SUBBAG APLIKASI
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 Aplikasi,
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, E-Logistik, LPDP Online, dan beberapa pengembangan lainnya
dalam menunjang proses pendidikan sehingga menghasilkan output Polri yang
profesional, bermoral, modern dan unggul.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya satu Sub Bagian yang betugas
dalam mengembangkan teknologi dan aplikasi metode Pendidikan dan pelatihan
Polri. Langkah ini harus dilakukan untuk mengembangkan Pendidikan Polri yang
unggul, modern, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

PENGEMBANGAN BAG INFOTEK LEMDIKLAT POLRI

1.

Kedudukan, tugas dan fungsi
Mengingat peran Bag Infotek Lemdiklat Polri yang sangat strategis dalam
mengembangkan dan memelihara teknologi metode DIklat Polri maupun
pengemban fungsi kepolisian lainnya serta semakin berat beban tugasnya, maka
perlu dilakukan restrukturisasi organisasi Bag Infotek Lemdiklat Polri. Adapun

kedudukan, tugas dan fungsi Subbag Aplikasi dan Inovasi Metode Diklat Bag
Infotek Lemdiklat Polri sesuai hasil analisa beban kerja adalah sebagai berikut:
a.

Subbag Aplikasi dan Inovasi Metode Diklat adalah unsur pelaksana yang
berkedudukan di bawah Bag Infotek Biro Jianbang Lemdiklat Polri dengan
meliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengembanga Aplikasi metode
Diklat Polri.

b.

Tugas dan Tanggung Jawab:
1. Melakukan perencanaan terkait perkembangan teknologi dan inovasi
metode Diklat agar selalu berkembang mengikuti perkembangan
global.
2. Melakukan pengkajian inovasi terkait metode Diklat Polri sehingga
inovasi-inovasi yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Membuat dan membangun aplikasi metode Diklat yang mudah
digunakan dan terintegrasi dengan aplikasi Polri lainnya.
4. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan kepada personil secara berkala
terkait aplikasi Diklat yang ada.
5. Melakukan pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi secara berkala
untuk menjaga standar mutu dan keamanan sistem.
6. Melakukan anev dan audit aplikasi terkait metode Diklat pada Lemdiklat
Polri dan Satdiklat untuk menjamin kelayakan dan kemanan aplikasi
yang ada.

