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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 tahun 2016 

Tentang Perubahaan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 

Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota 

Yogyakarta 

   Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Bangunan Gedung tersebut menjadi pedoman Pemerintah Daerah khususnya 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan izin pembangunan hotel. 

Dalam perjalanan proses tersebut ternyata banyak warga masyarakat yang 

mengeluhkan tentang keberadaan hotel-hotel yang marak dibangun di Kota 

Yogyakarta, dikarenakan banyak warga masyarakat yang merasakan dampak 

negatif akibat pembangunan hotel tersebut. Dari situ Pemerintah Daerah mencoba 

menimbang dan menindak lanjuti keluhan warga masyarakat dengan 

mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian Pembangunan Hotel. 

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 

Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yakni: 

1. Untuk mengendalikan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, mengingat 

luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif sempit. 
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2. Melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta, 

sehingga usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta dapat 

bersaing atau berkompetisi secara sehat. 

3. Sebagai bahan kajian untuk menetapkan jumlah kebutuhan hotel di Kota 

Yogyakarta. 

Salah satu sektor yang menjadi andalan Kota Yogyakarta adalah 

pariwisata. Perkembangannya dari tahun ke tahun terus menunjukkan 

meningkatnya volume kedatangan wisatawan baik nusantara maupun 

mancanegara. Meningkatnya jumlah wisatawan ini juga menjadi potensi ekonomi 

yang menggiurkan. Pesatnya pembangunan hotel saat ini juga mulai mendapat 

respon negatif dari masyarakat Yogyakarta di beberapa lokasi atas kekhawatiran 

dampak sosial dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Hal ini tentu 

bukan masalah yang bisa diremehkan mengingat pariwisata sangat membutuhkan 

dukungan positif dari masyarakat lokal selaku tuan rumah. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan respon tanggapan dan kajian dalam menentukan kebijakan terhadap 

pengendalian hotel, mengingat berbagai kekhawatiran booming pembangunan 

hotel ini dari sudut pandang kebutuhan wisatawan, peluang ekonomi bagi 

investor/swasta, pemerintah selaku regulator dan masyarakat sebagai basis daya 

dukung sosial pariwisata Kota Yogyakarta. Kajian dan analisis singkat dari 

beberapa sudut pandang ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi atas 

permasalahan pembangunan hotel. 
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Sumber : Data Primer 

 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala bidang Pelayanan Dinas 

Perizinan Kota Yogyakarta Bapak Setiyono mengungkapkan, bahwa Permohonan 

IMB Bangunan Hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

sebelum 1 Januari 2014 tercatat terdapat 104 permohonan IMB Bangunan Hotel, 

Dari 104 permohonan IMB Bangunan Hotel tersebut, 87 Hotel diantaranya sudah 

diterbitkan dan 17 lainnya dinyatakan belum memenuhi persyaratan. 

Dihubungkan dengan tujuan dari Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut yakni 

untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel,  justru menjadi stimulus bagi 

para investor untuk lebih cepat mengajukan permohonan IMB bangunan hotel di 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum masa moratorium pembangunan hotel, 

yaitu mulai 1 Januari 2014. Dengan meningkatnya jumlah permohonan IMB 

bangunan hotel menjelang masa moratorium membuktikan bahwa penerbitan 
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Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian 

Pembangunan hotel belum serta merta dapat mengendalikan jumlah pembangunan 

hotel di Kota Yogyakarta. 

Kawasan Kota Yogyakarta yang sudah begitu padat dengan bangunan, 

termasuk bangunan hotel lambat laun akan menimbulkan ketidaknyamanan baik 

bagi masyarakat asli Yogyakarta maupun wisatawan yang datang berkunjung. 

Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian Pembangunan Hotel menjadi angin segar bagi masyarakat yang 

merindukan kondisi kota dimana pembangunan belum sepadat saat ini. 

Mencermati tujuan utama dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 

2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel adalah ditujukan untuk 

mengendalikan pembangunan hotel, namun demikian peraturan tersebut dirasa 

kurang efektif. Pemrosesan permohonan IMB bangunan hotel yang masuk 

sebelum 1 Januari 2014 menjadi salah satu bukti ketidakefektifan tersebut. Selain 

itu belum ada kejelasan mengenai seperti apa penataan kawasan Kota Yogyakarta 

khususnya mengenai lokasi persebaran hotel setelah moratorium berakhir.  

   Pelaksanaan Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel Oleh Dinas 

Perizinan Kota Yogyakarta berpegangan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung. Pemerintah telah mengatur bahwa setiap 

bangunan gedung, termasuk bangunan hotel yang dibangun harus mempunyai 

asas dan tujuan. Hal tersebut seperti yang tertuang pada pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung 

diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan,  
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serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.  

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung disebutkan bahwa pengaturan bangunan gedung bertujuan 

untuk :  

1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata 

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya,  

2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin 

keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan dan kemudahan, 

3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung. 

Pembangunan hotel harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai berikut :  

1.  Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.  

2. Pesyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status 

kepemilikan banguan gedung, dan izin mendirikan bangunan.  

3. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan 

bangunan gedung. 



 
 

36 
 

4. Penggunaan ruang diatas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk 

bangunan gedung harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, 

bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan 

bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya. 

  Setiap pembangunan hotel harus juga memenuhi persyaratan administratif 

sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 sebagai berikut:  

1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif 

yang meliputi: 

a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang 

hak atas tanah, 

b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan 

c. Izin mendirikan bangunan gedung,  

2. Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau 

bagian bangunan gedung. 

3. Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan 

tertib pembangunan dan pemanfaatan. 

4. Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, 

dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
19

  

                                                           
19

 Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
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    Pelaksanaan Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel Oleh Dinas 

Perizinan Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Bangunan Gedung. Ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yaitu : ketentuan fungsi 

bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan 

gedung, sertifikat laik fungsi, pengawasan, peran serta masyarakat, 

pembongkaran, administrasi izin mendirikan bangunan, dan ketentuan insentif 

serta disinsentif. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan bangunan 

gedung mempunyai fungsi:  

1. Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia 

yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal 

susun, dan rumah tinggal sementara.  

2. Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan 

ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk musholla, bangunan 

gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan 

kelenteng.  

3. Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan 

kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, 

perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, 

terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan.  
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4. Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat 

melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung 

pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, 

dan bangunan gedung pelayanan umum  

5. Fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan 

kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau yang 

penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya 

dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan 

gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan 

bangunan sejenisnya yang ditetapkan oleh menteri  

6. Fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki 

lebih dari satu fungsi. 

 Berkaitan dengan perizinan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta 

sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Bangunan Gedung Pasal 8 dipersyaratkan sebagai berikut:  

1. Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 

2.  Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:  

a. Status hak atas tanah, dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas 

tanah. 

b. Status kepemilikan bangunan gedung. 

c.  Izin mendirikan bangunan gedung. 
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3. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan 

dan persyaratan keandalan bangunan gedung.  

Persyaratan administratif bangunan gedung dalam Pasal 9  

1. Setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya 

jelas baik milik sendiri maupun milik pihak lain. 

2. Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat 

didirikan dengan persetujuan atau izin pemanfaatan tanah dari pemegang 

hak atas tanah atau pemilik atau yang menguasai tanah dalam bentuk 

perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik atau yang 

menguasai tanah dengan pemilik bangunan gedung atau pernyataan 

kerelaan persetujuan dari pemilik tanah. 

3. Peryataan kerelaan/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan 

batas-batas tanah, serta fingsi banguan gedung dengan jangka waktu 

pemanfaatan tanah maupun tidak. 

4. Perjanjian tertulis sebagaimana tertulis pada ayat (2) memuat paling 

sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batasbatas tanah 

serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.  

Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 57 :  

1. Setiap orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung wajib terlebih 
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dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk. 

2. Izin mendirikan bangunan ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang 

ditunjuk.  

Persyaratan IMB, Pasal 58:  

1. IMB diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan 

persyaratan teknis. 

2. Persyaratan administrasi terdiri dari:  

a. Formulir permohonan IMB yang diisi lengkap dan mencantumkan 

tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga Rukun Tetangga 

(RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat. 

b. Fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan yang masih 

berlaku. 

c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah 

lainnya yang sah. 

d. Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang dimohonkan 

tidak dalam sengketa yang ditanda tangani oleh pemohon, pemilik 

tanah dan calon pemilik bangunan. 

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:  

a. Advice Planning, Advice Planning menurut PP Nomor 36 tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung, adalah informasi tentang 
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persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. 

b. Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi gambar tapak 

bangunan, denah, rencana pondasi, rencana atap, gambar potongan, 

gambar instalansi dan sanitasi, gambar struktur, tanda tangan 

penanggung jawab gambar, gambar letak sistem deteksi dan proteksi 

kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis. 

c. Terhadap ketinggian bangunan yang ketinggian melebihi ketentuan 

dalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi 

harus mendapatkan rekomendasi ketinggian bangunan. 

d.  Terhadap Bangunan Cagar Budaya, bangunan yang berada di 

kawasan cagar budaya dan bangunan yang berada pada garis 

sempadan sungai memerlukan rekomendasi/surat keterangan dari 

instansi teknis yang berwenang. 

e. Kajian lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  
20

 

Tatacara Penerbitan IMB, pasal 61: 

1. Pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Walikota 

atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang 

telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat 

teknis yang telah ditetapkan. 

                                                           
20

 Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. 
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2. Apabila persyaratan permohonan lengkap maka permohonan diterima 

dan didaftar, serta pemohon diberi bukti pendaftaran; 

3. Apabila persyaratan permohonan tidak lengkap maka permohonan tidak 

dapat didaftarkan dan pemohon diberi surat keterangan kekurangan 

persyaratan. 

4. Terhadap permohonan yang telah didaftar, selanjutnya dilakukan 

penelitian lapangan/lokasi untuk mengetahui kebenaran persyaratan 

administrasi dan teknis serta kesesuaian antara rencana kegiatan 

membangun dengan persil dan dokumen rencana kota. 

5. Apabila berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan 

benar, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan 

IMB. 

6. Apabila berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan kurang lengkap 

dan tidak benar, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

menolak permohonan IMB dengan disertai dengan alasan penolakan. 

Pengawasan, pasal 80 : 

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung 

dilakukan oleh SKPD yang menerbitkan IMB dapat berkoordinasi 

dengan instansi terkait lainnya. 

2. Pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan gedung meliputi 

pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan dan 

lingkungannya, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan 

terhadap IMB yang telah diterbitkan. 
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3. Dalam melakukan pengawasan, petugas dari instansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berwenang : 

a. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan pelaksanaan mendirikan 

bangunan; dan 

b. memerintahkan kepada pelaksana dan/atau pemilik bangunan untuk 

mengubah, memperbaiki, membongkar atau menghentikan sementara 

kegiatan mendirikan bangunan apabila pelaksanaannya tidak sesuai 

dengan IMB. 

4. Apabila dipandang perlu petugas dapat meminta agar IMB beserta 

lampirannya diperlihatkan. 

5. Petugas dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan mendirikan 

bangunan harus membawa:  

a. Surat Tugas; dan  

b. Kartu tanda pengenal. 

Penetapan pembongkaran, pasal 83 : 

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengidentifikasi bangunan yang 

akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan 

atau laporan dari masyarakat. 

2. Bangunan yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau 

bangunan yang rapuh; 
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b. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi 

pengguna, masyarakat dan lingkungannya; 

c. bangunan yang tidak memiliki IMB;  

d. bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota; dan 

e. bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen IMB. 

3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil identifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik bangunan gedung 

dan atau pemegang IMB yang akan ditetapkan untuk dibongkar. 

4. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pemilik dan atau pengguna bangunan kecuali untuk rumah tinggal 

tunggal, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan dan 

menyampaikan hasilnya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 

sebagai bahan pertimbangan. 

5. Apabila hasil pengkajian teknis bangunan memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar 

dengan surat penetapan pembongkaran. 

6. Untuk bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, d dan e, Walikota atau pejabat yang ditunjuk 

menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan 

pembongkaran. 
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7. Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dan ayat (6) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur 

pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran. 

8. Dalam hal pemilik bangunan tidak melaksanakan pembongkaran dalam 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pembongkaran 

dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan dapat 

menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan dan biaya 

pembongkaran ditanggung oleh pemilik bangunan kecuali bagi pemilik 

rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh 

pemerintah daerah. 

Sanksi Administrasi, pasal 90 : 

1. Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar Peraturan Daerah ini 

dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :  

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan pembangunan; 

c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan; 

d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 

e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 

f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 

g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 

h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 

i. Perintah pembongkaran bangunan gedung. 
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2. Mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik 

dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku . Hal ini dapat dilihat dari proses 

perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan 

dokumen, persyaratan yang harus di lengkapi, pengecekan kondisi lapangan 

sampai pengeluaran izin pembangunan hotel. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanan Dinas 

Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono mengungkapkan mengenai mekanisme 

pemberian izin hotel, investor hotel harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

yang ditetapkan dinas perizinan baik berupa persyaratan teknis maupun 

administratif. Menurut Setiyono, persyaratan pengajuan izin pembangunan hotel 

tidak hanya terkait dengan dinas perizinan saja, namun juga dinas-dinas lainnya 

yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas 

Penanggulangan Bencana Daerah, Otoritas Penerbangan, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Dinas-dinas tersebut akan mengeluarkan rekomendasi sesuai tugas 

pokok fungsi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penerbitan IMB hotel.  

 Pembangunan sebuah hotel bermula dari ketersediaan izin, yang 

merupakan wewenang  Dinas Perizinan dalam pemberian sekaligus pencabutan 

izin operasi hotel. Badan pemerintah ini juga berhak mengambil keputusan 
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mengenai izin-izin terkait, seperti izin pengeboran air, pengambilan air, pumping 

test, dan sebagainya. 

Dalam praktiknya, Dinas Perizinan juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga 

lain seperti Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan kajian Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan, atau dengan Dinas Perhubungan dalam kajian lalu lintas. 

Banyak pihak yang dilibatkan dalam memberikan izin pendirian hotel, seperti 

keterlibatan RT, RW, kecamatan, maupun warga setempat. 

 Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinas Perizinan tidak bisa 

lepas dari peran Dinas Pariwisata. Di Yogyakarta, peran Dinas Pariwisata terkait 

pengaturan hotel terbagai menjadi dua; Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan Dinas 

Pariwisata per Kabupaten/Kota. Dinas Pariwisata DIY hanya berwenang dalam 

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan hotel berbintang. 

Hotel-hotel yang beroperasi di DIY setiap enam bulan sekali wajib lapor ke Dinas 

Pariwisata DIY mengenai jumlah pengunjung hotel, jumlah kamar hotel yang 

terisi, gangguan yang timbul, dan lain-lain. Sementara itu, Dinas Pariwisata 

Kota/Kabupaten memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu menghitung jumlah 

hotel, menghitung jumlah pengunjung dan lama tinggal, hingga menilai 

standarisisasi yang diterapkan hotel. Dinas Pariwisata Kota/ Kabupaten juga 

melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi khusus bagi hotel non bintang. 

Dinas Pariwisata tidak bisa lepas dari instansi-instansi terkait. Dinas 

Prasarana dan Wilayah membantu Dinas Pariwisata dalam membaca kebutuhan 

prasarana tiap-tiap daerah, Bappeda memberikan referensi bagi Dinas Pariwisata 
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terkait jumlah hotel dan jumlah wisatawan di Jogja, Dinas Perhubungan (Dishub) 

berkaitan dengan sumber informasi lalu lintas Yogyakarta,dan  Lembaga 

Sertifikasi Usaha (LSU) membantu memberi rekomendasi atas sertifikasi hotel. 

Data yang dihasilkan instansi terkait kemudian dijadikan referensi bagi Dinas 

Parwisata dan Dinas Perizinan untuk menentukan langkah selanjtnya. 

Dalam mengatur pendirian hotel, berbagai pihak tersebut berpegang pada 

regulasi masing-masing. Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinas 

Perizinan berpegang pada Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012, yang mengatur 

secara detail tentang bangunan gedung di Yogyakarta. Pasal-pasalnya memuat 

fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, persyaratan tata 

bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB), pengawasan, dan sebagainya. Sesuai 

dengan bunyi regulasi, izin pendirian hotel wajib melalui tahapan-tahapan yang 

telah ditentukan; mulai dari penyerahan lembar perizinan lengkap beserta 

dokumen yang dibutuhkan, kajian lingkungan yang menghasilkan dokumen 

lingkungan, hingga survei langsung Dinas Perizinan ke lokasi permohonan izin. 

Adapun prosedur perizinan pembangunan hotel, yaitu : 

Langkah pertama sebelum pendaftaran izin adalah dengan mengajukan 

sebuah permohonan berbentuk advice planning yang diterbitkan oleh dinas 

Perizinan.  Advice planning adalah Informasi Rencana Kota yang berupa sebuah 

surat keterangan yang memuat ketentuan tata ruang paling sedikit memuat fungsi 

bangunan, ketinggian maksimum bangunan, Garis Sempadan Bangunan, 

Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Ruang Terbuka 
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Hijau. Advice planning digunakan sebagai dasar perencanaan gambar teknis 

arsitektur. Kemudian melengkapi Persyaratan teknis dan administratif yang telah 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

bangunan gedung. Setelah berkas lengkap dan benar lalu didaftarkan di dinas 

perizinan. Pemohon akan mendapatkan tanda terima berkas permohonan izin 

IMB. Setelah itu, pihak dinas Perizinan akan mengecek langsung ke lapangan 

untuk menyesuaikan data dokumen dengan fakta yang ada di lapangan. Jika 

persyaratan administratif dan teknis tersebut benar-benar sudah lengkap dan benar 

kemudian akan diproses maksimal 17 hari kerja perizinan akan selesai.  

Selain dari aspek teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh 

pemohon, sosialisasi kepada warga juga elemen penting bagi kelancaran pendirian 

bangunan hotel. “Sosialisasi kepada warga oleh pemohon penting dilakukan. 

Sosialisasi bukan hanya mengenai pembangunan hotel tetapi juga dampak-

dampak yang ditimbulkan. Pihak pemohon harus dapat mengakomodasi 

kepentingan warga”.
21

 Jika nantinya terdapat demo dari warga, sebaiknya pihak 

pemohon mengadakan mediasi dengan warga untuk menyelesaikan permasalahan 

yang timbul atau belum selesai. Pelaksana harus memahami betul mengenai apa 

yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok 

sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mangenai apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan. Untuk itu, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif 

mengenai kebijakan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan melalui bermacam-
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 Hasil wawancara dengan bapak setiyono, kepala pelayanan dinas perizinan kota 

Yogyakarta, pada hari Rabu Tanggal 9 November 2016 pukul 08.40 
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macam cara, misalnya melalui penyuluhan, sosialisasi, media cetak atau media 

elektronik.  

Menurut Setiyono Kepala Bidang Pelayanan Kantor Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta berusaha menjalin komunikasi yang 

baik dengan calon investor dan warga masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu 

penerapan komunikasinya yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai 

regulasi terkait yang diberikan oleh pejabat Kantor Dinas Perizinan kepada 

beberapa perwakilan dari warga masyarakat seperti Camat, Lurah, RW atau RT 

yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya. Selain 

komunikasi sebagai sosialisasi, komunikasi dalam hal ini juga digunakan sebagai 

cara dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh Kantor Dinas Kota 

Yogyakarta, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah pembicaraan antara ketiga pihak yang 

bersangkutan yaitu Pejabat Kantor Dinas Perizinan, calon investor dan warga 

masyarakat setempat mengenai rencana proses pembangunan hotel terkait yang 

harus disepakati oleh pihak-pihak tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan. 

 Berdasarkan keterangan dari masyarakat, pemerintah memang selalu 

mengajak para warga untuk berdiskusi terkait pengambilan keputusan 

pengeluaran izin pembangunan hotel, namun pemerintah hanya meminta beberapa 

perwakilan saja, sehingga tidak semua warga tau tentang hal-hal tersebut. 

Sehingga banyak warga yang protes mengenai dampak negatif oleh pembangunan 

hotel yang tidak mereka ketahui, disitu warga sering merasa dirugikan. 
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Berdasarkan pemaparan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi yang ada antara pemerintah dan warga masyarakat kurang begitu 

baik. Hal tersebut menyebabkan persepsi buruk warga masyarakat terhadap 

pemerintah daerah, dimana masyarakat menilai hal tersebut hanya 

menguntungkan pihak pemerintah dan investor selaku pelaksana. 

Tujuan dari perpanjangan moratorium izin mendirikan bangunan hotel di 

kota Yogyakarta dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 

tahun 2016 Tentang Perubahaan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 

Tahun 2013 Tentang Pengendalian pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta, yaitu 

: 

1. Tingkat okupansi kebutuhan akomodasi pehotelan di Kota Yogyakarta 

yang belum mencapai nilai okupansi sehat dan masih rendah yaitu 70%. 

2. Muncul persepsi negatif publik Kota Yogyakarta terhadap pembangunan 

perhotelan yang semakin marak dari sudut pandang ekonomi, sosial dan 

lingkungan. 

3. Melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta, 

sehingga usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta 

dapat bersaing atau berkompetisi secara sehat. 

Data-data yang tersaji dibawah ini mencoba menjelaskan hubungan antara 

pertumbuhan jumlah wisatawan, pertumbuhan jumlah hotel dan jumlah kamar 

yang tersedia dengan Okupansi Hotel, yaitu : 

1. Jumlah Wisatawan Kota Yogyakarta 
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 Jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun terus 

mengalami kenaikan. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Yogyakarta menunjukkan adanya kenaikan rata-rata 10,5% 

setiap tahunnya. Pada tahun 2011 mencapai angka 1.607.694 orang  jumlah 

wisatawan 2012 mencapai angka 2.360.173 orang jumlah wisatawan 2013 

mencapai angka 2.837.967 orang jumlah wisatawan 2014 mencapai angka  

3.345.380 orang dan jumlah wisatawan 2015 mencapai angka 4.122.206 orang. 

Sejauh ini wisatawan yang datang ke  Kota Yogyakarta masih didominasi 

wisatawan domestik. 

2. Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan serta length of stay, 

jumlah hotel di Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan. Hal ini nampaknya 

sebagai wujud respon dunia usaha terhadap permintaan pasar yang berkembang. 

Hingga tahun 2015 jumlah hotel bintang mencapai 57 hotel sementara hotel non 

bintang mencapai 362 hotel. Jumlah hotel ini dipastikan akan bertambah setiap 

tahun nya seiring dengan terbitnya perijinan hotel-hotel baik bintang maupun non 

bintang. 

3. Jumlah Kamar yang Disediakan Hotel 

   Pertambahan jumlah hotel berimplikasi dengan penambahan jumlah 

kamar. Hingga akhir 2015 jumlah kamar di hotel berbintang sebanyak 5.255 buah 

sementara di hotel non bintang sejumlah 6.397 buah. Secara rata-rata 

pertumbuhan jumlah kamar hotel di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan. 



 
 

53 
 

4. Jumlah Tempat Tidur yang Disediakan Hotel 

 Seiring dengan pertumbuhan jumlah hotel dan kamar, jumlah tempat tidur 

yang disediakan oleh hotel juga mengalami peningkatan. Jumlah tempat tidur 

dapat dipastikan lebih banyak dari kamar yang tersedia mengingat sejumlah 

kamar memiliki lebih dari 1 tempat tidur. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tempat 

tidur pada tahun 2015 di hotel bintang sebanyak 8.391 buah. Sementara di hotel 

non bintang jumlah tempat tidur sebanyak 10.248 buah. Maka Dari data ini dapat 

dibaca bahwa di hotel non bintang jumlah tempat tidur di tiap kamarnya lebih 

besar dibanding di hotel non bintang. 

5.  Tingkat Penghunian Kamar Hotel 

 Tingkat Penghunian Kamar hotel bintang di D.I. Yogyakarta secara rata-

rata pada bulan September 2016 sebesar 56,21 persen. Angka ini mengalami 

penurunan sebesar 2,86 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang menunjuk 

besaran angka 59,07 persen. TPK hotel non bintang/akomodasi lain rata-rata 

sebesar 27,22 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,92 poin dibandingkan bulan 

Agustus 2016 yang mencapai besaran angka 26,30 persen. Rata-rata lama 

menginap tamu di hotel bintang di D.I. Yogyakarta pada bulan September 2016 

menunjuk besaran angka 1,63 malam, mengalami penurunan sebesar 0,02 malam 

bila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap bulan sebelumnya. Rata-rata 

tamu menginap terlama 1,99 malam terjadi pada hotel bintang satu sedangkan 

tersingkat 1,54 malam pada hotel bintang lima. Pada hotel non bintang/akomodasi 

lain rata-rata lama menginap 1,12 malam, mengalami penurunan sebesar 0,05 

malam jika dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata menginap terlama selama 
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1,39 malam pada kelompok kamar 25-40, sedangkan tersingkat 1,00 malam pada 

kelompok kamar 40.  

Jumlah tamu yang menginap di hotel selama bulan September 2016 

tercatat sebanyak 369.176 orang, terdiri dari 342.031 orang tamu nusantara dan 

27.747 orang tamu mancanegara. Dari jumlah tersebut menginap di hotel bintang 

sebanyak 174.537 orang dan 195.241 orang menginap di hotel non 

bintang/akomodasi lain.  Rata-rata tamu per kamar di hotel Bintang pada bulan 

September 2016 sebesar 1,80 orang, mengalami penurunan jika dibandingkan 

bulan lalu yaitu sebesar 0,08 . Rata-rata tamu per kamar tertinggi terjadi di hotel 

bintang dua sebesar 2,02 orang. Pada hotel non bintang/akomodasi lainnya rata-

rata tamu per kamar sebesar 1,87 orang mengalami penurunan 0,09 poin 

dibandingkan bulan lalu. 

6. Okupansi Hotel 

 Okupansi hotel dihitung dengan membandingkan antara jumlah kamar 

hotel yang tergunakan (terjual) dalam setahun dengan jumlah kamar yang 

disediakan (dijual). Okupansi yang menunjukkan kemampuan daya serap hotel 

terhadap konsumen wisatawan  untuk menginap di hotel, untuk di Kota 

Yogyakarta secara umum diketahui  maksimal hanya sekitar 40% rata-rata. Secara 

spesifik, hotel bintang hanya mampu memenuhi kamar-kamarnya rata-rata 53% 

setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, sedangkan hotel non bintang hanya 

rata-rata 35%. Kondisi angka-angka okupansi seperti tersebut menunjukkan 

bahwa meningkatnya jumlah wisatawan setiap tahunnya yang diikuti pula dengan 

meningkatnya jumlah kamar yang ditawarkan perhotelan tidak otomatis 
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mendorong meningkatnya jumlah okupansi. Jadi, pertambahan jumlah wisatawan 

berbanding lurus dengan pertambahan jumlah kamar yang dijual hotel, tetapi 

berbanding terbalik dengan okupansi. Tentu saja kondisi okupansi seperti ini 

membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi indsutri perhotelan di 

Kota Yogyakarta karena cenderung tidak memberikan keuntungan maksimal 

karena capaian okupansinya masih jauh dari potensi maksimalnya. 

  Kedua, sektor perhotelan merupakan salah satu sumber pemasukan bagi 

pemerintah Kota Yogyakarta. Besaran pembayaran pajak hotel ditentukan oleh 

pendapatan hotel yang diperoleh dari jumlah tamu yang dilayanainya. Maka 

semakin besar jumlah tamu yang datang menginap ke hotel semakin tinggi pula 

nilai pajak yang dibayarkan hotel ke pemerintah kota. Maka ketika okupansi hotel 

rendah maka rendah pulalah setoran pembayaran pajak yang diterima pemerintah 

kota dari sektor perhotelan ini dari potensi  maksimalnya. 
22

 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, begitu pula kebijakan yang diambil oleh Kantor Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta. Faktor yang harus dipersiapkan dalam rencana pelaksanaan 

kebijakan salah satunya adalah sosialisasi. Pemerintah kota dalam rangka 

mengatur pembangunan hotel di kota Yogyakarta adalah dengan mengeluarkan 

suatu kebijakan publik yang mengatur khusus tentang pengendalian pembangunan 

hotel. Salah satunya kebijakan guna mengatur pengendalian pembangunan Hotel 

adalah peraturan Walikota Nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian 

pembangunan hotel untuk selanjutnya sudah merupakan kewajiban pemerintah 
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 Data dari Badan Pusat Statisik Provinsi D.I Yogyakarta 
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kota Yogyakarta mensosialisasikan suatu kebijakan yang baru ditetapkan kepada 

masyarakat khususnya investor Hotel. Komunikasi Pelaksana harus memahami 

betul mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan tersebut. 

Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mangenai apa 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Untuk itu, maka perlu dilakukan 

sosialisasi yang intensif mengenai kebijakan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan 

melalui bermacam-macam cara, misalnya melalui penyuluhan, sosialisasi, media 

cetak atau media elektronik. 

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kantor Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta berusaha menjalin komunikasi yang 

baik dengan calon investor dan warga masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu 

penerapan komunikasinya yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai 

regulasi terkait yang diberikan oleh pejabat Kantor Dinas Perizinan kepada 

beberapa perwakilan dari warga masyarakat seperti Camat, Lurah, RW atau RT 

yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya. Selain 

komunikasi sebagai sosialisasi, komunikasi dalam hal ini juga digunakan sebagai 

cara dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh Kantor Dinas Kota 

Yogyakarta, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat, 

yang dimaksud dalam hal ini adalah pembicaraan antara ketiga pihak yang 

bersangkutan yaitu Pejabat Kantor Dinas Perizinan, calon investor dan warga 

masyarakat setempat mengenai rencana proses pembangunan hotel terkait yang 

harus disepakati oleh pihak-pihak tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan dari warga masyarakat, 



 
 

57 
 

pemerintah memang selalu mengajak para warga untuk berdiskusi terkait 

pengambilan keputusan pengeluaran izin pembangunan hotel, namun pemerintah 

hanya meminta beberapa perwakilan saja, sehingga tidak semua warga tau tentang 

hal-hal tersebut. Sehingga banyak warga yang protes mengenai dampak negatif 

oleh pembangunan hotel yang tidak mereka ketahui, disitu warga sering merasa 

dirugikan. Berdasarkan pemaparan keterangan narasumber diatas dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi yang ada antara pemerintah dan warga 

masyarakat kurang begitu baik. Hal tersebut menyebabkan persepsi buruk warga 

masyarakat terhadap pemerintah daerah, dimana masyarakat menilai hal tersebut 

hanya menguntungkan pihak pemerintah dan investor selaku pelaksana.  

Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh 

kejelasan informasi juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh 

implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan 

tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber 

daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa 

sumber daya, maka kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun 

dokumen semata. Sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional, 

Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf dan Naban. Kompetisi 

yang dimiliki sudah cukup baik, latar belakang pendidikan para pegawai yaitu S2, 

S1, D3 dan lulusan SLTA. Latar belakang pendidikan yang baik tersebut 

diharapkan sejalan dengan kinerja dan pelayanan yang baik pula guna diberikan 

kepada masyarakat. 
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 Kepala Bagian Pelayanan Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

mengungkapkan bahwa jumlah pegawai yang ada sangat memadai untuk 

pelaksanaan proses kegiatan yang ada. Sumber daya manusia tidak lagi menjadi 

hambatan Kantor Dinas Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Selain sumber daya manusia, faktor yang berpengaruh ialah sumber 

daya finansial. Kepala Bagian Pelayanan Kantor Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta mengungkapkan bahwa sumber daya finansial sudah cukup baik 

untuk proses kegiatan di Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dikarenakan 

dana sebagai penopang pelayanan terhadap masyarakat sudah dianggarkan. 

Dengan tercukupinya kedua sumber daya tersebut diharapkan dinas terkait dapat 

melayani kebutuhan masyarakat dengan baik pula. Menurut salah satu warga 

selaku pemohon pengajuan izin, beliau menyatakan bahwa pegawai di Kantor 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah cukup, hal ini dibuktikan ketika beliau 

melakukan proses pendaftaran izin diberikan pelayanan yang cukup baik dan 

terarah, pegawai-pegawai di Kantor Dinas Perizinan juga memberikan pelayanan 

yang cukup baik sehingga sangat membantu proses pendaftaran izin tersebut, 

selain itu kepuasan warga masyarakatpun diiringi dengan adanya fasilitas cukup 

memadai yang diberikan oleh Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sehingga 

warga masyarakat merasa mudah dan nyaman dalam melakukan proses 

pendaftaran izin. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Dinas Perizinan sudah sangat memadai 

dan sudah memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk membantu warga 

masyarakat Kota Yogyakarta dalam melakukan proses pendaftaran izin. 
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 Sikap Para Pelaksana Menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki 

oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dsb. Hal ini 

merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. 

Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor sangat 

dibutuhkan.  

Kepala Bagian Pelayanan Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

mengungkapkan bahwa pegawai Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

berusaha untuk selalu menerapkan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas 

terutama dalam memilah dan memilih permohonan izin yang akan dikabulkan. 

Komitmen selalu dijunjung tinggi dan menjadi dasar pelaksanaan pelayanan, 

sehingga pelayanan yang diberikan berjalan dengan baik. Meskipun dalam 

pelaksanaannya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dampak-dampak 

pengeluaran izin tersebut, pegawai Kantor Dinas Perizinan Kota Yoyakarta selaku 

pelaksana kebijakan selalu menerima dan menimbang serta meninjak lanjuti 

keluhan dari masyarakat-masyarakat untuk diperbaiki dan menjadikan kinerja 

yang lebih baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk masyarakat 

Kota Yogyakarta. Hal senada diungkapkan oleh salah satu pemohon yang sedang 

melakukan proses pendaftaran izin, beliau merasa para petugas yang ada di 

Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugasnya dengan 

jujur dan berkomitmen. Hal tersebut dilandasi dengan belum dikeluarkannya surat 

izin membagun hotel dikarenakan beliau belum memenuhi beberapa syarat yang 
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sudah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, padahal beliau sudah 

mengajukan pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel sejak bulan 

November Tahun 2013. Beliau menggungkapkan bahwa pemerintah akan 

memproses izin tersebut ketika beliau sudah melaksanakan dengan benar 

persyaratan yang ada. Kemudian, Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan struktur 

organisasi yang bertugas untuk menerapkan kebijakan, dan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan 

impementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar 

(Standart Operational Procedures atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman 

operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu struktur organisasi 

birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang 

terlalu panjang dan rumit. Penerapan struktur birokrasi di Kantor Dinas Perizinan 

secara umum sudah baik dan teratur sehingga mempermudah masyarakat dalam 

menyelesaikan urusan perizinan. Jadi Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

sudah menerapkan SOP dengan baik dan harus dipertahankan dalam 

pelaksanaannya, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kantor 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan tertuang dalam bagan struktur organisasi 

brosur Profil Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Keberhasilan pemerintah 

daerah dalam menerapkan kebijakan daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan 

publik beserta hasil nyata dari kinerja para pejabat Kantor Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta terutama pada lingkup perizinan. 
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Hambatan-hambatan Pemerintah Dalam Melaksanakan Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 55 tahun 2016 Tentang Perubahaan Atas Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian 

Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta 

    Hotel merupakan salah satu bentuk dari pembangunan di sektor 

pariwisata. Namun, apabila suatu pelaku usaha akan mendirikan hotel harus 

memiliki izin, yang salah satunya adalah izin lingkungan yaitu izin bagi kegiatan 

yang wajib memiliki AMDAL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan. 

Saat ini perkembangan pembangunan di Kota Yogyakarta berlangsung sangat 

cepat, banyak muncul bangunan-bangunan baru di wilayah Kota Yogyakarta, 

termasuk pembangunan hotel-hotel baru. Adanya pembangunan hotel bisa 

mengubah perilaku warga masyarakat, oleh karena itu pembangunan hotel juga 

harus memperhatikan kawasan yang ada. 

   Penerbitan peraturan walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 tentang 

Pengendalian Pembangunan Hotel menimbulkan dampak terhadap permohonan 

izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Dampak yang ditimbulkan adalah 

meningkatnya pengajuan permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk pada 

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum masa moratorium pembangunan hotel 

diberlakukan yakni pada 1 Januari 2014. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Walikota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, diatur bahwa 

Permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota 
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Yogyakarta sebelum 1 Januari 2014, permohonannya tetap diproses berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan perizinan 

pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 

sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses 

perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan 

dokumen, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan 

hotel. Tapi terkadang terdapat kendala yang ditemui oleh pihak Dinas Perizinan 

Kota Yogyakarta dalam mengeluarkan izin pembangunan hotel tersebut, yaitu:  

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan diluar Kantor Dinas Perizinan Kota 

Yogyakarta itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu : 

a. Kelengkapan administrasi persyaratan. Mengenai kurang lengkapnya 

dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak investor atau 

pemohon. Diantaranya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi 

lapangan. Dilihat dari permasalahan kurang lengkapnya dokumen izin 

pembangunan hotel yang diajukan oleh investor atau pemohon dapat 

bersumber dari pihak investor atau pemohon. Dengan demikian ada dua 

kemungkinan yang menjadi penyebab permasalahan kelengkapan dokumen 

persyaratan izin pembangunan hotel yang diajukan. Pertama, pada 

kecermatan dari pihak investor atau pemohon dalam melengkapi dokumen 

persyaratan izin. Kedua, pada sosialisasi dokumen persyaratan izin 

pembangunan hotel. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut 

Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap perizinan pembangunan hotel 
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kepada semua pihak, khususnya kepada para investor agar setiap pengajuan 

permohonan izin pembangunan hotel dilengkapi persyaratan 

administrasinya.  

b. Kelengkapan dokumen kajian lingkungan, kajian lingkungan merupakan 

hal yang sangat prinsip dalam pembangunan sebuah hotel, karena 

keberadaan sebuah hotel diharapkan mendukung pelestarian lingkungan 

hidup yang telah ada. Pembangunan hotel diharapkan tidak memunculkan 

permasalahan baru antara pihak hotel dengan lingkungan sekitar. 

Sosialisasi juga perlu ditekankan kepada investor bahwa sebelum ada 

kajian mengenai analisis dampak lingkungan, permohonan izin 

pembangunan hotel belum bisa diajukan.  

c. Warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui. Persetujuan 

warga sekitar calon lokasi pembangunan hotel merupakan hal yang sangat 

penting. Warga menolak keberadaan pembanguan hotel tentu juga 

mempunyai alasan dilihat dari kepentingan masyarakat. Selama ini 

kebijakan pemerintah lebih banyak berpihak kepada para pemodal 

(investor) dan kurang berpihak kepada masyarakat, sehingga sering terjadi 

penolakan terhadap rencana pembangunan hotel dengan melakukan demo. 

Selain melakukan sosialisasi terhadap warga disekitar calon lokasi 

pembangunan hotel, kebijakan pemerintah sebaiknya juga harus berpihak 

kepada masyarakat sekitar calon lokasi hotel. Kebijakan tersebut antara lain 

bahwa keberadaan hotel dan masyarakat hubungannya diibaratkan 

simbiosis mutualisme. Hubungan dimana kedua belah pihak yang saling 
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menguntungkan. Contoh konkritnya misalnya hotel dapat memberdayakan 

masyarakat sekitar hotel yang produknya dapat dipasarkan melalui hotel, 

hotel dapat mempekerjakan warga disekitar hotel, apabila ada masyarakat 

yang tanahnya terkena pembangunan hotel tidak diganti rugi tetapi 

masyarakat diberikan saham oleh pihak hotel, dan lain sebagainya. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengamat Tata Kota Bapak 

Pamungkas memaparkan kemunculan hotel-hotel sebagai bagian dari 

kepariwisataan tentu juga membawa dampak yang kurang lebih sama. 

Pembangunan terjadi di banyak sektor, dan salah satunya adalah di sektor 

pariwisata. Hotel merupakan salah satu bentuk dari pembangunan di sektor 

pariwisata. Namun, apabila suatu pelaku usaha akan mendirikan hotel harus 

memiliki izin, yang salah satunya adalah izin lingkungan yaitu izin bagi kegiatan 

yang wajib memiliki Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan. 

Saat ini perkembangan pembangunan di Kota Yogyakarta berlangsung sangat 

cepat, banyak muncul bangunan-bangunan baru di wilayah Kota Yogyakarta, 

termasuk pembangunan hotel-hotel baru. Adanya pembangunan hotel bisa 

mengubah perilaku warga masyarakat, oleh karena itu pembangunan hotel juga 

harus memperhatikan kawasan yang ada. 

Dalam hal ini dampak kemunculan hotel-hotel di suatu kawasan atau 

wilayah setidaknya bisa dilihat dalam beberapa sisi, yaitu dari sisi ekonomi,  

lingkungan,  ditambah dengan sisi  keberadaan hotel-hotel itu sendiri. 
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1. Keberadaan hotel 

 Keberadaan perhotelan bermotif komersial. Karena itu dalam pendiriannya 

pasti akan mencari letak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Teori penentuan 

lokasi  suatu industri  mengharuskan pilihan seperti itu. Secara teoritis, Von 

Thunen, 1826.  mengemukakan bahwa semakin dekat letak suatu badan industry  

terhadap pasar atau pusat kota maka semakin tinggi pula sewa tanah dan semakin 

berkurang biaya transport.  Demikian pula Francois Perroux, 1955 mengatakan  

bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di segala ruang wilayah, 

akan tetapi hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu dengan variable-variabel 

yang berbeda intensitasnya.Yang kemudian terjadi adalah keberadaan hotel-hotel 

tidak merata karena cenderung   mengumpul di wilayah tertentu demi karena 

pertimbangan strategis secara ekonomi. Jadi di suatu kawasan tertentu dalam 

suatu wilayah keberadaaan hotel begitu padat, tetapi di kawasan lainnya terlihat 

sepi. 

 

2.  Dampak ekonomi 

 Dalam konteks pembangunan Negara Keberadaan akomodasi perhotelan 

telah nyata membawa dampak ekonomi bagi negara dalam berbagai hal seperti : 

a. Meningkatkan industri dan penghasilan masyarakat. 

b. Menciptakan lapangan kerja sekaligus alih tekhnologi. 

c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

d. Meningkatkan devisa Negara dan hubungan antar bangsa. 
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Terhadap kehidupan masyarakat di mana sebuah hotel berada tentunya 

dengan sendirinya juga membawa dampak positif secara ekonomi, yaitu 

mendorong meningkatkan penghsilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, 

dan meningkatkan pandapatan bagi daerah. Bahkan keberadaan hotel disuatu 

kawasan tertentu dalam suatu wilayah, secara teoritis diyakini dapat pula 

mendorong peningkatan ekonomi bagi daerah di sekitarnya. 

3. Dampak Lingkungan 

 Hotel adalah sebuah bangunan fisik besar yang jelas membutuhkan lahan 

untuk keberadaannya. Dan karena keinginan untuk memberikan servis terbaik 

kepada tamunya maka hotelpun membangun berbagai sarana yang membutuhkan 

sumber daya alam. Misalnya, hotel bintang harus memiliki kolam renang,  dan 

karenanya butuh air dari sumber daya air dalam jumlah yang besar, di samping air 

tersebut juga untuk digunakan dalam kegiatan rutin harian para tamu hotel yang 

terkait MCK. Kemudian karena dinamika aktifitas yang ada, hotel pasti akan 

menghasilkan limbah, bisa berupa limbah padat/sampah ataupun limbag cair. 

Limbah sampah jelas membutuhkan tempat pembuangan. Demikian limbah cair 

juga membutuhkan tempat pembuangan. Prinsip dalam amdal mengharuskan 

limbah cair harus dibuang secara aman di mana sebelum terserap ke dalam tanah 

maka terelbih dahulu harus dibebaskan dari unsur-unsur kimiawi dan sejenisnya 

yang dapat merusak lingkungan bawah tanah. Termasuk dalam masalah 

lingkungan adalah tingkat keramaian yang timbul dari aktifitas perhotelan. 

Misalnya situasi lalu lintas yang berada di sisi-sisi hotel yang berhimpitan dengan 

rute  ke luar  masuk kendaraan ke hotel. Atau aktifitas yang bersifat event yang 
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mengundang orang banyak datang ke hotel kemudian meninmbulkan efek tertentu 

ke pada lingkungan disekitarnya. Aktifitas hiburan malam, semacam diskotik, 

yang dilaksanakan di beberapa hotel disinyalir mengganggu lingkungan sosial 

disekitarnya karena suara musik yang terdengar gaduh yang tidak teredam dengan 

baik.  

 Upaya pemerintah daerah Yogyakarta dalam mengatasi dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh pembangunan Hotel di kota Yogyakarta, Dalam rangka 

pencegahan dampak negatif pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, Pemerintah 

Daerah Kota Yogyakarta berupaya mengendalikan pembangunan hotel di Kota 

Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota No. 

77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Sebenarnya sudah 

sangat jelas, bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta serius dalam menghentikan 

sementara izin mendirikan hotel, karena kondisi perkembangan pembangunan 

hotel di Kota Yogyakarta yang berkembang sangat pesat dengan tingkat 

kemacetan arus lalu lintas di Kota Yogyakarta sangat tinggi. Namun efektivitas 

keseriusan Perwal dalam membatasi pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta 

memang pantas untuk dipertanyakan. Bukan hanya jangka waktunya yang singkat 

dan tidak cukup untuk menata kembali pembangunan kota, Perwal tersebut juga 

hanya menahan sejenak pendaftaran izin membangun hotel, sementara Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) untuk hotel tetap bisa di proses dan diterbitkan 

kalau permohonan izin pendirian hotel sudah diajukan sebelum tanggal 1 Januari 

2014.  
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Kendala yang dihadapi dalam pengendalian persoalan lingkungan 

berkenaan dengan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta yaitu kuatnya tekanan 

modal yang besar dari investor dalam pembangunan hotel di Yogyakarta sehingga 

dapat mempengaruhi berubahnya peraturan serta kebijakan pemerintah dalam 

pemberian izin pendirian hotel. Pemerintah dapat dengan mudah mengeluarkan 

izin pendirian hotel demi meningkatkan pendapatan daerah. Saat ini keluhan 

permasalahan dalam implemetasi perizinan pembangunan hotel yang berkembang 

di Kota Yogyakarta menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengeluarkan perizinan 

pembangunan hotel. Karena dengan dikeluarkan perizinan pembangunan hotel 

tersebut masih menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan warga 

masyarakat lah yang paling merasakan dampaknya, meskipun pemerintah sudah 

melaksanakan peraturan terkait perizinan dengan benar. 

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengamat Tata Kota Bapak 

Pamungkas memaparkan  Ada tiga (3) alternatif  yang layak dan strategis untuk 

dipertimbangkan di mana masing-masing alternatif tersebut memiliki kelebihan 

dan kekurangan, sebagai berikut: 

1. Penambahan jumlah hotel dengan tanpa kebijakan pembatasan.  

Jika kebijakan ini diberlakukan maka akan memunculkan  dampak positif 

dan negatif terhadap iklim akomodasi perhotelan di Kota Yogyakarta 

sebagai berikut. 

a. Dari sisi dampak positif, investasi property perhotelan akan mengalir 

masuk ke Kota Yogyakarta sebagaimana telah dirasakan saat ini, yaitu 

banyaknya pihak swasta yang berminat berinvestasi property hotel di 
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dalam wilayah Kota Yogyakarta.  Kondisi ini dengan sendirinya akan 

memberikan keuntungan kepada masyarakat secara ekonomi, karena 

akan semakin mendorong munculnya banyak lapangan kerja dan 

peluang usaha baru, kemudian dengan sendirinya akan mendorong 

peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Berdasarkan hasil 

survey bisa dikatakan kondisi ini sejalan dengan harapan masyarakat.  

b. Dari sisi dampak negatif, pertambahan jumlah hotel tanpa pembatasan 

akan menimbulkan beberapa hal berikut: 

1) Berdasarkan hasil pencermatan terhadap data yang ada, okupansi 

hotel tidak akan bisa tumbuh optimal, baik di hotel berbintang 

maupun non bintang.  Berdasarkan input yang dihasilkan dalam 

FGD diketahui bahwa, saat ini dengan jumlah hotel dan wisatawan 

yang ada, okupansi maksimal diperoleh hotel-hotel hanya pada saat 

weekend, sedangkan di masa weekday okupansi sangat rendah. 

2) Keluhan masyarakat di beberapa tempat, seperti muncul dalam 

FGD, kondisi lalu lintas jalan di sekitar hotel kerap kali semrawut 

karena fasiltas parkir hotel yang tidak memadai untuk menampung 

kendaraan bus pengangkut wisatawan, bisa semakin marak muncul 

sehingga akan mengganggu kenyamanan masyarakat berlalu lintas. 

2. Pertambahan jumlah hotel dihentikan/ moratorium terhadap Izin pendirian 

hotel baru.  
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Kebijakan ini artinya pertambahan hotel dihentikan dan tidak ada lagi izin 

pendirian hotel baru. Kebijakan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan 

sebagai berikut: 

a. Kelebihan kebijakan ini adalah:  

1) dapat mempertahankan okupansi  yang ada saat ini, bahkan akan 

meningkat di tahun-tahun yang akan datang seiring dengan 

meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta. 

2) Kekhawatiran akan terjadinya beberapa hal negatif, seperti 

kesemrawutan jalan akibat  hotel tidak memiliki sarana perparkiran 

yang memadai,  akan terminimalisir dengan sendirinya. Suasana ini 

akan menambah nyaman para wisatawan yang datang berkunjung. 

Selanjutnya hal ini akan meningkatkan kesan positif  bagi 

wisatawan dan mendorongnya  untuk dat ang kembali ke 

Yogyakarta.  

b. Kekurangannya adalah : 

Investasi yang berasal dari bidang perhotelan akan terhenti. 

Konsekuensinya dampak  potensi ekonomi dari kehadiran perhotelan 

dengan demikian juga akan terhenti, padahal kehadiran perhotelan 

sangat dirasakan kehadirannya secara ekonomi oleh masyarakat dan 

juga oleh pemerintah daerah berupa pajak hotel. 

c. Alasan Penghentian : 

1) Optimalisasi Okupansi. 
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2) Kapasitas daya dukung wilayah dan kawasan yang terbatas. (butuh 

kajian tersendiri). 

3) Kemampuan penyediaan lahan parkir yang terbatas khususnya 

untuk kendaraan besar (Bus Priwisata) 

4) Ciri budaya Yogyakarta wajib muncul pada bangunan fisik hotel. 

3. Pertambahan jumlah hotel tidak dihentikan tetapi dibatasi  dengan 

mempertimbangkan okupansi, jika mempertimbangkan okupansi maka  

kehadiran hotel baru belum dibutuhkan di Kota Yogyakarta setidaknya 

untuk beberapa tahun ke depan. Jika menggunakan argumen okupansi 

sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian izin pembangunan sebuah 

hotel baru maka, berdasarkan tabel prediksi,  perlu diperlakukan berbeda 

antara hotel bintang dan non bintang.
23

 

 

 Berdasarkan data-data  yang telah diuraikan terkait daya dukung 

akomodasi  perhotelan di Kota Yogyakarta maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu : Seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang 

ke Kota Yogyakarta bertambah pula jumlah akomodasi perhotelan,  dengan 

sendirinya maka bertambah pulalah jumlah kamar dan tempat tidur yang siap 

melayani wisatawan. Pertumbuhan jumlah seperti ini terjadi baik di kelompok 

hotel bintang maupun non bintang. Pertambahan jumlah wisatawan yang diikuti 

dengan pertambahan jumlah kamar yang ditawarkan akomodasi perhotelan  belum 

diikuti meningkatnya pertumbuhan okupansi. Hasil pencermatan khusus terhadap 

                                                           
23

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak pamungkas Pengamat Tata Kota hari 

kamis tanggal 10 November 2016 pukul 08.05 
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hotel bintang menunjukkan kondisi yang sama, yaitu jumlah kamar yang 

ditawarkan telah meningkat pesat. Okupansi di hotel bintang dalam lima tahun 

terkahir  juga belum tumbuh seperti yang diharapkan. Dalam lima tahun terakhir, 

okupansi hotel bintang relatif tetap rata-rata 53%. Hasil pencermatan terhadap 

hotel non bintang juga menunjukkan kondisi yang kurang labih sama dengan hotel 

bintang. Jumlah kamar yang ditawarkan hotel non bintang kepada wisatawan yang 

jumlahnya bertambah terus, tetapi pertambahan ini juga tidak serta merta 

mendorong peningkatan pertumbuhan okupansi di hotel non bintang. Dalam lima 

tahun terakhir pertumbuhan tersebut  bahkan lebih rendah daripada hotel bintang, 

yaitu rata-rata 35%.  

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa persepsi publik terhadap 

akomodasi perhotelan menunjukkan setuju sebesar 68.7% dilihat dari sisi 

indikator dampak ekonomi dan lingkungan.  

1.  Secara ekonomi, sebesar 69.9% masyarakat setuju bahwa akomodasi 

perhotelan memberikan dampak yang menguntungkan kepada masyarakat. 

Keuntungan tersebut berupa:  

a. terbentuknya lapangan kerja baru di bidang perhotelan,  

b. terbukanya berbagai peluang usaha baru  sebagai dampak dari kinerja 

perhotelan.  

c. Termasuk dalam sisi ini adalah meingkatnya kinerja pembangunan 

daerah karena untuk mendukung suasana yang kondusif dan nyaman 

bagi kinerja perhotelan dan aktifitas kewisatawanan, dan  

d. meningkatnya pendapatan  daerah dari sumber pajak hotel.  
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e. Mayoritas masyarakat juga tetap setuju terhadap dilakukannya 

pembangunan hotel baru jika seandainya memang dibutuhkan sebagai 

akibat dari bertmbahnya jumlah wisatawan.  

2. Adapun dari sisi dampak lingkungan, sebesar 66.4% masyarakat setuju 

bahwa akomodasi perhotelan telah mengelola dengan baik produksi 

buangannya yang potensial mengganggu lingkungan sekitarnya.  Produksi 

buangan yang dimaksud yaitu: 
24

 

a. sampah padat, dan  

b. limbah cair.  

c. Termasuk juga dalam kategori ini suasana lalu lintas jalan yang 

berada di sekitar hotel, Hanya saja catatannya adalah bahwa akibat 

hotel tidak memiliki lahan parkir yang luas untuk menerima 

kedatangan kendaraan bus pengangkut wisatawan maka hal ini 

kerap menjadi gangguan bagi kelancaran arus lalu lintas di jalan-

jalan di sekitar hotel.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak pamungkas Pengamat Tata Kota hari 

kamis  

tanggal 10 November 2016 pukul 08.05 
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SKEMA PROSEDUR PELAYANAN IMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PEMOHON 

MULAI 

PENDAFTARAAN 

Melengkapi 

SURAT 

PENOLAKAN 

PROSES SK IZIN DAN PENETAPAN 

SELESAI 

PEMERIKSAAN BERKAS 

ATAU 

PENELITIAN LAPANGAN 

ARSIP 
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SKEMA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA 

YOGYAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMPAK 

PEMBANGUNAN HOTEL 

DINAS PARIWISATA 

MENGOLAH DATA 

DI UNDANGKAN 20 NOV 2013 

MORATORIUM PENERBITAN IZIN 

PEMBANGUNAN HOTEL BERLAKU 

MULAI TGL 1 JAN 2014- 31 DES 

2016 

WALIKOTA MENERBITKAN PERWAL 

NO 77 THN 2013 TENTANG 

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

HOTEL 

PHRI MENGOLAH DATA 

BLH MENERAPKAN REGULASI, 

MELAKSANAKAN KEBIJAKAN 

REKOMENDASI DATA 

KAJIAN 
BAPPEDA MENGKALKULASI DATA 

DINAS PERIZINAN 

MENERAPKAN REGULASI, 

MELAKSANAKAN KEBIJAKAN 

WALIKOTA MENERBITKAN 

REGULASI 

1. Untuk mengendalikan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, mengingat luas wilayah Kota 

Yogyakarta yang relatif sempit. 

2. Melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta, sehingga usaha-usaha 

perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta dapat bersaing atau berkompetisi secara sehat. 

3. Menghentikan sementara permohonan izin mendirikan bangunan di kota Yogyakarta. 
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INVESTOR MENGAJUKAN 

IMB  

PERMOHONAN PERIZINAN 

SEBELUM TANGGAL 1 JAN 2014 

BERJUMLAH TOTAL 104 

PERMOHONAN 

17 IMB 

BELUM 

TERBIT 

87 IMB 

SUDAH 

TERBIT 

19 SUDAH 

MULAI 

MEMBANGUN 

40 SUDAH 

SELESAI 

MEMBANGUN 

18 BELUM 

MENDIRIKAN 

BANGUNAN 

DINAS PERIZINAN MEMPROSES 

PERMOHONAN IMB 

3 PERUBAHAN  

BANGUNAN 

( SUDAH SELESAI) 

7 PENERTIBAN 

TIDAK 

MEMBANGUN 

MORATORIUM HOTEL 

DIPERPANJANG HINGGA 31 

DES 2017 BERDASARKAN 

PERWAL NO 55 THN 2016 

DIUNDANGKAN 30 SEP 

2016 

PERUBAHAN ATAS 

PERWAL NO 77 THN 

2013 


