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| Kabupaten Karawang Kepada awak 
media di sinyaHr adanya pembisik 
yang ada di telinge Scorang Kepala 
Dinas yang sepertinya saat ini sudah 
tidak profesional. Dalam hal ini PT. 
MEDIA REVOLUSI berharap kepada 
Kepala Dinas KOMUNIKASI dan 
INFORMAS1 Kabupaton Karawang 
harus segera Bcrbenah diri. Jangan 
rusak Birokrasi yang sudah niulsi 
membaik ini sebelum P&rmasalahan 

aberujung 'kT&ruh.' Sebagai Dinas 
yang sudah sepatutnya memberikan 
Informasi terpercaya bagi masyarakat 
karawang, kini rupanya sudah tidak 
bisa diandalkanlagi. 
; Yang menjadi permasalahan saat 

ifii. Media Bevotuii mcminta Ke 
trailsparansian terkait Dana yang 

!i; keluar kan selama ini, begitu 
aiurun ug menjadi 

tuan yang telah di keluarkan 
>MINFO agar di paha.mi 

ilik Media. Belasari Miliar Rupiah-
dalam perbulah Daria keluar tidak ada 
kejelasan arahnya, apakah cara ini 
yang seeara tidak langsung sudah di 
ajtrkan oleh Dinas terkait kepada 
kami Awak Media. Sudah beberapa 
kali kami mendauuuri Dinas terkait. 

dart berharap mendapatkan sebuah 
ke j e l a san tcn tang Penge lua ran 
keuangan bagi Media yang sudah 
terintegnisi juga sesuai dengan aturan 
yang berlaku, alhasil niereka scmua 
t idak be ran i m e m b e r i k a n a tau 
menjawab pertanyaan yan# kami 
ajukdUi, upakaii ini sudah menjadi 
aturan yang baku bagi mereka yang 
mengetahui saja. terkait legality tidak 
m§njfidi+:an acuan, aneh tetapi itiilah 
adanya DISKOMINFO Kabupaten 
Karawang yang di Nahkodai Olcbj 
BapakYASIN NASRUDIN. 

Tentang Dana yang telah di 
kucurkan kepada Mediae-media yang 
sudah terintegragi,, apakah suda 
sesuai aturan'semua? dan dari hasi 
patitauan kami Media Revolusi, 
DISKOMINFO Kabupaten Karawang 
banyak lakukan penibohongan publik 
tentuna pcluporan keuangan yang 
sudah di keluarkan bagi Media yani 
ada. Dari tahun ketahunjumlah M.edit 
bertmnbali' div dalam catatan Dinaj 
terkait. pada kenyataannya Medi<| 
yang ada jauh berkurang tahun dem 
tahun, hal ini harus menjadi eermii 
diri yang jelas bagi Diskominf< 
sebagai wadah Pemberi Int'ormas 
bagi Rakvat dalam hal ini media aga 
lebih Akufitabel lagi. (Red) 
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