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Aparatur Sipil Negara
Harus Netral Saat Pemilu

n UPDATE COVID-19

IST

Budi Sadikin

Puncak Covid-19
Diprediksi Sudah
Bisa Dilewati
KEMBANG JEPUN - Indonesia
mencatat 3.744 kasus baru Covid-19
hari Selasa (6/12). Seiring itu, terdapat
kasus sembuh sebanyak 4.179 dan se
banyak 45 pasien Covid-19 meninggal
dunia. Kasus aktif Covid-19 di In
donesia kini ada sebanyak 47.660,
turun 480 dari sehari sebelumnya.
Terkait kasus Covid-19 di RI yang
mel onjak dalam beberapa waktu
terakhir, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Budi Gunadi Sadikin
menyebut Indonesia sudah mencapai
puncak kasus Covid-19. Mengingat,
subvarian Omicron XBB sudah masuk
Tanah Air sejak Oktober lalu.
”Kalau yang pengamatan kita
(Kemenkes) sekarang (sudah sampai)
puncaknya (Covid-19),” jelas Budi di
Gedung Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Kemanusiaan
dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).
Pada kesempatan terpisah, Wa
menkes RI Dante Saksono Harbuwono
menyebut tren kasus Covid-19 di In
donesia melandai baru bisa dipastikan
dalam beberapa hari ke depan.
Umumnya imbas varian Corona baru,
lonjakan kasus baru terlewati pasca tiga
bulan. Perkiraan Wamenkes, puncak
Covid-19 memang sudah terlewati
”Kita lihat dalam beberapa hari ka
lau tidak ada varian baru, tidak ada
lagi peningkatan kasus,” beber Wa
menkes saat ditemui di Shangri La
Hotel, Selasa (6/12). Pemerintah me
minta masyarakat memiliki tanggung
jawab yang tinggi dan kolektif untuk
mematuhi protokol kesehatan. Karena
untuk menekan wabah Corona, di
mulai dari menekan angka penularan.
Untuk itu, pemerintah menekankan
pentingnya perilaku 5M yakni me
makai masker, mencuci tangan, men
jaga jarak, menghindari kerumunan,
dan membatasi mobilitas.
Berdasarkan banyak penelitian,
rajin mencuci tangan bisa menurunkan
risiko penularan virus, termasuk virus
Corona sebesar 35%.
Sementara memakai masker bisa
mengurangi risiko penularan virus Co
rona hingga 45% kalau memakai mas
ker kain. Sementara kalau menggu
nakan masker medis, risiko penularan
berkurang hingga 75%. (pps/rak)

KEMBANG JEPUN - Wakil
Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto
Dardak menekankan pentingnya upaya
pemahaman akan netralitas bagi para
Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan
Polri dalam pelaksanaan politik praktis,
utamanya menjelang Pemilihan Umum
(Pemilu) pada 2024 mendatang.
Pasalnya, ASN yang memiliki hak
pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih
riskan dalam berbagai kemungkinan
akan kecondongan pada pelaksanaan
Pemilu nantinya.
Untuk itu, lanjut Emil, perlu ada
kejelasan terhadap batas-batas dan
pendefinisian kenetralan oleh ASN
dalam Pemilu. ”Untuk seorang ASN,
bagaimana mereka mendefinisikan
sebagai pihak netral. Sampai mana
kah pandangan mereka bisa dianggap
tidak netral atau netral,” katanya.
Menurut Emil dalam Undang-Un
dang nomor 5 tahun 2014 tentang
ASN telah menegaskan dengan jelas
soal netralitas ASN dalam politik ter
masuk pada saat pemilu. Dalam atur
an tersebut dinyatakan bahwa ASN
dilarang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik. Menurutnya
sosialisasi perihal kenetralan bagi
ASN memiliki urgensitas dengan
harapan agar sosialisasi bisa lebih
spesifik dalam melakukan simulasi
terhadap potensi-potensi yang nan
tinya bisa saja terjadi.
”Maksudnya adalah supaya ini tidak
masuk ke zona abu-abu. Jadi biar
jelas, yang tidak boleh ini, ini dan ini.
Misal saja mereka berkumpul dengan
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NETRAL: Aparatur Sipil Negara baik itu PNS, honorer, dan PTT harus netral saat berlangsungnya pemilu 2024 mendatang.

keluarga atau sahabat dan ngobrol
tentang politik, apakah itu dianggap
tidak netral?,” ungkapnya.
Selain itu, kejelasan tentang definisi
netral ini juga diharap bisa memberi efek
tenang dan aman bagi para ASN itu
sendiri. ”Mulai dari pra hingga pasca
Pemilu, ASN bisa tenang dalam
menyuarakan kenetralannya dengan
tidak takut akan karir mereka masa
depan. Bahkan Bawaslu juga tadi

menyampaikan bahwa berdasarkan
presentase ada ratusan laporan mengenai
pelanggaran ASN yang terjadi,” katanya.
Untuk itu, dalam kesempatan ter
sebut Emil juga menyatakan dukungan
penuh akan upaya pemerintah yang te
lah menerbitkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) tentang pedoman pem
binaan dan pengawasan netralitas
pegawai ASN dalam penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan Kepala

Daerah. SKB tersebut diterbitkan untuk
menjamin terjaganya netralitas ASN
pada pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah serentak di tahun 2024.
”Situasi politik pada pemilu tahun 2024
bisa saja menghangat. Namun, saya
mengingatkan agar ASN harus tetap
pada kedudukan profesional dan tidak
memihak pada kontestan politik yang
akan bertanding di pemilu maupun
Pemilukada,” pungkasnya. (mus/rak)

Tertinggi di Indonesia, Produksi Gempa di Jember
Terjadi Hingga 10 Kali
Beras di Jatim 5,59 Juta Ton
KEMBANG JEPUN - Gu
bernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa mengapre
siasi keberhasilan Ngawi da
lam menjaga produktivitas
beras sepanjang tahun 2022.
Terutama produksi beras pa
da Bulan November yang sur
plus sebanyak 91,26 ribu ton.
Capaian Kabupaten Ngawi
tersebut tercatat sebagai daerah
tertinggi surplus gabahnya seIndonesia. Sementara pada
Bulan Des ember 2022,
surplus gabah di Kabupaten
Ngawi sebanyak 15,75 ribu
ton atau tertinggi kedua seIndonesia setelah Kabupaten
Karawang. Secara kumulatif
produksi gabah Ngawi ter
tinggi se Indonesia.
”Alhamdulillah, tingginya
produktivitas beras maupun
padi di kabupaten/ kota akan
sangat berarti terhadap stok
beras di Jatim dan nasional.
Insyallah, stok beras dalam
kondisi aman hingga De
sember 2022 bahkan surplus.
Dan salah satunya wilayah

yang produksi padinya sangat
tinggi adalah Kabupaten Nga
wi,” kata Gubernur Khofifah di
Gedung Negara Grah adi
Surabaya, Selasa (6/12) pagi.
Berdasarkan Angka Se
mentara Produksi Padi Ta
hun 2022, BPS mencatat luas
panen padi di Jatim mencapai
1,7 juta hektar dengan pro
duksi padi sebesar 9,69 juta
ton gabah kering giling (GKG)
atau setara dengan beras 5,59
juta ton. Capaian ini meru
pakan produksi Gabah Kering
Giling (GKG) tertinggi secara
nasional. Angka tersebut di
hitung berdasarkan metode
Kerangka Sampel Area (KSA)
yang memanfaatkan citra
satelit dari LAPAN.
Sementara itu, pada bulan
November dan Desember 2022,
luasan panen padi di Jatim
diperkirakan mencapai 171,46
ribu hektar dengan perkiraan
produksi sebesar 980,8 ribu ton
GKG atau setara dengan 637
ribu ton beras. Adapun kebutuh
an konsumsi masyarakat Jatim

pada November hingga De
sember 2022 diperkirakan se
besar 514 ribu ton.
”Jika melihat pergerakan
data yang sangat dinamis ini,
Insyaa Allah stok beras di
Jawa Timur masih surplus.
Kita masih ada stok yang di
gunakan untuk mencukupi
pasokan di pasar dan aman,”
jelas gubernur.
Lebih lanjut, berdasarkan
hasil pemantauan petugas Di
nas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Jatim maupun
Petugas Pelayanan Informasi
Pasar di seluruh kabupaten/
kota di Jatim, produksi beras
di masing-masing peng
gilingan di Jatim untuk skala
kecil sampai dengan besar
tetap melakukan produksi.
Sebagian besar digunakan
untuk memenuhi pasar atau
konsumsi masyarakat.
”Jadi sampai Desember pun
diperkirakan untuk produksi
beras dan pasar di Jatim masih
sangat cukup, aman dan terken
dali,” tegasnya. (mus/rak)

KEMBANG JEPUN Gempa tektonik berke
kuatan magnitudo 6,0
terjadi Jember pukul 13.07
WIB, Selasa (6/12). Badan
Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) mencatat
gempa ini termasuk dalam
gempa bumi dangkal yang
berjarak 223 km arah Sela
tan Jember pada kedalaman
10 km di Samudera Hindia.
Kepala Seksi Observasi
dan Informasi BMKG Sta
siun Geofisika Kelas II Pa
suruan, Suwarto mengata
kan, gempa bumi dangkal
ini akibat adanya deformasi/
patahan batuan di zona out
erise. Hasil analisis meka
nisme sumber menunjukkan
bahwa gempabumi memiliki
mekanisme pergerakan
turun (normal fault).
Gempa bumi ini berdampak
dan dirasakan di daerah
Jember, Gubukmas, Mataram,
Kepanjen, dan Sumberpucung
dengan skala intensitas III
MMI, daerah Kuta dan Kuta
Selatan dengan skala intensitas

II-III MMI, daerah Madiun,
Ponorogo, Bantul, Yogyakarta,
Sawahan, Klaten, Banyu
wangi, dan Karangasem de
ngan skala intensitas II MMI.
”Hasil pemodelan menun
jukkan bahwa gempa bumi
ini tidak berpotensi tsunami,”
tegas Suwarto, Selasa (6/12).
BMKG mengimbau ke
pada masyarakat agar tetap
tenang dan tidak terpe
ngaruh oleh isu yang tidak
dapat dipertangg ung
jawabkan kebenarannya.
Agar menghindari dari ba
ngunan yang retak atau ru
sak diakibatkan oleh gempa.
”Periksa dan pastikan ba
ngunan tempat tinggal anda
cukup tahan gempa, ataupun
tidak ada kerusakan akibat ge
taran gempa yang memba
hayakan kestabilan bangunan
sebelum anda kembali ke da
lam rumah. Pastikan informasi
resmi hanya bersumber dari
BMKG yang disebarkan
melalui kanal komunikasi
resmi yang telah terverifikasi,”
katanya.(mus/rak)

Integrasi-Replikasi Sistem Informasi Jadi Inovasi Pelaporan LPPD di Jatim
Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi
dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Penggunaan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas
yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan
informasi, dan sistem manajemen. Penggunaan teknologi
informasi yang terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan
diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan
melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas,
perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Ahmad Faizin Karimi
Peneliti di The Jawa Pos
Institute of Pro-Otonomi (JPIP)
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SERIUS: Jempin Marbun Kabiro Pemerintahan dan Otoda Jatim memberikan
pengarahan terkait SI LPPD.

TERKAIT dengan penggunaan
teknologi informasi dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah telah
mendasarinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020.
Pada Pasal 11 ayat (4) dinyatakan
bahwa penyampaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) dilaksanakan
melalui Sistem Informasi (SI) pemerintahan daerah.
Kemendagri menyiapkan SI
LPPD sebagai wadah pelaporan

LPPD secara nasional, namun pemerintah daerah juga dapat
mengembangkan SI aplikasi LPPDnya sendiri apabila fitur dan menu
yang tersedia dalam SI LPPD Kemendagri belum mampu mengakomodasi kebutuhan penyusunan
LPPD di daerah.
“Integrasi dilakukan dalam hal
sharing data bagi kabupaten/kota
yang sudah punya sistem, sedangkan replikasi dilakukan melalui
pemberian source code sistem ini
bagi kabupaten/kota yang belum
punya sistem,” terang Jempin
Marbun, Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. Penandatanganan kerja sama telah dilakukan

di Sidoarjo pada Selasa (8/11). Diharapkan dengan adanya kegiatan integrasi dan replikasi SI LPPD
ini memudahkan pelaporan tanpa
harus dua kali pengisian. Data
yang sudah diisi di sistem dari kota/kabupaten selanjutnya akan
tersinkronisasi dengan SI LPPD
Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara otomatis.
Diketahui dari 38 kabupaten/
kota di Jawa Timur, sebanyak
delapan kabupaten/kota sudah
punya sistem informasi LPPD
dan telah diintegrasikan. Sebanyak 24 kabupaten/kota memiliki kesiapan sarana prasarana
dan SDM untuk melakukan replikasi, dan ada enam kabupaten/kota yang belum siap implementasi. Integrasi dan replikasi
ini diharapkan bisa memperkuat keberadaan satu data untuk transparansi dan efektivitas pengambilan kebijakan.
Dashboard SI LPPD Jatim ini
sendiri memang terlihat lengkap. Beberapa keunggulannya
seperti digitalisasi pengisian
data Indikator Kinerja Kunci

(IKK), standarisasi cara pengisian, sinkronisasi data dengan
pemanfaatan teknologi API
(Application Programming Interface) sehingga cukup satu
kali pengisian dari kota/kabupaten langsung terhubung ke
provinsi, kemudahan proses
tracking dan monitoring data,
serta kemudahan adaptasi (update dan upgrade) apabila terjadi perubahan peraturan /ketentuan dari Kemendagri.
Integrasi data dan akses user
memang harus menjadi perhatian
dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan. Banyak
sistem dengan double entry selain tidak efisien, juga menimbulkan potensi perbedaan data.
Integrasi dan replikasi SI LPPD
ini adalah terobosan baik dari
pemprov Jatim. Apalagi nantinya
juga diintegrasikan dengan sistem informasi lain seperti penilaian kinerja. Juga akan ditetapkan seperti apa keluaran informasi sistem itu yang bisa dibaca
langsung oleh masyarakat sebagaimana amanat dari UU Keterbukaan Informasi Publik. (*/opi)
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