Tahun 2020 Puskesmas Modern dibangun di Kalsel

Jakarta – Tahun 2020 Puskesmas modern akan di bangun Kalimantan Selatan, hal tersebut
dikonfirmasi langsung oleh Direktur Fasilitas Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia dr. Andi Saguni pada saat menerima kunjungan kerja Komisi IV Bidang
Kesejahteraan Rakyat di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (26/7).
Dijelaskan Andi, sampai tahun 2021 pihaknya menargetkan ada 629 buah puskesmas modern yg
terbangun di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan,
“kita liat pada aplikasi perencaan Krisna di kalsel ada 4 buah yaitu masing-masing 2 buah pada
Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala, selain juga untuk tahun 2021 akan kita
perhatikan dan tambah lagi pembangunannya” ungkapnya.
Dijelaskannya puskesmas modern ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan republik
Indonesia untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, “kita ingin
puskesmas memiliki mutu yang baik, dari infrastruktur paling tidak sama seperti mal-mal kecil
lah, agar masyarakat merasa terlayani dengan baik,” katanya.
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Lebih lanjut dirinya berharap dukungan kepada pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam
hal peningkatan pembangunan pada sektor kesehatan, “saya juga mohon dukungan bapak/ibu
dewan bersama-sama eksekutif agar terus memperhatikan sektor kesehatan ini, karena SDM itu di
bangun bukan hanya dari pendidikan tetapi juga dari sektor kesehatan, kita ingin masyarakat kita
sehat,” katanya.
Dilain pihak ketika ditemui, Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan Yazidi Fauzi,S.Kom menyambut gembira dengan hal tersebut, menurutnya ini
merupakan hal yang positif bagi pembangunan bidang kesehatan di Kalimantan Selatan, “Terima
kasih dan Alhamdulillah aspirasi yang kita sampaikan pada kunjungan kerja komisi hari ini
disambut baik oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan, dan tentunya ini sangat
bermanfaat bagi masyarakat kita di Kalimantan Selatan, ” katanya.
Lebih lanjut diharapkannya agar alokasi pembangunan puskesmas modern ini juga bertambah
pada tahun 2021 di Kalimantan Selatan, “seperti diungkapkan pak direktur tadi, tahun 2021 juga
akan ditambah, tentunya kita akan terus dorong dan upayakan ini melalui koordinasi dan
komunikasi bersama pihak-pihak terkait baik itu dari Pemprov Kalsel maupun Kementerian
kesehatan,” katanya. (dnr)

