
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
DAN POYANDU 

 

Departemen Kesehatan menyiapkan skema pemberian bantuan operasional kesehatan 
(BOK) untuk mendukung kegiatan puskesmas dan posyandu. "Akan dilakukan 
penguatan dengan penyaluran bantuan operasional kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan dasar di puskesmas dan posyandu," kata Menteri Kesehatan Endang 
Rahayu Sedyaningsih ketika melakukan kunjungan kerja di Kupang, Nusa Tenggara 
Timur, 28 November 2009 yang lalu. Namun belum jelas bagaimana skema dan 
mekanisme penyalurannya. 

Ketika membaca berita ini, saya teringat sekitar 12 tahun yang lalu, ketika saya 
melakukan penelitian kualitatif di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, yang 
melibatkan berbagai komponen masyarakat dari desa sampai ke kecamatan1.  

Kesimpulan yang pertama adalah belum jelasnya ‘’siapa yang empunya Posyandu’’. 
Ringkasnya, kalau kita bertanya ke masyarakat, mulai dari kader  sampai kepala desa, 
maka posyandu milik masyarakat. Lihat saja, rangkaian kegiatan posyandu, semua 
praktis direncanakan mengikuti skedul puskesmas. Sebaliknya kalau kita tanya orang 
kesehatan, atau PKK atau pegawai pemerintah, maka posyandu adalah milik 
masyarakat, pemerintah (puskesmas/pkk) hanya membantu. 

Sebenarnya saya mengharapkan sebaliknya: yaitu masyarakat menganggap posyandu 
miliknya, dan pemerintah menganggap posyandu juga miliknya. Jika saling memiliki 
ini tentulah mereka dengan ihlas berkontribusi, urun kegiatan di posyandu. Apa boleh 
dikata, masing2 pihak menganggap posyandu itu milik pihak lainnya. Jadi pernyataan 
lepas tangan itu adalah indikator lampu merah. Tidak heran ketika krisis, posyandu 
ditinggal begitu saja. Posyandu yang dua ratus ribuan jumlahnya itu praktis sebagian 
besar mati suri. Usaha revitalisasi posyandu pun tidak ada bekasnya sampai sekarang. 
Yang masih hidup pun banyak yang sekedar menjalankan tugas sebagaimana 
diinstruksikan oleh puskesmas. ”ruh”nya sudah tidak ada lagi. 

Kerangka berpikir ini menjadi penting ketika—melalui BOK—Depkes  
mengharapkan dapat menghidupkan kembali peran puskesmas dan posyandu dalam 
memberikan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya. Inilah saatnya Depkes 
untuk mengatakan: kami memerlukan posyandu untuk menyebarkan pesan2 tentang 
hidup sehat. Kami memerlukan masyarakat untuk membantu menghidupkan 
posyandu kembali. Jika perlu, kami akan mendirikan posyandu baru, membantu 
mengelolanya, sampai posyandu bisa berdiri sendiri menjadi posyandu mandiri. 

Spiritnya posyandu memang milik masyarakat, namun pada saat ini, terutama di 
tempat-tempat posyandu mati suri, pemerintah membantu mengelola posyandu 
sampai mandiri, sampai masyarakat merasa penting untuk menjaga posyandu tetap 
berjalan untuk kesehatan mereka sendiri. 

Membantu sampai mandiri menjadi penting, karena memang operasionalisasi 
posyandu membutuhkan biaya. Di tempat-tempat yang memang dilanda kemiskinan, 
biaya ini menjadi isyu besar.  

                                                 
1 http://mdopost.com/news2009/index.php?option=com_content&view=article&id=360:muka-banyak-
pemilik-posyandu-&catid=36:opini&Itemid=66. diakses 13 agustus 2009. 
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Isyu lain yang tidak kalah pentingnya adalah tidak fair—ditengah-tengah masyarakat 
yang makin materialistik—mengharapkan kader posyandu untuk bersedia ihlas 
bekerja secara suka rela. Di wilayah-wilayah yang posyandunya sukses, hampir 
semua dapat manfaat. Pejabat lokal mendapat nama, orang yang berkunjung mendapat 
hal-hal yang bisa dicontoh, staf universitas yang datang meneliti bisa menerbitkan 
pikirannya di jurnal ilmiah dan menjadi ternama. Sementara kader posyandu, praktis 
tidak berubah kondisinya. Sementara di wilayah yang posyandunya mati suri, 
kadernya terlupakan.  

Jadi tidak fair untuk mengatakan posyandu milik masyarakat supaya pemerintah tidak 
perlu memikirkan kesejahteraan kader posyandu, tulang punggung kehidupan 
posyandu, kecuali di tempat yang posyandunya memang sudah mandiri. Oleh karena 
itu penting dalam program menghidupkan kembali posyandu, kesejahteraan kader 
posyandu diperhatikan. Dalam BOK perlu dihitung setidaknya berapa biaya 
oportunitas kader yang bekerja di posyandu. Jika kita menghendaki posyandu berjalan 
baik, maka mestinya kadernya mendapatkan honor yang layak, sehingga tidak perlu 
kuatir tentang periuk nasi keluarganya. Bagaimana kita bisa mengharapkan kader bisa 
menyampaikan pesan bagaimana cara hidup sehat, kalau hidupnya tidak sehat? 

Lebih dari itu saya berharap bahwa posyandu dikembangkan tidak hanya melalui 
BOK. Kalau posyandu penting untuk menyehatkan masyarakat, maka posyandu 
diprogram secara terencana. Istilah kerennya, masuk dalam ”mainstream” program. 
Dengan begitu, orang-orang kecil bisa menggunakan posisi kader posyandu sebagai 
salah satu jalan untuk memperbaiki status sosio-ekonominya. Misalnya, mereka yang 
menjadi kader posyandu otomatis mendapatkan kartu jamkesnas gratis. Kalau sudah 
berkeluarga, maka jaminan itu meliputi seluruh keluarganya. Kalau anaknya  sekolah, 
maka anaknya mendapat bantuan beasiswa. Kalau anaknya pintar, mestinya dijamin 
beasiswanya sampai perguruan tinggi. Sehingga anak-anak dari ibu kader posyandu 
bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan derajat sosial keluarga. Sebab untuk 
keluarga miskin, memang pendidikan adalah praktis satu-satunya cara untuk 
mengubah stautus sosial keluarga itu dna mengakhiri kemiskinan. Apalagi kalau 
menjadi kader posyandu ini menjadi  leverage point.  Misal, kalau mau bekerja di 
pemerintah daerah, ataupun kalau mau bekerja di swasta, riwayat pernah menjadi 
kader (atau anak kader) merupakan nilai plus.  Saya yakin jika begitu 
penghargaannya, maka kader posyandu tidak perlu dicari. Orang akan berduyun-
duyun antri menjadi kader posyandu.  

 


