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Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

membangun rumah sakit pratama senilai Rp69,5 miliar di Kecamatan Reo guna 

mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat setempat di Pulau Flores itu. 

"Proses pembangunan rumah sakit pratama di Reo itu saat ini sedang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai. Kita berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi semakin 

optimal," kata Bupati Manggarai Heribertus Nabit saat di hubungi dari Kupang, Selasa, 

(23/8/2022). 

Ia mengatakan beberapa waktu lalu telah melakukan peninjauan pembangunan Rumah Sakit 

(RS) Pratama Reo, untuk melihat secara langsung progres pembangunan rumah sakit yang 

menelan anggaran Rp69,5 miliar itu. 

Pembangunan RS pratama tersebut menggunakan anggaran Rp69,5 Miliar yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022. 

Selama berada dilokasi pembangunan rumah sakit pratama itu, Bupati Heribertus Nabit 

sempat meninjau sejumlah titik yang akan dibangun. 

Ia berharap, kontraktor pelaksana pembangunan rumah sakit pratama di Reo bagian utara 

Kota Ruteng itu untuk bekerja dengan baik agar hasilnya berkualitas sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 
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Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan pembangunan rumah sakit 

pratama di wilayah itu sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Ia berharap, kehadiran rumah sakit pratama di Reo memberikan manfaat bagi seluruh 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. 

"Kami terus memperjuangkan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTT yang ada di 

wilayah pedalaman juga sama dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah 

perkotaan. Kehadiran rumah sakit pratama untuk mendekatkan pelayanan agar pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat didukung dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik," kata dia. 

Sumber: 

1. https://kupang.antaranews.com. Rabu, 24 Agustus 2022: Manggarai Bangun Rumah 

Sakit Pratama Senilai Rp69,5 Miliar. 

2. https://www.patrolipost.com. Senin, 22 Agustus 2022: Tinjau Pembangunan RS Pratama 

Reo, Bupati Manggarai Minta Dikerjakan Sesuai Standar. 

Catatan: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 

angka (7) menyatakan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka (72) menyatakan 

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang 

dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu 

yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang 

penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan 

Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, Pasal 1 angka (1) menyatakan Rumah Sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. Selanjutnya Pasal 1 angka (2) Bangunan Rumah Sakit adalah wujud fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau 
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seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang 

digunakan untuk penyelenggaraan Rumah Sakit.  

Persyaratan Teknis Bangunan Rumah Sakit terlampir di Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. 


