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Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Ibrahim Banda mengakui 

bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)i yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik  Indonesia bagi Maluku, kepada Pemerintah

Kabupaten Bursel sangat berarti untuk masyarakat  yang ada di kabupaten  tersebut. Pasalnya, di 

Kabupaten Bursel sendiri tidak terdapat alokasi anggaran untuk operasional puskesmas. Memang 

sejauh ini telah diajukan, namun masih dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif 

sehingga belum masuk tahap finalisasi. Oleh karena itu dengan adanya Dana BOK dirasakan 

sangat membantu untuk operasional puskesmas dalam melayani masyarakat. Hal tersebut seperti 

dikemukakan oleh Ibrahim Banda.

Orang nomor satu di Dinas Kesehatan Bursel ini mengaku, kendati tidak ada anggaran 

yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ii untuk operasional 

puskesmas, tetapi ada langkah yang telah diambil terkait operasional setiap puskesmas yang ada 

di Kabupaten Bursel. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua Pimpinan 

Puskesmas, untuk menggunakan dana ATK yang terdapat dalam BOK sebagai dana operasional.

Dana BOK untuk Kabupaten Bursel Tahun 2013 sebesar 2,6 miliar dan akan di 

peruntukkan bagi 12 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bursel. Untuk mmengucurkan dana

tersebut, harus melalui Keputusan Bupati. Proses pengeluaran dana dilakukan berdasarkan SK 

Bupati yang di setor langsung ke rekening puskesmas masing-masing yang sertai plant of action

atau perencanaan tiap-tiap puskesmas.

Menurutnya, belum lama ini proses pencarian Triwulan Pertama (Januari s.d. Maret 

2013) sudah dilakukan. Selanjutnya proses pencairan Triwulan Kedua akan di lakukan, setelah  

meminta laporan pertanggungjawaban pengunaan dana sebelumnya serta dilampiri dengan 

perencanaan tahap berikutnya.



2

Menurut Ibrahim Banda, masalah kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam 

meningkatkan  pembangunan di Kabupaten Bursel. Jika masyarakat hidup sehat otomatis semua 

proses pembangunan akan berjalan dengan baik tanpa mengalami hambatan dan tantangan. 

Sebaliknya jika kondisi kesehatan masyarakat tidak terjamin atau terganggu, hal ini otomatis 

akan mempengaruhi berbagai program pembangunan yang akan di lakukan.

Oleh karena itu dukungan dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten 

dalam Bidang Kesehatan sangat diperlukan, contohnya adalah bantuan Dana BOK.
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i Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 
dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja 
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif 
dan preventif (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 Tentang Petunjuk 
Teknis Bantuan Operasional Kesehatan ).
ii APBD, 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang APBD.


