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BPK Gelar Entry Meeti^g secara Teleconfrence

PDGPARIAMAN,METRO
Bupati Pad'angparia-

mdn H Ali Mukhni melak-
sanakan entry meeting se-
cara teleconfrence dengan
Badan Pemerik6aan Ke-
uangan (BPK) dengan tim
BPK yang diketuai oleh
Wellya elfajri.

Wellya Elfajri'mgnga@kan
objek Pemeriksaan adalah
pemeriksaan dtas laporan
keuangan. Pemeriksaan ini
secara rutin dilakukan setiap
tahun dan bertujuan untui<
mernberikan opini. Opini ada-
lah pendapat profesional pe-
meriksa atas kewajaran infor-
masi yang disajikan {alam

traporah keuangan. Kritbria '
atas pernberian opini ter-sebut.
adalah kesesuaian penyajian

, lapbran keuangan berdasar-t
kan standar akuntansi pe.
meirintah, pengungkapan
yang memadai, efektivitas
sistern pengendalian-intem.

, dan kepatuhan terhadap pe-
raturan perundang-unda-
ngan.

fenanggq4g jawab:Tim
Z ay At Elf at'tsy ah men;i am-
paikan, bahwa sasaran pe-
meriksaan yang akan dila-
kukan adalah pengujian
.dan penilaian atas efek-
tivitas Sistem Pengedalian
Intern.atas. transaksi dan

penyaiian saldo akuh;:"pe:
4gujian subtantif atas tran
saksi'saldo'akun, tindak
lanjut hasil pemeriksqan
sebelur.nnlra . dan kepa{u'
han terhadap peratulian
pertindang-undangarl.' ;.

BPK akan melakuka'n
pemeriksaan rnelalui jarak
jauh memakai teleconfd-
ence dimulai pada tang$pl
13 April sampai 30 h+i
kedepan. S-ehqrgsnyit Fe1
meriksaan ini dimulai 53
maret yang lalu.tapi kareiia
pandemi Covid-l9 sehirg-
ga pe4eriksaan dilakukan,
iecara on-line. i

Bupgti rridangparif,-
l-,

,man:i"Ali Mukhni dalam
; tanggabdLnya -atas permin-
1 taan BPK tersebut menga-

takan akan memberikan
i selunrh dokumen yang di'
i butuhkarl BPK.dan ber-
i harap kabupaten Padairg
i'Pariainan: dapat meraih

opini laporan keuangan
, WTP (wajar tanpa penge-
l,' cualian),tahun ini.
,,rr,:::Kepi[d rnspekttiirat-
..,Flendra. *{swara, merhiiita
kepala OFD untuk bersedia
diwawancarai jarak jauh
dengan menggunakan apli-
kasi teleconference yang
disediakan di kantor InI
spektorat.

Sementara, dokumen
yang akan diperiksa ke-
murigkinan discan,ilan diki-
rirn melaliri eryrail. |ika'do-
kumen terlalu banyak maka
kemungkinandimintauntuk,
dikirimkan melalui jasa pe-
ngiriman pos atau melihat
kondisi jika rnemungkinftan
akan didatangi ke Padang
Pariaman, imbuhnya.
,:,. Tg. eqqnfrence tersebut
dihadiri oleh wakil bupati
quhgtri !irr, sqldakab. jon
priadL kepalls Blpelitbung-
da Ali Amran, kadis Komin-
fo zahirman, sekretariat
BPKD tripita olina dan Ka-
bag Humas Anton WT.(efa)
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