
Buka Mata, Jaga Jogja Berbudaya

SEMUA pasti sepakat kalau Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai 
Kota  Budaya karena memiliki  beragam budaya,  baik  fisik  maupun non 
fisik.  Hal  itu  tampak dari  berbagai  bangunan cagar  budaya peradaban 
adiluhung  masa  lampau.  Seperti  keberdaan  bangunan-bangunan  yang 
menjadi simbol keluhuran budaya nenek moyang, Kraton, Water Castle, 
Prambanan, dan Pakaulaman. Serta bertumbuhkembangnya potensi seni 
budaya yang bersumber dari kearifan lokal budaya lokal.

Realita kekayaan Yogyakarta itu menjadikannya sebagai kota yang kaya 
akan potensi pariwisata kebudayaan baik fisik maupun nonfisik. Alhasil, 
bermunculan pembangunan di berbagai daerah guna menarik orang luar 
datang ke Yogyakarta. Dengan Jargon Jogja Berhati Nyaman, tak heran 
kalau  Yogyakarta  semakin  ramai  dikunjungi  karena  potensi  keramahan 
warga sekitar yang berbudaya.

Keberadaan penginapan dan hotel pun menjadi bisnis tersendiri. Dengan 
alasan menampung wisatawan di  Yogyakarta,  hotel-hotel  terus  tumbuh 
dan berkembang. Sejumlah tempat dibongkar untuk mendirikan hotel, dan 
berdalih  pengembangan pariwisata  terjadi  pembebasan  tanah  di  sana-
sini.  Warga pun rela menjual tanah dan sawahnya untuk pembangunan 
hotel karena tergiur iming-iming harga tanah yang tinggi.

Sejumlah fakta pembangunan hotel di Yogyakarta mengemuka, pada akhir 
2013, ada 106 berkas perizinan hotel yang masuk dan diproses oleh Dinas 
Perizinan Kota Yogyakarta. Dari jumlah itu, 25% nya adalah kategori hotel 
berbintang  dan  11  IMB  telah  diterbitkan.  Hotel-hotel  itu  berlokasi  di 
Kecamatan Wirobrajan,  Pakualam, Gondokusuman,  Jetis,  Danurejan dan 
Gedongtengen. Beberapa di  antaranya adalah hotel  berbintang di Jalan 
Mayor  Jenderal  Sutoyo  dan  Jenderal  Sudirman,  dengan  masing-masing 
luasan 13.981 dan 9.727 meter persegi.

Benar,  semua  itu  membuat  Yogyakarta  semakin  ramai  pemabungunan 
hotel. Belakangan, di tengah keramaian itu, terdengar suara lantang yang 
menyerukan Jogja Berhenti Nyaman, Jogja Asat! 

Seruan itu keluar akibat pembangunan hotel  yang merusak tata kelola 
lingkungan dan kearifan  lokal  budaya di  Yogyakarta.  salah satu  alasan 
teriakan  itu  adalah  tumbuhnya  hotel  di  Yogyakarta  disinyalir  menjadi 
penyebab utama keringnya sumur-sumur dangkal milik warga.

Tak hanya itu, semakin tumbuhnya hotel di Yogyakarta berdampak pada 
kearifan  lokal,  sosial  dan  budaya  di  Yogyakarta.  Karena  pembangunan 
hotel di kawasan dan bangunan cagar budaya yang ternayata tidak sesuai 
dengan tipologi arsitektur kawasan dan nilai-nilai kelokalan. Iming-iming 
tingginya  harga  tanah  dan  properti  di  kawasan  sekitarnya  berdampak 
pada keinginan masyarakat untuk menjual tanah. Dan terjadi perubahan 



kultur  masyarakat  lokal  akibat  perubahan  fungsi  lahan  dan  mata 
pencaharian masyarakat. Petani yang beralih profesi karena sawah dijual 
untuk hotel.

Pembangunan hotel di kawasan permukiman penduduk juga berdampak 
pada ketersediaan air, kemacetan, dan polusi. Survei yang dilakukan oleh 
Lembaga  Ombudsman  Swasta  menyebutkan  dari  sampel  23  hotel,  10 
hotel tidak memiliki ruang hijau dan resapan air. Padahal ada Peraturan 
Wali Kota Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyediaan RTH Privat,  dimana 
setiap  bangunan  perlu  ditanami  1  pohon  perindang,  tanaman  perdu, 
semak  serta  penutup  tanah  atau  rumput  dengan  jumlah  yang  cukup. 
Selaib itu, penggunaan AC hotel juga sangat  mengganggu keberadaan 
lingkungan  sekitarnya.

Pada  realita  itulah,  ada  hal  yang  harus  disadari  bahwa  pembangunan 
hotel  di  Yogyakarta,  telah  melindas  lingkungan  serta  meminggirkan 
kearifan  lokal  budaya  sekitar.  Semua  harus  membuka  mata,  melihat 
realita yang terjadi atas dampak tumbuhnya hotel di Yogyakarta. Rakyat 
harus  kritis  melihat  situasi  yang  terjadi,  pmerintah  daerah  juga  harus 
sadar dan peka melihat kondisi  bahwa Yogyakarta adalah kota budaya, 
bukan kota hotel.

Dalam kerangka itulah, warga Yogyakarta yang tergabung dalam Warga 
Berdaya bergotong royong mendokumentasikan realita yang terjadi dalam 
sebuah film berjudul  Belakang Hotel.  Sebuah film produksi Watchdoc, 
yang mengulas dampak keringnya air sumur warga di kampung Miliran, 
kampung  Gowongan,  dan  kampung  Penumping.  Ketiga  kampung  itu 
berada  tepat  di  belakang  hotel  yang  dibangun  dan  beroperasi  dalam 
kurun waktu 1-2 tahun yang lalu.

Maksud  pemutaran  film  ini  adalah  untuk  mendorong  keterlibatan  aktif 
warga  dan  siapa  saja  yang  memiliki  kepedulian  pada  kelestarian 
lingkungan dan kearifan lokal budaya Yogyakarta. BUKALAH MATA, JOGJA 
ITU BERBUDAYA, TAPI HOTEL BUKAN BUDAYA JOGJA. []
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