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Profil BaleITE

Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) merupakan layanan umum Bappeda yang menjadi

wadah/corong komunikasi yang menghubungkan BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

dengan stakeholder pembangunan lainnya dalam sistem pertukaran informasi yang mendukung

interaksi timbal balik antar pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Barat

Visi dan Misi

Berdasarkan renstra tahun 2009-2013, Visi BAPPEDA NTB tahun 2009-2013 adalah “Menjadikan

BAPPEDA Provinsi NTB yang Berkualitas, Transparance dan Berkelanjutan (Centre of Excel”lence)

dengan Misi Perencanaan yang berkualitas dan salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan

misi tersebut adalah Manajemen Data dan Informasi Pembangunan, yang langkah konkritnya

antara lain dilakukan dengan Pengembangan Pusat Data (PD2) hasil kerjasama kemitraan

Pemerintah Australia melalui AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation) dan

program-program inisiatif lainnya.

Maksud dan Tujuan Pusat Data

Pengembangan PD2 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat, akuntable,

transparan, mudah diakses, terorganisir bagi pelaku pembangunan pemerintah dan non

pemerintah, akademisi, sekolah, pers, swasta dan pihak donor.

Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan pengetahuan bagi pembangunan sebagai

fasilitas dan jasa layanan bersama melalui sistem manajemen pengetahuan bersama

(pengumpulan, pendistribusian dan pembaruan data dan informasi) dan kebutuhan penyedia dan

pengelolaan pengetahuan bersama, tersedianya akses bagi publik terhadap berbagai referensi

dan publikasi seputar pembangunan di NTB dan sekitar yang diproduksi lembaga pemerintah

maupun non pemerintah.

Fasilitas dan Layanan
Pusat Data terbuka untuk umum dari Senin – Jumát mulai pukul 08:00 – 16:30 Wita.

Fasilitas dan layanan yang disediakan oleh PD meliputi :



1. Layanan Internet Gratis, yang tersedia di dalam ruang khusus internet dan/atau

di luar ruangan untuk membantu anda terhubung dengan data-data online dari

berbagai sumber baik itu di website pemerintah nasional, provinsi hingga kabupaten

juga website non pemerintah yang relevan.

2. Perpustakaan, melalui media perpustakaan dan sistem database, para pelaku

pembangunan akan menemukan referensi dan publikasi terkait baik berupa laporan

penelitian, hasil survey, beasiswa dalam negeri dan luar negeri, materi pelatihan, buku,

buletin, newsletter, majalah, CD interaktif dan berbagai materi pembelajaran dari program-

program pembangunan yang sudah dan sedang berjalan. Pelaku pembangunan juga akan

dibantu dengan informasi pemetaan “siapa, melakukan apa, dimana.

3. Ruang Pertemuan. Fasilitas ruang pertemuan yang nyaman juga disiapkan untuk

memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar instansi non pemerintah dan pemerintah, sehingga

terjalin koordinasi dan pertukaran data dan informasi secara berkala.

4. Layanan Client Response, yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan publik tentang

informasi pembangunan dan informsi beasiswa yang dapat ditanyakan secara langsung

ataupun melalui surat, telepon atau faksimil ke pusat data.


