Frequently Questions & Answers (FAQ)
e-Learning PKTBT Latsar CPNS
1. Apa yang dimaksud e-Learning PKTBT?
Adalah pembelanjaran online untuk kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas pada
Latsar CPNS Kementerian Keuangan melalui media Kemenkeu Learning Center (KLC)
2. Apa laman website untuk mengakses e-Learning PKTBT, dan login menggunakan apa?
klc.kemenkeu.go.id dan login dengan kemenkeu ID dengan Username dan Password
menggunakan NIP panjang 18 digit.
3. Bagaimana cara mengikuti course?
Cari course yang ingin kamu ikuti, dan apply pada course tersebut, kemudia akan muncul pop up,
dan klik confirm sampai berubah menjadi “applied course” tunggu sampai admin menyetujui
sebagai peserta dan jangan melakukan apapun (klik start course, atau continue course) sampai
waktu pelaksanaan course yang elah ditetapkan dimulai.
4. Bagaimana kalo lupa password, apa yang harus dilakukan?
Sama seperti lupa email atau akun socmed lainnya, kamu klik lost password dan masukan email
yang terdaftar pada KLC.
5. Tampilan layar KLC menunjukan progres 100% dan continue course?
Abaikan saja, tampilan pada beberapa HP seperti itu, selagi belum pernah klik continue course
atau start course sama sekali. Jika mau update, silakan perbaharui browser pada HP anda dengan
browser yang paling update.
6. Waktu mengakses KLC apakah harus pada jam kerja?
Tidak, KLC bisa diakses 24 jam.
7. Apa yang harus dilakukan sebelum memulai course
Menonton dulu video tutorial penggunaan KLC PKTBT dan membaca intruksi pembelajaran online
yang ada pada laman depan.
8. Mempelajari dan mengerjakan penugasan pada hari yang sama apakah boleh? Dan bagaimana
dengan materi berikutnya?
 Boleh, tapi akan lebih baik jika sesuai urutan, 2 hari waktu untuk mempelajari materi dan hari
ke 3 nya untuk mengerjakan penugasan yang ada materi tersebut, dst sampai materi ke-5
(tidak usah terburu-buru yang penting hasilnya maksimal).
 Jika sudah merasa cukup mempelajari materi dalam 1 hari, maka dipersilakan mengerjakan
penugasan pada hari ke-2, dan materi berikutnya harus diakses 1 hari setelah mengerjakan
assignment/quiz yang ada pada materi sebelumnya.
 Materi selanjutnya otomatis harus diakses pada hari besok nya, artinya tidak boleh ada hari
kosong karena kamu sudah mengerjakan penugasan di hari sebelumnya atau lebih cepat 1
hari dari yang dijadwalkan.
 Waktu paling efektif mengikuti course ini adalah hari 1-2 untuk mepelajari materi, hari 3
mengerjakan mark this unit complete materi 1. Hari 4-5 mempelajari materi 2 dan hari ke 6
mengerjakan mark this unit complete 2, hari 7-8 mempelajari materi 3 dan hari 9 untuk
mengerjakan mark this unit complete 3, hari 10-11 mempelajari materi 4 dan hari ke 12 untuk
mengerjakan mark this unit complete 4, serta hari 13-14 waktu untuk mempelajari materi 5
dan hari ke 15 untuk mengerjakan mark this unit complete 5. SELESAI DEH COURSE NYA.
9. Apa yang terjadi jika mengerjakan tugas/assignment lewat dari waktu yang telah ditentukan
Nilai 0, meskipun sudah mengerjakan dan mengupload tugas.
10. Mark this unit complete pada setiap materi harus di klik kapan?
Pada saat kamu sudah membaca materi dan mengerjakan mark this unit complete serta
mengupload jawaban yang menempel pada materi.

11. Jika saya sudah mengklik mark this unit complete, tetapi saya belum mengerjakan penugasan
gimana?
anda tidak mendapatkan nilai pada materi tersebut (tidak ada toleransi), karena sudah menekan
“Mark this unit complete” yang artinya materi termasuk penugasan sudah selesai.
12. Apakah boleh mengakses materi pada saat jam kerja?
Diperbolehkan, bahkan Pusdiklat PSDM dan Balai Diklat sudah meminta setiap Kepala Kantor
untuk memfasilitasi peserta Latsar untuk mempelajari materi selama 1,5 jam pada jam kantor.
13. Apa yang harus dilakukan setelah mengerjakan Assignment pada materi?
Jika materi sudah dipelajari dan Assignment nya sudah di kerjakan silakan klik “Mark this unit
complete” kemudian Back To Course atau Logout KLC nya. Lanjutkan materi berikutnya pada hari
selanjutnya. Aktivitas yang kamu lakukan sudah terekam oleh sistem. pada saat akan membuka
materi selanjutnya pada hari berikutnya kamu tinggal klik continue course pada laman utama
atau klik materi yang ada pada laman kanan KLC.
14. Setelah klik “Back to Course” tampilan progress course 0%?
Memang seperti itu, pada saat anda besok nya mau melanjutkan course, maka langsung klik
continue course dan akan langsung ke materi selanjutnya dan tampilan progress course akan
berubah seperti seharusnya.
15. Apakah boleh menanyakan maksud dari setiap penugasan?
Setiap penugasan sudah disertai dengan intruksi yang jelas, kerjakan dengan segera.
16. Jenis Penugasan pada PKTBT itu apa saja?
Diperhatikan setiap penugasan yang ada. Jika ada quiz maka penugasannya adalah Pilihan Ganda
yang harus dikerjakan dengan waktu yang sangat singkat.
17. Saya sudah memepelajari Materi, tapi pada laman tersebut tidak ada Assignment nya?
Silakan langsung “Klik Mark This Unit Complete” maka setelah itu akan muncul quiz. (assignment
nya tida ada diganti dengan quiz) tidak semua materi ada assignment nya.
18. Apakah bisa saya loncat materi, tidak berurutan?
Tidak Bisa.
19. Saya sedang mengerjakan quiz pada laptop atau PC, tiba-tiba mati lampu, apakah ada
toleransi?
Tidak ada. Segera beralih ke browser di HP untuk pengerjaanya karena waktu terus berjalan.
20. Apakah ada format pemberian nama pada file yang harus diunggal pada setiap penugasan?
Tidak ada, karena sistem menerima nama pengirim file bukan nama file itu sendiri.
21. Apa yang harus dilakukan dalam mengumpulkan penugasan?
Perhatikan jenis ekstensi file yang diterima beserta maksmial ukuran file yang ada laman
penugasan dan jangan terburu-buru untuk mensubmit biarkan sesaat sampai file terupload
sempurna.
22. Bagaimana mengetahui penugasan sudah masuk?
Muncul tulisan di laman bawah “Assignment Submited” Selama sudah di submit penugasan pasti
akan masuk ke sistem klc. Submit pada laman paling bawah setelah kamu mengupload dengan
sempurna dari jawaban atas penugasan.
23. Apakah bisa memakai KLC pada aplikasi yang tersedia di Android?
diperbolehkan untuk mempelajari materi dan mengupload assignment, tapi tidak disarankan
untuk mengerjakan quiz ya.
24. Hasil Quiz tidak keluar atau quiz berhenti saat waktu masih ada, kenapa?
Jaringan kurang baik, segera laporkan ke Senatnya untuk diteruskan kepada admin KLC di
Pusdiklat Pengembangan SDM Kemenkeu.
25. Saya sudah mengerjakan assignment, tapi ketiduran karena capek. Apa bisa dikirimkan lewat
email?
Tidak. Kelalaian akibat sendiri tidak ada toleransi.

