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Pelaksanaan Seleksi 
Pamong Dievaluasi

BANTUL, BERNAS
—Pemkab Bantul akan melaku
kan evaluasi terhadap pelak
sanaan seleksi pamong atau 
perangkat desa setelah seluruh 
75 desa di daerah ini menyele
saikan pemilihan itu.

“Tentunya kami evalua
si kembali dari 75 desa yang 
melaksanakan kegiatan seleksi 
pamong dengan menggandeng 
pihak ketiga,” kata Asisten 
Sekretaris (Assek) Setda Bantul 
Bambang Guritono di Bantul, 
Selasa (10/1).

Menurut dia, evaluasi ter
hadap pelaksanaan seleksi 
pamong desa itu menyusul 
adanya masalah seperti dugaan 
adanya pungli serta dugaan pe
nyimpangan administrasi terkait 
seleksi yang dilaporkan pihak 
yang dirugikan. Ia mengatakan, 
pada akhir 2016 sebagian besar 
desa se-Bantul telah melak
sanakan seleksi pamong dan 
sudah mengumumkan hasilnya, 
sementara sebagian desa lain 
segera menyusul melakukan 
seleksi pamong.

“Kami evaluasi yang (di
laporkan) bermasalah, yang 
mendapatkomplainjuga, kemu
dian pihak ketiga dari lembaga 
mana juga akan diundang untuk 
diajak koordinasi,” katanya.

Bambang m engatakan, 
dalam melaksanakan seleksi 
pamong desa itu, panitia seleksi 
atau tim sembilan diperbolehkan 
menggandeng pihak ketiga dari 
lembaga pendidikan tinggi, mi

sanya dari UGM, UNY maupun 
UMY.

“Hampir semua lembaga 
pendidikan ada, kami juga akan 
melihat bagaimana MoU yang 
dilakukan dengan pemerintah 
desa. Kami evaluasi termasuk 
lembaganya, kenapa kok bisa 
terjadi seperti itu (dugaan ber
masalah),” katanya.

Sementara itu, terkait den
gan laporan dugaan praktik 
pungli dan maladministrasi, 
pihaknya telah meminta Ins
pektorat melakukan investigasi 
guna menindaklanjuti laporan 
yang disampaikan ke DPRD 
Bantul itu. “Saya sepakat praktik 
pungli dan semacamnya harus 
diproses hukum, dan Inspektorat 
sudah melakukan investigasi. 
Kalau memang ada bukti- 
bukti tentu kita akan mengambil 
langkah, misalnya memberikan 
rekomendasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi 
ADPRD Bantul Amir Syarifud- 
din mengatakan, ada 13 surat 
aduan mengenai masalah seleksi 
pamong yang masuk ke Komisi 
A, aduan itu ditujukan bagi 
enam desa di Bantul yang sudah 
melakukan seleksi pamong dan 
mengumumkan hasilnya.

“Kami menerima 13 surat 
aduan, ada dugaan permainan 
dari kepala desa, tim sembilan 
(panitia seleksi pamong) dan 
pihak ketiga. Bahkan informasi 
yang kami dapatkan ada yang 
meminta uang sogokan,” kata
nya. (ant)


