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semakin maju, masih ada hal
yang hams dikomunikasikan
secaralangsung melalui rapat.
Pada rapat itu, dinas menye
diakanmakan.danminum un
tuk peserta rapat.
"Kalau lewat pesan instan

masih ada pegawaiyang tidak
mengerti (maksud pesannya),
jadi perlu ketemu langsung,"
ujar Indri.
Meskipundemikian,anggar-

an rapat di Dinas Peternakan
dan Perikanan Kabupaten
Garut, menurut Indri, tidak
melebihi standar yang diten
tukan. Jumlahnya Rp 60 juta
untuk satu tahun.
Sekretaris Dinas Pertanian

Beni Yoga juga mengatakan
hal serupa. Setiapbulan, Dinas
Pertanian mengadakan rapat
dengan pendamping lapangan
yangmencapai 200 orang.

Karena peserta rapat lebih
banyak, anggaran makan
minum pun lebih besar di
bandingkan dengan Dinas Pe
ternakan dan PerikananKabu-
paten Garitt. . •
Kepala Badan Kesatuan

Bangsadan PolitikKabupaten
Garut Wahyudijayamengata
kan, pelaksanaan rapat-rap at
tak bisa dihindari. (RaniUm
mi Fadila)***

PARAkepala dan sekretaris dinas mengikuti rapat mingguan bersama Bupati GarutRudy Gu
nawan di Kantor Bupati Garut, Senin (19'/9/2018).Serinqtuja rapat digelarPemkab Garut mem
buatpengeluaran makan minum membengkak hingga l!P32miliarpada APBD2018.*

nyabesar. Pada bagian umum,
pengeluaran makan minum
mencapai Rp 1,5 miliar. "Di
lu~: bagian umum ada Rp 3
miliar untuk halalbihalal,"kata
Rudy.
Rudymeminta, aparatur si

pil negara Pemkab Garut un
tuk melakukanefisiensipenge
luaran. Hal itu karena pada
tahun ini pengeluaran untuk
tunjangan kinerja bagi ASN
naik. ''Tunjangan kinerja
daerah sudah dinaikkan, jadi

, anggaran harus efisien,"ucap
nya,

Bertemu langsung
Kepala Dinas Peternakan

dan Perikanan Indriana Su
marta mengatakan, dalam se
bulan, palingtidak satu kalidi
a?akan rapat dengan petugas
di lapangan yang berjumlah
100 orang. Selain itu, ada juga
rapat-rapat lainnya seperti
sosialisasi soal surat kinerja
pegawai(SKP).
Menunit Indri,meskisarana

komunikasi berbentuk gawai

Bupati Garut Rudy Gu
nawanmengatakan,setelahdi
analisis,besarnyapengeluaran
makan minum disebabkan
olehb~yaknya kegiatanrapat.
Hampir 40% program di
SKPDberupa rapat.
"Setiap hari ada dinas yang

memberikan karyawannya
makan minum karena rapat "
k~ta Rudy saat rapat ruti~
mmgguan bersama para
kepala dinas di Kantor Bupati
Garut,Senin (17/9/2018).
DinasKesehatanmengeluar

kan dana makan minun terbe
sar diba.ndingkan dengan
SKPD lam. Beberapa kali
sosialisasi tentang masalah
kekurangangizi mengeluarkan
biaya makan minum yang
jumIahnya cukupbesar.
Pengeh.iaranmakan minum

eli levelkantor kecarnatanjuga
terbi!angbesar. "Adayang Rp
300 juta makan minum eli ke-'
camatan. Adayang Rp 150 ju
ta," ujar Rudy.
. Di internal setda,pengeluar
an makanminumjugajumIah-

GARUT, (PR).
Pengeluaran makan dan minum dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut
2018 mencapai Rp 32 miliar, Melihat besarnya
pengeluaran itu, satuan kerja perangkat daerah,
termasuk pegawai di kantor kecamatan dinilai

melakukan inefisiensi anggaran.

Anggaran
Makan Minum Besar
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