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Temanggung, mediacenter - Bertempat di Loka Bhakti Praja, Setda Kabupaten Temanggung, kemaren Selasa
(10/4), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung menyelenggarakan Rapat
Koordinasi Kegiatan Bank Data Pembangunan.&nbsp;
Adapun total peserta sejumlah 30 orang yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku sumber
data.&nbsp; Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinkominfo Kabupaten
Temanggung Inarni Nur Dyahwanti dengan didampingi Kasi Statistik.
Bank Data Pembangunan merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk proses input data dari beberapa
OPD di Kabupaten Temanggung dan pelaporannya terintegrasi dengan Gabungan Data Temanggung atau
dikenal dengan akronim GANDEM.&nbsp; Proses input data dalam Aplikasi Bank Data Pembangunan ada
beberapa macam, yaitu bulanan, semester dan tahunan, tergantung pada jenis datanya.
Hal yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah mencermati elemen data yang ada pada setiap OPD dan
disaksikan OPD lain karena ada beberapa data yang muncul dan didata oleh lebih dari satu sumber data.&nbsp;
Pada rapat tersebut sekaligus disepakati adanya beberapa perubahan dalam elemen data yang ada karena
menyesuaikan dengan peraturan terbaru, pemindahan elemen data ke OPD lain, perbaikan kalimat dalam
elemen data, penghapusan elemen data, penambahan elemen data dan menyepakati satu data satu sumber
data.
&ldquo;Yang perlu diperhatian jangan sampai ada tumpah tindih data, artinya data yang sama berasal lebih dari
satu sumber data.&rdquo; jelas Inarni.
Mencermati beberapa data di Bank Data Pembangunan, ada jenis data yang akan di lengkapi sehingga menjadi
suatu informasi dan muncul dalam peta di GANDEM, misalnya situs cagar budaya, lokasi wisata, dan
lain-lain.&nbsp; Harapannya dengan adanya bank data pembangunan yang didukung oleh semua OPD di
Kabupaten Temanggung dapat melengkapi data dan informasi di GANDEM.&nbsp; Bulan Juni mendatang
pelaksanaan input data semester satu tahun 2018 akan segera dimulai, dengan tahapannya proses input data,
klarifikasi data, validasi data dan integrasi dengan GANDEM.&nbsp; (penulis/foto :Inarni ; editor : Ekape)
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