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Pemda Raih WTP, Rakyat Mestinya Makmur '
BANTUL (KR) - Raihan predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), berarti penggunaan anggaran 
oleh pemerintah sudah'sesuai aturan. Namun reali
tanya, belum menyentuh ke aspek kemakmuran 
masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penu
runan kesenjangan sosial.

Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indone
sia (BPK RI) Dr H Harry Az- 
har Azis MA mengemukakan 
hal tersebut ketika menjadi 
keynote speaker 3rd Interna
tional Conference on Accoun- 
ting and Ficance (ICAF), Sela
sa (21/2) di Kasihan Bantul. 
Dalam kegiatan Prodi Akun
tansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) UMY tersebut, 
Harry menjelaskan outcome 
yang dimaksud adalah kebi'- 
jakan yang diberikan kepada 
pelaku pemerintahan.

Harusnya kata Azhar, bila 
pemda mendapatkan predi
kat WTP, maka rakyat di dae
rah tersebut mendapatkan

kemakmuran, angka kemis
kinan turun, angka kesen
jangan sosial juga menurun. 
"Di Yogyakarta hampir semua 
kabupaten-kota mendapat
kan WTP, namun apakah pe
ngangguran berkurang, ang
ka kemiskinan berkurang, ke
senjangan sosial berkurang? 
Ternyata output dari predikat 
WTP belum sejalan dengan 
outcome-nya," ujarnya.

Sistem Akuntansi 
Sistem akuntansi adalah 

prosedur untuk mencatat dan 
melaporkan informasi ke
uangan suatu perusahaan. 
Dalam pemerintahan, sistem 
akuntansi mampu memberi
kan output data terkait jum

lah masyarakat miskin yang 
ada di Indonesia. Namun sa
yangnya, sistem tersebut be
lum mampu memberikan out
come.

"Contohnya adalah saat se
orang bupati baru dilantik, 
terhitung ada 1.000 masyara
kat miskin di daerahnya. 
Tetapi saat diangkat jabatan
nya, total masyarakat miskin 
menjadi 1.500. Di mata saya 
bupati itu sudah gagal. Tetapi 
bupati itu masih ikut untuk 
mencalonkan diri lagi pada 
pemilihan bupati berikutnya, 
dan ada kemungkinan terpi
lih lagi.

Artinya, sistem akuntansi 
yang ada di Indonesia baru 
mampu menilai proses dan 
output jumlah masyarakat 
miskin dan pendataan masya
rakat lainnya. Namun belum 
mampu memberikan outcome 
berupa kebijakan dari peme
rintah, untuk melarang bu
pati tersebut untuk men

calonkan diri lagi," jelas 
Harry.

Ditambahkan, dalam Pasal 
23 Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945, disebutkan ang
garan pendapatan dan belan
ja negara (APBN) dilaksana
kan secara terbuka dan ber
tanggung jawab untuk sebe
sar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Menurut Harry, pasal 
tersebut ditujukan untuk 
menciptakan rakyat yang se
jahtera, dengan dihitung dari 
pendapatan perkapita Indo
nesia setiap tahunnya.

"Bila dibandingkan dengan 
negara Singapura dan Ma
laysia, pada tahun 60-an, pen
dapatan perkapita Indonesia 
tidak jauh berbeda dengan ke
dua negara tersebut. Namun 
sekarang pendapatan Malay
sia sudah berada di angka 
US$ 15.000, Singapura US$ 
50.000, sedangkan Indonesia 
masih sekitar US$ 4.700 per- 
tahun," tegas Harry. (Fsy)-d


