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B A M B A N G L IP U R O , 
BERNAS -Banyaknya peng
aduan seleksi pengisian pamong 
desa di Bantul membuat Pemkab 
Bantul sebagaimana disam
paikan Asisten Pemerintahan 
Bambang Guritno SH akan 
melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan yang sudah ber
jalan. Evaluasi akan dilakukan 
setelah 71 desa dari total 75 desa 
se Bantul selesai menggelar 
seleksi pilurdes (Bernas, 12/1).

Adanya rencana evaluasi 
tersebut mendapat dukungan 
Lembaga Cegah Kejahatan 
Indonesia (LKCI) Kabupaten 
Bantul. Lembaga yang didiri
kan oleh mantan Kapolri Dai 
Bachtiar itu menilai evaluasi 
tersebut sangat positif untuk 
mengetahui duduk persoalan 
sehingga muncul banyak pe
ngaduan baik ke DPRD Bantul 
maupun ke bupati.

“Ketika banyak pengaduan 
yang muncul menandakan ada 
persoalan yang terjadi di bawah 
atau ketidakberesan. Inilah yang 
harus dicari akar masalahnya 
untuk dicarikan solusi,” kata Se
kretaris LCKI Bantul Zahrowi 
kepada Bernas di Sekretariat 
LCKI Bantul, Dusun Plebengan, 
Desa Sidomulyo, Kamis (12/1).

Tentunya evaluasi tersebut 
dengan standar dan berdasarkan 
konstitusi dengan konsekwensi 
hasil yang balance dan pro
porsional mengingat sumpah 
jabatan dan tujuan reformasi bi
rokrasi seperti pernah dijanjikan 
Bupati Bantul Drs H Suharsono 
saat kampanye dulu.

“Pada intinya semua proses

harus dikembalikan kepada kon
stitusi dalam hal ini Peraturan 
Daerah Nomor 5/2016. Jika 
seleksi tidak mengacu pada 
Perda, maka hasilnya adalah 
inkonstitusional,” kata Zahrowi.

Karena itu harus batal demi 
hukum dan supremasi kosnstitu- 
si atau hukum harus ditegakkan. 
Menurut Zahrowi, semestinya 
evaluasi tersebut memang harus 
mengundang berbagai pihak ter
kait. Baik mereka yang ikut tes, 
panitia, pihak desa, pemerintah 
kabupaten, hingga pihak ketika 
yang digandeng dalam tes. Di 
Bantul sendiri beberapa kampus 
memang ikut menjadi pihak 
ketiga yang melakukan seleksi 
seperti UMY, UGM, UWMY, 
APMD dan sebagainya.

Ia juga mengapresiasi ren
cana dari Asisten Pemerintahan 
dimana dalam evaluasi juga akan 
dilihat bagaimana proses MoU 
yang dilakukan oleh pemerin
tah desa dengan pihak ketiga 
hingga muncul masalah. “Saya 
juga memberikan dukungan 
ketika pemkab sudah meminta 
inspektorat untuk melakukan 
investigasi terkait dugaan prak- 
tik pungli dan mal administrasi 
dalam seleksi pamong desa,” 
katanya.

Diharapkan dari hasil inves
tigasi itu akan terang benderang 
dan semua persoalan akan 
muncul ke permukan, apa yang 
sebenarnya terjadi. “Dengan 
demikian azas transparan, akun- 
tabel, jujur dan bisa dipertang
gung jawabkan dalam seleksi 
pamong desa bisa terwujud,” 
katanya.

Sementara Ketua Komisi A 
DPRD Bantul Amir Syarifudin 
mengatakan hingga saat ini 
sudah ada 13 pengaduan yang 
masuk ke Bantul dan berasal 
dari enam desa.

“Kalau jen is pengaduan 
itu bermacam-macam, mulai 
dugaan permainan antara lurah, 
tim sembilan atau tim seleksi 
hingga pihak ketiga. Ada aduan 
dugaan mal administrasi hingga 
munculnya laporan dugaan 
suap atau permintaan sejumlah 
uang dari pihak yang memiliki 
kew enangan dalam seleksi 
pamong,” katanya, (sri)


