KETENTUAN BELAJAR MANDIRI
1.

Prosedur pendaftaran course Pelatihan Treasury Management Representative–
Refreshment adalah sebagai berikut sebagai berikut.
a. Peserta membuka klc.kemenkeu.go.id.
b. Bagi peserta yang memiliki akun e-performance atau e-prime dapat
melakukan log in melalui log in with kemenkeu ID.
c. Bagi peserta yang tidak memiliki akun e-performance atau e-prime dapat
melakukan registrasi melalui sign up. Silahkan isi form yang diminta dan
setelah berhasil silahkan cek inbox email yang didaftarkan. Klik link aktivasi
KLC untuk mengaktifkan akun Anda (link ini hanya aktif selama 1x24 jam).
d. Setelah memiliki akun, silahkan cari Pelatihan Treasury Management
Representative–Refreshment pada menu courses.
e. Silahkan klik apply for course pada halaman utama course Pelatihan
Treasury Management Representative– Refreshment.
f. Setelah di-approve oleh admin KLC, silahkan memulai belajar dengan cara
klik start course.
g. Silahkan pelajari seluruh materi secara langsung di KLC atau unduh untuk
belajar offline sesuai dengan jadwal belajar mandiri yang ditentukan.
h. Setelah peserta mempelajari seluruh materi, peserta mengerjakan penugasan
sumatif di akhir pembelajaran dan mengirim penugasan tulisan ke email
panitia penyelenggara.

2.

Peserta yang telah terdaftar di course tersebut, dapat mempelajari materi-materi
dan mengerjakan penugasan di akhir sesi belajar mandiri.

3.

Jadwal belajar mandiri adalah sebagai berikut.
No.
a.

Mata Diklat Pokok

Kebijakan dan Implementasi Standardisasi
Kompetensi dan Profesi Pengelola
Perbendaharaan
b.
Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa
c.
Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran
d.
Praktik Penelaahan dan Pengendalian
Internal Laporan Keuangan
e.
Troubleshooting Aplikasi di Bidang
Perbendaharaan Negara
catatan: 1 jamlat = 45 menit

Lama
Belajar
3 Jamlat

Hari Ke1

3 Jamlat
3 Jamlat
3 Jamlat

2
3
4

3 Jamlat

5
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4.

Penugasan peserta terdiri dari
a.

Penugasan sumatif yaitu penugasan yang WAJIB dikerjakan di akhir sesi
belajar mandiri yang terdiri dari soal pilihan ganda. Penugasan ini wajib
diselesaikan paling lambat hari terakhir belajar mandiri (hari ke-5 pukul
23.59 WIB). Penugasan dilakukan dengan menjawab soal-soal sumatif
yang ada di KLC.

b.

Membuat tulisan dengan tema yang terkait dengan tugas dan fungsi
pelaksanaan anggaran. Tulisan dikumpulkan melalui email panitia
penyelenggara paling lambat hari terakhir belajar mandiri (hari ke-5 pukul
23.59 WIB). Email panitia penyelenggara akan diumumkan di grup
whatsapp.

5.

Peserta hanya diberi SATU KALI kesempatan mengerjakan penugasan.

6.

Penugasan sebagaimana poin 8 memiliki kontribusi terhadap penilaian dan
kelulusan peserta.
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