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perda, m enyusul keterbatasan 
sum ber daya m anusia (SDM). 
Terkait kepala daerah yang saat 
ini dipegang seorang Penjabat 
Wali Kota Jogja, Makruf menilai 
hal itu bukan persoalan.

"Siapa pun pemimpinnya, ter
masuk Penjabat Wali Kota Jogja, 
bukan berarti penanganan regu
lasi lumpuh,” jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi A 
DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksana 
menyayangkan m asih adanya 
tem pat usaha tanpa izin yang 
nekat beroperasi. Pihaknya mem
pertanyakan kinerja Satpol PP 
Kota Jogja dalam  penegakan 
aturan.

M enurutnya, tidak  ada  lagi 
alasan kekurangan anggaran 
maupun SDM dalam penegakan

perda. Hal itu karena pada tahun 
anggaran 2017, anggaran untuk 
penegakan perda sudah ditam
bah. "Harusnya tegas saja, kalau 
melanggar langsung tutup. Biar 
yang lain tidak ikut-ikutan m e
langgar,” pintanya.

Komandan Satpol PP Kota Jogja 
N urwidihartana m engatakan, 
pihaknya sudah sering melakukan 
operasi penertiban dan memang
gil para pengelola tempat usaha. 
Term asuk superm arket yang 
berada  d i Jalan HOS Tjokro- 
aminoto, hari ini (7/4) dipanggil 
untuk datang ke kantor Satpol 
PP Kota Jogja.

"Sudah proses pemanggilan 
oleh PPNS (Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil) Satpol PP Kota Jogja" 
ujarnya, (pra/laz/rg)

I  TIDAK... ada permainan dalam perizinan.
Sambungan dari hal 91 Akan muncul anggapan adamain

1 mata antara Pemkot Jogja dengan
M akruf m engatakan, logika pengusaha. "Wong ada pelanggaran 

pengusaha selalu mencari pe- di depan m ata kok dibiarkan, 
luang meski dengan m enabrak Masyarakat akan menduga pasti 
aturan. Karena hal itu berkaitan ada permainan,” tuturnya, 
dengan pasar. Kondisi itu didu- Lalu, apa yang harus dilakukan
kung dengan kenyataan meski Pemkot Jogja? Makruf menyaran- 
belum  m engantongi izin dan  kan Pemkot Jogja lebih tegas dalam 
m embuka usaha, tapi tidak di- melakukan penegakan aturan, 
tindak tegas. "Pasti pengusaha Salah satunya dengan membuat 
akan.ambil peluang itu, apalagi basis data untuk pengawasan, 
kalau ada pasarnya. Kuncinya Selain itu ia juga berharap pemkot 
itu  di penegakan aturan yang rutin melakukan operasi pener- 
tegas," ujar Makruf. tiban. "Monitoring itu juga harus.

Menurutnya, selain dimanfaatkan rutin, jangan kala-kala (kadang- 
pengusaha yang membuka usaha kadang)," tambahnya, 
tanpa izin, pembiaran pelanggaran Ia juga mengatakan alasan klise
perda yang dilakukan juga akan yang selalu dilontarkan oleh aparat 
menimbulkan opini di masyarakat pemerintah dalam hal penegakan


