
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) 

DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 

Rita Nurcahyani
1
, Dewi Marhaeni DH

2,
, Nita Arisanti

2 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
1
, Universitas Padjadjaran

2 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Kebijakan BOK  melalui fund chanelling Tugas Pembantuan (TP) merupakan 

hal baru bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan puskesmas sehingga aturan dan 

tata cara pengelolaannya belum dipahami oleh tim pengelola BOK di kabupaten. Hal ini 

berdampak pada terjadinya keterlambatan pencairan dana BOK ke kabupaten dan puskesmas 

sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan realisasi dana BOK di akhir tahun 2011. 

Tujuan : Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang memengaruhi 

implementasi kebijakan BOK serta mengetahui dampaknya terhadap peningkatan cakupan 

program puskesmas.                                                                                       

Metode : Desain penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan strategi konkuren 

embedded. Rancangan kualitatif menggunakan strategi pragmatism dan  kuantitatif 

menggunakan strategi observasional cross sectional. Sampel untuk rancangan kualitatif 

menggunakan purposive sampling dan untuk kuantitatif menggunakan total sampling sebanyak 

31 puskesmas. Analisis kuantitatif dengan paired sample t-test. 

Hasil : Faktor yang sangat memengaruhi implementasi kebijakan BOK adalah faktor sumber 

daya. Ketidaksiapan sumber daya manusia berdampak pada tahapan proses yang mengakibatkan 

fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Disposisi/sikap para pelaksana 

kebijakan BOK menunjukkan keseriusan tetapi hanya bersifat formalitas untuk memenuhi aspek 

administrasi keuangan sehingga mengabaikan tujuan utama kebijakan BOK. Cakupan program 

puskesmas yang dibiayai dana BOK tidak menunjukan peningkatan yang signifikan (p<0,05) 

antara sebelum dan sesudah ada dana BOK. Terjadinya kendala dan permasalahan dalam 

koordinasi, komunikasi dan birokrasi dari agen pelaksana (KPPN) mengakibatkan kebijakan 

BOK dirasakan memberatkan puskesmas dan  tim BOK kabupaten. 

Kesimpulan: Kebijakan BOK termasuk good policy, hal ini dapat dilihat dari tujuan dan ukuran 

kebijakan tersebut realistis dan berada di tingkat pelaksana kebijakan, tetapi dalam 

implementasinya termasuk dalam unsuccesfull implementation karena  tidak berdampak pada 

peningkatan cakupan program puskesmas secara signifikan. 

Saran : Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia/tenaga 

serta peningkatan fungsi-fungsi manajemen.  Kebijakan BOK melalui fund chanelling TP perlu 

dikaji ulang, dan dilakukan penelitian evaluasi kebijakan BOK untuk menjawab 

keberlangsungan kebijakan di masa datang. 
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ABSTRACT 

Backgroud : Health Operational Assistance (BOK) funds policy with Tugas Pembantuan (TP) 

funds chaneling is a new thing for West Bandung district health office and primary health care, 

so that rules and procedures for the financial management of this funds chanelling has not been 

used and understood by the team manager of BOK. This problems lead to delaying the 

disbursement of funds to the districts and primary health care, also lead to low level of fund 

utilization at the end of 2011.  

Objective : The objective of study are to describe factors which influenced the implementation of 

BOK policies and to determine their impacts in increasing the coverage primary health care 

program. 

Methods : This studi was using a mixed method with concurrent embedded strategy. Qualitative 

research design was using pragmatism strategy, and quantitative research design was using 

observational cross-sectional. Samples for qualitative design was using purposive sampling and 

for quantitative with total sampling of 31 primary health care. Paired sample t-test was used for  

analysis. 

Result : The factor that affecting BOK policy implementation is resource. Unpreparedness of 

human resources affect the stages of the process that resulted in management function can not be 

implemented optimally. Disposition/attitude of the policy implementers showed seriousness but 

only for formality reason the financial of administration that resulted disregard of BOK policy 

goal. Coverage program in primary health care did not show a significant increase (p <0), 

before and after  BOK funds allocation. The constraints and problems in coordination, 

communication and bureaucracy of the implementing agencies (KPPN) BOK policy resulted in 

perceived burden by primary health care and the districs team manager of BOK. 

Conclution; BOK policy categorized as a good policy. It can be seen from the objectives and 

policy measures are realistic and there are in the level of policy implementer. BOK policy 

implementation, however cathegorized as unsuccesfull implementation because it has no impact 

on improving  program coverage in primary health care significantly. 

Suggestion; it is necessary to improve the capacity and capability of human resources and to 

increase the management functions. TP fund chanelling needs to be evaluated. Further research 

on BOK policy evaluation is needed to answer the sustainability of this policy in the future. 
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PENDAHULUAN 

 Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota adalah ujung 

tombak pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah yang bertanggung jawab terhadap 

kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pada saat ini puskesmas dan jaringannya 

masih menghadapi  masalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan.
1
 

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan oleh pemerintah agar peran dan fungsi 

puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Kebijakan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) adalah terobosan baru dari Kementrian Kesehatan sebagai salah 

satu bentuk dukungan dan tanggung jawab pemerintah bagi pembangunan kesehatan masyarakat 

di pedesaan dan kelurahan. Kebijakan pemberian bantuan dana ini untuk meningkatkan kinerja 

puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan upaya pelayanan pelayanan kesehatan 

promotif dan preventif.
1
  

 Penyaluran dana BOK pada tahun 2011 dengan mekanisme Tugas Pembantuan (TP) 

seringkali mengalami kendala yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana ke kabupaten 

dan puskesmas. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan realisasi anggaran BOK 

di akhir tahun serta pada pencapaian tujuan utama kebijakan BOK. Hasil beberapa penelitian dan 

kajian tentang pelaksanaan BOK tahun 2011 menunjukan terdapat potensi masalah dan faktor-

faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan BOK di daerah.
2, 3 

 Puskesmas di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011 mendapat alokasi dana BOK 

sebesar Rp 2,325 rupiah dan dialokasikan untuk 31 puskesmas. Kebijakan pengalokasian dana 

BOK di Kabupaten Bandug Barat berdasarkan jumlah desa yang ada di setiap puskesmas. Satu 

desa mendapat alokasi dana sebesar Rp. 12.700.000,00.
4
 Sampai dengan akhir tahun 2011, 

realisasi penyerapan dana BOK hanya sebesar 56%, hal ini menunjukan tingkat realisasi 

anggaran yang belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut penting untuk diketahui sejauhmana 

implementasi kebijakan BOK di Kabupaten Bandung Barat tahun 2011, agar dalam pelaksanaan 

kegiatan ini di masa yang akan datang menjadi lebih baik. 

    

BAHAN DAN CARA PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah mixed method yang mengkombinasikan 

penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan strategi konkuren embedded.
5
  Rancangan kualitatif 

menggunakan strategi pragmativisme dan paradigma konstruktivisme, sedangkan untuk 



rancangan kuantitatif menggunakan strategi observasional cross sectional. Subjek penelitian 

adalah tim pengelola kegiatan BOK di kabupaten dan puskesmas. Penentuan sampel/informan 

untuk rancangan kualitatif dengan purposive sampling dan untuk rancangan kuantitatif dengan 

total sampling yaitu 31 puskesmas. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam dan telaah dokumen, sedangkan untuk data kuantitatif diperoleh melalui 

data sekunder yang didapat dari telaah dokumen hasil cakupan program puskesmas. Analisis data 

kualitatif dilakukan dengan cara transkripsi data, reduksi data, koding-kategori data, penyajian 

data sistematik dalam bentuk deskripsi kental. Analisis data kuantitatif menggunakan uji statistik 

beda dua mean sampel berpasangan (paired sample t-test) dengan taraf signifikan 95%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Cakupan Program Pusesmas Sebelum dan Sesudah Ada Dana BOK 

     Hasil penelitian kuantitatif didapatkan dari pengumpulan data sekunder yaitu data cakupan 

program promotif dan preventif puskesmas sebelum ada dana BOK (2009) dan sesudah ada dana 

BOK (2011). Data cakupan program yang dikumpulkan yaitu cakupan kunjungan ibu hamil K4, 

cakupan desa UCI, cakupan desa siaga aktif, cakupan pengawasan rumah sehat dan cakupan 

balita gizi buruk dalam perawatan. Analisis data terdiri dari analisis bivariat yang dilakukan 

untuk melihat perbedaan antara dua variabel yaitu cakupan sebelum adanya dana BOK dan 

sesudah adanya dana BOK. Hasil penelitian kuantitatif secara lengkap  disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1  Distribusi Rata-rata Cakupan Program Di 31 Puskesmas 

Sebelum dan Sesudah Ada Dana BOK 
Variabel Mean SD SE P Value N 

1. Kunjungan bumil K4 

- Sebelum BOK 

- Sesudah BOK 

 

81.623 

80.016 

 

8.0571 

9.5526 

 

1.4471 

1.7157 

 

0.278 

 

31 

2. Desa UCI 

- Sebelum BOK 

- Sesudah BOK 

 

80.790 

88.665 

 

23.4534 

20.7063 

 

4.4124 

3.7190 

 

0.094 

 

31 

3. Balita Gizi buruk dalam perawatan 

- Sebelum BOK 

- Sesudah BOK 

 

1.148 

0.877 

 

0.7895 

0.8804 

 

0.1418 

0.1581 

 

0.122 

 

31 

4. Pengawasan Rumah Sehat 

- Sebelum BOK 

- Sesudah BOK 

 

25.342 

25.697 

 

16.8458 

21.1322 

 

3.0256 

3.7955 

 

0.927 

 

31 

5. Desa Siaga Aktif 

- Sebelum BOK 

- Sesudah BOK 

 

75.454 

75.454 

 

21.1174 

21.1174 

 

3.7928 

3.7928 

 

0* 

 

31 

Catatan * : cakupan Desa Siaga Aktif tidak dapat dianalisis karena perbedaan standard errornya adalah 0 

 



 Hasil uji ststistik menunjukan nilap p yang didapat untuk ke empat variabel (kunjungan 

bumil K4, desa UCU, balita gizi buruk dalam perawatan dan pengawasan rumah sehat lebih 

besar dari 0,05 (p>0,05), hal ini menunjukan tidak terdapat perbedaan cakupan secara signifikan 

antara sebelum dan sesudah ada dana BOK. 

 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan BOK 

 Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan BOK 

menggunakan model implementasi kebijakan publik dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn 

yaitu A Model of The Policy Implementation, yang membagi 6 (enam) variabel yang 

mempengaruhi kinerja kebijakan publik 
7
 yaitu : 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan 

Hasil telaah dokumen, dijelaskan bahwa tujuan kebijakan BOK adalah untuk meningkatkan 

akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif 

puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM bidang kesehatan dan MDGs pada tahun 

2015. Kinerja implementasi kebijakan BOK dapat diukur keberhasilannya dari ukuran berupa 

pencapaian target cakupan program promotif dan preventif puskesmas yang mengacu pada SPM 

bidang kesehatan (14 indikator), serta merupakan indikator output keberhasilan kebijakan BOK. 

2) Sumberdaya  

Hasil penelitian menunjukan ketidaksiapan sumber daya manusia/tenaga  pengelola BOK di 

kabupaten dan puskesmas terjadi karena keterbatasan dari segi kualifikasi, kompetensi dan 

jumlah tenaga. Para pelaksana program di puskesmas sebagian besar belum mengerti dan faham 

tentang kebijakan BOK sehingga mereka tidak siap melaksanakan kegiatan yang dibiayai dana 

ini di lapangan. Ketidaksiapan tenaga pengelola BOK kabupaten, terjadi   karena satuan kerja 

(satker) keuangan yang dibentuk dalam susunan tim tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. 

Komitmen  dari personil yang duduk dalam tim pengelola BOK kabupaten masih kurang. 

 “…….kita kan susah ya kalo nyari tenaga yang benar-benar kompeten, maksudnya disini 

tenaga akuntansi untuk menangani keuangan BOK di puskesmas, selama  ini di 

puskesmas kan semuanya tenaga ahli profesi kesehatan seperti dokter, bidan dan 

perawat……makanya kebanyakan puskesmas tuh ada yang nyalonin dokter, bidan, 

perawat atau sanitarian untuk jadi bendahara…”(Informan 05, Staf Bidang Monev) 



 “…….kadang pemegang program bilang mereka tidak mau melakukan dengan alasan 

tidak siap, belum sepenuhnya paham tentang BOK dan masih meraba-raba di 

lapangan…..”(Informan 04, Bendahara BOK Puskesmas) 

 Tim pengelola BOK kabupaten menetapkan besaran alokasi dana BOK untuk puskesmas 

hanya berdasarkan jumlah desa yang ada di masing-masing puskesmas. Hal ini menyebabkan 

beberapa puskesmas mengalami kekurangan serta kelebihan dana. Sebagian besar informan 

mengeluhkan besaran dana operasional untuk insentif/honor pengelola BOK serta transport 

konsultasi kurang. Tidak tersedia sarana dan prasarana khusus untuk pengelolaan kegiatan BOK, 

tetapi hal tersebut diatasi dengan menggunakan fasilitas milik pribadi dan milik kantor (dinas 

dan puskesmas). Rangkuman hasil penelitian tentang kesipan sumber daya manusia, dana dan 

sarana penunjang pada implementasi kebijakan BOK dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Penelitian Kualitatif tentang Kesiapan Sumber Daya Manusia, Dana dan Sarana Penunjang 

Implementasi Kebijakan BOK di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 

Variabel Faktor Pendukung (kekuatan) Faktor Penghambat (kelemahan) 

- Sumber daya 

manusia 

 

- Tim pengelola BOK dibentuk di 

kabupaten dan  di 31 puskesmas 

- Latar belakang pendidikan tim 

BOK D3, S1 dan S2 kesehatan 

- Ada Juknis BOK 

 

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi 

sumberdaya manusia 

- Keterbatasan kualifikasi sumberdaya 

manusia bidang keuangan 

- Petugas pusk belum faham tentang 

pelaksanaan kegiatan BOK 

- Komitemen personil tim BOK kab 

kurang 

 

- Sumber daya 

dana 

 

- Total dana BOK 2011 : Rp 

2.325.000.000 

- Realisasi penyerapan :  52,72 %  

- Ada alokasi dana untuk insentif/ 

honor dan transport konsultasi 

 

- Dana operasional tim kabupaten kurang 

- Insentif/honor kurang 

- Ketimpangan besaran insentif/honor 

- Biaya konsultasi kurang 

 

- Sumber daya 

sarana prasarana 

- Sarana prasarana untuk 

kegiatan BOK menggunakan 

yang ada, milik dinas, pusk dan 

pribadi. 

- Sarana prasarana khusus kegiatan BOK 

tidak ada 

 

3) Karakteristik agen pelaksana 

Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan BOK adalah pihak KPPN (Kantor Pelayanan 

dan Perbandaharaan Negara). Sebagai konsekuensi dari mekanisme penyaluran dana BOK 

melalui Tugas Pembantuan (TP), pencairan dana ini harus melalui KPPN. Mekanisme TP 

merupakan hal yang baru bagi dinas kesehatan kabupaten, sehingga tata cara, aturan dan sistem 



yang mengacu pada peraturan Kementrian Keuangan belum dipahami secara mendalam oleh 

petugas di kabupaten. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan dan kesulitan yang dialami 

oleh tim pengelola BOK kabupaten adalah sikap tidak konsisten yang dilakukan oleh tenaga di 

KPPN dalam memberikan informasi tentang persyaratan pencairan dana BOK. Berulang kali 

terjadi perubahan format pencairan sehingga menyulitkan tim. Beberapa kebijakan KPPN tidak 

sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kementrian Kesehatan. 

“Banyak sekali kesulitan awal-awal…..kan ini merupakan tugas awal dari TP 

yaaa…..merupakan tugas yang baru, selama ini belum pernah dapat, jadi merupakan hal 

yang baru….kemudian di KPPN itu kan setiap ketemu orang yang berlainan berubah 

lagi formatnya, jadi harus bolak-balik perbaiki lagi…..”(Informan 07, Pejabat Pembuat 

Komitemen/PPK) 

4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap/kecenderungan para pelaksana kebijakan BOK 

baik di kabupaten maupun di puskesmas pada awalnya menerima dengan baik dan berupaya 

untuk mengimplementasikan kebijakan BOK. Terjadinya permasalahan dan kendala selama 

pelaksanaan kebijakan BOK akhirnya menimbulkan sikap/kecenderungan bahwa pelaksanaan 

kegiatan BOK terutama di puskesmas hanya bersifat formalitas untuk pemenuhan kewajiban 

pertanggung jawaban dari sisi administrasi keuangan saja.  

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 

Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi dan koordinasi dalam implementasi 

kebijakan BOK kurang berjalan maksimal baik di dalam internal tim pengelola BOK maupun 

dengan pihak eksternal. Komunikasi yang dilakukan melalui pertemuan koordinasi dengan 

puskesmas hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama setahun, yaitu pada awal dan akhir 

kegiatan. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak KPPN sebagai agen pelaksana kebijakan 

sulit dilakukan oleh tim pengelola BOK kabupaten karena terbatasnya informasi yang diberikan  

serta kebijakan yang tidak konsisten terutama pada proses pencairan dana BOK. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan pencairan dana BOK secara berjenjang baik di 

kabupaten maupun di puskesmas. 

“ …kadang membingungkan buuu…..ke puskesmas aku kadang bilang begini…..ke 

puskesmas lain beda lagi….karena mereka juga bilangnya dari KPPN nya berubah-

ubah…..”(Informan 03, Bendahara BOK Puskesmas) 

 



6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik di lingkungan pemerintahan Kabupaten 

Bandung Barat sangat kondusif dan mendukung bagi keberhasilan implementasi kebijakan BOK. 

 

Gambaran Implementasi Kebijakan BOK 

     Gambaran implementasi kebijakan BOK didapatkan dengan cara mengeksplorasi 

pelaksanaan kebijakan BOK terutama dari  unsur proses yang meliputi fungsi-fungsi manajemen 

yang terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi 

koordinasi dan fungsi pengawasan.  

 Hasil penelitian menunjukan fungsi perencanaan dan pengorganisasian dalam 

implementasi kebijakan BOK belum dilaksanakan maksimal. Salah satu permasalahan yang 

ditemui dari hasil wawancara  menunjukan bahwa sebagian besar puskesmas mengalami 

kesulitan dalam proses pembuatan perencanaan tahunan BOK puskesmas yaitu POA (Plan Of 

Action). Sesuai hasil kesepakatan tim pengelola BOK kabupaten, maka dibuat menu-menu 

kegiatan yang dapat dibiayai BOK, tetapi hal tersebut menyebabkan konflik bagi sebagian 

puskesmas karena merasa dibatasi dan tidak diakomodir sebagian usulan kegiatannya. Hal 

tersebut berbeda bagi sebagian puskesmas yang lain yang berpendapat bahwa dengan adanya 

menu-menu yang ditentukan oleh tim pengelola BOK kabupaten justru membantu puskesmas 

dalam menyusun perencanaan, karena dapat dijadikan sebagai panduan/acuan. 

 Tujuan pembentukan tim pengelola BOK kabupaten dan puskesmas adalah untuk 

memudahkan pelaksanaan manajemen kegiatan BOK agar berjalan secara efektif dan efisien, 

tetapi dalam pelaksanaannya tim tersebut tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara 

maksimal. Alasan yang dikemukakan adalah karena terlalu besarnya beban kerja puskesmas dan 

ketidaksiapan sumber daya manusia/tenaga baik di kabupaten maupun di puskesmas. Hasil 

penelitian menunjukan pada pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2011, sebagian besar tim 

pengelola BOK di puskesmas dan kabupaten hanya mengandalkan satu orang tenaga untuk 

mengerjakan seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan BOK. 

     “iya…..harusnya itu kerja tim,…..tapi entah kenapa hal itu tidak berjalan karena hanya 

dikerjakan sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan…..”(Informan 07, Bendahara 

BOK Puskesmas) 

Rangkuman hasil penelitian tentang kendala fungsi perencanaan dan pengorganisasian pada 

implementasi kebijakan BOK dapat dilihat pada tabel 3. 



Tabel 3 Hasil Penelitian Kualitatif tentang Kendala Fungsi Perencanaan dan Pengorganisasian 

Implementasi Kebijakan BOK 

Variabel Faktor Pendukung (kekuatan) Faktor Penghambat (kelemahan) 

- Perencanaan 

 

- Adanya dokumen POA 

puskesmas 

- Adanya dokumen perencanaan : 

DIPA, SK Penetapan Alokasi 

Dana BOK Puskesmas, SK 

Penetapan Personil Tim BOK, 

Juknis BOK dari Kemenkes, 

Juklak Keuangan BOK Kab. 

- Pembuatan menu-menu BOK 

 

- Puskesmas kesulitan membuat POA 

- Dokumen perencanaan terpisah-

pisah 

- Konflik tentang menu BOK 

- Penetapan alokasi dana BOK pusk 

hanya berdasarkan jumlah desa 

 

- Pengorganisasian 

 

- Penetapan tim pengelola BOK 

sesuai Juknis 

- Tugas-tugas tim ada dalam 

Juknis 

 

 

- Personil tim BOK tidak siap 

- Tim pengelola BOK kab dan pusk 

tidak jalan sehingga pekerjaan 

pengelolaan BOK di pusk dan kab 

hanya dikerjakan 1 orang 

- Tupoksi tim tidak sesuai dalam 

pelaksanaan 

- Konflik struktur organisasi 

- Tugas rangkap 

- Kepedulian program lain thd BOK 

kurang 

 

 

 Fungsi pelaksanaan dalam implementasi kebijakan BOK adalah tahapan yang sulit dan 

banyak menemui kendala.  Penyaluran dana BOK dengan mekanisme Tugas Pembantuan (TP) 

mengharuskan dana ini dicairkan melalui  KPPN  (Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan 

Negara). Mekanisme TP merupakan hal yang baru bagi dinas kesehatan kabupaten, sehingga tata 

cara, aturan dan sistem yang mengacu pada peraturan Kementrian Keuangan belum dipahami 

secara mendalam oleh petugas di kabupaten. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan 

dan kendala yang ditemui pada proses pelaksanaan adalah tahapan verifikasi usulan kegiatan, 

tata cara pertanggung jawaban dan proses pencairan dana di KPPN. Semua hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan pencairan dana baik ke kabupaten maupun ke 

puskesmas. 

 Koordinasi dan penyampaian informasi selama pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2011 

dirasakan masih kurang baik oleh tim pengelola BOK kabupaten maupun puskesmas, kurang 

maksimalnya koordinasi terjadi baik di dalam internal tim maupun eksternal. Terbatasnya 

informasi yang disampaikan dari Kementrian Kesehatan dan pihak KPPN serta kurangnya 

frekuensi pertemuan koordinasi mengakibatkan tim BOK di kabupaten kesulitan dalam 



mengambil keputusan dan mengatasi kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan di 

lapangan. 

 Pengawasan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan BOK tahun 2011 berupa 

supervisi dan bimbingan teknis ke puskesmas tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena 

keterbatasan jumlah tenaga di kabupaten dan tidak berjalannya tugas dan fungsi dari tim BOK 

kabupaten. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pimpinan sebagai pengawas internal dirasa 

masih kurang, hal ini karena adanya keterbatasan waktu serta kesibukan dari pimpinan. 

Rangkuman hasil penelitian tentang kendala fungsi pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan 

pada implementasi kebijakan BOK dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4  Hasil Penelitian Kualitatif tentang Kendala Fungsi Pelaksanaan, Koordinasi dan  

Pengawasan  Implementasi Kebijakan BOK 

Variabel Faktor Pendukung (kekuatan) Faktor Penghambat (kelemahan) 

- Pelaksanaan 

 

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan 

- Mekanisme TP diatur dalam Peraturan 

Direktorat Jendral Perbendaharaan 

Kementrian Keuangan RI Nomor Per /66 

/PB/ 2005 tanggal 28 Desember 2005 

tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Pembayaran atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

- Kegiatan BOK diklasifikasikan sebagai 

“jenis kegiatan fisik lainnya” diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

No.248/PMK.07/2010 tentang 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan 

 

- Mekanisme Tugas Pembantuan/TP 

menyulitkan 

- Sistem Uang Persediaan/UP 

menyulitkan puskesmas 

- Kesulitan pencairan dana BOK di 

KPPN 

- Kesulitan verifikasi di kabupaten 

- Kesulitan pertanggung jawaban 

- Kebijakan KPPN inkonsisten 

- Dana puskesmas tidak cair 

- Peran provinsi tidak dilibatkan 

- Larangan konsultasi ke kab lain 

yang lebih bagus pengelolaannya 

- Juknis tidak jelas 

 

- Koordinasi 

 

- Pertemuan koordinasi dengan pusk 

dilaksanakan 2 kali  

- Ada alokasi biaya konsultasi puskesmas 2 

kali /pusk /bulan 

 

- Kendala penyampaian informasi 

- Koordinasi internal dan eksternal 

kurang 

- Pertemuan koordinasi kurang 

karena keterbatasan biaya 

- Pengawasan - Ada alokasi dana supervisi ke puskesmas 

 

- Supervisi ke puskesmas tidak 

berjalan karena keterbatasan tenaga 

- Peran kepemimpinan  tidak 

maksimal 

  

 



Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, maka dapat didapatkan peta konsep penelitian sebagai 

berikut (gambar 1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Konsep : Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan BOK 

di Kabupaten  Bandung Barat 

Pembahasan 

Cakupan Program Sebelum dan Sesudah Ada Dana BOK 

Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan pemberian dana BOK adalah karena alokasi 

anggaran pemerintah daerah di bidang kesehatan untuk pelayanan di puskesmas lebih diarahkan 

pada upaya-upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Upaya-upaya promotif dan preventif 

kurang diperhatikan sehingga berdampak pada kurang optimalnya kinerja kesehatan di daerah 

untuk memberikan pelayanan promotif dan preventif.
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 Kebijakan pembiayaan kesehatan dari pusat diharapkan dapat mengurangi dampak 

tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja puskesmas di daerah. Tujuan khusus dari kegiatan 

BOK adalah meningkatkan cakupan puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat 

promotif dan preventif.
1
 

 Penelitian dengan metoda kuantitatif bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang 

bermakna antara cakupan program puskesmas sebelum dan sesudah ada dana BOK. Trend 

penurunan, peningkatan maupun fluktuasi data cakupan program puskesmas memang tidak 

hanya dipengaruhi oleh pembiayaan BOK, selain BOK pembiayaan program puskesmas 

bersumber dari DAU, DAK, dana dekonsentrasi dan hibah pihak ketiga. Peningkatan cakupan 

program di puskesmas bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pembiayaan saja, faktor lain yang 

memengaruhinya adalah sumber daya yang ada, peran serta masyarakat dan peran serta aparatur 

pemerintahan di semua tingkatan. 

 Hasil penelitian kuantitatif menunjukan tidak terdapat perbedaan cakupan (K4, desa UCI, 

balita gizi buruk dalam perawatan dan pengawasan rumah sehat) secara signifikan antara 

sebelum dan sesudah ada dana BOK, sedangkan cakupan desa siaga aktif sebelum dan sesudah 

ada dana BOK tidak dapat diketahui nilai p nya karena perbedaan standar deviasinya adalah nol. 

Cakupan  desa siaga aktif berdasarkan data primer tidak mengalami kenaikan atau penurunan 

sebelum dan sesudah ada dana BOK yaitu sebesar 72,72%, namun terdapat perbedaan dari 

jumlah strata desa siaga yang ada. Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa pemberian 

dana BOK tidak berdampak pada peningkatan cakupan program di puskesmas secara signifikan. 

 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan BOK 

Tujuan dari kebijakan BOK sudah jelas disebutkan dalam Petunjuk Teknis BOK yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan yaitu untuk meningkatkan akses dan pemerataan 

pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif puskesmas untuk 

mewujudkan pencapaian target SPM bidang kesehatan dan MDGs pada tahun 2015. Adapun 

tujuan khususnya adalah meningkatkan cakupan program puskesmas yang bersifat upaya 

promotif dan preventif, penyediaan dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan promotif 

dan preventif serta terselenggaranya lokakarya mini puskesmas dalam perencanaan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat.
1
 Dalam tujuan tersebut terdapat ukuran-ukuran pencapaian target 



yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dan juga merupakan 

indikator output keberhasilan kebijakan BOK. 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dan menentukan 

keberhasilan proses implementasi. Agar implementasi kebijakan dapat berhasil dituntut adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan kapabel, dengan jumlah yang mencukupi 

dan memadai.
7
 

Kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan  BOK tahun 2011 belum 

mencukupi dan memadai dari segi jumlah dan kompetensi. Salah satu kompetensi atau keahlian 

yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan BOK adalah kompetensi bidang keuangan, 

karena permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan di lapangan adalah menyangkut 

administrasi keuangan BOK. Kondisi ketenagaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat 

terutama di puskesmas, tidak terdapat tenaga khusus di bidang keuangan, sebagian besar tenaga 

yang ada adalah tenaga profesi kesehatan. 

Selama ini kebijakan tentang pengadaan tenaga di bidang kesehatan lebih mengutamakan 

tenaga profesi kesehatan, karena ketersediaannya sampai saat ini belum sesuai dengan kebutuhan 

standar ratio jumlah penduduk yang ada. Dengan diberlakukannya desentralisasi, kekurangan 

tenaga di luar profesi kesehatan yang dibutuhkan di sarana pelayanan kesehatan diharapkan 

dapat dipenuhi atas dasar kebijakan kepala daerah setempat. Apabila kebijakan tersebut 

dilaksanakan akan sangat membantu kelancaran program-program kesehatan. 

Permasalahan tentang kualifikasi tenaga bidang keuangan menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam proses pencairan dana BOK sehingga terjadi keterlambatan. Untuk mengatasi 

hal tersebut seharusnya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melakukan upaya 

peningkatan kapasitas dan kemampuan bagi tenaga pengelola BOK. Pelatihan khusus untuk 

bendahara/pengelola keuangan BOK baik tim di kabupaten dan di puskesmas dapat menjadi 

solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan keuangan BOK. 

Setiap organisasi harus mampu membina dan mempertahankan tim kerja yang mantap 

yang terdiri atas pegawai yang terampil selain perekrutannya yang terseleksi, penempatan yang 

tepat serta imbalan yang dapat memenuhi kebutuhan individu juga harus disesuaikan. Setiap 

pegawai dituntut untuk bersedia berkarya, dapat melaksanakan tugas khusus yang menjadi 

tanggung jawabnya secara profesional selain menuruti pembagian tugas, pegawai juga harus 

berinisiatif, tidak hanya bersikap pasif. 
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Sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan BOK tahun 2011 didapatkan dalam 

bentuk dana untuk operasional tim pengelola BOK. Dana operasional ini diperuntukan bagi 

insentif/honor pengelola BOK puskesmas dan kabupaten, kebutuhan alat tulis kantor, biaya 

pertemuan dan transport perjalanan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa insentif/honor 

untuk tim pengelola BOK terlalu kecil bila dibandingkan dengan beban pekerjaan dan tanggung 

jawab yang besar. Untuk mengantisipasi kekurangan dana tersebut, sebaiknya pihak dinas 

kesehatan menyediakan dana pendamping diluar dana BOK untuk mengatasi kekurangan yang 

terjadi sehingga menjadi motivasi bagi tim untuk meningkatkan kinerjanya.  

Selain sumber daya manusia dan sumber daya dana, sumber daya penting lainnya yang 

harus diperhatikan dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi adalah dukungan sumber daya 

alat, saranan prasarana dan sumber daya waktu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Esra N C, bahwa adanya hubungan yang saling terkait antara pengelolaan sumber 

daya manusia dengan sumber daya lainnya yang memepengaruhi kinerja suatu organisasi.
9 

Agen pelaksana adalah organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan BOK agen pelaksana yang 

terlibat adalah pihak KPPN (Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara). Selama ini dinas 

kesehatan kabupaten jarang melakukan hubungan pekerjaan dan urusan dengan pihak KPPN, 

sehingga karakteristik, kebiasaan dan pola kerja dari instansi tersebut belum dipahami oleh 

kabupaten. Hambatan dan kesulitan yang terjadi dalam implementasi kebijakan BOK terutama 

yang berhubungan dengan agen pelaksana kebijakan (KPPN) seharusnya dapat diatasi dan 

dikurangi apabila pihak KPPN/Kementrian Keuangan dan Kementrian Kesehatan berkoordinasi 

dan mempunyai pandangan serta persepsi yang sama dalam mengelola kebijakan BOK. Hal ini 

akan sangat membantu bagi pelaksana kebijakan BOK di daerah. 

 Sikap/kecenderungan para pelaksana kebijakan BOK yang hanya melaksanakan kegiatan 

BOK sebagai formalitas saja seharusnya dapat dihindari apabila dana BOK  tidak terlambat dan 

dapat dicairkan tepat waktu. Bila dana BOK turun sesuai dengan jadwal yang telah 

direncanakan, para pelaksana di puskesmas mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan 

semua tahapan pelaksanaan kegiatan termasuk memperhatikan peningkatan hasil cakupan 

program puskesmas sebagai tujuan dari pendanaan BOK. 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 



implementasi yang baik pula. Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghindari kesalahan 

dalam penyampaian informasi. Saluran penyampaian informasi dapat berupa laporan formal, 

telefon, pesan surat, pesan elektronik atau rapat tatap muka.
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Komunikasi yang terjadi pada awal dimulainya kegiatan BOK tahun 2011 sedikit 

terlambat yaitu baru dimulai bulan April 2011. Keterlambatan inilah yang mengakibatkan 

mundurnya semua jadwal pelaksanaan kegiatan. Saluran komunikasi yang digunakan melalui 

rapat tatap muka yaitu dengan pertemuan diseminasi informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Barat  dengan mengundang pengelola BOK kabupaten/kota. Setelah itu baru ditindaklanjuti di 

tingkat kabupaten/kota dengan diseminasi informasi kepada puskesmas.  

Saluran penyampaian informasi yang  kurang berjalan lancar yaitu terjadi pada saat 

pelaksanaan kegiatan BOK di puskesmas. Saat penyampaian informasi tentang perubahan format 

usulan pencairan dana BOK bagi puskesmas, beberapa puskesmas tidak dapat mencairkan dana 

BOK karena penyampaian informasi yang tidak tepat salurannya. Seharusnya saluran 

penyampaian informasi yang digunakan pada saat itu melalui pesan elektronik atau melalui 

telefon, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam hal ini 

seorang manajer harus dapat memilih saluran komunikasi yang tepat untuk dapat meningkatkan 

efektivitas komunikasi.
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Pemilihan saluran komunikasi tergantung kepada jenis pesan yang akan dikirim apakah 

yang bersifat rutin atau tidak. Pesan yang tidak rutin bercirikan adanya tekanan waktu dan 

kejutan sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman. Manajer dapat mengkomunikasikan 

pesan tidak rutin dengan memilih saluran berupa pesan instan (instant messaging), olah pesan 

instan ini banyak mencegah masalah kesalahan komunikasi (misscomunication).
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Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak 

membingungkan. Kejelasan komunikasi pada awal kegiatan BOK diterima oleh para pelaksana 

kebijakan di kabupaten dan puskesmas sudah cukup jelas, karena dilengkapi dengan Petunjuk 

Teknis (juknis) BOK yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan. Kemudian ditindaklanjuti 

dengan Petunjuk Teknis BOK dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan BOK yang disusun oleh tim 

pengelola BOK kabupaten. 

Fungsi koordinasi sangatlah berperan dalam proses manajemen, kunci koordinasi yang 

efektif adalah komunikasi, sehingga koordinasi secara langsung tergantung pada penyebaran dan 

proses terjadinya informasi. Kesulitan melakukan koordinasi dan penyampaian informasi terjadi 



pada proses pencairan dana BOK. Petugas KPPN sangat kurang memberikan informasi tentang 

persyaratan usulan pencairan, berulang kali terjadi perubahan format karena kesalahan dalam 

pengisian sehingga mengakibatkan  pencairan dana BOK terlambat.  

Sebaiknya pihak KPPN dapat memberikan informasi dengan jelas dan lengkap selain 

melalui media pertemuan tatap muka langsung, dapat melalui buku petunjuk atau informasi dan 

pemberitahuan melalui papan pengumuman. Informasi tersebut berupa  prosedur, persyaratan 

dan bentuk format serta tata cara pengisiannya dalam proses pencairan dana melalui KPPN. 

Pihak Kementian Kesehatan yang diwakili oleh tim pengelola BOK pusat diharapkan juga 

berperan aktif dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak KPPN dan 

kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang pihak KPPN dalam pertemuan 

dengan kabupaten/kota agar semua kendala dan permasalahan yang terjadi di daerah dapat 

diselesaikan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan pihak propinsi untuk 

memberikan bimbingan, pembinaan dan pendampingan bagi kabupaten/kota, karena selama ini 

mereka sudah terbiasa melakukan hubungan kerjasama dengan pihak KPPN. 

Tim pengelola BOK  yang dibentuk baik di puskesmas dan kabupaten tidak berjalan dan 

melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini terjadi selain karena keterbatasan sumber daya 

manusianya, juga terjadi karena kurangnya koordinasi yang dilakukan baik internal tim maupun 

secara eksternal. Seharusnya koordinasi internal tim dapat dilakukan secara berkala karena 

mudah dalam mengkondisikannya, sedangkan untuk pertemuan koordinasi dengan puskesmas 

sulit dilakukan karena keterbatasan biaya penyelenggaraannya. Terselenggaranya proses 

koordinasi adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin 

harus mampu mengkondisikan dan menggerakan bawahannya untuk bekerjasama dalam 

pengintegrasian tujuan dan kegiatan, bertukar informasi, serta saling membantu dalam suatu 

rantai perintah hirarki manajerial. 

 

Gambaran Implementasi Kebijakan BOK 

Hasil penelitian menunjukan sebagian besar puskesmas mendapat kesulitan pada saat 

pembuatan POA, setelah dianalisis hal ini terjadi di sebagian puskesmas yang kepala 

puskesmasnya tidak memiliki kemampuan managerial yang baik. Dalam upaya meningkatkan 

kemampuan puskesmas dalam hal manajemen dan perencanaan puskesmas, setiap tahun dinas 

selalu mengadakan pelatihan manajemen dan P2KT (Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan 



Terpadu), tetapi upaya tersebut belum  berhasil meningkatkan kemampuan manajerial 

puskesmas, karena masih ada puskesmas yang kesulitan dalam membuat perencanaan.  Di masa 

yang akan datang diharapkan para kepala puskesmas mempunyai kemampuan dan keterampilan 

tentang manajemen agar dapat mengerahkan seluruh potensi sumberdaya yang ada di puskesmas 

untuk membantu kelancaran program-program kesehatan di puskesmas. Selain itu dilakukan 

suatu evaluasi tentang efektivitas dari pelatihan-pelatihan tersebut agar dapat lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan manjerial petugas puskesmas. 

Sebagian puskesmas yang melakukan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan 

prosedur, pencapaian hasil penyerapan dana BOK di akhir tahun cukup baik (diatas 90%). Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan proses perencanaan yang baik maka output yang diharapkan 

dapat dicapai maksimal. Bagi sebagian puskesmas yang  tidak melalui tahapan perencanaan 

sesuai prosedur, tetapi hanya mengandalkan perorangan hasil akhir yang didapat tidak maksimal. 

Hal tersebut sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnantoro, yang 

menjelaskan bahwa dalam perencanaan kesehatan terkandung proses sistematis yang mempunyai 

urutan yang logis (logical sequence). Artinya satu langkah dalam perencanaan adalah 

konsekuensi logis dari langkah sebelumnya, sehingga tidak mungkin akan didapatkan penentuan 

prioritas masalah kesehatan yang tajam dan output yang diharapkan tanpa terlebih dahulu 

menganalisa data-data situasi dan inventaris masalah kesehatan.
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 Dalam upaya mengakomodir usulan puskesmas yang tidak ada dalam menu-menu 

kegiatan BOK yang ditetapkan oleh tim pengelola BOK kabupaten, hendaknya tim BOK 

kabupaten memberikan juga ruang dan kebebasan untuk kegiatan spesifik yang diperlukan 

puskesmas di luar menu-menu yang ada, tetapi tetap mengacu pada juknis yang ada. 

Pembentukan suatu tim kerja (work team) dalam konsep perilaku organisasi, 

dimaksudkan untuk mengingkatkan kinerja yang lebih tinggi daripada usaha-usaha yang 

dilakukan secara individual.
50

 Suatu tim dibentuk karena kebutuhan organisasi untuk 

menyelesaikan banyak tugas yang bersifat saling ketergantungan. Artinya individu atau suatu 

bagian memerlukan dan mengandalkan individu dan bagian lain untuk mendapatkan informasi 

dan sumber daya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
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Sebelum membentuk tim pengelola BOK kabupaten, sebaiknya dilakukan proses seleksi 

atau penilaian untuk mendapatkan personil tim yang memiliki kinerja baik, berdedikasi tinggi, 

kompeten dan sanggup bekerja secara tim. Proses seleksi atau penilaian ini dapat dilakukan oleh 



pejabat terhadap staf atau bawahannya, sehingga tim yang terbentuk dapat menjalankan fungsi 

dan tugasnya secara optimal.  

Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah penigkatan kapasitas dan kemampuan 

individu dalam bidang tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi dengan tujuan untuk membentuk 

suatu komitemen dari individu tersebut sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

kinerja organisasi. Berdasarkan teori reformasi sektor kesehatan, salah satu tombol pengendali 

adalah tombol perubahan organisasi, peningkatan fungsi koordinasi dan kepemimpinan 

diharapkan dapat membantu kelancaran pada tahapan proses dalam implementasi kebijakan 

BOK. Rekomendasi kebijakan yang disarankan dalam implementasi kebijakan BOK dapat 

dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5 Tombol Pengendali Reformasi Untuk Rekomendasi Kebijakan 

Tombol 

Pengendali 
 

Rekomendasi 

Regulasi 

 

 

 

 

 

 

Perilaku 

Individu 

 

Pembayaran 

 

Pembiayaan 

 

Perubahan 

Organisasi 

 

- Melakukan telaahan dan kajian ulang tentang mekanisme Tugas Pembantuan, 

dengan berbagai alternatif dan konsekuensinya yang mengacu pada aturan 

yang berlaku. 

- Mengalihkan mekanisme penyaluran dana BOK kedalam dana dekonsentrasi 

melalui provinsi dengan tetap melibatkan kabupaten/kota 

- Melakukan kebijakan pengadaan tenaga (diluar profesi kesehatan)untuk 

ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan 

- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kesehatan dalam bidang 

manajemen sehingga dapat meningkatkan komitemen pribadi melalui 

pelatihan/diklat/kursus 

- Memberikan insentif yang cukup baik bagi organisasi (tim pengelola BOK), 

bagi manajerdan bagi tenaga pelaksana (staf) 

- Daerah menyediakan dana pendamping (APBD II) untuk membantu 

kelancaran pelaksanaan BOK 

- Melakukan perubahan susunan personil struktur organisasi tim pengelola 

BOK di kabupaten berdasarkan penilaian kinerja individu, tidak berdasarkan 

jabatan struktural 

- Meningkatkan fungsi koordinasi dan kepemimpinan 

 

KESIMPULAN 

 Kebijakan BOK dapat dikatagorikan sebagai good policy, hal ini dapat dilihat dari 

tujuannya yaitu memberikan dampak yang baik bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 

disamping itu tujuan dan ukuran kebijakan BOK realistis dan berada di tingkat pelaksana 

kebijakan. Dalam implementasinya, kebijakan BOK dikatakan sebagai unsuccesfull 

implementation karena faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagian besar kurang mendukung. 

Pemberian dana BOK tidak berdampak pada peningkatan cakupan program puskesmas secara 



signifikan, karena tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara cakupan program puskesmas 

sebelum dan sesudah ada dana BOK. 

 Implementasi kebijakan BOK belum berjalan maksimal karena kurangnya dukungan 

input yang berpengaruh pada tahapan proses. Ketidaksiapan sumber daya manusia merupakan 

unsur input yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan BOK.        

 

SARAN 

  Perlu dilakukan kajian dan telaahan mengenai mekanisme penyaluran dana BOK melalui 

TP, sehingga didapatkan mekanisme yang tepat agar kebijakan BOK tidak memberatkan bagi 

kabupaten dan puskesmas.  Alternatif pemilihan mekanisme penyaluran dana BOK yang 

disarankan untuk jangka dekat adalah melalui dana dekonsentrasi provinsi, sedangkan untuk 

jangka panjang dengan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Perlu dilakukannya peningkatan 

kapasitas dan kemampuan bagi tenaga keuangan BOK di kabupaten dan puskesmas serta 

peningkatan fungsi-fungsi manajerial. Agar kebijkan BOK di masa yang akan datang lebih 

efektif dan efisien dalam pemanfaatannya, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang evaluasi 

kebijakan BOK. 
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