika melihat banyak 

pengendara sepeda di jalan raya pada hari Jumat, atau banyak tukang parkir yang 

memakai baju daerah sunda pada hari Rabu. Ini merupakan cara Pak Ridwan untuk 

mengajak rakyat Bandung berpartisipasi langsung dalam program pemerintah. 

Selain itu, alumnus arsitektur ITB ini juga membuat program seperti Gerakan 

Sejuta Biopori dan Gerakan Pungut Sampah. Gerakan Sejuta Biopori termasuk salah satu 

yang menuai sukses besar. Ini merupakan strategi Pak Emil untuk mencegah maraknya 

banjir di Bandung. Banyak instansi pendidikan, perusahaan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan desa yang membuat daerah hijau untuk resapan air. Gerakan Pungut 

Sampah yang dimulai pada tanggal 20 Juni 2014 juga merupakan usaha untuk 

mewujudkan Bandung Bersih dan sekaligus mencegah banjir. Kita diajak untuk 

meluangkan waktu 30 menit pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, untuk memungut 

sampah yang berserakan di sekitar kita. Semua gerakan ini sifatnya sukarela lho, jadi 

kebayang kan, seberapa lihainya Pak Emil dalam menumbuhkan kesadaran bahwa 

kemajuan Bandung adalah tanggungjawab kita bersama. 



Beberapa terobosan lain yang dicetuskan oleh Pak Ridwan Kamil adalah 

pengoperasian bus tingkat di Bandung. Bus tingkat ini memang baru berjumlah 10 unit, 

dan diprioritaskan untuk keperluan wisata, namun kita pun boleh menikmatinya. Dan 

jika KawanWH sempat berkeliling Bandung, KawanWH juga pasti memperhatikan 

banyaknya taman-taman baru yang dibuat. Misalnya ada Taman Pustaka Bunga di 

Cilaki, Taman Jomblo di Surapati, dan Taman Banci di Jalan Maluku. Taman ini bisa 

dikunjungi jika KawanWH bosan pergi ke mal yang itu-itu melulu, karena Pak Walikota 

pun sudah menyiapkan wi-fi gratis untuk para pengunjungnya. Nah, jika ingin mencoba 

sensasi malam minggu yang berbeda di Bandung, Pak Emil pun telah membuat berbagai 

Culinary Night di Braga, Buahbatu, Cibadak, dan Panyileukan. Di sepanjang jalan akan 

tersaji cita rasa kuliner makanan dan minuman yang pastinya akan membuat malam 

minggu semakin menarik untuk ditunggu.  

Banyak sekali ya program dan gerakan yang telah dilakukan oleh Pak Ridwan 

Kamil dalam masa jabatannya yang baru setahun ini. Kita semua yang berkuliah di 

Bandung pasti bisa merasakan perubahan nyata sejak Pak Emil menjadi walikota. Beliau 

berani mengambil new steps, berani melakukan gebrakan dan terobosan baru, berani 

berpikir kreatif dan tidak takut melakukan perubahan. Pak Emil juga dikenal sebagai 

orang yang lucu, fun, suka bercanda, dan ramah pada setiap orang. Dari teladan Pak 

Emil kita sebenarnya bisa belajar bahwa 1 orang bisa membuat perubahan. 

 Semoga selama kepemimpinan beliau, Bandung menjadi kota yang lebih baik, 

lebih bersih, indah, sejuk, dan nyaman untuk ditinggali. It is indeed a new step for 

Bandung !  
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