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Haiyadi: Moratoriurn Hotel 
Bisa Diperpanjang Lagi

V'

•  YULIANINGSIH

Kebijakan memper
panjang moratorium 
hotel dinilai sebagai 
politik pencitraan.

YOGYAKARTA -  Wali Kota Yog
yakarta Haryadi Suyuti mengatakan 
perpanjangan satu tahun moratorium 
pembangunan hotel di Yogyakarta 
bukan harga mati. Kebijakan perpan
jangan tersebut masih bisa diperpan
jang lagi tahun depan.

"Bukan hanya satu tahun, tapi 
diawali perpanjangan satu tahun. 
Kan tahun depan akan ada pemerin-

lagij' ujarnya, Selasa (11/10).
Menurutnya, pembatasan pem

bangunan melalui moratorium terse
but dilakukan berdasarkan tingkat 
okupansi (hunian) hotel. "Jadi bisa 
bukan hanya satu tahun, bisa 
diperpanjang lagi sesuai kebutuhan,” 
ujarnya menegaskan.

Diakuinya, evaluasi atas kebija
kan itu akan dilakukan akhir 2017 
mendatang. "Kan ada pemerintahan ( 
bani jadi tergantung evaluasinya 
apakah akan diperpanjang empat 
atau lima tahun. Bisa saja," ujarnya.

Haiyadi membenarkan pihaknya 
telah melakukan perpanjangan mora- 
torium pembangunan hotel di Yogya
karta hingga 31 Desember 2017. Ke
bijakan moratorium sebelumnya 
hanya berlaku hingga 31 Desember 
2016. Kebijakan perpanjangan mora
torium terrsebut dilakukan melalui 
Peraturan Wali Kota no 55/2016.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya
karta, Ali Fahmi, menyambut baik 
kebijakan wali kota Yogyakarta terse
but. "Itu positif dan patut diapresiasi 
karena jumlah hotel sudah cukup 
banyak," ujarnya.

Kebijakan ini menurut dia bisa 
dievaluasi oleh pemerintahan yang 
baru nanti pada tahun 2017. Hal itu 
disebabkan Kota Yogyakarta akan 
menggelar Pilkada. "Bisa dievaluasi 
dan dilanjutkan pemerintahan yang 

i baru," kata politisi Partai Amanat, 
Nasional (PAN) ini.

Terpisah, pengamat ekonomi ke

rakyatan Universitas Muhammadi
yah Yogyakarta (UMY) Ahmad Mak
ruf mengatakan kebijakan perpan
jangan moratorium pembangunan 
hotel yang dilakukan wali kota Yog
yakarta tersebut sudah cukup terlam
bat.

Bahkan Makruf menengarai ke
bijakan perpanjangan yang hanya 
setahun tersebut merupakan politik 
pencitraan. Hal itu dikarenakan 
Haryadi akan kembali mencalonkan 
diri pada Pilkada 2017 nanti.

"Perpanjangan (moratorium) ini 
lebih bermakna politik pencitraan. 
Jumlah izin (hotel) yang dikeluarkan 
dalam lima tahun terkhir sudah sa
ngat banyak. Meskipun belum diba
ngun hotelnya, tetapi izinnya sudah 
ada," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya sejak 
lima tahun lalu Pemkot Yogyakarta 
membuat analisis kelayakan usaha 
pembangunan hotel dengan rasio dan 
daya dukungnya sebelum 'mengobral' 
izin pendirian sehingga banyak hotel 
berdiri di Yogyakarta. "Izin sudah 
diobral banyauk keluar, tiba-tiba mo
ratorium. Ini perlu dipertanyakan," 
katanya.

Bahkan, menurut Makruf, perlu 
juga diselidiki apakah ada jual-beli 
izin terkait pembangunan hotel. Hal 
itu dikarenakan banyak hotel belum 
dibangun namun sudah mengantongi 
izin.

Artinya, ada indikasi pihak swas
ta mencari untung untuktnemberkan 
izin yang ada ke investor lain. "Lihat 
saja data BPS. Tingkat okupansi hotel 
di Yogyakarta masih rendah. Apalagi 
di luar hari libur. Ini harusnya jadi 
pertimbangan sejak dulu," tuturnya.

Hotel Timbulkan Kemacetan
Sementara itu, KetUa DPD PDIP 

DIY, Bambang Prasetyo, mengung
kapkan pembangunan hotel yang 
terjadi secara masittersebut ikut 
menambah keruwetan lalu lintas 
hingga berakibat pada meningkatnya 
kemacetan di Yogyakarta.

Hal itu dikarenakan banyak hotel 
dan penginapan di Yogyakarta tidak 
menyediakan fasilitas parkir mema
dai. Akibatnya, badan jalan sering di
gunakan untuk hal-hal yang bukan 
pesuntukkannya. "Maka jadilah ke
macetan semakin tinggi," katanya.
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