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"

Sebenarnya setiap
bulanpas, tetapi
karena digunakan
untuk gaji ke-13dan
TKD,jadi berkurang

Rp 26miliar.

"

otak untuk menutupi anggaran
pembayaran gaji ke-rg dan
TKD dalam komponen THR.
Salahsatu yangakan dilakukan
yaknimenyiasati harga proyek
agar lebihmurah.
"Beberapaefisiensipelelang

an.Adakegiatanyangdiefisien
sikan, misalnyaharga normal
nyaRp 100 miliar,ditawarjadi
Rp80 miliar,"ucapUudi Setda
KabupatenGarut,Seriin(6/8/-

2018).
"Sebenarnya

kami ini setiap
bulan pas, te
tapi karena di
gunakan untuk
gaji ke-rg dan
TKD, jadi ber
kurang Rp 26
miliar," ucap
Rudydi gedung
DPRDGarut.
Badan Kesa

tuan Bangsa
dan Politik~e
rupakan salah
satu SKPDyang
terdampak
penghernatan
belanja dalam
APBD 2018.

'KepalaKesbangpolKabupaten
Garut Wahyudijaya rnenutur
kan, pihaknyamengurangifre
kuensi sosialisasi karena efi
siensi anggaran. Intensitas
pengawasandini terkait nasio
nalisme juga akan dilonggar
kan.
Menurut Wahyu, efisiensi

anggaranharus dilakukan kare
na pengeluaran gaji keC13 dan 1

TKDbagiPNSadalah instruk
si dari pemerintah pusat yang
harus dilaksanakanpemerintah I
daerah. (Rani Ummi Fadi
la)***'

GARUT, (PR).-
Anggaran Pendapatan Be

lanjaDaerah (APBD)Perubah
an 2018 Pemerintah Kabu
paten Garut mengalamidefisit
Rp 26 miliar karena pemba
yaran gajike-ig dan tunjangan
kinerja daerah (TKD) bagi
aparatur sipil negara. Defisit
tersebut membuat Pemkab
Garut melakukan efisiensi be
lanja satuan kerja perangkat
daerah.
Penjabat

SekretarisDae
rah Kabupaten
Garut Uu Sae
pudin menga
takan, pemba
yaran gajike-ig
dan TKDyang
masuk kompo
nen tunjangan
hari raya, tidak
dianggarkan
dalam ABPD
2018karenadi
berlakukan
mendadak oleh
pemerin t ah
pusat. Untuk
membayar dua
kewajiban itu
pada Juli 2018,Pemkab qarut
mengambil jatah pos belanja
lain dalam APBDmurni 2018.
Oleh karena itu, pada APBD
Perubahan 2018, pos belanja
yang dipakai untuk membayar
gaji ke-ig dan TKDharus di
ganti.
Pemkab Garut tadinya ber

harap, pemerintah pusat me
nambah dana alokasi umum.
Namun, hingga kini tidak ada
penambahan DAUkarena pe
merintah pusat belum mela
kukanperubahanAPBN2018.
PemkabGarut pun memutar

Defisit Rp 26 Miliar~
Carut Lakukan Efisiensi

Selasa, 7 Agustus 2018Edisi
Pikiran Rakyat / Hal.6Sumber / Hal
Kabupaten GarutEntitas / Cakupan
Defisit Rp 26 Miliar, Garut Lakukan EfisiensiBerita

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat


