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Oktober sudah dimulai pem
bangunan fondasinya," katanya.
Anggaran pembangunan

RSUD Soreang, kata Marian,
mengalarni efisiensi dari se
belumnya di atas Rp 400 miliar
menjadi Rp 327 miliar. "Kami
lakukan penyederhanaan ba
ngunan dari awal enam lantai
menjadi lima lantai. Bangunan
pendukung rumah sakit seperti
laundry dan gizi kini masuk ke
bangunan utama dari awalnya
terpisah," ucapnya.
Mengenai alasan tidak jadi

pinjam ke PT SMI, Marian me
ngatakan, karena DPRD dan
Pemkab Bandung sudah me
nyetujui APBDtahun 2018 yang
di dalamnya ada anggaran pem
bangunan RSUD Soreang.
"Sedangkan PT SMI rnensya

ratkan semua dana pembangun
an dari pinjaman atau anggaran
APBD harus nol. Susah untuk
mengalihkan anggaran yang su
dah diketok palu," katanya. -
. Pembangunan RSUD So
reang sendiri dinilai Marlan su
dah sangat mendesak karena
jumlah rumah sakit di Kabupa
ten Bandung terbatas. "Akibat
nya penyediaan tempat tidur
rawat inap juga tak sebanding
dengan jumIah penduduk Kabu
paten Bandung yang sudah 3,5
juta orang," katanya. (Sarnapi)
***

SOREANG, (PR).-
Pemkab Bandung memutus

kan untuk tidak menggunakan
dana pinjaman dari BUMN
Saran a Multi Infrastruktur
(SMI) dalam pembangunan
RSUD Soreang. Pemkab akan
menggunakan dana APBD sela
rna tiga tahun anggaran dengan
nilai alokasi sebesar Rp 327 mi
liar.
"Kita akan pakai dana sendiri

untuk membangun RSUD So
reang di Desa Cingcin, Soreang,
dengan cara multiuears tiga
tahun. Pada tahun 2018 ini ka
mi anggarkan Rp 100 miliar,"
kata Asisten Ekonomi dan Kese
jahteraan Kabupaten Bandung,
Marian, di ruang kerjanya,
Senin (28/5/2018).
Diberitakan sebelumnya,

Pemkab Bandung mempertim
bangkan memakai dana pin
jaman PT SMI untuk memba
ngun RSUD Soreang mengingat
kebutuhan anggaran yang besar .
•Bunga pinjaman pun dianggap
lebih rendah daripada bank,
yakni sekitar 6 persen/tahun,

Lebih jauh Marian menga
takan, untuk tahun 2019 kem
bali dianggarkan sekitar Rp 130
miliar dan terakhir tahun 2020
Rp 100 miliar. "Saat ini sedang
dilakukan lelang konsultan lalu
lelang fisik bangunannya se
hin&ga pada September atau
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