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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran pada Satker Balai Taman 
Nasional Berbak (Satker BTNB) Jambi dengan menggunakan pendekatan analisis trend 
anggaran dan realisasi belanja, pertumbuhan anggaran, analisis proporsional alokasi 
belanja pada masing-masing stakeholders, analisis efisiensi dan analisis efektivitas pada 
Tahun Anggaran 2008-2011 yang bersumber dari APBN Kementerian Kehutanan pada 
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan atau trend anggaran belanja dan realisasi 
belanja Tahun 2008-2011 mengalami kenaikan, Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja 
publik tahun 2008-2011 Satker BTNB Jambi sebesar 14,97%. Alokasi anggaran Satker 
BTNB lebih banyak digunakan untuk belanja non aparatur dari pada belanja aparatur, 
belanja non aparatur terdiri dari belanja mengenai kawasan hutan dan masyarakat sekitar 
kawasan hutan. sedangkan kinerja anggaran untuk masing-masing stakeholders yang 
terdiri dari aparat pemerintah, kawasan hutan dan masyarakat sekitar kawasan, sudah 
efisien. dan kinerja anggaran dilihat dari aspek efektivitas terhadap kawasan hutan dan 
masyarakat sekitar kawasan belum efektif. 
 
Kata Kunci : Pertumbuhan Anggaran Belanja, Alokasi Belanja, Kinerja Anggaran 

 
 

PENDAHULUAN 
Pengukuran kinerja instansi 

pemerintahan merupakan alat manajemen 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas dalam rangka 
menilai keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan kegiatan (program) sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi pemerintahan, 
pengukuran kinerja merupakan suatu 
evaluasi terhadap instansi pemerintah 
mengenai kegiatan atau program yang 
telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur 

yang telah dibuat (standar minimum 
pelayanan publik). 

Penerapan anggaran berbasis 
prestasi kerja harus ada peran aparat 
pemerintahan dalam partisipasi 
penyusunan anggaran sehingga dapat 
melaksanakan tiap program atau kegiatan 
yang telah di rencanakan untuk 
mewujudkan pencapaian tujuan suatu 
instansi. Di samping itu juga penyusunan 
anggaran membantu para aparat 
pemerintahan untuk mengkoordinasikan 
segala kegiatan secara keseluruhan yang 
dapat meningkatkan kinerja yang pada 
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akhirnya dapat meningkatkan efektivitas 
organisasi sektor publik tersebut dan 
akuntabilitas bukan sekedar kemampuan 
menunjukan bagaimana uang publik 
dibelanjakan, akan tetapi meliputi 
kemampuan yang menunjukkan bahwa 
uang publik tersebut telah di belanjakan 
secara ekonomis, efisien dan efektif. 

Satker Balai Taman Nasional 
Berbak  (Satker BTNB) merupakan salah 
satu institusi pemerintah yang berada di 
bawah tanggungjawab Kementerian 
Kehutanan pada Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
(PHKA) yang berkedudukan di provinsi 
Jambi. Meskipun secara filosofis konsep 
pemanfaatan taman nasional adalah 
sebesar-besarnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam 
praktik operasionalnya tidak mudah 
diwujudkan. Keberadaan taman nasional 
belum memuaskan semua pihak, terutama 
masyarakat di sekitarnya, contoh adalah 
tertutupnya akses terhadap sumberdaya 
alam yang terdapat dalam kawasan tersebut 
yang membawa implikasi adanya aktivitas 
illegal oleh masyarakat dalam pemanfaatan 
sumberdaya alam tersebut yang berdampak 
kepada kerusakan ekosistem kawasan 
disebabkan oleh penebangan pohon, 
pengambilan getah jelutung, pengambilan 
ikan, dan perburuan satwa serta 
perambahan kawasan. Aktivitas ini banyak 
dilatarbelakangi oleh tingkat kebutuhan 
hidup masyarakat dan rendahnya 
pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan 
usaha, kesadaran serta ketergantungan 
terhadap sumberdaya alam dan hutan 
sangat tinggi. Selain itu tingkat kerusakan 
kawasan Taman Nasional pun disebabkan 
oleh adanya kebakaran hutan. 

Setiap instansi pemerintah harus 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan melalui penilaian pencapaian 
kinerjanya. pencapaian kinerja instansi 
dalam satu tahun anggaran berkaitan 
dengan proses pencapaian tujuan dan 
sasaran kegiatan untuk menciptakan dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap Pemerintah khususnya terhadap 
masyarakat di sekitar kawasan konservasi 
di BTNB, agar masyarakat mau menjaga 
kelestarian dan melindungi hutan 
konservasi untuk kepentingan bersama, 
pemerintah perlu meningkatkan 
manajemen yang lebih baik.  

Penelitian yang berkaitan dengan 
analisis kinerja anggaran  telah diteliti 
secara luas seperti penelitian mengenai 
penerapan konsep value for money pada 
pemerintah daerah istimewa yogyakarta 
yang telah dilakukan Nugrahan (2007), Hal 
yang sama ditunjukkan dengan penelitian 
mengenai penerapan value for money 
dalam menilai kinerja Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah 
dilakukan Yunita (2008), Penelitian 
mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pada 
PT. PLN (Persero) Cabang Jambi Malta 
(2010), Penelitian mengenai Pengaruh 
Pengganggaran berbasis kinerja terhadap 
efektivitas pengendalian yang telah 
dilakukan oleh Asmoko (2006).  

Berdasarkan uraian dan latar 
belakang yang telah dipaparkan diatas 
maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang bertujuan untuk: 1) 
mengetahui  kecenderungan atau trend 
kinerja anggaran pada Tahun Anggaran 
2008-2011 pada Satker BTNB untuk 
masing-masing Stakeholder yang terdiri 
dari Aparat Pemerintah, Masyarakat 
Sekitar Kawasan Hutan dan Kelestarian 
Hutan Berbak itu sendiri. 2) mengetahui 
kinerja anggaran pada Tahun Anggaran 
2008-2011 masing-masing Stakeholder 
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yang terdiri dari Aparat Pemerintah, 
Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dan 
Kelestarian Hutan Berbak itu sendiri. 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Satuan 
Kerja Instansi BTNB sebagai pengelola 
ekosistem kawasan Taman Nasional 
Berbak dalam rangka konservasi 
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 
Dan yang menjadi objek khusus 
memperoleh data dan informasi dalam 
penelitian ini adalah Aparat pemerintah di 
instansi Taman Nasional Berbak, Hutan di 
Kawasan Taman Nasional Berbak dan 
Masyarakat di sekitar kawasan Taman 
Nasional Berbak. 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dari hasil wawancara dan 
pengamatan berupa penjelasan mengenai 
prosedur perencanaan Anggaran dan 
Alokasi Anggaran dalam  pelaksanaan 
Kegiatan pada Satker BTNB dan laporan 
kinerja serta gambaran umum. Dan juga 
menggunakan data sekunder berupa data 
yang sudah di bukukan dan disusun oleh 
pihak Satker BTNB Jambi seperti Laporan 
Realisasi APBN tahun anggaran 2008 – 
2011, Lakip TA 2008-2011, Laporan 
Keuangan, DIPA,  Visi dan Misi dan 
struktur organisasi. Dalam pengumpulan 
data, peneliti menggunakan tiga metode 
yaitu: wawancara, dokumentasi dan 
observasi 

Metode Analisis 

Metode yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah sebagai berikut: 
1) Metode kuantitatif, metode yang 
digunakan untuk menganalisis data-data 

keuangan 2008-2011 dengan cara analisis 
trend kinerja anggaran yaitu analisis 
pertumbuhan anggaran belanja dan analisis 
proporsional anggaran belanja, analisis 
efisiensi belanja dan analisis efektivitas 
belanja serta menghitung perubahan yang 
terjadi. 2) Metode Kualitatif, metode yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan 
cara membandingkan teori-teori yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti 
dengan fakta yang terjadi dan untuk 
menjelaskan hasil perhitungan yang telah 
didapat. 

Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan  menggunakan 
lima cara yaitu analisis trend dalam 
munawir (2004:52), analisis pertumbuhan 
dan analisis proporsional dalam Yulianti 
(2009), dan analisis efisiensi dan analisis 
efektivitas dalam mahmudi (2010:166) 
serta Teknik survey kepuasan masyarakat 
dengan jajak pendapat (pooling) yaitu 
dengan wawancara dan observasi terhadap 
masyarakat sekitar kawasan Taman 
Nasional Berbak. 
a. Analisis Trend dalam prosentase (trend 

percentage analysis) adalah suatu 
metode atau teknik analisa untuk 
mengetahui tendensi daripada keadaan 
keuangannya, apakah menunjukkan 
tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

b. Analisis Pertumbuhan untuk 
menghitung pertumbuhan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara sektor 
Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam di Taman Nasional Berbak setiap 
tahunnya dengan rumus : 

%100x
P

PP
r

o

on   

Notasi: nP  = data pada tahun ke-n 
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       oP  = data pada tahun 
sebelumnya 
       r   = pertumbuhan 

c. Analisis Proporsional yaitu menghitung 
besarnya proporsi alokasi belanja pada 
masing-masing kelompok dan jenis 
belanja setiap tahun terhadap 
keseluruhan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara serta proporsi setiap 
kelompok dan jenis alokasi belanja, 
dengan rumus : 

100x
AP
AK

p

  

Notasi: p   =  Proposi alokasi belanja 
menurut kelompok 
belanja 

 AK = Besarnya alokasi 
anggaran belanja 
menurut kelompok 
belanja 

 AP = Besarnya alokasi 
anggaran belanja 

d. Analisis Efisiensi  yaitu perbandingan 
antara realisasi belanja dengan anggaran 
belanja yang digunakan untuk 
mengukur tingkat penghematan 
anggaran yang dilakukan pemerintah, 
dengan rumus: 

%100
BelanjaAnggaran
BelanjaRealisasiBelanja Efisiensi Rasio x

 
e.  Analisis Efektivitas yaitu dengan 

menggunakan Rasio Belanja  terhadap 
PDRB yang merupakan perbandingan 
belanja dengan PDRB yang dihasilkan 
oleh daerah atau suatu instansi, dengan 
rumus : 
 

PDRB Total
Daerah BelanjaRealisasi TotalPDRB hadapDaerah ter Belanja Rasio 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Trend Kinerja Anggaran pada Satker 
BTNB. 

Tahun Anggaran 2009 trend 
anggaran belanja dalam prosentase 
mengalami penurunan sebesar 0,99% dari 
tahun 2008, sedangkan trend anggaran 
ditahun 2010 dan 2011 mengalami 
kenaikan sebesar 1,43% dan 1,67% dari 
tahun 2008. Trend realisasi belanja publik 
pada tahun 2009, 2010 dan 2011 
mengalami kenaikan sebesar 1,13%, 1,57% 
dan 1,86% dari tahun 2008 (Lihat Tabel 1) 

Pertumbuhan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Satker BTNB.  

Rata-rata pertumbuhan anggaran 
belanja publik tahun 2008-2011 Satker 
BTNB Jambi sebesar 14,97%. 
Pertumbuhan anggaran satker ini 
mengalami penurunan disebabkan adanya 
moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
ke luar negeri dan dana-dana tersebut di 
hemat untuk dialokasikan kepada program 
pemberdayaan TKI (Lihat Tabel 2). 

Pada saat proyek anggaran sedang 
berjalan terjadi penghematan anggaran 
sebesar 10-15% dari pemerintah pusat, 
terjadinya penghematan anggaran karena 
adanya isu kenaikan Bahan Bakar minyak 
(BBM) dan di jadikan sebagai cadangan 
apabila terjadinya kenaikan BBM. 
sedangkan adanya peningkatan anggaran 
disebabkan tidak adanya penghematan 
anggaran, selain itu juga volume kegiatan 
teknis dalam perlindungan dan pengawetan 
bertambah volume kegiatannya. 

 
Tabel 1  
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Trend Anggaran Belanja Publik dan Realisasi Belanja Publik 
 Satker BTNB Tahun Anggaran 2008-2011           

Tahun 
Anggaran 

Anggaran 
Belanja 

Trend 
Anggaran 

Belanja (%) 

Realisasi 
Belanja 

Trend Realisasi 
Anggaran 

 (%) 
2009 5.511.820.000 0,99 5.505.883.230 1,13 
2010 7.952.800.000 1,43 7.689.315.075 1,57 
2011 9.246.949.000 1,67 9.067.894.534 1,86 

 Sumber : Data Olahan 
 

Tabel 2  
Pertumbuhan Anggaran Belanja Publik  Satker BTNB 

Tahun Anggaran 2008-2011 
Tahun Anggaran Belanja Publik % 

2008 5.550.488.000 - 
2009 5.511.820.000 -0,70 
2010 7.952.800.000 44,29 
2011 9.246.949.000 16,27 

               Sumber : Data Olahan 
 
Alokasi Belanja Negara Satker BTNB 

Rata-rata alokasi anggaran belanja 
tahun 2008-2011 untuk belanja aparatur 
sebesar 40,40%, sedangkan rata-rata 
alokasi anggaran tahun 2008-2011 untuk 
belanja kawasan hutan sebesar 52,74% dan 
rata-rata alokasi anggaran tahun 2008-2011 
untuk masyarakat sekitar kawasan sebesar 
7,11%. (Lihat Tabel 3) 

Hal ini membuktikan bahwa 
Pemerintah Pusat yaitu Kementerian 
Kehutanan Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan Konservasi Alam, 
menyusun proporsi anggaran dengan 
memperhatikan kelestarian hutan dan 
kesejahteraan publik (masyarakat sekitar 
kawasan) yang dibuktikan dengan semakin 
meningkatnya alokasi anggaran belanja 
non aparatur setiap tahunnya. meskipun 
alokasi belanja non aparatur pada tahun 
2009 mengalami penurunan yang 
signifikan baik belanja untuk kawasan 
hutan maupun belanja untuk masyarakat. 

 Meningkatnya dan banyaknya 
proporsi anggaran aparatur dan Kawasan 
hutan itu sendiri karena adanya partisipasi 
dan keterlibatan pengelola Satker Balai 
Taman Nasional dalam penyusunan 
anggaran baik dari perencanaan maupun 
pelaksanaan anggaran tersebut. selain itu 
juga program utama dari organisasi ini 
adalah meningkatkan perlindungan dan 
pengamanan hutan. sedangkan proporsi 
anggaran untuk belanja pemberdayaan 
masyarakat lebih sedikit dari proporsi 
lainnya ini karena tidak adanya partisipasi 
dan keterlibatan masyarakat dalam 
penyusunan anggaran. sedangkan dalam 
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat mereka dilibatkan. 

Anggaran belanja pada tahun 2008 
efisiensi belanja sebesar 88,01%. Pada 
tahun 2009 efisiensi belanja sebesar 
99,89%. Pada tahun 2010 efisiensi belanja 
sebesar 96,80%. Pada tahun 2011 efisiensi 
belanja sebesar 98,06%. 
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Pada tahun 2008 efisiensi belanja 
sebesar 116,82%. Pada tahun 2009 
efisiensi belanja sebesar 101,66%. Pada 
tahun 2010 efisiensi belanja sebesar 
95,27%. Pada tahun 2011 efisiensi belanja 
sebesar 100,45%. 

Pada tahun 2008 efisiensi belanja 
sebesar 74,03%. Pada tahun 2009 efisiensi 
belanja sebesar 97,92%. Pada tahun 2010 
efisiensi belanja sebesar 97,53%. Pada 
tahun 2011 efisiensi belanja sebesar 
96,42%. 

Pada tahun 2008 efisiensi belanja 
sebesar 41,59%. Pada tahun 2009 efisiensi 
belanja sebesar 99,97%. Pada tahun 2010 
efisiensi belanja sebesar 99,61%. Pada 
tahun 2011 efisiensi belanja sebesar 
99,08%. 

Rasio efisiensi belanja merupakan 
perbandingan antara realisasi belanja 
dengan anggaran belanja. Suatu organisasi 
dinilai telah melakukan efisiensi anggaran 
apabila rasio efisiensinya kurang dari 
100%, sebaliknya jika lebih maka 
mengindikasikan telah terjadi pemborosan 
anggaran. Dari hasil yang ditunjukan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 
anggaran belanja Satker BTNB mampu 
meminimalkan penggunaan sumber daya 
yang ada dan memaksimalkan hasil dari 
pemakaian sumber daya tersebut. 

Kinerja Anggaran Satker BTNB 
Ditinjau Dari Aspek Efisiensi. 

Anggaran belanja pada tahun 2008 
efisiensi belanja sebesar 88,01%. Pada 
tahun 2009 efisiensi belanja sebesar 
99,89%. Pada tahun 2010 efisiensi belanja 
sebesar 96,80%. Pada tahun 2011 efisiensi 
belanja sebesar 98,06% (Lihat Tabel 4). 

Pada tahun 2008 efisiensi belanja 
sebesar 116,82%. Pada tahun 2009 
efisiensi belanja sebesar 101,66%. Pada 
tahun 2010 efisiensi belanja sebesar 

95,27%. Pada tahun 2011 efisiensi belanja 
sebesar 100,45%. 

Pada tahun 2008 efisiensi belanja 
sebesar 74,03%. Pada tahun 2009 efisiensi 
belanja sebesar 97,92%. Pada tahun 2010 
efisiensi belanja sebesar 97,53%. Pada 
tahun 2011 efisiensi belanja sebesar 
96,42%. 

Pada tahun 2008 efisiensi belanja 
sebesar 41,59%. Pada tahun 2009 efisiensi 
belanja sebesar 99,97%. Pada tahun 2010 
efisiensi belanja sebesar 99,61%. Pada 
tahun 2011 efisiensi belanja sebesar 
99,08%. 

Rasio efisiensi belanja merupakan 
perbandingan antara realisasi belanja 
dengan anggaran belanja. Suatu organisasi 
dinilai telah melakukan efisiensi anggaran 
apabila rasio efisiensinya kurang dari 
100%, sebaliknya jika lebih maka 
mengindikasikan telah terjadi pemborosan 
anggaran. Dari hasil yang ditunjukan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 
anggaran belanja Satker BTNB mampu 
meminimalkan penggunaan sumber daya 
yang ada dan memaksimalkan hasil dari 
pemakaian sumber daya tersebut. 

Kinerja Anggaran Satker BTNB 
Ditinjau Dari Aspek Efektivitas. 

Suatu belanja itu efektif apabila 
belanja yang dikeluarkan mendapatkan 
pendapatan melebihi belanja yang 
dikeluarkan di suatu organisasi. sehingga 
untuk mencapai efektivitas suatu 
organisasi bisa membiayai 
penyelenggaraan organisasi sendiri. 
Sedangkan efektivitas belanja dari segi 
dampak terhadap kawasan hutan dan 
efektivitas masyarakat sekitar kawasan 
belum efektif , dapat terlihat program 
kebakaran hutan yang dari tahun 2008, 
2009, 2010 dan 2011 yang semakin 
meningkat luasan kebakaran hutan. 
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Pada tahun 2008 rasio efektivitas 
belanja sebesar 5645,65, pada tahun 2009 
rasio efektivitar sebesar 142,17, pada tahun 
2010 rasio efektivitas sebesar 1257,25 dan 
pada tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 
4879,89 ini berarti pengeluaran belanja 
lebih besar di banding pendapatan dari 
realisasi belanja tersebut. Kinerja Satker 
BTNB dapat dikatakan baik dari aspek 

efisiensi belanja, tetapi disatu sisi belanja 
satker ini belum efektifitas belanja. (Lihat 
Tabel 5) 

 
 
 
 
 

Tabel 3  
Alokasi Belanja Pada APBN Satker BTNB Jambi Tahun 2008-2011  

No Uraian 
Belanja 

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 
Rp 000 % Rp 000 % Rp 000 % Rp 000 % 

 
1 
 

Apa-
ratur 2.117.536 38,15 2.748.028 49,86 3.078.219 38,71 

 
3.226.949 

 
34,90 

 
2 
 

Hutan 3.032.282 54,63 2.473.106 44,87 4.310.660 55,20 5.201.725 56,25 

    
   3 

 

Masya-
rakat  400.670 7,22 290.686 5,27 563.921   7,09 818.275 8,85 

                  Sumber : Data Olahan 
  

Tabel 4  
Rasio Efisiensi Belanja Satker BTNB    Jambi Pada Anggaran Belanja dan Realisasi 

Belanja  Tahun 2008-2011 
Tahun Anggaran Anggaran Belanja Realisasi Belanja Efisiensi belanja 

2008 5.550.488.000 4.885.181.548 88,01% 
2009 5.511.820.000 5.505.883.230 99,89% 
2010 7.952.800.000 7.689.315.075 96,80% 
2011 9.246.949.000 9.067.894.534 98,06% 

Sumber : Data Olahan 
 

Tabel 5  
Rasio Efektivitas Belanja Satker Balai Taman  Nasional Berbak Jambi  

Pada Pendapatan Realisasi Belanja  Tahun 2008-2011 
Tahun 

 Anggaran 
Anggaran  
Belanja 

Pendapatan 
Belanja 

Efektivitas 
Belanja 

2008 4.885.181.548 865.300 5645,65 
2009 5.505.883.230 38.726.500 142,17 
2010 7.689.315.075 6.115.969 1257,25 
2011 9.067.894.534 1.858.218 4879,89 

           Sumber : Data Olahan 

Program Kemandirian Pengelolaan 
Kawasan BTNB Jambi 

Secara umum berdasarkan analisis 
pertumbuhan anggaran pada satker BTNB 
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mengalami penurunan di tahun 2009 
sedangkan peningkatan terjadi ditahun 
2010 dan tahun 2011. sedangkan alokasi 
anggaran proporsinya lebih banyak pada 
belanja non aparatur yang terdiri dari 
belanja untuk kawasan hutan dan 
masyarakat sekitar kawasan di banding 
belanja aparatur.  

Program Kemandirian Pengelolaan 
Kawasan BTNB Jambi 

Secara umum berdasarkan analisis 
pertumbuhan anggaran pada satker BTNB 
mengalami penurunan di tahun 2009 
sedangkan peningkatan terjadi ditahun 
2010 dan tahun 2011. sedangkan alokasi 
anggaran proporsinya lebih banyak pada 
belanja non aparatur yang terdiri dari 
belanja untuk kawasan hutan dan 
masyarakat sekitar kawasan di banding 
belanja aparatur.  

Efisiensi belanja untuk tahun 
anggaran 2008, 2009, 2010 dan 2011 
adalah efisien sedangkan efisiensi belanja 
untuk masing-masing stakeholders terdapat 
efisien belanja pada belanja untuk kawasan 
hutan dan masyarakat. sedangkan belanja 
untuk aparat pemerintah tidak efisien di 
tahun 2008, 2009 dan 2011 sedangkan 
tahun 2010 belanja untuk aparat 
pemerintah efisien. Dan kinerja dari sisi 
efektivitas belanja baik dampak terhadap 
kawasan hutan dan masyarakat belum 
efektif. 

Satker BTNB dapat meningkatkan 
kemandirian pengelolaan kawasan 
konservasi yang merupakan salah satu 
program pengelolaan kawasan Taman 
Nasional Berbak. Adapun upayanya antara 
lain melakukan tahap mandiri kearah 
pembiayaan Taman Nasional Mandiri 
dengan menginisiasi karbon dengan 
kerjasama dengan LSM/NGO yaitu ZSL 
dan CEPOR dalam tahap tercipta bisnis 

karbon. Program selanjutnya adalah 
meningkatkan pengelolaan ekowisata 
dalam tahap pengembangan yaitu dengan 
mengindentifikasi obyek wisata yang 
unggulan yaitu di Air Hitam Dalam dan 
Air Hitam Laut. dengan meningkatkan 
aksetibilitas yaitu infrastruktur obyek 
wisata seperti pondok wisata. dan Satker 
Taman nasional Berbak memiliki buku 
masterplan, yaitu rencana pengembangan 
wisata alam dan buku detail enggenering 
sebagai buku informasi yang dipublikasi 
sebagai daya tarik wisata ke para insvestor 
dan masyarakat. 

 
SIMPULAN 

 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada 
pembahasan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kinerja Anggaran pada tahun 2008-

2011 menunjukkan kecenderungan atau 
trend kenaikan, pertumbuhan anggaran 
belanja publik tahun 2008-2011 Satker 
BTNB Jambi mengalami peningkatan di 
tahun 2010 dan tahun 2011 dan 
penurunan di tahun 2009. dan Alokasi 
anggaran pada tahun 2008-2011 Satker 
BTNB proporsinya lebih banyak 
digunakan untuk belanja non aparatur 
dari pada belanja aparatur, di mana 
belanja non aparatur terdiri dari belanja 
mengenai kawasan hutan dan 
masyarakat sekitar kawasan hutan.  

2. Kinerja anggaran untuk masing-masing 
stakeholders yang terdiri dari aparat 
pemerintah, kawasan hutan dan 
masyarakat sekitar kawasan, terdapat 
efisien belanja pada tahun 2008, 2009, 
2010 dan 2011 dan kinerja anggaran 
dilihat dari aspek efektivitas terhadap 
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kawasan hutan dan masyarakat sekitar 
kawasan belum efektif. 

Saran 
1. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja 

anggaran, pengelolaaan anggaran perlu 
dilakukan desentralisasi yaitu 
pengelolaan anggaran dengan resort 
berbasis manajemen yaitu pengelolaan 
anggaran berada pada resort-resort 
masing-masing sehingga efektif 
anggaran dapat tepat sasaran terutama 
menjaga kelestarian hutan. dan 
meningkatkan mekanisme moinitoring 
dan evaluasi terhadap pelaksana 
lapangan setelah menjalankan kegiatan. 

2. Meningkatkan partisipasi anggaran 
masyarakat dalam keterlibatan 
penyusunan anggaran sehingga proporsi 
anggaran untuk masyarakat sekitar 
kawasan dapat meningkat, upaya 
menciptakan kerjasama pengelola 
Taman Nasional Berbak dan 
masyarakat, dapat terciptanya 
kelestarian dan keamanan hutan 
tergantung dengan masyarakat sekitar 
kawasan. 

3. Taman Nasional berbak merupakan 
hutan gambut yang berpotensi yaitu 
upaya menciptakan kemandirian dalam 
pengelolaan Taman Nasional Berbak 
yaitu dengan menciptakan pendapatan 
dari potensi Taman Nasional itu sendiri, 
yaitu dengan menjual karbon kepada 
negara-negara industri dan 
meningkatkan potensi ekowisata yang 
berada di zona pemanfaatan seperti 
potensi wisata di Air Hitam Laut dan 
Air Hitam Dalam.   
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