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► PEMILIHAN PAMONG

Akui Salah, Panitia 
Ralat Nilai Seleksi

SANDEN—Setelah mendapat 13 orang. Menurutnya semua 
protes dari peserta, panitia pemilihan peserta sudah mendapatkan 

" Kepala Seksi Pelayanan Desa edaran tersebut pada Minggu 
‘ Murtigading akhirnya mengakui (30/4) lalu, 
adanya kesalahan penilaian.
Namun ralat ini malah memicu Layangkan Protes 

' masalah baru. Merasa dirugikan dengan ralat
Sebagai pelaksana ujian, pihak tersebut, Wahid Hidayat yang 

ketiga yakni Biro Sumber Daya awalnya berada di peringkat 
Manusia (SDM) Universitas pertama melayangkan protes. 
Muhammadiyah Yogyakarta Kepala Desa Murtigading, Sutrisno
(UMY) meralat hasil nilai ujian menuturkan dalam surat protes 
yang dilaksanakan pada Senin Wahid menjelaskan masyarakat 
(24/4) lalu. Menurut ketua terlanjur tahu bahwa ia menjadi 
panitia, Tyasna Tamtama, nomor satu. Sehingga saat diralat 
setelah mendapatkan surat dan turun ke peringkat ketiga ia 
protes dari salah satu calon merasa terbebani secara moral, 
yaitu Alek Rahmad Hasyi pada "Ya kan sudah diumumkan ke
Kamis (27/4), mereka langsung masyarakat, jadi secara moral 
menghubungi Biro SDM UMY malu," ujar dia pada Rabu (3/5). 
sebagai pelaksana ujian. ’ Sedangkan Arif Syafrudin

Akhirnya pada Jumat (28/4) yang mulanya berada di posisi 
dan Sabtu (29/4) panitia bersama sembilan naik menjadi nomor 

1 Biro SDM UMY mencermati enam juga meminta kejelasan 
kembali haSil nilai pemilihan ralat tersebut. Karena menurut 

- yang dipermasalahkan. "Tim Arif penilaian yang dilakukan 
' penguji mengakui kesalahan Biro SDM UMY kurang objektif, 

yang disebabkan prosedur yang • terutama saat ujian wawancara, 
tidak sesuai. Yaitu hasil ujian Menggapi hal tersebut, Sutrisno 
belum dikalikan pembobotan," mengatakan meskipun tiga nama 

.ujar dia, Selasa (2/5). peserta yang direkomendasikan
Tyasna menjelaskan prosedur telah ia serahkan kepada camat, 

penilaian yang tidak sesuai prosedur malam ini ia tetap akan rapat 
' yang disampaikan sebelum ujian dengan ketua panitia seleksi 
' adalah nilai ujian psikotest dan untuk membahas langkah 
' wawancara. Kedua nilai ujian penyelesaian masalah ini. "Jika 
' tersebut masih berupa nilai ada masalah seperti ini tentu 
; asli, belum dikalikan dengan butuh kehati-hatian, walaupun 
; persentase pembobotan yang sudah ada rekomendasi, tidak 
’ semestinya dilakukan. Sehingga, dengan mudah menentukan yang 
hasil penilaian (ersebut dipandang jadi," ucap dia. 
janggal, tidak transparan dan Komisioner Lembaga Ombudsman 

! akuntabel. Sedangkan nilai ujian DIY, M Imam Santoso membenarkan
■ tertulis dan komputer sudah saat permasalahan pihaknya 
diolah sesuai dengan prosedur menerima aduan dari salah

' yang benar. * satu peserta seleksi yaitu Agus
Setelah dihitung ulang, terjadi Santosa. Dokumen pengaduan

■ perubahan yang signifikan pada tersebut masuk pada Kamis (27/4). 
hasil penilaian. Alek Rahmad Meskipun begitu, Ombudsman 
Hasyi yang semula nomor empat tidak akan menolak jika pihak 
menjadi peringkat pertama, yang bersengketa lainnya juga

‘ sedangkan Wahid Hidayat yang akan mengajukan aduan. "Tentu


