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Seleksi Pamong Murtigading Dipertanyaka
SANDEN, BERNAS -

Seleksi untuk posisi calon 
Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan 
di Desa Murtigading, Kec 
Sanden selesai dilaksanakan, 
Senin (24/4) lalu, yang diikuti 
13 peserta. Tes dengan meng
gandeng pihak ketiga yakni 
Biro Sumber Daya Manusia 
(SDM) Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY) 
hasilnya sudah keluar hari 
itu juga.

Namun ternyata hasil 
tersebut menimbulkan protes 
sebagian peserta. Sebab, un
tuk hasil tes, mereka melihat 
ada kejanggalan tidak sesuai 
dengan prosentase yang telah 
disosialisasikan sebelum
nya. Yakni untuk psikotes 
30 persen, ujian tertulis 40 
persen, ujian komputer 10 
persen dan ujian wawancara 
dengan bobot 20 persen.

Dalam kenyataannya, un
tuk ujian psikotes nilai semua 
peserta di atas 50, sementara 
untuk wawancara yang seha
rusnya maksimal bobot 20 
persen, ternyata ada tujuh 
orang yang nilainya di atas 
20. Selain itu penambahan 
nilai akumulasi dari empat 
ujian tersebut hasilnya tidak 
sama dengan hitungan yang 
dilakukan peserta. Misalnya 
ada peserta yang mendapat 
nilai psikotes 57,2, nilai ujian 
tertulis 17,6, nilai komputer 
8 dan nilai wawancara 27 
seharusnya total 109,8. Tetapi 
dalam pengumuman yang 
dikeluarkan Biro SDM UMY 
hasil totalnya 55,460.

“Tentu saja kami mera
sa janggal dan kemudian 
menanyakan ini ke pihak pa
nitia namun belum mendapat 
jawaban yang memuaskan. 
Kemudian kami mengirim 
surat juga dan telah dijawab 
oleh pihak desa,” kasa Agus 
Sjantosa, salah satu peserta 
dalam keterangan pers di 
rumah Alek Rahmad Hasyi 
SIP di Dusun Piring Jepit 
(Kurahan II), Kamis (27/4).

Lurah Desa Murtigading 
Sutrisno telah mengirim
kan jawaban bahwa panitia 
pengisian lowongan Kasi 
Pelayanan Desa Murtigading 
telah mengadakan perj anj ian 
dengan pihak ketiga yakni 
UMY sebagai tim seleksi. 
Bahwa hasil ujian seleksi 
pengisian lowongan Kasi 
Pelayanan Desa Murtigading 
menjadi kewenangan murni 
dari tim seleksi yang tidak 
dapat diganggu gugat. Dan 
panitia tidak mempunyai 
kewenangan dan kapsitas 
untuk menberikan penjelas
an secara rinci hasil ujian 
tersebut.

Namun keterangan terse- 
but tidak membuat Agus puas 
sehingga menghubungi Ket
ua Panitia Tyasno Tamtomo 
serta mengirimkan surat. 
“Jika tidak ada keterang-' 
an yang memuaskan kami 
berencana akan ke lembaga 
ombudsman atau LSM untuk 
mendampingi,” katanya.

Sementara Alek, menga
takan surat yang dikirim ke 
panitia yang kemudian akan

dikonfirmasi ke UMY adalah 
permohonan penjelasan 
yang logis, transparan dan 
akuntabel tentang dokumen 
rekap nilai hasil rekapitulasi 
calon pamong Desa Murti
gading. “Jika dicermati pada 
kolom akhir ujian tidak ada 
peserta yang “pandai”, sebab 
nilai peserta yang dapat nilai 
tiga puluhan. Bahkan yang 
tertinggi ‘hanya’ lima puluh
an. Tidak ada peserta yang 
meraih total nilai 60, dari 
sebenarnya nilai hasil akhir 
tersebut skala 100 atau 100 
persen,” kata Alek.

Padahal sesuai dengan

data yang ada, hampir semua 
peserta adalah sarjana (SI) 
sehingga ia menilai dokumen 
rekapitulasi tersebut kurang 
obyektif dan kurang akurat. 
Kemudian nilai wawancara 
antara yang terendah dengan 
tertinggi juga ada kejang- 
galan.Tertulis terendah 13,5 
dan tertinggi 27. “Menu
rut pengalaman saya dan 
masukan dari rekan-rekan 
akademisi, nilai wawan
cara memang kemungkinan 
ada unsur subyektifitas tim 
penguji. Tapi biasanya range 
antara terendah dan tertinggi 
tidak sampai dua kali lipat,”

katanya.
Dengan berba 

janggalan yang ad, 
pihaknya memint; 
Desa Murtigading da 
Sanden untuk mi 
proses rekomendasi 
antikan calon terpilih 
kejanggalan ini cleai 
terpisah Tyasno Ta 
mengaku sudah m< 
surat yang dilayangl 
peserta soal reka] 
nilai. Pihaknya kei 
telah berupaya beri 
kasi dengan Biro SD 
“Kami berharap bisa 1 
secepatnya,” katanya
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TUNJUKKAN NILAI -- Peserta seleksi pamong untuk posisi Kasi Pelayanan Desa h 
ding, Kec Sanden menunjukkan rekap nilai yang mereka nilai janggal dalam kete 
pers, Kamis (27/4) siang.


