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Hal
.I.

: Hasil Monitoringdan Supervisi
Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
Hibab Tahun 2019

Kepada Yth,
Sekretaris KPU Kah. Konawe Selatan
DiAndoolo
Menindaklanjuti basil monitoring dan supervisi penyusunan laporan
pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Hibah Pemilihan Serentak untuk
Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh tim keuangan KPU Provinsi Sulawesi
Tenggara, maka dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa
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Penggunaan Dana Hibah TA2019 yang dikelola oleh KPUKab. KonaweSelatan
sebagai berikut:
Sebagian SPT Komisioner belum ditandatangani oleh ketua KPU Kab.
KonaweSelatan
Sebagian laporan basil perjalanan dinas belum ditandatangani oleh
komisioner
Sebagian laporan basil perjalanan dinas belum dibuat oleh komisioner
Pembelian makanan dilampiri dengan bukti daftar hadir kegiatan
namun pada pembelian snack tidak dilampirkan bukti daftar hadir, yang
mana seharusnya setiap pembelian komsumi dilampirkan dengan bukti
daftar hadir walaupun kegiatan yang sama
- Belum melampirkan surat perintah transfer pada pembayaran ke pihak
ketiga melalui via transfer
Belum melampirkan surat tanda terima pada pembayaran ke pihak
ketiga melalui via transfer
Masih terdapat laporan yang belum ditandatangani oleh pejabat
(penanggungjawab keuangan), namun bukti-bukti pembelanjaan sudah
lengkap
SPBy nomor 0530 tanggal 30 desember 2019 an. Sakirman, perjalanan
dinas dalam rangka penyampaian data nama-nama desa yang tidak
sesuai di portal sidalih di KPU RI, jakarta dari tanggal 25 s.d 27
lain lembar visum perjalanan dinas tidak ada, tiket pesawat tidak ada,
boarding

yang dilampirkan

adalah

boarding

hasil cetakan

dari whatsapp

dan laporan perjalanan serta dokumentasi tidak dilampirkan

o.

Sehubungan dengan beberapa remondasi tersebut diatas, dengan ini
disampaikan/ ditegaskan kepada sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan
sebagai
KPA,
agar
segera
melakukan
pembenahan
laporan
pertanggungjawaban
keuangan
dimaksud
dan
mengawasi
serta
memerintahkan para Bendahara serta staf pengelola keuangan untuk fokus
meyelesaikan SPJ dimaksud dengan mempedomani segala regulasi tentang
laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Hibah baik tahun
anggaran 2019 maupun tahun anggaran 2020.
Demikian disampaikan
untuk
dilaksanakan sebagaimana metinya.

menjadi

bahan

perhatian

dan

KPU PROVINS!
SU
TENGGARA

DR. H. S af: ddin SE. M.TP
NIP. 19650 15 199008 1 001
Tembusan Kepada Yth :
1. Sekjen KPURI di Jakarta
2. Ketua KPUProvinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Inspektur KPURI di Jakarta
4. Arsip

