KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER- 8 /PP/2018
TENTANG

PEDOMAN MICROLEARNING
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mcndukung Kementerian Keuangan
Corporate University untuk mewujudkan pembelajaran yang
relevan, aplikatif mudah diakses, dan berdampak nyata
[impactful) serta mengoptimalkan perkembangan teknologi
pembelajaran
terkini,
perlu
menyusun
pedoman
microleaming di lingkungan Kementerian Keuangan;

:

,

b

bahwa microleaming mcrupakan salah satu e-leaming
asynchronous yang mudah dipelajari dan dapat digunakan
dalam
waktu
relatif singkat untuk
pengembangan
kompetensi melalui proses belajar mandiri;

c

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan
Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku unit pengelola
berwenang
menyelenggarakan
pembelajaran
jalur
nonklasikal melalui program e-leaming;

.

.

,

d

.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
tentang Pedoman Microleaming di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

1. Peraturan

Pemerintah

Nomor

11

Tahun

2017

tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2017

Nomor

63,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2

.

Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

3

.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK01/2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018
tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pcmbelajaran di
Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);

5

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengcmbangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Leaming (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);

6

Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tentang
Pedoman Desain Pcmbelajaran di Lingkungan Kementerian

.

.

Keuangan;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENDID1KAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN
TENTANG
PEDOMAN
MICROLEARNING
DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1

.

Pembelajaran adalah
mekanisme transfer ilmu dan
pengctahuan,
peningkatan
keterampilan,
serta
pembentukan sikap dan perilaku untuk pengcmbangan
sumber daya
manusia Kementerian Keuangan yang
dilakukan dengan cara mcngintcgrasikan berbagai metodc

dan sumber dalam bentuk pengcmbangan kompetensi
selain pendidikan serta dilakukan melalui jalur klasikal
dan nonklasikal untuk mendukung pencapaian target
kinerja Kementerian Keuangan.
2

.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang mcmcnuhi syarat
tertcntu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina
menduduki jabatan pemerintahan.
3

.

E-leaming adalah pengcmbangan
dilaksanakan

dalam

bentuk

mengoptimalkan penggunaan
komunikasi untuk mencapai
peningkatan kinerja.

kepegawaian untuk

kompetensi
Pcmbelajaran

PNS yang
dengan

tcknologi
informasi
tujuan Pcmbelajaran

dan
dan
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4

E-leaming Asynchronous adalah model E-leaming yang
menggunakan metode komunikasi dengan waktu mandiri
(time independent], tidak terikat pada jadwal yang ketat,
serta tidak memerlukan kehadiran fisik pengajar, fasilitator,
dan peserta pada waktu yang bersamaan.

5

Microleaming adalah
E-leaming
Asynchronous yang
dilakukan secara terfokus, dalam waktu relatif singkat dan
menekankan pada proses belajar mandiri dengan didukung

.

.

sumber belajar yang mudah dipelajari.
6

.

Kcmcnkeu Learning Center yang selanjutnya disingkat KLC
adalah portal Pembelajaran yang dikelola oleh Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

7

Analisis
Kebutuhan
Pembelajaran
yang
selanjutnya
disingkat AKP adalah serangkaian proses analisis terhadap
kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam
rangka pengembangan sumber daya manusia dengan
program Pembelajaran guna mendukung pencapaian target
kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
yang dilaksanakan oleh unit pengelola dan unit pengguna
serta
berkoordinasi
dengan
Sekretariat
Jenderal
Kementerian Keuangan.

8

Kerangka Acuan Program Pembelajaran yang selanjutnya
disebut dengan KAP Pembelajaran adalah informasi program
Pembelajaran yang memuat deskripsi singkat standar
kompetensi, kompetensi dasar lama pembelajaran efektif,
daftar mata pelajaran, jenjang, persyaratan peserta

.

.

,

,

,

kualifikasi fasilitator bentuk evaluasi, dan akomodasi.
,

9

.

Kerangka Acuan Microleaming yang selanjutnya disingkat
KAM adalah informasi perencanaan yang paling kurang
tujuan belajar,
durasi, masa tayang, dan ketentuan badge.
memuat

nama

program

,

level interaksi,

10. Storyboard adalah komponen desain Microleaming yang
memiliki tujuan untuk memberikan arahan dan petunjuk
penyusunan
materi
multiplatform.

pembelajaran

ke

dalam

11. Kuis
adalah
pertanyaan
singkat untuk
pemahaman peserta dalam Microleaming.

format

mengukur

12. Uji Kelayakan adalah proses validasi Microleaming yang
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
13. Rekomendasi Perbaikan Microleaming yang selanjutnya
disingkat RPM adalah saran/masukan yang bersifat
konstruktif terhadap penyelenggaraan Microleaming.
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14. Digital Badge yang selanjutnya disebut Badge adalah tanda
bukti otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah
menyelesaikan keseluruhan proses Microleaming.
15. Penguji Kelayakan Microleaming adalah orang atau tim yang
mempunyai keahlian, kompetensi dan/atau kewenangan
berdasarkan tugas dan/atau fungsi, untuk menilai aspek
substansi, konten, atau interaksi pada Microleaming.
16. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya
disingkat BPPK adalah unit kerja eselon 1 di lingkungan
Kementerian
Keuangan
yang
mempunyai
tugas

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut
Pusdiklat adalah unit kerja eselon II di lingkungan BPPK
yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan,
sertifikasi kompetensi di bidang tertentu sesuai peraturan
perundang-undangan berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala BPPK.
18. Pusdiklat Pemilik Program adalah Pusdiklat yang memiliki
tanggung jawab atas program pelatihan tertentu sesuai
peraturan
perundang-undangan
dan
ketentuan
pelaksanaannya.
BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Kepala BPPK ini dimaksudkan sebagai pedoman
Microleaming untuk pelaksanaan salah satu e-leaming
asynchronous yang dilakukan secara terfokus dan dilaksanakan
dalam waktu relatif singkat dengan menekankan pada belajar
mandiri yang didukung sumber belajar yang mudah dipelajari.
Pasal 3

Pedoman Microleaming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan
untuk
memberikan
landasan
hukum
dan
keseragaman dalam desain, Uji Kelayakan, pengelolaan, dan
evaluasi Microleaming.
Pasal 4

Ruang lingkup pedoman Microleaming ini meliputi desain, Uji
Kelayakan, pengelolaan, dan evaluasi Microleaming.
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BAB III
DESAIN MICROLEARNING

Pasal 5

(1) Desain Mzcro/eamzng disusun berdasarkan:
a

.

b

.

c

.

d

.

e

.

hasil AKP;

analisis terhadap pekcrjaan dan tugas {job and task
analysis);
hasil rekomendasi perbaikan;
masukan tenaga pengajar; dan/atau
pertimbangan Pusdiklat Pemilik Program.

(2) Hasil rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala
BPPK
mengenai
pedoman
evaluasi
pembelajaran
di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pasal 6

Microleaming dapat:
a
menjadi bagian terpisah dari program Pembelajaran;
b menjadi bagian dari program Pembelajaran; dan/atau
c
berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari program
Pembelajaran.
.

.

.

Pasal 7

(1) Kontcn Microleaming terdiri atas:
a

.

b

.

materi; dan
KAM.

(2) Dalam hal diperlukan, konten Microleaming sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
a

.

b

.

c

.

d

.

Kuis;

sumber belajar;
forum diskusi; dan/atau
informasi lain.
Pasal 8

(1) Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
berbcntuk media multiplatform yang antara lain berupa
video, gambar, dan/atau teks.
(2) Media multiplatform sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan dengan memperhatikan kompatibilitas KLC.
Pasal 9

Kuis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a:
a

.

b

.

digunakan sebagai instrumen untuk mengukur pemahaman
peserta terhadap materi; dan
disclcsaikan dengan durasi paling lama 10 (sepuluh) menit.
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Pasal 10

Ketentuan mengenai materi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sumber
belajar.
Pasal 11

(1) Desain Microleaming yang menjadi bagian terpisah dari
program Pembelajaran dan menjadi bagian dari program
Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dan huruf b, memiliki komponen desain Microleaming paling
kurang terdiri atas:
a
KAP Pembelajaran; dan
.

b

.

KAM.

(2) KAP Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kerangka acuan program yang disusun
sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman desain
pembelajaran.

(3) Dalam hal desain Microleaming berdiri sendiri dan tidak
menjadi bagian dari program pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

,

Microleaming paling kurang KAM

memiliki komponen desain

.

(4) Dalam hal materi Microleaming berbentuk multiplatform yang
berupa video atau sejenis komponen desain Microleaming
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilengkapi
,

dengan Storyboard.
Pasal 12

Desain Microleaming dilaksanakan oleh unit di lingkungan
Pusdiklat Pemilik Program yang memiliki tugas:
melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan
pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan
pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan,
pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara; atau
b melakukan pengkajian dan pengembangan, pengumpulan
dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan

a

.

.

program,
kurikulum,
metode
pembelajaran
dengan
memanfaatkan teknologi informasi, materi serta penyiapan,

administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi
tenaga pengajar bagi pendidikan, pelatihan, sertifikasi
kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia.
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai desain Microleaming tercantum
dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.
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BAB IV

UJI KELAYAKAN MICROLEARNING
Pasal 14

(1) Microleaming hams mcmpcroleh kelayakan dalam Uji
Kelayakan Microleaming paling lambat 1 (satu) hari sebelum
publikasi.
(2) Uji Kelayakan Microleaming dilakukan terhadap aspek:
a

.

substansi;

b konten; dan
.

c

.

interaksi.
Pasal 15

(1) Uji Kelayakan Microleaming terhadap aspek substansi:
a
dilakukan oleh Penguji Kela5rakan Microleaming; dan
b dapat dilakukan melalui penilaian materi dan Kuis.
(2) Penguji Kelayakan Microleaming sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a tidak tcrlibat dalam penyusunan desain
Microleaming.
.

.

Pasal 16

Uji

Kelayakan

Microleaming

terhadap

aspek

konten

dan

interaksi dilakukan:
a

.

b

.

c

.

melalui uji coba Microleaming yang telah tersedia dalam KLC;
pada 1 (satu) waktu tertentu; dan
oleh paling sedikit 1 (satu) orang yang tidak terlibat dalam
penyusunan desain Microleaming.
Pasal 17

Uji Kelayakan Microleaming dikoordinasikan oleh unit di
lingkungan Pusdiklat Pemilik Program yang memiliki tugas:
a
melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan
pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan
pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan,
pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara; atau
.

b

.

melakukan pengkajian dan pengembangan, pengumpulan
dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan

program,
kurikulum,
metode
pembelajaran
dengan
memanfaatkan teknologi informasi, materi serta penyiapan,
administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi
tenaga pengajar bagi pendidikan, pelatihan, sertifikasi
kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia.
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kelayakan tercantum
dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.
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BAB V

PENGELOLAAN MICROLEARNING
Pasal 19

(1) Pengelolaan Microleaming dilakukan secara terintegrasi dan
automasi melalui KLC.

(2) Pengelolaan Microleaming terdiri atas:
a
pembuatan course;
b pembuatan forum;
c
pengelolaan konten;
d publikasi;
e
pengelolaan peserta;
f pengelolaan forum; dan
g pengelolaan permasalahan teknis.
.

.

.

.

.

.

.

Pasal 20

(1) Pembuatan course sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
a
memasukan nama, kategori, gambar dan deskripsi
program; dan
b melakukan pcngaturan {setting).
(2) Pembuatan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penyediaan menu
forum pada Microleaming.
(3) Pengelolaan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf c meliputi kegiatan mengunggah konten,
pcnugasan (assignment), dan kuis.
.

.

(4) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf d merupakan kegiatan pengecekan dan pelaksanaan
publikasi.
(5) Kegiatan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan terhadap:
a nama Microleaming;
h kategori;
c gambar;
d deskripsi program;
e pengaturan {setting);
.

.

.

.

.

f menu forum;
.

g. konten;
h

pcnugasan (assignment}; dan

i

kuis.

.

.

(6) Pengelolaan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf e meliputi kegiatan:
a melakukan verifikasi peserta;
b melakukan persctujuan {approval) peserta;
c melakukan penghapusan atau penghilangan {removal] peserta;
d merekap peserta; dan
e memantau proses belajar.
.

.

.

.

.
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(7) Dalam hal Microleaming berdiri sendiri dan tidak menjadi
bagian dari program pembelajaran kegiatan meiakukan
,

veriflkasi peserta meiakukan persetujuan (approval) peserta,
dan meiakukan penghapusan atau penghilangan [removal)
peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf
,

b

,

dan

huruf

mempertimbangkan
peserta dalam KAM.

c

dapat

dikecualikan

ketentuan

mengcnai

dengan

persyaratan

(8) Pengelolaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf f merupakan kegiatan pemantauan terhadap
forum untuk menjamin adanya interaksi an tar anggota
forum.

(9) Pengelolaan pemasalahan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan
penanganan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan
Microleaming.
(10) Dalam hal diperlukan, pengelolaan pemasalahan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui
koordinasi dengan unit di lingkungan Sekretariat Badan
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
rancangan, pengelolaan, pengembangan dan pemutakhiran
sistem,

data,

struktur

dan

infrastruktur

informasi

pendidikan dan pelatihan keuangan negara serta hubungan
masyarakat.
Pasal 21

Dalam

hal

tidak

terdapat

ketentuan mengenai forum
sebagaimana tercantum dalam KAM pembuatan forum dan
pengelolaan forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
,

ayat 2 huruf b dan huruf f tidak dilaksanakan.
Pasal 22

(1) Pembuatan course, pembuatan forum, pengelolaan konten,
dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf d secara operasional dilakukan
oleh unit di lingkungan Pusdiklat yang mempunyai tugas:
a
melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan
pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan
dan
pengembangan
kompetensi
tenaga
pengajar
pendidikan,
pelatihan
dan
sertifikasi
kompetensi
keuangan negara; atau
b meiakukan pengkajian dan pengembangan, pengumpulan
dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan
program,
kurikulum,
metode
pembelajaran
dengan
memanfaatkan teknologi informasi, materi serta penyiapan,
administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi
tenaga pengajar bagi pendidikan, pelatihan, sertifikasi
kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia.
.

.
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(2) Pengelolaan peserta, pengelolaan forum, dan pengelolaan
pemasalahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g secara operasional
dilakukan oleh unit di lingkungan Pusdikiat yang mempunyai
tugas:
a

.

-

b

.

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara; atau
melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat
dan peningkatan kompetensi baik secara klasikal maupun
jarak jauh, serta penyelenggaraan kerjasama pendidikan,
pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat
dan peningkatan kompetensi dengan pihak lain di luar
Kementerian Keuangan.
BAB VI

EVALUASI MICROLEARNING
Pasal 23

(1) Evaluasi Microleaming dilakukan secara terintegrasi dan
automasi melalui KLC.

(2) Evaluasi Microleaming terdiri atas:
a
rating; dan
b tanggapan {comment).
.

.

(3) Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
menunjukan penilaian terhadap keseluruhan aspek dalam
Microleaming.

(4) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi namun
tidak terbatas pada:
a

.

b

.

c

.

materi pembelajaran;
sumber belajar; dan
kesesuaian metode pembelajaran.

(5) Tanggapan (comment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dilakukan analisis untuk digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan RPM.

(6) Analisis sebagaimana dimaksud
kegiatan:
a
menghimpun;

pada ayat (5)

meliputi

.

b

.

menabulasi;

mengolah; dan
d merekapitulasi,
data hasil tanggapan (comment).
c

.

.
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Pasal 24

Evaluasi Microieaming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
secara operasional dikoordinasikan oleh unit di lingkungan
Pusdiklat yang mempunyai tugas:
a
melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil
.

pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta
pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan
negara; atau
b

.

melakukan
evaluasi
dan
pemantauan,
penelaahan
dan penilaian hasil pembelajaran, penyiapan penetapan
Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
(SKPP) dan Sertii
f kat Kompetensi yang didelegasikan pada
serta
melakukan
Pusdiklat
Pengembangan
SDM
pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan
pendidikan,
pelatihan,
sertifikasi
kompetensi
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia
di
bidang
penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.
,

BAB Vll
BADGE

Pasal 25

(1) Pengelolaan

Badge

dilakukan

secara

terintegrasi

dan

automasi melalui KLC.

(2) Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a
gambar; dan
.

b

.

tulisan.

(3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling
kurang terdiri atas:
a
nama Pusdiklat Pemilik Program; dan
b nama Microieaming.
.

.

Pasal 26

Pengelolaan Badge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
secara operasional dilaksanakan oleh unit di lingkungan
Pusdiklat yang mempunyai tugas:
a
melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta
pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan
.

negara; atau
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melakukan
evaluasi
dan
pemantauan
pcnelaahan
dan penilaian hasil pembelajaran penyiapan penetapan
Surat Keterangan mcngikuti Pendidikan dan Pelatihan
(SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didclegasikan pada
serta
melakukan
Pusdiklat
Pengembangan
SDM
pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan
pendidikan,
pelatihan,
sertifikasi
kompetensi
dan
pengembangan
sumbcr
daya
manusia
di
bidang
penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.
,

,

,

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badge tercantum dalam
Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala BPPK ini.
BAB VIII
LAPORAN
Pasal 28

(1) Laporan

penyelenggaraan

Microleaming

disusun

dan

disampaikan oleh Unit di lingkungan Pusdiklat yang
mempunyai tugas:
a
melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil
pendidikan, pelatihan dan sertii
f kasi kompetensi serta
pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan
pendidikan,
pelatihan
dan
sertifikasi
kompetensi
keuangan negara; atau
b melakukan
evaluasi dan
pemantauan,
penelaahan
dan penilaian hasil pembelajaran, penyiapan penetapan
Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
(SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada
Pusdiklat
Pengembangan
SDM,
serta
melakukan
.

.

pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan
pendidikan,
pelatihan,
sertifikasi kompetensi
dan
pengembangan
sumber daya manusia di bidang
penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi,
kepada Kepala Pusdiklat untuk memperoleh persetujuan
pada bulan Januari tahun berikutnya atau sewaktu-waktu
apabila diminta.

(2) Laporan

penyelenggaraan

Microleaming

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling kurang mcmuat:
a

.

b

.

c

rekapitulasi dan daftar Microleaming;
rekapitulasi peserta;

hasil rating dan tanggapan (comment); dan

.

d

.

RPM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala BPPK ini.
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BAB IX

JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN MICROLEARNING
Pasal 29

(1) Jangka waktu penyclcnggaraan Microleaming:
a
untuk 1 (satu) Microleaming disetarakan dengan paling
banyak 2 (dua) jam pelajaran; dan
.

b

.

dicantumkan dalam KAM.

(2) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mempcrhatikan

waktu

normal

penyelesaian

1

(satu)

Microleammg secara proporsional.
BAB X

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 30

Pelaksanaan desain, Uji Kelayakan pengelolaan, evaluasi, dan
Badge Microleaming memperhatikan ketentuan mengenai hak
atas kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia.
,

Pasal 31

Hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan
pengelolaan, evaluasi dan Badge Microleaming menjadi
milik Kementerian Keuangan.

desain

,

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Kepala BPPK ini mulai berlaku
Microleaming yang telah diselenggarakan di lingkungan BPPK
sebelum berlakunya Peraturan Kepala BPPK ini tetap diakui
,

keberadaannya.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Kepala
ditetapkan.

BPPK

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2018
KEPALA BADAN PENDIDIKAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Sekretaris Badan

Kepala Bagian

un
r

ttd.

RIONALD SILABAN
1

en n

Handoyo

IP 19731002 139903 1 001
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PERATURAN K EPA LA BADAN PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
KEUANGAN
NOMOR

PER-8/PP/2018
MICROLEARNING

TENTANG
DI

PEDOMAN

LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN.

A

.

DESAIN MICROLEARNING
1

.

Microleaming Daiam Strategi Kementerian Keuangan Corporate University
Dalam rangka pelaksanaan strategi Kementerian Keuangan Corporate
University (Kemenkeu Corpu) yaitu mewujudkan SDM Kementerian Keuangan
yang mampu mencapai target kinerja organisasi melalui proses Pembelajaran
yang relevan, aplikatif, mudah diakses, dan berdampak nyata (impactful),
pelaksanaan Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi secara
optimal perlu diwujudkan.

Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dimaksud juga merupakan
adaptasi organisasi terhadap perkembangan dunia digital dan kebutuhan
pemangku kepentingan yang memerlukan Pembelajaran yang ringkas, mudah,
murah dan dapat diakses tanpa terbatas pada tempat dan waktu
.

E-leaming

menjadi pilihan

Pembelajaran yang dapat menjadi solusi

terhadap kebutuhan tersebut. Konsepsi e-leaming yang melingkupi
Pembelajaran si/nchronous maupun asynchronous perlu diaplikasikan dengan
mewujudkan Pembelajaran yang lebih sederhana sehingga memudahkan
dalam proses belajar maupun dalam proses produksi Pembelajarannya
.

Proses Pembelajaran yang sederhana dimaksud dapat diwujudkan melalui
Pembelajaran dengan Microleaming. Microleaming merupakan kegiatan
Pembelajaran yang dilakukan secara terfokus dengan sumber Pembelajaran
yang mudah dipelajari dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

Microleaming akan dapat menggantikan bagian signifikan pelaksanaan
Pembelajaran klasikal maupun e-leaming yang synchronous sehingga
mengurangi proses dan sumber daya yang diperlukan dalam menyelenggaraan
Pembelajaran tanpa mengurangi kualitas Pembelajaran yang disediakan
Demikian ini dikarenakan dalam Microleaming proses-proses yang
memerlukan kehadiran secara fisik di lokasi Pembelajaran tertentu baik
pengelola maupun peserta Pembelajaran dapat direduksi.
.

Microleaming juga diperlukan untuk menghindari cognitive overload yang
akan mempengaruhi capaian belajar dari sebuah konten Pembelajaran.
Melalui Microleaming, pembelajar dapat belajar dan berlatih pada waktu
singkat dan mencerna konten menjadi lebih mudah.
Microleaming

juga

dapat

menjadi

pemacu

pelaksanaan

produksi

Pembelajaran e-leaming mengingat penyusunan Microleaming relatif lebih
cepat dari penyusunan Pembelajaran klasikal maupun e-leaming synchronous.
Pembelajaran Microleaming perlu untuk diwujudkan dalam mendukung
strategi Kemenkeu Corpu.
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Karakteristik Microleaming

2

.

Karakteristik Microleaming meliputi:
a

Durasi singkat
Satu Microleaming dapat diselesaikan dalam durasi yang singkat (paling
lama berdurasi 90 menit).

.

b

Fokus

.

Satu Microleaming fokus pada satu atau dua permasalahan (materi
Pembelajaran). Permasalahan dimaksud dapat merupakan bagian dari
salah satu mata pelajaran dalam program Pembelajaran klasikal maupun
nonklasikal.
c

.

d

.

Self-paced
Pembelajaran Microleaming menekankan pada Pembelajaran mandiri
dengan memanfaatkan prioritas dan kepentingan peserta.
Multiplatform

Menggunakan media yang dapat dijalankan pada beberapa platform
perangkat keras yang berbeda.
3

.

Pertimbangan Penyusunan Microleaming
Dalam rangka penyusunan Microleaming, Pusdiklat Pemilik Program perlu
untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a

.

b

Tujuan Pembelajaran;

c

Jumlah sasaran peserta yang relatif banyak (lebih dari tiga kelas klasikal);

.

.

d

Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan Pembelajaran melalui jalur
klasikal dan/atau e-leaming synchronous;

e

Kompatibilitas materi yang dapat dipelajari secara terpisah maupun
menjadi bagian Pembelajaran lainnya;

.

f

.

Pembelajaran yang dilakukan dalam waktu yang relatif panjang (dalam
durasi minimal tiga bulan);

.

g

.

h

.

4

.

Karakteristik materi Pembelajaran;

Keterbatasan biaya dalam penyelenggaraan Pembelajaran melalui jalur
klasikal dan/atau e-leaming synchronous; dan/atau
Karakteristik sasaran peserta;

Tujuan Pembelajaran dalam Microleaming

Tujuan Pembelajaran adalah statemen yang menggambarkan kompetensi
atau kinerja tertentu yang akan diperoleh pembelajar. Tujuan Pembelajaran
perlu untuk secara tegas dicantumkan dalam dokumen desain Pembelajaran.
Pembelajaran dengan Microleaming memiliki satu atau dua tujuan yang

terfokus pada satu kompetensi tertentu. Tujuan tersebut harus dapat tercapai
setelah peserta mengikuti satu kegiatan Microleaming.
Microleaming merupakan Pembelajaran mandiri [self-paced] asynchronous

sehingga Pembelajaran tersebut ditekankan untuk memenuhi tujuan kognitif
meskipun tidak menutup kemungkinan Microleaming digunakan untuk
memenuhi tujuan afektif dan psikomotorik.
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Kompatibilitas Microleaming terhadap tujuan Pembelajaran dalam ranah

kognitif dapat mengikuti tabel taksonomi Bloom ranah kognitif sebagai
berikut:

RANAH KOGNITIF-PENGETAHUAN (KNOWLEDGE]
No
1

.

2

.

Kate go ri

Mengingat

Memahami

Program
Pembelajaran

Penjelasan
Kemampuan menyebutkan kembali
informasi/pengetahuan
yang
tersimpan dalam ingatan.
Kemampuan memahami instruksi
dan
menegaskan
pengertian
/ makna ide atau konsep yang telah
diajarkan baik dalam bentuk lisan
tertulis, maupun grafik/diagram.
Kemampuan melakukan sesuatu
dan mengaplikasikan konsep dalam

Microleaming

situasi tetentu.

/Klasikal

Kemampuan memisahkan konsep
kedalam beberapa komponen dan
mnghubungkan satu sama lain
untuk memperoleh pemahaman
atas konsep tersebut secara utuh.
Kemampuan menetapkan derajat
sesuatu
berdasarkan
norma,
kriteria atau patokan tertentu.
Kemampuan memadukan unsur
unsur menjadi sesuatu bentuk baru
yang utuh dan koheren, atau
membuat sesuatu yang orisinil.

Blended

Microleaming

,

3

.

4

.

5

.

Menerapkan

Menganalisis

Mengevaluasi/
Menilai

6

.

5

.

Mencipta

Blended

beaming

Lean
r ing
/Klasikal

Blended

Leaming
/Klasikal
Blended

Leaming
/Klasikal

Konten Microleaming
Adapun konten dalam satu Pembelajaran Microleaming antara lain:
a

.

Media multiplatform [interactive e-lessons atau cases study) sebagai konten
utama dengan durasi penyelesaian 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas
menit); dan

b KAM.
.

Dalam hal diperlukan konten Microleaming tersebut di atas, dapat
dilengkapi dengan:
a

.

b

.

Kuis;

Sumber Pembelajaran lain yang bersifat sederhana antara lain berupa ebook, handout, makalah, dan/atau artikel yang dapat diperoleh melalui
tautan; atau

c

.

Forum diskusi (virtual).
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Level Interaksi dalam Microleaming
Dalam desain Pembelajaran Microleaming perlu ditentukan level interaksi
yang terjadi. Level interaksi dipengaruhi oleh tujuan Pembelajaran dan/atau
menjadi dasar dalam penyusunan storyboard. Level interaksi dimaksud
adalah sebagai berikut:
a

.

Level 1: Pasif tanpa interaksi

Level 1 merupakan interaksi yang pasif. Penyampaian materi dilakukan
secara searah dan peserta menangkap materi dimaksud tanpa adanya
interaksi. Interaksi terbatas pada tombol "play/pause dan next/back'.
Level interaksi ini dapat digunakan untuk Pembelajaran yang sifatnya
sederhana dan untuk penyampaian konsep-konsep dasar.
b

.

Level 2: Interaksi terbatas

Level 2 merupakan interaksi yang terbatas. Penyampaian dilakukan secara
searah dan peserta berinteraksi melalui pertanyaan yang tersedia untuk
mengecek pemahaman terhadap materi. Bentuk interaksi terbatas ini
misalnya pertanyaan sederhana yang hams dijawab sebelum meneruskan
Pembelajaran. Pertanyaan tersebut dapat berupa puzzles sederhana, drag
and drop activity, animasi, dan click on images, serta bentuk lainnya. Level
interaksi ini dapat digunakan bagi Pembelajaran yang sifatnya pemahaman
(more than nice to know) dan untuk Pembelajaran untuk meningkatkan
skill dan kinerja.
c

.

Level 3: Interaksi kompleks
Level 3 merupakan interaksi yang kompleks. Penyampaian materi
dilakukan searah dengan penyediaan forum diskusi yang dipandu oleh
pengajar yang ahli dibidangnya. Interaksi dilakukan antara pengajar dan
peserta untuk menjawab solusi permasalahan yang ada. Pembelajaran
dengan Level 3 diperkaya dengan elemen audio video, visual yang
terkustomisasi (customized visuals), game, atau kuis. Level interaksi ini
dapat digunakan terhadap materi yang sifatnya kompleks yang
membutuhkan pengajar yang selalu hadir dalam melaksanakan
Pembelajarannya.

7

.

Rangkaian Microleaming
Microleaming dapat menjadi bagian terpisah dari program Pembelajaran,
bagian dari program Pembelajaran, atau berdiri sendiri dan tidak menjadi
bagian dari program Pembelajaran.
Program Pembelajaran yang terdapat Microleaming di dalamnya dapat
berupa pelatihan atau e-leaming. Meskipun Microleaming bagian dari eleaming, Microleaming dimaksud harus dapat dipelajari secara terpisah
(mandiri). Microleaming tersebut membentuk program Pembelajaran eleaming atau klasikal (blended leaming)

Porsi materi Microleaming dalam pelatihan atau e-leaming dapat
ditentukan sesuai dengan kebutuhan tujuan Pembelajaran. Waktu
pelaksanaan Microleaming juga dapat dilakukan pada sebelum (pre) atau
setelah (post) Pembelajaran klasikal.
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Microleaming yang merupakan bagian Pembelajaran lainnya diberi
keterangan pada judul Microleaming dimaksud dengan menggunakan kata
atau frasa yang menunjukan bahwa Microleaming tersebut merupakan serial
dari Pembelajaran lainnya.
Penyusunan Microleaming dalam Pembelajaran lainnya memperhatikan
alur yang logis atas penguasaan suatu materi atau kompetensi. Alur
dimaksud misalnya dengan mengikuti alur proses bisnis suatu pekerjaan
alur peraturan alur struktur organisasi dan lain sebagainya. Alur tersebut
merupakan satu rangkaian Microleaming. Penyusunan Microleaming juga
perlu memperhatikan desain Pembelajaran program pelatihan yang tertuang
,

,

dalam KAP.

Rangkaian Microleaming dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi peta
Microleaming yang menunjukan kedudukan Microleaming dan irisannya
dengan program Pembelajaran.
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Contoh peta Microlearning

Pusdiklat B

Pusdiklat A
1

Microlearning MMicrolearning
AA

A3

MicrolearningmMicrolearningm

B

Pelatihan A

Mata

Mate

Pelajaran 81

Pelajaran Al
Microlearning

Microlearning

82

A2

Microlearning

Microlearning

83

A3

Microlearning
B3
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Desain Microleammg
a

.

Format Kerangka Acuan Microleammg
KERANGKA ACUAN MICROLEARNING

PUSDIKLAT PEMILIK
PROGRAM
(2)

NAMA MICROLEARNING

TUJUAN BELAJAR

LEVEL INTERAKSI

FORUM

DURASI

PERSYARATAN PESERTA

1

.

2

.

I3'

...

setclah mengikuti, pcserta dapat ...(41
(SI

.

(6]

...

(7)

...(8)

MASA PUBLIKASI

(91

KUIS

(10)

BADGE

KETERANGAN

(11)

.

(12)

f13)

...

.

,

J14)

.

J15)

I'6)
...

.

J17)
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PETUNJUK PENGISIAN
KERANGKA ACUAN MICROLEARNING
NO
1

.

URAIAN

diisi dengan nomenklatur Pusdiklat Pemiiik Program.

2

diisi dengan nama Microleaming.

3

diisi dengan tujuan Microleaming.

4

diisi dengan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta Microleaming.

5

diisi dengan level interaksi Microleaming.

6

diisi dengan "ada" atau "tidak ada" sesuai dengan desain Microleaming.

7

diisi dengan durasi Microleaming dan penyetaraannya dalam jam pelajaran.

8

diisi dengan persyaratan peserta Microleaming.

9

diisi dengan masa publikasi Microleaming dalam KLC.

.

.

.

.

.

.

.

.

10.

dalam hal:
a

.

b

.

terdapat kuis, diisi dengan ketentuan kuis dalam Microleaming.
tidak terdapat kuis, diisi dengan tanda

11.

diisi dengan ketentuan untuk mendapatkan Badge.

12.

diisi dengan
Microleaming.

0

-

diisi

informasi

yang

diperlukan

sebagai

penjelasan

desain

dengan Kota atau Kabupaten lokasi penandatanganan KAM.

diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan KAM.
15.

diisi dengan nomenklatur jabatan pimpinan unit yang memiliki tugas:

16.

melaksanakan
pengkajian,
perencanaan,
penyusunan
dan
pengembangan program dan kurikulum,
serta penyiapan dan
pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan
sertifikasi kompetensi keuangan negara; atau
b melaksanakan perencanaan dan penjoisunan program, pengkajian dan
pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi tenaga pengajar,
penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil
diklat, pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan
pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber
daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan
kompetensi.
diisi dengan tanda tangan.

17.

diisi dengan nama lengkap.

a

.

.
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Contoh Kerangka Acuan Microleaming
KERANGKA ACUAN MICROLEARNING
PUSDIKLAT PEMILIK

Pusdiklat Keuangan Umum

PROGRAM
NAMA PROGRAM

Corporate University Assessment.
(Microleaming Seri 3 dari program E-leaming
Kementerian Keuangan Corporate University)

TUJUAN BELAJAR

1

.

2

.

Untuk meningkatkan kompetensi peserta terkait
proses dan hasil assessment kesiapan implementasi
Corporate University yang sudah dilakukan oleh
Kementerian Keuangan.
Setelah mengikuti, peserta dapat:
a
menguraikan proses dan hasil Enterprise
Learning System (ELS) Assessment;
b menjabarkan
proses dan hasil Assessment
terhadap
Corporate
University
Conceptual
.

.

Framework;
c

.

menguraikan
University

proses dan
hasil
Implementation

Corporate
Readiness

Assessment.
LEVELINTERAKSI

Level 2

FORUM

tidak ada

DURAS1

60 menit, yang disetarakan dengan 1 JP.

PERSYARATAN PESERTA

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

MASA PUBLIKASI

1 September 2018 s.d 31 Desember 2018

KUIS

Kuis berupa pertanyaan pilihan ganda sebanyak 10
soal dengan lama waktu pengerjaan maksimal 10
menit.

BADGE

Peserta
berhak
mendapatkan
Badge
setelah
menyelesaikan Microleaming dengan nilai Quiz
minimal 60.

KETERANGAN

Jakarta, 27 Juli 2018

Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Diklat
ttd
Pandu Patriadi
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Storyboard
a

.

Pertimbangan dalam penjoisunan storyboard
Storyboard merupakan salah satu bagian dari perencanaan
Microleaming yang bertujuan memberikan arahan dan petunjuk
penyusunan materi Pembelajaran ke dalam format multiplatform.
Penyusunan Storyboard dapat dilakukan secara manual maupun
menggunakan bantuan software tertentu misalnya Microsoft Powerpoint
Visual Studio Adobe Captivate Draft, Trello, dan Branchtrack. Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam mcnysusun Storyboard adalah sebagai
,

,

berikut:

1) Pengorganisasian

Storyboard mencakup detail dari desain Pembelajaran misalnya
judul, deskripsi, dan tujuan singkat. Dalam pengorganisasian perlu
untuk disusun outline yang digunakan dalam proses pengerjaan
storyboard. Dalam storyboard dimuat aktivitas materi Pembelajaran,
,

dan assessment.

2) Menggunakan tujuan Pembelajaran sebagai panduan
Storyboard merupakan kerangka dari Pembelajaran yang menuju
pada satu atau dua tujuan Pembelajaran. Storyboard untuk
Microleaming perlu dengan seksama memperhatikan tujuan
Pembelajaran sehingga Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan
singkat yang berisi esensi Pembelajaran sesuai dengan tujuannya
.

3) Kompilasi e-Leaming Assets
E-Leaming

Assets merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam
aktivitas
Pembelajaran
yang
meliputi
materi
Pembelajaran
Pembelajaran dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan E-Leaming
Assets tersebut perlu dikompilasi terlebih dahulu sebelum menyusun
storyboard.
,

.

4) Menggunakan storyboard template

Storyboard template dapat sangat membantu untuk penyusunan
storyboard.
5) Menggunakan instruksi yang jelas dan mudah dipahami

Salah satu fungsi dari storyboard adalah panduan bagi pengembang
konten untuk melakukan digitalisasi materi kedalam format
multiplatform. Instruksi yang jelas dan mudah dipahami merupakan
hal yang sangat penting dalam komunikasi dengan pengembang konten
agar format multiplatform yang dibuat sesuai dengan desain
Pembelajaran.
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6) Menggunakan atau menggabungkan visual
Storyboard perlu dilengkapi dengan keterangan visual atau visual
yang detail. Visual dimaksud meliputi gambar, diagram, atau video.
Kelengkapan ini diperlukan untuk memudahkan digitalisasi materi dan
agar tidak terjadi redundansi yang tidak diperlukan dalam
penyampaian materi.
7) Menggunakan desain instruksi Pembelajaran yang sesuai
Instruksi Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian
kompetensi sasaran peserta Pembelajaran dalam Microleaming.
8) Menyusun timeline

Storyboard perlu terdapat perkiraan timeline penyampaian materi.
Timeline dimaksud menyesuaikan dengan kebutuhan penyampaian
materi dan visualisasi materi.
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Contoh storyhoard

Nama
Seri

Author

Pengenalan Kemenkeu Corpu
Microleaming Scri 1 dari 6 Serial E-leaming Kemenkeu Corpu
Pusdiklat Keuangan Umum
PEMBUKA

BAGIAN

Pengenalan
Karakter

VISUAL

NARASI

Karakter pegawai
Kementerian Keuangan
berseragam biru dan
berkacamata

Halo, Saya Dino
Kali ini saya akan memandu kamu
dalam mengenali Kementerian Keuangan
Corporate University atau kita kenal
dengan Kemenkeu Corpu

OPiEiV DOC :

Animasi Karakter

Pegawai
INTI

BAGIAN
Overview
Kemenkeu

Corpu

VISUAL

Animasi Perjalanan
Kemenkeu Corpu:
1 Latar Belakang

Overview Kementerian Keuangan
Corporate University. Kali ini kita
akan mempelajari mengenai beberapa
hal terkait Kementerian Keuangan
Corporate University atau disingkat
Kemenkeu Corpu. Apa sih sebenarnya
Kementerian Keuangan Corporate
University itu? Apa latar belakang
pengembangannya? Apa tujuannya? Apa
perbedaannya? Dan lain-lain..
Yuks kita pelajari... !!

.

2

Proses

3

Kondisi terkini

.

.

dst

NARASI

dst

dst

PENUTUP

BAGIAN

Closing

NARASI

VISUAL

Karakter pegawai
Kementerian Keuangan
berseragam biru dan
berkacamata

OPEiV DOC :

Selamat Anda telah menyelesaikan
Microleaming Kemenkeu Corpu
Seri 1. Sebelum lanjut ke serial
Microleaming berikutnya, yuks kita uji
pemahaman kita tentang Overview
Kementerian Keuangan Corporate

University]

Animasi Karakter

Pegawai
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UJI KELAYAKAN

1

.

Aspek Uji Kelayakan

Uji kelayakan terhadap kualitas Microleaming meliputi:
a

.

Konten

1) Konten bersifat spesifik untuk memenuhi tujuan dari peserta atau
pembelajar;
2) Konten kompatibel dengan Pembelajaran yang fleksibel dari segi waktu
atau durasi;

3) Kuis dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
menit; dan

4) Kuis sesuai dengan matcri, tujuan, dan aktifitas Pembelajaran.
b

.

Substansi

Kesesuaian substansi dengan KAP Pembelajaran dan/atau KAM.
c

.

Intcraksi

1) Menarik sehingga dapat menjaga dan mempromosikan konten yang
dipelajari; dan
2) Penggunaan metode dan teknik instruksional secara kreatif untuk
membangun keterikatan dan motivasi peserta atau pembelajar dalam
proses Pembelajaran.

www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-

2

14 -

Berita Acara Uji Kelayakan Microleaming

.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BERITA ACARA UJI KELAYAKAN MICROLEARNING
Nomor: BA-.J2*

Pada hari ini ...f3', ...'',), bertcmpat di ...(5) yang bertanda tangan dibavvah ini:
,

I

.

Nama

: .J6)

NIP

: ...(7)

Jabatan

: ...(8)

selaku koordinator Uji Kelayakan Microleaming
II. Nama

:...&)

NIP

: ...do)

Jabatan

: ...(")

,

selaku penguji kelayakan Microleaming.

dengan ini menyatakan bahwa Microleaming .J12) telah dilakukan uji kelayakan
Microleaming dengan basil sebagai berikut:
No.
1

.

2

.

Aspek
Konten

.

b

.

.

Keterangan

(13l

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

(13)

(14)

...

Substansi
a

3

Kelayakan

mated

kuis

...

Interaksi

Kesimpulan

'15»
...

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
I'6)
...

Penguji Kelayakan Microleaming,

...

Koordinator Uji Kelayakan Microleaming
Kepala
Bidang
Perencanaan
dan
Pengembangan Diklat,

J20)

.J18)

(21)

(10)

.

(17l
,
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA UJI KELAYAKAN
NO.
1

.

URAIAN

Diisi
dengan
nomenklatur
Pusdiklat
Pemilik
mengoordinasikan Uji Kelayakan Microleaming.

Program

yang

2

Diisi dengan nomor berita acara.

3

Diisi dengan
Microleaming.

4

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan berita acara Uji
Kelayakan Microleaming.

5

Diisi dengan Kota atau Kabupaten lokasi penandatanganan berita acara Uji
Kelayakan Microleaming.

.

.

.

.

hari

penandatanganan

6

Diisi dengan nama.

7

Diisi dengan NIP.

8

Diisi dengan nomenklatur jabatan.

9

Diisi dengan nama.

.

.

.

.

berita

acara

Uji

Kelayakan

10.

Diisi dengan NIP.

11.

Diisi dengan nomenklatur jabatan.

12.

Diisi dengan nama Microleaming.

13.

diisi dengan "layak" atau "tidak layak".

14.

diisi dengan informasi yang diperlukan, misalnya detail perbaikan ada di
lampiran storyboard.

15.

Diisi dengan "layak" atau "tidak layak".

16.

Diisi dengan kota/kabupaten lokasi penandatanganan berita acara Uji
Kelayakan Microleaming.

17.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan berita acara Uji
Kelayakan Microleaming.

18.

Diisi dengan tanda tangan.

19.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.

20.

Diisi dengan tanda tangan.

21.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.
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C BADGE
.

1

.

Desain Badge

Badge didesain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Kepala BPPK ini
yaitu dengan kombinasi gambar dan tulisan yang memuat nama Microleaming
dan Pusdiklat Pemilik Program. Badge memiliki ukuran paling besar
,

300 x 300 pixel dengan tipe file Jpg, png, atau gif.
2

.

Contoh Badge

1
-

Overview
a

Kementerian Keuangan 3
Corporate University
f
[;o(|K)foIc UttivrrMlv
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D LAPORAN
.

Format Laporan Penyelenggaraan Microlearning
LAPORAN PENYELENGGARAAN MICROLEARNING

Nama Pusdiklat

(i)

Tahun penyelenggaraan
Jumlah Microlearning

(2)
(3)

(4)

Jumlah Peserta

Jumlah
No

Nama Microlearning
(5)

1

.

2

.

Peserta
(6)

Rating
(7)

Rekomcndasi Perbaikan

Tanggapan

Microlearning
(9)

(8)

dst.

Dibuat di ... (10)

pada tanggal ... I11)
Kepala Pusat,

..

(12)

(13)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO.

1

URAIAN

Diisi dengan nomenklatur Pusdiklat Pemilik Program.

.

2

.

3

.

Diisi dengan tahun penyelenggaraan Microleaming.
Diisi dengan jumlah total Microleaming pada tahun penyelenggaraan.
Diisi dengan jumlah total peserta Microleaming.

4

.

5

Diisi dengan nama Microleaming.

6

Diisi dengan jumlah peserta.

7

Diisi dengan rata - rata rating.

.

.

.

8

Diisi dengan hasil analisis tanggapan.

9

Diisi dengan Rekomendasi Perbaikan Microleaming.

.

.

10.

Diisi
dengan
kota/kabupaten
penyelenggaraan Microleaming.

11.

Diisi dengan tanggal, bulan
penyelenggaraan Microleaming.

12.

Diisi dengan tanda tangan.

13.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.

dan

lokasi

penandatanganan

tahun

penandatanganan

KEPALA

laporan
laporan

BADAN PEND1DIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Lid.

Sekretaris Badan

RIONALD SILABAN

Kepala Bagian

1

SEKRETA

T
a

mum

/

Denny lyandoyo 3/

NIP 19731002 1<i6903 1 001
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