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P em kot D inilai 
T idak  Tegas

JOGJA, BERNAS -  Ketidaktegasan sikap Peme
rintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam menegakkan 
peraturan, khususnya peraturan perizinan usaha 
dan izin gangguan dinilai menjadi salah satu faktor 
maraknya pelanggaran perizinan.

"Karena pemerintah daerah bersikap tidak tegas 
menegakkan peraturan perizinan, maka para peng
usaha dan pebisnis menganggap hal itu sebagai 
sebuah peluang sehingga persoalan pelanggaran 
perizinan terus saja muncul. Logika bisnisnya seperti 
itu," kata Ahmad Maruf, Pengamat Kebijakan Publik 
dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), Kamis (6/4) kemarin.

Menurut dia, pengusaha kemudian meman
faatkan celah tersebut untuk membuka usahanya 
terlebih dulu meskipun belum mengantongi berbagai 
perizinan yang dibutuhkan atau membuka usahanya 
sambil mengurus perizinan yang dibutuhkan.

Jika pemerintah daerah bersikap tegas, Ahmad 
memastikan para pengusaha yang menginvestasikan 
modalnya di Kota Yogyakarta akan selalu mengikuti 
peraturan yang ada sehingga tidak terjadi pelang
garan perizinan.

"Masyarakat juga mungkin menduga ada perlin
dungan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan 
terhadap usaha yang melanggar aturan perizinan. Hal 
itu bisa berpengaruh buruk pada citra pemerintah," 
katanya.

Dia menilai peraturan perizinan yang dimiliki 
Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sangat baik hanya 
saja tidak dijalankan dengan baik sehingga lemah.

"Mungkin juga ada kekurangan sumber daya 
manusia (SDM) atau petugas yang dimiliki Pemerin
tah Kota Yogyakarta untuk menegakkan peraturan 
daerah, sehingga proses penegakan perda tidak 
maksimal," katanya.

Sedangkan jabatan kepala daerah yang kini di
ampu oleh Penjabat Walikota Yogyakarta, menurut 
Maruf, bukan menjadi alasan lemahnya proses pe
negakan peraturan daerah.

"Siapa pun pejabatnya, maka penegakan perda 
harus tetap dijalankan termasuk pengawasan di 
lapangan," katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Sigit 
Wicaksana mengatakan pemerintah daerah harus 
bersikap tegas menegakan peraturan daerah tanpa 
pandang bulu.

"Harus ada ketegasan dari pemerintah. Penga
wasan juga harus ditingkatkan. Harapannya, tidak 
ada lagi kasus pelanggaran perizinan usaha di masa 
yang akan datang," katanya.

Kasus pelanggaran perizinan yang terjadi di Kota 
Yogyakarta di antaranya usaha toko modern yang 
tidak mengantongi izin gangguan, minimarket yang 
tidak berizin, termasuk hotel yang belum mengan
tongi izin operasional, (ant)


