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Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Public Expenditure Tracking Surveys (PETS) sebagai Alat Ukur Kualitas Kinerja Sektor
Publik *)

Latar belakangAPBN adalah rencana keuangan pemerintah dalamperiode satu tahun yang telah disetujui DPR. Segalakegiatan pemerintah yang telah direncanakan akandibiayai melalui APBN. Kegiatan pemerintahdigunakan untuk mencapai tujuan yang telahditetapkan. Dengan demikian, seharusnya denganbiaya yang dituangkan dalam APBN tersebut, tujuandapat tercapai. Terlebih dalam sektor publik, isuefektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanjamenjadi sangat penting. Dana APBN sangat terbatasjika dibandingkan dengan permasalahanpembangunan dan peningkatan kesejahteraanmasyarakat yang harus ditangani. Setiap satu rupiahAPBN sangat bermakna, oleh karenanya harusterukur dan mampu menghasilkan output dan
outcome. Akuntabilitas juga menjadi penting karenadana APBN adalah milik rakyat, harus kembalikepada rakyat dan pengelola APBN dapatmempertanggungjawabkan apa yangdibelanjakannya tersebut kepada rakyat.Namun ada kalanya, anggaran atau biaya dimaksudtidak mampu mewujudkan tujuan yang diinginkanatau capaiannya tidak maksimal. Bagaimanamendapatkan informasi tentang penyebab tidaktercapainya tujuan suatu program atau kegiatantersebut? Apakah ada yang salah dalam perencanaan?Adakah kebocoran dalam pelaksanaan, masalahdalam distribusi, ataukah sumber daya tidak efektif?Tentu saja masalah ini harus mendapat jawaban yangtepat sehingga solusi yang tepat akan dapatditemukan. Publik tentu akan mempertanyakan danmeminta pertanggungjawabannya.
PETS sebagai tools di sektor publikTerdapat beragam alat (tools)  untuk menjawabpermasalahan tidak tercapainya tujuan belanja publiktersebut. United Nations International Children’s
Emergency Fund (UNICEF) atau Badan InternasionalPBB tentang Dana Darurat untuk Anak-Anakmengembangkan beberapa alat audit yang dapatdigunakan pada sektor publik. Salah satu alattersebut adalah PETS atau Public Expenditure
Tracking Surveys. Alat lainnya yang terhitung baruadalah QSDS (Quantitative Service Delivery Surveys).PETS dirancang untuk menunjukkan potensipendekatan audit sosial guna melengkapi mekanismeyang ada dalam proses perencanaan, pelaksanaan,dan pemantauan.  PETS adalah survei yang digunakan

untuk melacak, mencari, dan mengukur aliransumber daya publik di berbagai tingkat satuan kerja.Mengapa PETS menjadi alat yang penting dandirekomendasikan? Dari penggunaan PETS padabeberapa negara berkembang, diperoleh hasil yangmeyakinkan bahwa Pertama, PETS telah terbuktimenjadi alat yang kuat  dan terpercaya untukmengidentifikasi kendala, inefisiensi, dan hambatanatau hal yang kurang berguna dalam penyediaansuatu layanan publik. Kedua, PETS telah berhasildigunakan dalam beberapa kasus untuk mendorongreformasi yang mengarah ke perbaikan yangsignifikan dalam alokasi sumber daya. Prosesperencanaan dan penganggaran suatu kegiatan dapatlebih baik lagi. Begitupun dalam pelaksanaannya,sehingga akuntabilitas kebijakan meningkat.PETS bermanfaat bagi para pemangku kepentingan disektor publik, yaitu mengevaluasi kendala keuangandan kelembagaan untuk meningkatkan layananpublik, mengurangi asimetri informasi danmeningkatkan akuntabilitas, mengetahui efisiensipengeluaran publik, memberdayakan para penerimamanfaat layanan publik melalui penginformasianmasalah, dugaan korupsi dan lainnya, penguatanperan anggaran publik agar lebih efektif, dan sumberinformasi penting bagi para pemangku kepentingan,utamanya pemerintah pusat.PETS dapat digunakan pada berbagai sektor kegiatanpublik. Salah satu kelemahan PETS adalahmemerlukan sumber daya yang cukup besar sehinggabiasanya digunakan pada sektor atau kondisitertentu, yang sangat penting dan menyangkut hajathidup orang banyak. Sebagai contoh sektorpendidikan dan kesehatan. Alokasi APBN untukkedua sektor tersebut sudah demikian besar. Namundemikian, apakah outcomes di kedua sektor tersebutsudah sebanding dengan besaran anggaran? Apakahindikator-indikator yang digunakan dalam mengukurkualitas kinerja sudah sesuai dengan yangditetapkan? Demikian juga dalam menilaipelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. AlokasiAPBD dapat dibandingkan dengan indikator yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun2018 tentang Standar Pelayanan Minimal besertapetunjuk teknis dari kementerian terkait.
Apa yang bisa didapat dari PETS ini?Beberapa hasil atau output dari PETS antara lain:Pertama, membuktikan adanya kebocoran alokasi
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sumber daya sehingga gagal mencapai sasaranprogram yang telah ditentukan. Kedua, menjelaskanmasalah keterlambatan dan hambatan dalam alokasisumber daya melalui administrasi publik (misalnyagaji, tunjangan, pembiayaan, peralatan, obat-obatandan vaksin), sehingga efektivitas program berkurang.Ketiga, mengidentifikasi terjadinya pemborosanalokasi sumber daya atau pekerjaan fiktif, misalnyauntuk para pekerja yang sudah tidak bekerja lagitetapi masih terdaftar di daftar gaji atau perjalanandinas yang tidak dilakukan. Keempat, menjelaskansuatu ketidakhadiran manajemen publik, yaiturendahnya pelayanan publik dimungkinkan karenaketidakprofesionalan pelayan publik. Kelima,mengidentifikasi suatu ketidakadilan, yaitu adanyakesenjangan alokasi sumber daya antarwilayah,antardaerah, desa dengan kota dan unit layanan.Keenam, yaitu menjelaskan  dampak desentralisasiterhadap sumber daya yang di alokasikan olehpemerintah pusat pada daerah. Adakah sumbatandari aliran dana tersebut, sehingga menimbulkanpermasalahan yang lebih serius. Ketujuh mengukurefisiensi penggunaan dana anggaran terhadapproduktifitas layanan publik.
Tahapan Pelaksanaan PETSTerdapat setidaknya 15 langkah dalam pelaksanaanPETS. Dimulai dari tahapan konsultasi/perencanaan;tahap persiapan yang meliputi timeline, anggaran,dan komposisi tim; pertanyaan penelitian dan ruanglingkup penelitian; analisis kelembagaan; pilihan
tracking flow (bagan alur penelusuran); strategipenentuan sampling; penyusunan desain instrumen;
Pra Pilot test survey; pelatihan bagi para petugas
survey; Pilot test pertanyaan survey; pelaksanaan
survey; entri data hasil survey; penilaian data secaracepat dan sortir data; penyusunan laporan/analisis;diseminasi dan rencana tindak lanjut (RTL).Dari langkah tahapan pelaksanaan PETS tersebut,setidaknya ada 2 kegiatan kunci yang menentukanseberapa baik kualitas hasil analisis. Pertama adalahtahapan konsultasi dengan para pemangkukepentingan utama menentukan tujuan dari survei,mengidentifikasi isu-isu utama, menentukan struktur

aliran sumber daya dan setup kelembagaan,ketersediaan data review, hipotesis dan memilih alatsurvei yang sesuai dengan tujuan. Kedua yaituinstrumen survei dibangun dan diimplementasikan.Untuk mengetahui realitas bahwa penyedia layananmungkin melakukan kesalahan dalam melaporkandata, PETS menggunakan strategi pengumpulan datadari berbagai sudut pandang dan berhati-hati dalammempertimbangkannya mana yang merupakan poinutama, dan mengidentifikasi bagian mana saja yangpaling terkontaminasi oleh hal tersebut.
KesimpulanAPBN sebagai salah satu komponen sektor publikharus mampu menjawab tiga isu penting dalampengelolaannya, yaitu efektivitas, efisiensi danakuntabilitas. Dalam implementasinya dimungkinkanterdapat penyimpangan pada salah satu ataubeberapa aspek dimaksud. Pemerintah sebagaipenanggung jawab APBN tentu harus mencarijawaban atas permasalahan tersebut. PETSmerupakan salah satu alat atau tools yang dapatdigunakan. PETS bermanfaat dalam melacakefektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun pilihanpenggunaannya harus memperhitungkan manfaatdan biayanya. Beberapa sektor yang dapat dianalisismenggunakan PETS adalah sektor pendidikan dankesehatan. Semoga dengan kajian yang tepat dapatdirumuskan kebijakan yang tepat pula, demikemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
Daftar PustakaUniversitas Brawijaya. (2018). Shortcourse PETS diUniversitas Brawijaya Malang 17-21 September 2018.*) Arief Rokhman, Kepala Seksi PPA II pada KanwilDitjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Selatan.Disclaimer:

 tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidakmencerminkan kebijakan institusi di manapenulis bekerja.
 tulisan ini pernah dipublikasikansebelumnya pada web Forum KajianPerbendaharaan (http://10.242.231.177).
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