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NASKAH AKADEMIK
PENAMBAHAN BIRO INFOTEK
PADA STRUKTUR LEMDIKLAT POLRI

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi semakin cepat, inovatif,
dinamis di era millenium III tidak dapat dibendung lagi dalam kehidupan
masyarakat baik secara regional maupun global. Teknologi yang berkembang
pesat

tersebut

akibat

dari

pengaruh

globalisasi

yang

menyangkut

perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang informasi dan
teknologi telah berdampak kepada terjadinya proses perubahan sosial dimana
perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet menciptakan
dunia baru yang dinamakan cyberspace, sebuah dunia komunikasi berbasis
komputer yang menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual sejalan
dengan proses revolusi industry 4.0 yang sedang terjadi saat ini.
Teknologi digital yang ditandai dengan banjirnya inovasi teknologi dan
informasi seperti inilah yang menjadi tantangan, sekaligus media baru bagi
dunia Kepolisian. Scott (2007) menyebut era digital ini, sebagai proses
perpindahan dari komunikasi Word of Mouth kepada Word of Mouse (WOM).
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era
globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia
pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Bag Infotek Lemdiklat Polri memiliki
tuntutan global di dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan
perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan,
terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya
dalam proses pembelajaran, serta mengembangkan sistem informasi dengan
menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi.
Bag Infotek Lemdiklat Polri memanfaatkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk pengembangan pendidikan dengan membangun
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infrastruktur hardware, jaringan internet, pengembangan sistem informasi
Pendidikan IT dan lain sebagainya, yang semua itu dilakukan dalam usaha
memenuhi kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.
Pengembangan

yang

dilakukan

dalam

menunjang

metode

pembelajaran antara lain: Blended Learning, Sistem Informasi Pendidikan dan
Latihan (SIPL), E-library, Smart class, Video conference, dan beberapa
pengembangan lainnya dalam menunjang proses pendidikan sehingga
menghasilkan output Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul.

1.2.

PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi yang berdampak pada dunia pendidikan tentu
memiliki tuntutan serta tantangan yang besar dimana lokasi dari satuan
pendidikan Polri tersebar dibeberapa wilayah, maka diperlukan sebuah satuan
organisasi yang melakukan penanganan khusus terhadap segala kebutuhan
informasi dan teknologi yang ada melalui pemanfaatan multimedia dan
pengembangan sistem informasi yang membuat proses belajar mengajar dapat
berlangsung secara efektif dan efisien.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud
Maksud dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk
memberikan

gambaran

kepada

pimpinan tentang

konsep

dan

argumentasi ilmiah berkaitan dengan perlunya dilakukan restrukturisasi
organisasi berupa penambahan satu Biro pada Lemdiklat Polri yakni
Biro Infotek Lemdiklat Polri.

1.3.2. Tujuan
Tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk
memenuhi persyaratan melakukan restrukturisasi organisasi berupa
penambahan satu Biro pada Lemdiklat Polri yakni Biro Infotek, yang
apabila disetujui akan dikuatkan dengan peraturan Kapolri.
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1.4.

DASAR
Dasar dari penulisan naskah akademik ini adalah sebagai berikut :
1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

4.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5.

Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara;

6.

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Polri;

7.

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pelatihan Polri;

8.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Tingkat Mabes Polri.

9.

Hasil rapat staf Lemdiklat yang dipimpin Kalemdiklat pada hari Kamis, 4
April 2019 perihal dilakukannya restrukturisasi organisasi berupa
penambahan satu Biro pada Lemdiklat Polri yakni Biro Infotek Lemdiklat
Polri.

1.5.

SISTEMATIKA PENULISAN
Naskah akademik ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari :
Bab I

PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang sebagai pengantar,
permasalahan, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika
penulisan naskah akademik.

Bab II

KAJIAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN EMPIRIS. bab ini menguraikan
tentang tinjauan filosofis, yuridis dan empiris sebagai acuan atau
pertimbangan dalam restrukturisasi Bag Infotek menjadi Biro Infotek
Lemdiklat Polri, yang didukung argumentasi yuridis dan kajian
empiris.

4

Bab III

GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI BAG INFOTEK SAAT INI.
Bab ini memberikan gambaran dan deskripsi tentang kondisi
operasionalisasi Bag Infotek Lemdiklat Polri mengacu pada struktur
organisasi saat ini sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2017
tentang susunan organisasi dan tata cara kerja satuan organisasi
pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab IV

RESTRUKTURISASI BAG INFOTEK MENJADI BIRO INFOTEK.
Bab ini membahas konstruksi struktur organisasi Bag Infotek
menjadi Biro Infotek yang diharapkan seiring dengan tantangan
tugas dan perkembangan dinamika lingkungan strategi untuk
mencapai visi dan misi Lemdiklat Polri.

Bab V

PENUTUP. Bab penutup berisi tentang kesimpulan dari penulisan
naskah

akademik

dan

rekomendasi

yang

diajukan

untuk

menguatkan restrukturisasi struktur organisasi Bag Infotek menjadi
Biro Infotek Lemdiklat Polri.

.
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BAB II
KAJIAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN EMPIRIS
2.1.

KAJIAN FILOSOFIS
Organisasi sebagai alat pencapaian sasaran mengalami perkembangan
filosofis

yang

sangat

besar.

Keefektifan

organisasi

(organizational

effectiveness) merupakan konsep yang sangat penting karena itu merupakan
sasaran yang harus dicapai dan ditinjau secara berkala untuk diubah atau
disesuaikan.
Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, organisasi
memerlukan struktur yang tepat dan sesuai dengan visi, misi, teknologi dan
lingkungan strategi serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Mengacu pada pembahasan elemen organisasi tersebut maka keterkaitan
antara

elemen-elemen

organisasi

dengan

struktur

organisasi

dan

keefektifannya secara filosofis dapat digambarkan secara sederhana dengan
bagan sebagai berikut :

VISI, MISI , BUDAYA
ORGANISASI

ELEMEN ORGANISASI :
LEINGKUNGAN
STRATEGI
TEHNOLOGI

STRUKTUR
ORGANISASI

KEEFEKTIFAN
ORGANISASI

Gambar 1 : elemen organisasi dan kefektifan organisasi
Sumber : Andreas Budihardjo ( 2011)
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Mencermati dari bagan tersebut maka konstruksi struktur organisasi Bag
Infotek juga harus mencerminkan visi, misi dan budaya organisasi Lemdiklat
Polri yang juga dipengaruhi oleh beberapa elemen organisasi yaitu lingkungan,
strategi dan teknologi.

2.2.

KAJIAN YURIDIS
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan untuk mengembangkan potensi
peserta didik. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional.
Pendidikan di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14
Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri yang bertujuan untuk :
1) terwujudnya hasil didik yang profesional, bermoral, dan modern sesuai
dengan tuntutan kompetensi Polri, 2) terbentuknya potensi peserta didik yang
bermoral tinggi, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang
sesuai dengan etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia; dan 3) terbentuknya kemampuan potensi kesamaptaan jasmani
dan keterampilan peserta didik yang mampu mendukung pelaksanaan tugas
pokok Polri.
Salah satu komponen penting didalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan diperlukan adanya kelembagaan yang kuat guna mendukung
delapan standar komponen pendidikan di lingkungan Polri. sekaligus
memberikan rekomendasi kepada restrukturisasi struktur organisasi Bag
Infotek menjadi Biro Infotek Lemdiklat Polri .

2.3.

KAJIAN EMPIRIS
Kajian

empiris

adalah

kajian

terhadap

operasionalisasi

penyelenggaraan organisasi Bag Infotek dengan struktur organisasi saat ini.
Bag Infotek dengan struktur saat ini telah beroperasi sejak Peraturan Kapolri
nomor 6 tahun 2017. Operasionalisasi dari struktur organisasi juga sangat
dipengaruhi dengan manajemen. Manajemen sangat diperlukan dalam
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dinamika organisasi, karena tanpa manajemen, organisasi hanya akan
merupakan sekumpulan manusia yang tidak terkoordinir secara sistematik dan
tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itulah struktur sebuah organisasi
hendaknya menunjukkan tugas yang dialokasikan, kepada siapa melapor,
mekanisme koordinasi, dan pola interaksi antar anggota. Pada prinsipnya
struktur organisasi berkaitan dengan tiga komponen dasar yaitu kompleksitas,
formalitas dan sentralisasi. Untuk melihat gambaran tentang persoalan struktur
organisasi Bag Infotek maka dalam naskah ini akan dibahas dari ketiga aspek
yang mempengaruhi srtuktur organisasi tersebut. Kompleksitas merefleksikan
sejauh mana kerumitan pekerjaan yang ada dan bagaimana pekerjaan tersebut
dapat dialokasi. Yang termasuk dalam elemen kompleksitas adalah
spesialisasi pekerjaan yang bersifat horizontal jika bermuatan pekerjaan yang
bersifat vertikal atau hirarkis.
Bag Infotek memiliki beban kerja dalam memberikan dukungan teknis
pada jajaran Lemdiklat Polri dan satuan pendidikan, dukungan teknis tersebut
berupa pembangunan infrastruktur hardware, jaringan internet, pengembangan
sistem informasi pendidikan dan IT, dokumentasi, branding social media, dan
dukungan kegiatan lainnya yang membuat beban kerja Bag Infotek Lemdiklat
Polri semakin besar.
Sejalan

dengan

perkembangan

diatas, sesuai dengan arahan

Kalemdiklat Polri pada Februari 2019 lalu, Bag Infotek memerlukan
kepanjangan kaki di wilayah ataupun Satdik yang selevel dengan Subbag
dibawah Diklat pada masing-masing jajaran mengingat lingkup serta
kebutuhan operasionalnya yang sangat besar.
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BAB III
GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI
BAG INFOTEK SAAT INI

3.1.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur
tentang kedudukan, tugas dan fungsi Bag Infotek Lemdiklat Polri sebagai
berikut: Menyajikan bidang informasi dan teknologi informasi dijajaran
Lemdiklat Polri.
Dari pelaksanaan tugas tersebut diatas, Bag Infotek Lemdiklat Polri
menyelenggarakan fungsi :
a.

Penerangan dan kepustakaan pelaksanaan Diklat Polri;

b.

Pengumpulan informasi program Diklat Polri melalui penerapan teknologi
informasi di lingkungan Lemdiklat dan pengelolaan teknologi informasi
Pendidikan dan pelatihan di lingkungan Lemdiklat;

c.

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi di lingkungan Lemdiklat;
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d.

Pengumpulan, validasi, pengkajian dan penyempurnaan peraturan,
kebijakan dan prosedur komponen standar pendidikan dan peraturan lain
terkait pendidikan dan pelatihan.

3.2.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Susunan organisasi dan tata kerja Bag Infotek Lemdiklat Polri sesuai
dengan Perkap 6 tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1)

Unsur Pimpinan
a) Kepala Bagian Informasi dan Teknologi Lemdiklat Polri

yang

disingkat Kabag Infotek Lemdiklat Polri, dijabat oleh anggota Polri
berpangkat Komisaris Besar Polisi (KBP)
b) Kepala Bagian Informasi dan Teknologi Lemdiklat Polri bertugas :
(1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan
organisasi di dalam lingkungan Bag Infotek Lemdiklat Polri;
(2) Memberikan pertimbangan dan saran fungsi manajemen
dibidang pendidikan dan pelatihan bidang TI.
2)

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelayanan Staf
1. Subbag Pentaka:
•

Kepala Sub Bagian Penerangan dan Kepustakaan yang
disingkat Kasubbag Pentaka, dijabat oleh anggota Polri
berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)

•

Dalam

melaksanakan

tugas,

Subbag

Pentaka

menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan penerangan dan
kepustakaan pada pelaksanaan Diklat.
2. Subbag Jianinfo:
•

Kepala Sub Bagian Penyajian Informasi yang disingkat
Kasubbag Jianinfo, dijabat oleh anggota Polri berpangkat Ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP)

•

Dalam

melaksanakan

tugas,

Subbag

Jianinfo

bertugas

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi dan
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dokumentasi program Diklat Polri di lingkungan Lemdiklat serta
mengumpulkan, memvalidasi, mengkaji dan menyempurnakan
peraturan,

kebijakan

dan

prosedur

komponen

standar

Pendidikan dan peraturan lain terkait pendidikan dan pelatihan;
3. Subbag Tek
•

Kepala Sub Bagian Teknologi Kasubbag Tek, dijabat oleh
anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)

•

Dalam

melaksanakan

tugas,

Subbag

Tek

bertugas

mengumpulkan dan mengolah data serta tata cara dan prosedur
pelaksanaan pengolahan informasi melalui teknologi informasi
Pendidikan dan pelatihan di lingkungan Lemdiklat;
4. Urmin
3.3.

Sumber Daya Manusia

Jumlah personel Bag Infotek Lemdiklat Polri melebihi dari DSP yang
telah ditetapkan yaitu sebanyak 18 orang, sementara kondisi yang ada
sekarang berjumlah 30 orang, terdiri dari 24 orang anggota Polri dan 6 orang
PNS. Dalam mendukung pelaksanaan pekerjaannya, personel Bag Infotek
Lemdiklat Polri baik pada unsur pimpinan maupun pelaksana staf sebagian
besar telah dibekali dengan berbagai macam pendidikan maupun pelatihan
pengembangan.

3.4.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Bag
Infotek saat ini, sebagai berikut : Ruang Video Conference, Ruang Smart
Class, Ruang Server, Ruang Server SSC, Ruang Kabag Infotek, Ruang Urmin,
Ruangan Kasubbag Pentaka, Ruang Kasubbag Jian Info dan Ruang Kasubbag
Tek.
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3.5.

Analisa Beban Tugas Bag Infotek Lemdiklat Polri

Sesuai dengan rumusan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana
tersebut di atas, beban tugas Bag Infotek Lemdiklat Polri dapat digambarkan
melalui penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jaringan, pengembangan IT
serta dokumentasi, sebagai berikut:
a.

Penyediaan jaringan internet jajaran Lemdiklat Polri;

b.

Dokumentasi kegiatan jajaran Lemdiklat Polri;

c.

Mengumpulkan dan mengolah data serta tata cara dan prosedur
pelaksanaan pengolahan informasi;

d.

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi dan dokumentasi
program Diklat Polri di lingkungan Lemdiklat Polri;

e.

Mengumpulkan, memvalidasi, mengkaji, menyempurnakan peraturan,
kebijakan dan prosedur komponen standar pendidikan dan peraturan lain
terkait pendidikan dan pelatihan;

f.

Menyelenggarakan

fungsi

menyelenggarakan

kepustakaan pada pelaksanaan Diklat.

penerangan

dan
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BAB IV
RESTRUKTURISASI BAG INFOTEK MENJADI BIRO INFOTEK
LEMDIKLAT POLRI

Rancangan struktur organisasi Biro Infotek digambarkan sebagai berikut :

Biro Infotek merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staff yang
berada dibawah Kalemdiklat, Biro Infotek bertugas menyajikan bidang informasi
dan teknologi informasi di jajaran Lemdiklat, memberi dukungan teknis kepada
Lemdiklat Polri beserta jajarannya, menyelenggarakan keamanan sistem teknologi
informasi, di pimpin oleh Karo Infotek berpangkat Brigjen Pol golongan 2A.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Infotek menyelenggarakan fungsi:
I.

Penerangan dan kepustakaan pelaksanaan Diklat Polri;

II.

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi di lingkungan Lemdiklat Polri;

III.

Pemberian dukungan teknis bidang teknologi informasi kepada Lemdiklat
Polri beserta jajarannya;

IV.

Pengelolaan dan penyediaan jaringan layanan akses internet dan intranet di
lingkungan Lemdiklat Polri beserta jajarannya;

V.

Pengelolaan dan pengembangan pusat data (data center);

VI.

Pengembangan teknologi pendidikan dan latihan berbasis IT.
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4.1. BAG INFORMASI

KabagInfo berpangkat Kombes Pol, golongan 2B2 yang bertugas menyajikan
bidang informasi dan teknologi informasi di jajaran Lemdiklat menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
i.

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi di lingkungan Lemdiklat Polri;

ii.

Penerangan dan perpustakaan pelaksanaan Diklat Polri;

iii.

Mengkoordinir seluruh perpustakaan, memberikan penerangan dan informasi
kepada Satdiklat jajaran Lemdiklat Polri terkait proses Diklat;

iv.

Melakukan penataan dan pengaturan kepustakaan E-Library;

v.

Mendokumentasikan data kurikulum, hanjar, SOP, perkal, perkap, dan data
lainnya dalam bentuk data digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas Bag Info dibantu oleh;
1)

Kasubag

Jianinfo:

berpangkat

AKBP,

golongan

3

yang

bertugas

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi dan dokumentasi
program Diklat Polri di lingkungan Lemdiklat Polri, dalam hal ini mengawaki
pembuatan konten media sosial yang positif, editing video liputan, meme,
membuat tulisan kreatif dan inspiratif untuk caption guna melengkapi konten
di media sosial yang mendukung tugas Lemdiklat Polri.
2)

Kasubag Pentaka berpangkat AKBP, golongan 3 yang bertugas:
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1.

Mengkoordinir seluruh perpustakaan, memberikan penerangan dan
informasi kepada Satdiklat jajaran Lemdiklat Polri terkait proses
Diklat;

2.

Menyimpan, Memperbarui dan Menambah informasi data Diklat
dengan memanfaatkan E-Library yang ada;

3.

Melakukan penataan dan pengaturan kepustakaan E-Library;

4.

Mendokumentasikan data kurikulum, hanjar, SOP, perkal, perkap,
dan data lainnya dalam bentuk data digital dengan memanfaatkan
teknologi informasi;

5.

Mengumpulkan produk informasi terkait pelaksanaan Diklat.

4.2. BAG TEKNOLOGI

Kabag Teknologi berpangkat Kombes Pol, golongan 2B2 yang bertugas
membina dan mengendalikan sistem teknologi informasi di jajaran Lemdiklat Polri,
memberi

dukungan

teknis

kepada

Lemdiklat

Polri

beserta

jajarannya,

menyelenggarakan keamanan sistem teknologi informasi. Dalam tugasnya Bag
Teknologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1)

Pengumpulan dan pegelolaan informasi program Diklat
penerapan teknologi informasi di lingkungan Lemdiklat Polri;

Polri melalui
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2)

Pelaksanaan kebijakan dan strategi Biro Infotek berkaitan dengan
tugasnya;

3)

Pemberian dukungan teknis bidang teknologi informasi kepada Lemdiklat
Polri beserta jajarannya;

4)

Pengelolaan dan penyediaan jaringan layanan akses internet dan intranet
di lingkungan Lemdiklat Polri beserta jajarannya;

5)

Pengelolaan dan pengembangan pusat data (data center);

6)

Pengembangan teknologi Pendidikan dan latihan;

7)

Sistem monitoring jaringan Lemdiklat Polri;

8)

Pengoperasian perangkat teknologi pendidikan di Lemdiklat Polri;

9)

Pemeliharaan jaringan LAN/WAN di Lemdiklat Polri.

Dalam melaksanakan tugas, Bag Teknologi dibantu oleh :
1)

Subbagtek, yang bertugas mengumpulkan dan mengelola informasi
program Diklat Polri melalui penerapan teknologi informasi, pengelolaan
dan pengembangan pusat data serta pengoperasian perangkat teknologi
pendidikan di Lemdiklat Polri, dengan rincian sebagai berikut:
a. Pengumpulan dan pegelolaan informasi program Diklat

Polri

melalui penerapan teknologi informasi di lingkungan Lemdiklat
Polri;
b. Pengelolaan dan pengembangan pusat data (data center);
c. Pengembangan teknologi Pendidikan dan latihan;
d. Pengoperasian perangkat teknologi pendidikan di Lemdiklat Polri.
2)

Subbagduknis, yang bertugas memberi dukungan teknis bidang teknologi
informasi, mengelola dan menyediakan jaringan layanan akses internet
dan intranet, sistem monioring jaringan, serta memelihara jaringan
LAN/WAN Lemdiklat Polri.
a. Pemberian dukungan teknis bidang teknologi informasi kepada
Lemdiklat Polri beserta jajarannya;
b. Pengelolaan dan penyediaan jaringan layanan akses internet dan
intranet di lingkungan Lemdiklat Polri beserta jajarannya;
c. Sistem monitoring jaringan Lemdiklat Polri;
d. Pemeliharaan jaringan LAN/WAN di Lemdiklat Polri.

16

BAB V
PENUTUP

5.1.

KESIMPULAN
Bag Infotek sebagai sebuah organisasi pelayanan publik digerakkan oleh
manajemen yang kuat. Manajemen organisasi tersebut dapat dilihat dari
struktur organisasi Bag Infotek Lemdiklat Polri itu sendiri. Struktur organisasi
merupakan satu problematika dari beberapa hal yang mempengaruhi kinerja
organisasi yaitu budaya organisasi, sistem penggajian, kepemimpinan, sistem,
struktur, strategi, keahlian dan sumber daya manusia.
Demikian pula dengan kajian terhadap efektifitas organisasi, bahwa
organisasi yang efektif dapat dilihat dari tujuh unsur yang mempengaruhinya
yaitu strategy, structure, system, style, skill, staff dan shared values. Dari
argumentasi tersebut dapat dipahami bahwa struktur organisasi sebagai
variabel untuk menganalisis efektifitas kinerja organisasi. Struktur organisasi
yang dipilih akan menentukan perilaku organisasi, efektifitas dan efisiensi
pelayanan yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Struktur organisasi adalah bagan organisasi dan informasi terkait yang
menunjukkan siapa melapor kepada siapa dan bagaimana tugas-tugas dibagi
dan diintegrasikan. Dengan kata lain struktur menggambarkan kewenangan
dan

akuntabilitas

dalam

organisasi,

cara-cara

unit-unit

organisasi

berhubungan satu sama lain. Struktur organisasi pemerintah biasanya bersifat
birokratis dan multi level yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas serta
memerlukan organisasi besar atau pemekaran kelembagaan (proliferasi)
dengan sumber daya manusia yang besar jumlahnya.
Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi
yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian
segenap kegiatan suatu organisasi, baik ke arah vertikal maupun horizontal
Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi
untuk mencapai organisasi yang efektif. Dengan struktur organsiasi dapat
digambarkan cara kerja dan budaya organisasi.
Tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang berdampak pada dunia
Pendidikan tentu memiliki tuntutan serta tantangan yang besar dimana lokasi

17

dari satuan Pendidikan polri tersebar dibeberapa wilayah, maka diperlukan
sebuah satuan organisasi yang melakukan penanganan khusus terhadap
segala kebutuhan informasi dan teknologi yang ada melalui pemanfaatan
multimedia dan pengembangan sistem informasi yang membuat proses belajar
mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
Bag Infotek memiliki beban kerja dalam memberikan dukungan teknis
pada jajaran Lemdiklat Polri dan satuan pendidikan, dukungan teknis tersebut
berupa pembangunan infrastruktur hardware, jaringan internet, pengembangan
sistem informasi pendidikan dan IT, dokumentasi, branding social media, dan
dukungan kegiatan lainnya yang membuat beban kerja Bag Infotek Lemdiklat
Polri semakin besar.
Sejalan

dengan

perkembangan

diatas, sesuai dengan arahan

Kalemdiklat Polri pada Februari 2019 lalu, Bag Infotek memerlukan
kepanjangan kaki diwilayah ataupun Satdik yang selevel dengan Subbag
dibawah Diklat pada masing-masing jajaran mengingat lingkup serta
kebutuhan operasionalnya yang sangat besar. Sehingga diharapkan dengan
dilakukannya rekstrukturisasi Bag Infotek Lemdiklat Polri menjadi Biro Infotek
Lemdiklat Polri membuat permasalahan kinerja dapat diatasi secara organisasi
dan

teknis

yaitu

melalui

pembagian

struktur

baru

terhadap

setiap

permasalahan yang ada sehingga beban kerja dapat diatasi dan juga melalui
perpanjangan struktur pada satuan didik di wilayah.

