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17 Investor Hotel Menunggu IMB
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YOGYAKARTA-Moratorium pendirian 
hotel dan apartemen baru di Kota Yogyakar
ta diperpanjang setahun, sampai 31 Desem- 
ber2017. Namun faktanya ada 17 hotel 
baru yang siap dibangun dan ada beberapa 
hotel masih dalam proses pengerjaan.
Permohonan Izin Mendirikan 
Bangunan 0MB) belasan hotel

itu telah masuk ke Dinas Per
izinan Kota Yogyakarta se-
...... .......... ..........— .....

belum moratorium diberlaku
kan pada 1 Januari 2014. “Saat 
ini investornya masih meleng- 
kapipersyaratan IMB hotel,” ka
ta Kepala Bidang Perizinan, Di
nas Perizinan Kota Yogyakarta, 
Setiono, kemarin.

Kendati demikian, pendiri
an 17 hotel baru itu diprediksi 
tak akan terealisasi dalam wak
tu dekat ini. Sebabnya, untuk

memenuhi kekurangan persya
ratan membutuhkan waktu 
yang cukup lama. Seperti doku
men Amdal, kajian lalu lintas, 
izin dari warga sekitar lokasi, 
hingga rekomendasi dari Dinas 
Kebudayaan jika lokasi berada 
di kawasan cagar budaya. “Ma
sing-masing pemohon kendala 
persyaratannya berbeda. Bah
kan ada yang lahannya masih

sengketa, saya pernah dipang
gil PoldaDIY untuk dimintai ke
terangan,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat ekono
mi dari Universitas Muhamma
diyah Yogyakarta (UMY) Ah- 
mad Makruf mengatakan, kebi
jakan perpanjangan moratori
um pendirian hotel baru di Kota 
Yogyakarta terbilang terlam
bat.

. Menurut pendapatnya, se
harusnya pemkot sejak lima ta- 
hunlalumenganalisakelayakan 
usaha pembangunan hotel de
ngan rasio dan daya dukungnya 
sebelum mengobral izin pendi
rian yang berujung pesatnya 
pertumbuhan hotel di Kota 
Yogyakarta.

Sehingga muncul kecuriga
an dikalanganmasyarakatbah-
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Bahkan, meski belum diba

ngun hotelnya, tapi izinnya 
sudahada,” ujarnya..

Terpisah, Wali Kota Yogya
karta Haryadi Suyuti menga
takan, perpanjangan satu ta
hun moratorium pembangun
an hotel di Yogyakarta bukan 
harga mati. Kebijakan perpan
jangan tersebut masih bisa 
diperpanjang lagi tahun depan. 
“Diawali perpanjangan satu ta
hun. Kan tahun depan akan ada 
pemerintahan baru jadi bisa 
dipertimbangkan lagi. Bisa 
diperpanjang lagi sesuai kebu
tuhan," ujarnya. Diakuinya, 
alasan memperpanjang mora
torium berdasarkan tingkat 
okupansi hotel yang masih di

angka ideal sebesar 70%.
Diketahui, Pemkot Yogya

karta memutuskan perpanjang 
moratorium pendirian hotel 
baruhingga31 Desember 2017. 
Keputusan itu tertuang dalam 
Peraturan Wali Kota Nomor 55 
Tahun 2016 tentang Pengenda
lian Pembangunan Hotel. Sebe
lumnya, moratorium berlaku 
hingga 31 Deseipber 2016 se
suai Perwal 77/2013. .

Data dari Perhimpunan Ho
tel dan Restoran Indonesia 
(PHRI) DIY, hingga kini di Yog
yakarta terdapat 86 hotel ber
bintang dengan jumlah kamar 
sekitar 8.600 kamar, dan 1.100 
hotel nonbintang dengan jum
lah kamar sekitar 12.500 kamar.

•  ristuhanafi

, wa perpanjangan moratorium 
yang hanya satu tahun itu 
merupakan politik pencitraan 
jelang Pilwali Yogyakarta 2017 
sangat masuk akal. “Perpan
jangan bisa disebut bermakna 
politik pencitraan. Jumlah izin, 
yang dikeluarkan dalam lima 
tahun terakhir sudah sangat 
banyak.
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