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MEKANISME MENGIKUTI PPL

Pusdiklat AP 

melalukan verifikasi 

dan menyampaikan 

pengumuman calon 

peserta PPL kepada 

masing-masing 

peserta

Bendahara BNT 

melakukan pendaftaran 

sesuai tema yang dipilih 

melalui 

bit.ly/registrasipplbendahar

a

Bendahara BNT 

melihat 

pengumuman/informa

si PPL di 

KPPN/Kanwil DJPb 

/BDK/Pusd. AP

Pusdiklat Anggaran dan 

Perbendaharaan melakukan

approval bagi peserta yang 

telah mendaftar course

Peserta mengikuti 

proses pembelajaran di 

KLC

Bendahara BNT yang

menerima 

pemberitahuan dari 

Pusdiklat AP berhak 

mengikuti PPL, 

mendaftar KLC

1. Informasi penyelenggaraan PPL akan disampaikan melalui KPPN/Kanwil

DJPb/Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (baik secara offline maupun

online/web)

2. Berdasarkan pengumuman tersebut, Bendahara yang telah tersertifikasi dapat

mendaftar untuk mengikuti PPL melalui google form

(bit.ly/registrasipplbendahara). Peserta mengisi informasi yang dibutuhkan

sesuai kolom yang tersedia dan memilih tema PPL yang akan diikuti. Hal-hal

yang harus diperhatikan dalam pengisian form ini adalah:

a. Semua informasi yang dibutuhkan dalam google form harus diisi.

b. Bagi calon peserta yang telah mempunyai akun KLC, harap mengisi

informasi user name yang digunakan dengan user name yang telah

digunakan dalam KLC.

c. Sedangkan bagi calon peserta yang belum mempunyai akun KLC, harus

menggunakan NIP sebagai user name yang akan digunakan dalam KLC.



d. Batas akhir pendaftaran melalui bit.ly/registrasipplbendahara untuk setiap

tema sesuai Lampiran I:

3. Setelah batas akhir pendaftaran masing-masing tema, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan akan melakukan verifikasi atas persyaratan peserta. Peserta

yang memenuhi syarat, akan mendapatkan informasi melalui nomor handphone

yang telah disampaikan melalui bit.ly/registrasipplbendahara, paling lambat 1 hari

sebelum pembelajaran dimulai.

4. Peserta yang mendapat pemberitahuan dari Pusdiklat melakukan sign in dan

apply (mendaftar) course pada Aplikasi KLC.

5. Petugas penyelenggara pada Pusdiklat akan melakukan approval (persetujuan)

pada peserta yang telah mendaftar pada Aplikasi KLC pada pagi hari pertama

pembelajaran.

6. Peserta melakukan proses pembelajaran melalui KLC.

a. Peserta akan dapat mengakses course selama 3 hari mulai dari peserta

memulai pembelajaran (start course) .

b. Peserta akan mendapat badge apabila menyelesaikan course sebagaimana

yang dipersyaratkan. Peserta yang mendapatkan badge akan mendapatkan

Sertifikat PPL dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb.

INFORMASI LAINNYA

1. Peserta dalam 1 course/ 1 tema akan dibatasi maksimal 220 orang dalam 1 kali

penyelenggaraan. Apabila peserta yang mendaftar dalam 1 course/1 tema

sebelum batas waktu yang ditentukan lebih dari 220 orang, maka peserta ke-221

dan seterusnya akan diikutkan pada angkatan selanjutnya (course/tema yang

sama) dengan waktu penyelenggaraan yang akan diinfokan kemudian secara

langsung kepada calon peserta.

2. Peserta yang melakukan pendaftaran melewati batas akhir waktu pendaftaran

tidak akan diproses lebih lanjut kepesertaannya.

3. Peserta yang langsung sign in dan mendaftar course pada Aplikasi KLC tanpa

mendaftar melalui bit.ly/registrasipplbendahara terlebih dahulu, tidak akan

diproses lebih lanjut kepesertaannya.





LAMPIRAN I
Nota Dinas Direktur Sistem
Perbendaharaan
Nomor : ND- /PB.7/2020
Tanggal : Juni 2020

Jadwal Microlearning PPL Bendahara
Tahun 2020

No Program Pelatihan
Batch I Batch II Batch III Batch IV

Batas Akhir
Pendaftaran Jadwal Batas Akhir

Pendaftaran Jadwal Batas Akhir
Pendaftaran Jadwal Batas Akhir

Pendaftaran Jadwal

I. Program Exsisting

a. Microlearning PPL Bendahara: Perubahan UU PNBP 11 Juni 15 s.d. 17 27 Juli 3 s.d. 5 31 Agustus 7 s.d. 9 2 November 9 s.d. 11
Juni Agustus September November

b. Microlearning PPL Bendahara: Transaksi Setoran
Langsung Wajib Bayar PNBP ke Kas Negara 16 Juni 22 s.d. 24 3 Agustus 10 s.d. 12 7 Agustus 14 s.d. 16 9 November 16 s.d. 18

Juni Agustus September November

c. Microlearning PPL Bendahara: Studi Kasus
Perpajakan atas Belanja Barang dan Belanja Modal 16 Juni 22 s.d. 24 3 Agustus 10 s.d. 12 7 Agustus 14 s.d. 16 9 November 16 s.d. 18

Juni Agustus September November

d. Microlearning PPL Bendahara: Studi Kasus
Pengujian Belanja Negara 23 Juni 29 Juni s.d. 14 Agustus 24 s.d. 26 14 Agutus 21 s.d. 23 16 November 23 s.d. 25

1 Juli Agustus September November
II. Program Baru

a. Microlearning PPL Bendahara: Modul Penerimaan
Negara Generasi 3 (MPN G3) 11 Juni 15 s.d. 17

Juni 27 Juli 3 s.d. 5
Agustus 31 Agustus 7 s.d. 9

September 2 November 9 s.d. 11
November

b. Microlearning PPL Bendahara: Pengelolaan Uang
Persediaan dalam Kartu Kredit Pemerintah 23 Juni 29 Juni s.d. 14 Agustus 24 s.d. 26 14 Agutus 21 s.d. 23 16 November 23 s.d. 25

1 Juli Agustus September November

Direktur Sistem Perbendaharaan,

Ditandatangani secara elektronik
Agung Yulianta



LAMPIRAN III
Nota Dinas Direktur Sistem
Perbendaharaan
Nomor : ND- /PB.7/2020
Tanggal : Juni 2020

Cara mendaftar dan melakukan proses pembelajaran PPL Bendahara pada Aplikasi
KLC

1. Peserta membuka klc.kemenkeu.go.id. Pastikan komputer tersambung dengan jaringan

internet (tidak harus intranet).

2. Untuk masuk ke KLC, pegawai Kementerian Keuangan dapat melakukan login

menggunakan akun e-performance dengan cara klik login dan login with kemenkeu id
untuk



3. Isikan username dan password menggunakan akun e-performance

4. Bagi pegawai selain Kementerian Keuangan dapat melakukan pendaftaran dengan cara
klik sign up



5. Isikan data diri Anda dengan lengkap dan benar

6. Cek kode aktivasi pada inbox atau spam email yang Anda daftarkan saat registrasi lalu

klik kode aktivasi tersebut. Kode aktivasi ini hanya berlaku 1x24 jam apabila lebih dari itu

maka Anda harus registrasi ulang.



7. Setelah berhasil login, Anda dapat mencari tema microlearning PPL Bendahara dengan

cara ketik bit.ly/pplbendahara pada alamat web browser Anda maka akan muncul semua

tema microlearning.



8. Selain cara no.7 di atas, Anda juga bisa melihat tema microlearning dengan cara klik tanda

search pada halaman utama lalu ketik PPL Bendahara dan klik enter maka akan muncul

semua tema microlearning.

9. Dengan menggunakan cara no.7 dan 8 maka akan muncul semua tema microlearning.



10. Setelah Anda memilih course maka Anda akan masuk ke menu utama course. Untuk
mengikuti course tersebut, klik apply for course



11. Setelah mendapatkan approval dari admin, peserta dapat memulai belajar dengan cara
klik start course untuk memulai pembelajaran

12. Baca instruksi pembelajaran dan klik start course



13. Baca dan setujui surat pernyataan mengikuti pembelajaran ini



14. Tonton video bisa secara online (ditonton langsung pada KLC) atau offline (unduh video

dengan klik tanda download di bawah video) lalu klik mark this unit complete jika telah

selesai menontonnya.

15. Catat kode aktivasi di akhir video lalu klik mark this unit complete-next unit untuk

melanjutkan ke sesi berikutnya.



16. Baca materi yang diberikan bisa secara online (dibaca langsung pada KLC) atau offline

(unduh materi dengan klik tanda download di bawah materi) lalu klik mark this unit

complete jika telah selesai membacanya.



17. Siapkan kode aktivitas yang didapat dari bagian akhir video lalu klik start quiz



18. Klik start quiz

19. Pilih kode aktivitas yang sesuai dengan yang ada pada akhir video pembelajaran lalu klik

submit-confirm

20. Pastikan jawaban Anda benar (nilai 100/100). Apabila belum 100/100 maka klik retake

quiz dan pilih jawaban yang benar. Klik back to course untuk melanjutkan sesi berikutnya.





21. Baca suplemen materi yang diberikan bisa secara online (dibaca langsung pada KLC)

atau offline (unduh materi dengan klik tanda download di bawah materi) lalu klik mark

this unit complete jika telah selesai membacanya.

22. Untuk memulai quiz, baca petunjuk dan klik start quiz



23. Klik start quiz untuk mulai mengerjakan, perhatikan waktu yang diberikan

24. Pastikan seluruh pertanyaan sudah dijawab (tanda centang hijau pada setiap nomor

pertanyaan) lalu klik submit quiz-confirm



25. Pastikan nila Anda mencapai nilai minimal (60/100). Apabila nilai masih di bawah 60,

silahkan ulangi mengerjakan kuis dengan klik retake quiz. Setelah mencapai nilai

minimal klik back to course.

26. Klik Review Course untuk memberikan masukan atas course ini



27. Tulis komentar dan berikan tanda bintang lalu klik post review lalu klik continue
course

28. Klik finish course untuk mengakhiri course ini



29. Badge Anda akan muncul. Silahkan ikuti microlearning tema yang lainnya

30. Lama waktu pembelajaran pada Microleaning PPL Bendahara adalah 3 (tiga) hari

kerja. Pastikan Anda telah menyelesaikan dalam waktu yang tersedia. Apabila Anda

melewati batas waktu maka maka course akan expired (peserta dianggap tidak

mengikuti PPL ini) dan peserta harus apply for course microlearning ini lagi.
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