KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 82 /PP/2020
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN JARAK JAUH (DISTANCE LEARNING)
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
Menimbang

a. bahwa

untuk

kompetensi

memenuhi

sumber

pembelajaran

daya

yang

penyelenggaraan

kebutuhan
manusia

dilaksanakan

pelatihan

yang

pengembangan

aparatur

melalui

luar

tempat

di

menekankan

pada

pembelajaran mandiri yang dikelola secara sistematik dan
tidak terbatas oleh jarak dan waktu dengan menggunakan
berbagai media pembelajaran, perlu menyusun kebijakan
penyelenggaraan

pelatihan

jarak

jauh

di

lingkungan

Kementerian Keuangan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Menteri

Keuangan

Nomor

45/PMK.011/2018

tentang

Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan, telah diatur mengenai pelatihan
jarak

jauh

sebagai

salah

satu

program

dari

jalur

pengembangan kompetensi nonklasikal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang
Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (Distance
Leaming) di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan;
Mengingat

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) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
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-2Pegawai Negeri _Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
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 45/PMK.011/2018
tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di
Lingkungan

Kementerian

Keuangan

(Berita

Negara

Republilk Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);
4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN

TENTANG

PELATIHAN

JARAK

LINGKUNGAN

PANDUAN

JAUH

BADAN

PENYELENGGARAAN

(DISTANCE

PENDIDIKAN

LEARNING)

DAN

DI

PELATIHAN

KEUANGAN.
PERTAMA

Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh
(Distance Leaming) di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut Panduan PJJ
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KEDUA

Panduan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
memiliki tujuan sebagai pedoman bagi Pusat Pendidikan dan
Pelatihan dan Balai Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan
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Keuangan

untuk

melaksanakan

variasi

penyelenggaraan pembelajaran melalui pelatihan jarakjauh.
KETIGA

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan penmdang-undangan
dan

ketentuan

pelaksanaannya,

ketentuan

mengenai

perencanaan, desain, pengembangan, penyelenggaran, evaluasi,
dan penjaminan mutu Pelatihan Jarak Jauh mengacu pada
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
KEEMPAT

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan ·Pelatihan
Keuangan ini disampaikan kepada:
1.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

2.

Inspektur J enderal Kernenterian Keuangan;

3.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

4. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan;
5. Para Kepala Balai di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan;
6. Kepala Bagian Organisa_si dan Tata Laksana Sekretariat
Badan;dan
7. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020
KEPALA BADAN PENDIDIKAN
Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan
u.b.

DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
RIONALD SILABAN

oomrs Siregar /
"::--N:l�,,�91122 199603 1 001
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
NOMOR
KEUANGAN
PELATIHAN
KEP- 82 /PP /2020 TENTANG PANDUAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN JARAK JAUH
(DISTANCE LEARNINIG) DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PANDUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN JARAK JAUH
(DISTANCE LEARNING)
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebagai unit pelaksana pendidikan dan pelatihan di lingkungan
Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
selalu berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan
kualitas Pembelajaran yang diselenggarakan untuk mewujudkan pelayanan
prima BPPK.
Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, Fleksibilitas
Ruang Pembelajaran (Flexibility Leaming Space), pertimbangan efektivitas dan
efisiensi, untuk mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas IT yang
disediakan, serta kemudahan penerapan pembelajaran terintegrasi (model
70:20: 10), BPPK dapat mengembangkan pembelajaran dalam bentuk pelatihan
jarak jauh sebagai alternatif pembelajaran di lingkungan BPPK untuk
memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintah.
Pelatihan Jarak Jauh (Distance Leaming) yang kemudian disingkat PJJ
merupakan

proses

pembelajaran

yang

dilaksanakan

di

luar

tempat

penyelenggaraan pelatihan yang menekankan pada pembelajaran mandiri
yang dikelola secara sistematik dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu dengan
menggunakan berbagai media pembelajaran.
Panduan ini disusun sebagai acuan proses pelaksanaan PJJ, ketentuan
mengenai perencanaan, desain, pengembangan, penyelenggaraan, evaluasi
dan penjaminan mutu PJJ mengacu pada peraturan/ketentuan mengenai hal
tersebut kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Keputusan Kepala
Badan ini.
2. Lingkup Bahasan
a. Pendahuluan;
b. Perencanaan;
c. Penyelenggaraan;
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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e. Dukungan Administrasi dan Teknologi.
B. PERENCANAAN PELATIHAN JARAK JAUH
Proses PJJ meliputi kegiatan analisis kebutuhan PJJ, desain PJJ dan
pengembangan bahan ajar PJJ. Proses Perencanaan PJJ dilakukan oleh unit
yang melakukan perencanaan dan pengembangan pelatihan.
1. Analisis Kebutuhan PJJ
Kegiatan analisis kebutuhan PJJ dilakukan melalui proses Analisis
Kebutuhan Pembelajaran (AKP) sebagaimana diatur dalam peraturan yang
berlaku dan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Standar kompetensi yang akan dicapai;
b. Kebijakan Pusdiklat Pemilik Program; dan/ atau
c. Kesepakatan dengan Unit Pengguna,
hasil Analisis Kebutuhan PJJ dituangkan dalam kalender pembelajaran
Pusdiklat Pemilik Program dan Balai.
2. Desain PJJ
a. Pelatihan Jarak Jauh dapat disusun dari:
1) Konversi Pelatihan Klasikal;
2) Pelatihan yang didesain khusus untuk PJJ dan berdiri sendiri; atau
3) Kombinasi dengan pembelajaran klasikal dan/ atau pembelajaran non
klasikal ( blended learning).
b. Desain PJJ disusun sesuai dengan pedoman desain pembelajaran sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Desain PJJ dapat berupa desain atas
pelatihan baru atau merupakan modifikasi dari pelatihan klasikal yang
sudah ada yang dikombinasikan dengan pembelajaran 20 dan/ atau 70.
c. Desain PJJ memiliki kriteria sebagai berikut:
1) Desain PJJ secara umum
a) Paling sedikit 8 (delapan) JP per hari dengan rekomendasi paling
banyak 5 (lima) JP per hari berupa tatap muka synchronous; dan
b) Durasi PJJ direkomendasikan paling lama 10 (sepuluh) hari.
2) Desain PJJ dengan pembelajaran terintegrasi (70:20) dan/ atau action
learning
a) Paling sedikit 8 (delapan) JP per hari dengan rekomendasi paling
banyak 5 (lima) JP per hari berupa tatap muka synchronous untuk
kegiatan belajar yang difasilitasi penyelenggara (facilitated-led); dan
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keseluruhan

pelaksanaan

pembelajaran terintegrasi (facilitated-led, mandiri, dan/ atau action
learning).

c) Ketentuan mengenai jumlah JP per hari sebagaimana dimaksud
pada huruf a) dikecualikan untuk pelaksanaan pembelajaran

terintegrasi.

Hasil desain Pelatihan Jarak Jauh paling kurang dituangkan dalam

Kerangka Acuan Program (KAP), serta dapat dilengkapi dengan Garis-Garis

Besar Program Pembelajaran (GBPP), Satuan Acara Pembelajaran (SAP),
dan Kerangka Naskah Saal (KNS).

3. Pengembangan Bahan Ajar

Bahan aj8:r untuk PJJ berupa modifikasi dari bahan ajar klasikal dan/ atau

e-Leaming yang sudah ada atau berupa bahan ajar baru yang khusus

dikembangkan untuk PJJ. Dalam pengembangan dan pembuatan bahan ajar
PJJ, perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Kemudahan Akses;

Bahan ajar didesain untuk menjamin peserta agar tidak mengalami
kesulitan dalam memperoleh dan menggunakan bahan ajar.

b. Dapat dipelajari secara mandiri;

Bahan ajar didesain agar dapat digunakan oleh semua peserta tanpa
membutuhkan bantuan fasilitator.

c. Sederhana;

Bahan ajar harus mampu digunakan oleh semua peserta dengan
berbagai macam karakteristik sehingga peserta tidak kesulitan dalam

memahami bahan ajar.

d. Terorganisir; dan

Bahan ajar harus disusun secara jelas dan berjenjang dengan
memperhatikan tujuan sesuai dengan desain pembelajaran.

e. Variatif.

Bahan ajar dapat memuat berbagai macam materi baik berupa audio,

visual, dan/ atau audiovisual. Bahan ajar harus mampu mengakomodasi

beragam gaya belajar peserta dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
C. PENYELENGGARAAN PELATIHAN JARAK JAUH

Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dilakukan oleh unit yang

melakukan penyelenggaraan Pelatihan.
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tahapan, yaitu:
1. Persiapan Pelatihan
2. Kegiatan Pelatihan
3. Purnapelatihan

a. pengelolaan peserta:

a. pembukaan;

b. pengelolaan pengajar;

b. MKP;

Dinas

c. rapat persiapan;

c. pengelolaan kelas;

d. pengelolaan jadwal;

d. pengembalian peserta yang

Peserta

telah

·melakukan

b. fasilitasi forum alumni

e. penutupan.

penyelenggaraan pelatihan

yang

kegiatan; dan

pelatihan; dan

kebutuhan

pengoordinasian

Pengembalian

selesai

tidak berhak melanjutkan

e. penyiapan dokumen pendukung; dan
f.

a. Penyampaian Naskah

pelatihan.

1. Tahapan 1: Persiapan Pelatihan
a. Pengelolaan Peserta;
Peserta PJJ merupakan SDM Aparatur yang memenuhi syarat dan
dibuktikan dengan Surat Tugas dari unit asal peserta. Selama pelaksanaan
PJJ, peserta dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari.
Dalam satu kelas PJJ, direkomendasikan paling banyak sejumlah 30
peserta.
b. Pengelolaan Pengajar;
Pemilihan dan Penunjukan Pengajar berdasarkan atas rekomendasi
tenaga pengajar. Dalam hal:
1) Atas rekomendasi tenaga pengajar, pengajar tidak bersedia maka unit
yang

mempunyai

tugas

berkoordinasi

dengan

perencanaan

dan

melakukan

unit

yang

penyelenggaraan

mempunya1

pengembangan

diklat

tugas

untuk

pelatihan
melakukan

mendapatkan

rekomendasi tenaga pengajar yang baru.
2) Pengajar berhalangan hadir sesuai jadwal, maka unit yang mempunyai
tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan dapat menunjuk pengajar
baru dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan persyaratan
pengajar.
c. Rapat Persiapan;
Rapat

persiapan

dilakukan

untuk

membahas

paling

kurang

kegiatan/ aktivitas pembelajaran, sarana prasarana pendu�ung, dan
dukungan teknologi yang digunakan.
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-5d. Pengelolaan Jadwal;
Pengelolaan jadwal mengacu pada kalender pembelajaran dan desain
pembelajaran.
e. Penyiapan Dokumen Pendukung; dan
Penyiapan dokumen pendukung paling kurang terdiri atas Keputusan
Penyelenggaraan Pelatihan dan Panduan Penyelenggaraan Pelatihan.
f. Pengoordinasian Kebutuhan Penyelenggaraan Pelatihan.
Pengoordinasian

kebutuhan

penyelenggaraan

pelatihan

meliputi

pengajuan sarana prasarana, honor, dan penyiapan kelengkapan peserta.
2. Tahapan 2: Kegiatan Pelatihan
a. Pelatihan Jarak Jauh dapat diselenggarakan oleh Pusdiklat dan/atau Balai
di lingkungan BPPK, dengan ketentuan:
1) Dalam 1

(satu) hari, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka

synchronous (contoh: video conference, live chat, live diskusi, dan kuis)

dapat dilakukan secara parsial (contoh: 3 JP pada sesi pagi, 2 JP pada
sesi siang, atau sore).
2) Penyelenggaraaan pembelajaran asynchronous dapat berupa namun
tidak terbatas pada penugasan atau forum diskusi (tidak live).
3) Penyelenggaraan

pembelajaran

mandiri

dapat

memanfaatkan

e

Leaming, microleaming, podcast atau learning object lainnya.

b. Tahapan Kegiatan Pelatihan meliputi:
1) Pembukaan;
Pembukaan dilakukan dengan pernyataan resmi pembukaan dan
tanpa terikat dengan tata cara tertentu.
2) Membangun Komitmen Pembelajaran (MKP);
Materi dalam MKP paling sedikit terdiri atas perkenalan antar
peserta, PIC Penyelenggaraan dan/atau Petugas Piket, penjelasan
program, tata tertib peserta, hak dan kewajiban peserta, dan pengenalan
lingkungan.
3) Pengelolaan Kelas;
Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PJJ paling kurang
meliputi:
a) Pelaksanaan pembelajaran synchronous dikoordinasikan dan/atau
dipandu oleh paling kurang 1 (satu) orang PIC Penyelenggaraan dan
1 (satu) orang pengajar.
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kurang 1 (satu) orang PIC Penyelenggaraan dan/atau 1 (satu) orang
pengaJar.
Untuk

memudahkan

koordinasi

penyelenggaraan

PJJ,

PIC

Penyelenggaraan dapat membentuk grup komunikasi antara peserta,
panitia,

dan/atau pengajar agar koordinasi kegiatan PJJ dapat

dilaksanakan dengan baik.
4) Pengembalian Peserta Yang Tidak Berhak Melanjutkan Pelatihan;
Pengembalian peserta yang tidak berhak melanjutkan pelatihan
dilakukan terhadap peserta yang tidak berhak melanjutkan pelatihan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5) Penutupan.
Penutupan dilakukan dengan pernyataan resmi penutupan dan
tanpa terikat dengan tata cara tertentu.
c. Pengelolaan Kejadian Khusus
Merupakan penanganan terhadap:
1) Kejadian Luar Biasa antara lain, huru hara, bencana alam, atau
kebakaran; dan
2) Kondisi Peserta antara lain, kecelakaan, sakit, atau meninggal, pada saat
mengikuti PJJ.
Pengelolaan Kejadian Khusus dilakukan sesuai dengan standar
operasional prosedur yang berlaku dan disampaikan secara berjenjang
kepada Kepala Pusat atau Kepala Balai.
3. Tahapan 3: Purnapelatihan
a. Penyampaian Naskah Dinas Pengembalian Peserta yang telah selesai
melakukan kegiatan;
Naskah dinas pengembalian peserta disampaikan kepada Unit Jabatan
Pimpinan

Tinggi

Pratama

yang

mempunyai

tugas

melakukan

pengembangan pegawai pada masing-masing Unit Eselon I.
b. Fasilitasi Forum Alumni Pelatihan.
Fasilitasi forum alumni pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
alumni dengan:
1) penyediaan forum diskusi melalui media:
a) elektronik; dan/atau
b) tatap muka.
2) penyediaan sarana prasarana diskusi.
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Proses Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh dilakukan oleh unit yang melakukan
evaluasi pembelajaran.
1. Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh
Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh terdiri dari-:
a. Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengajar
Evaluasi Pengajar dan Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh diisi
sesuai dengan format sebagai berikut:
FORMULIR EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN JARAK JAUH (PJJ)
PUSDIKLAT /BALAI. .. 111
TANGGAL
KELAS
NAMA PROGRAM
PELAKSANAAN
.. ,(41

... !31

.. ,(2)

·
yang tersedia untuk setiap butir
Berikanlah tanda centang()p
(.../ ada salah satu alternatif J awaban
Kepentingan : menyatakan pendapat Anda tentang penting tidaknya setiap pernyataan yang akan mempengaruhi
kepuasan Anda terhadap penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh di Pudiklat/Balai ...151
Ekspektasi: menggambarkan harapan Anda terhadap pelayanan penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh yang
seharusnya diberikan oleh Pusdiklat/Balai ... 161
Persepsi : menggambarkan apa yang Anda rasakan/pendapat Anda mengenai pelayanan penyelenggaraan
Jarak Jauh di Pusdiklat/Balai · �· .· �! 71.,...,,,.....,,,,..,..,,�-�_
�-------------�P�elatihan
,--.,:--:,,..----,---,
.,..
KEPENTINGAN

Tidak
Penting

SKALA PENILAIAN·
3
2
4
Cukup
Kurang
Penting
Penting Penting

BUTIR

5

Tidak
Baik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

8

SARAN/MASUKAN:
.....�I

Cukup

Tidak
Baik

Baik

4

Baik

5

Sangat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SARAN/MASUKAN:
.. .flll

Baik

3

Cukup
Baik

Baik

5

Sangat
Baik

Kesesuaian materi pembelajaran dengan

harapan/kebutuhan peserta.

0

0

0

0

0

Bahan ajar mudah dipahami.

0

0

0

0

0

Kesesuaian metode pembelajaran dengan
materi Pelatihan·Jarak Jauh.
Ketercukupan waktu penyelenggaraan
Pelatihan Jarak Jauh dengan jumlah
materi yang diberikan.
Kesigapan penyelenggara dalam melayani
peserta selama proses Pelatihan Jarak
Jauh.
Ketercukupan waktu dalam mengerjakan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

penugasan, kuis atau ujian.

Fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah

diakses.
Fasilitas Pelatihan Jarak Jauh mudah
digunakan.

5

9

Kemampuan pengajar dalam memberikan
bimbingan secara jarak jauh

9.1

...191 (•••11011

dst.

dst.

Sangat
Baik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TIDAK

NO.
10

II

4

.NO.

Baik

0

2
Kurang

Saya akan merekomendasikan Pelatihan Jarak Jauh ini kepada orang lain

0
0

0

0

SARAN/MASUKAN:
(12)
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NO.

1.

Diisi dengan nama Pusdiklat atau Balai penyelenggara pelatihan jarak
·auh.

3.

Diisi dengan nama kelas program pelatihan jarak jauh.
Dalam hal pelatihan jarak jauh hanya diselenggarakan satu kelas, maka
diisi den an " -"

5.

Diisi dengan nama Pusdiklat atau Balai penyelenggara pelatihan jarak
·auh.
Diisi dengan nama Pusdiklat atau Balai penyelenggara pelatihan jarak
·auh.
Diisi dengan nama Pusdiklat atau Balai penyelenggara pelatihan jarak
·auh.
Diisi dengan saran dan/atau masukan terkait penyelenggaraan pelatihan
·arak ·auh.

6.
7.
8.
9.

11.
12.

Diisi dengan saran dan/atau masukan terkait pengajar pelatihan jarak
·auh.
Diisi den an saran dan atau masukan secara umum.
Dalam hal saran/masukan perlu ditindaklanjuti, dapat dilaksanakan
konfirmasi hasil. Data hasil evaluasi penyelenggaraan, pengajar, dan
konfimasi hasil digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi
perbaikan.
b. Evaluasi Hasil Peserta
Evaluasi Hasil Peserta PJJ dilakukan dengan variasi/kombinasi
berbagai jenis evaluasi misalnya:
1) Video Praktik,
2) Menyampaikan Leaming Journal,
3) Submit Kasus,
4) Kuis, dan/atau
5) Jenis Evaluasi Lainnya.
Dalam melakukan evaluasi untuk peserta dilakukan pengawasan oleh
pengajar, fasilitator, tutor, PIC Penyelenggaraan, atau pihak lain yang
memiliki kapabilitas untuk melakukan pengawasan.
c. Evaluasi Pascapembelajaran
Evaluasi Pascapembelajaran dilakukan untuk program yang telah
disepakati dengan unit pengguna dan terdokumentasikan dalam desain
pembelajaran. Evaluasi Pascapembelajaran dilaksanakan sesuai dengan
peraturan Kepala BPPK mengenai Evaluasi Pascapembelajaran.

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Pengolahan Hasil PJJ terdiri dari 3 (tiga) output yaitu:
a. Pengumuman Hasil Peserta;
Pengumuman Hasil Peserta merupakan pengumuman nama-nama
peserta yang berhak mendapatkan Surat Keterangan Pembelajaran dan
diumumkan pada laman/ website/portal di Kementerian Keuangan.
b. Penerbitan Surat Keterangan Pembelajaran; dan
Bagi peserta yang memenuhi syarat, mendapatkan Surat Keterangan
Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Rekomendasi Tindak Lanjut.
Rekomendasi

atau

rencana

tindak

lanjut

atas

hasil

evaluasi

disampaikan kepada seluruh bidang/bagian terkait.
3. Informasi dan Pelaporan Kinerja
a. Laporan Kinerja PJJ
Berdasarkan bukti kegiatan pelatihan dan hasil evaluasi pengajar,
penyelenggara dan peserta, disusun Laporan Kinerja PJJ. Laporan Kinerja
PJJ paling kurang memuat:
1) Rekapitulasi pelaksanaan PJJ,
2) Hasil Evaluasi Peserta,
3) Hasil Evaluasi Pengajar,
4) Hasil Evaluasi Penyelenggara, dan
5) Rekomendasi Perbaikan.
Laporan Kinerja PJJ dimuat dalam laporan kinerja yang disusun dan
dilaporkan sesuai ketentuan mengenai laporan kinerja yang berlaku.
b. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi
Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi dilakukan untuk memastikan
bahwa rekomendasi atas perbaikan telah dilaksanakan.
E. DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN TEKNOLOGI
1. Dukungan Administrasi
a. Bukti Pelatihan
Bukti

Pelatihan

dikoordinasikan

oleh

unit

yang

melakukan

Penyelenggaraan, berupa softcopy dokumen (bersifat elektronik):
1) Bukti Kehadiran
Bukti Kehadiran berupa salah satu dari:
a) Catatan Login yang menunjukkan kehadiran peserta dan tenaga
pelatihan secara digital dalam proses pembelajaran;

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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- 10 b) Rekaman video yang menunjukkan kehadiran peserta dan tenaga
pelatihan secara visual dalam proses pembelajaran;
c) Screenshot kegiatan

pembelajaran

yang

menunjukkan

daftar

kehadiran peserta dan tenaga pelatihan dalam kegiatan terkait;
dan/atau
d) Transkrip diskusi yang menunjukkan partisipasi peserta dan
pengajar dalam kegiatan terkait.
2) Bukti Pembelajaran
Bukti Pembelajaran berupa salah satu dari:
1) Materi/Bahan Ajar dari Pengajar yang digunakan dalam memfasilitasi
proses pembelajaran dalam bentuk bahan tayang, video, dan/atau
bahan lainnya;
2) Ringkasan;
3) Leaming Journal; dan/atau
4) Tugas yang dikurripulkan oleh Peserta.
2. Hak dan Kewajiban
Pihak
Peserta

Hak
a. Mendapatkan ST dan
Be bas dari Tugas Rutin
selama PJJ.
b. Mendapatkan SKP.

Kewaiiban
a. Hadir dan mengikuti
PJJ sesuai dengan
jadwal yang telah
ditetapkan.
b. Menaati tata tertib PJJ.
Pengajar
a. Memperoleh honorarium; a. Menyampaikan materi
dan/atau
dan menyiapkan
b. Memperoleh pengakuan
kegiatan (penugasan,
Angka Kredit,
diskusi, dan studi
sesuai dengan ketentuan
kasus) sesuai dengan
yang berlaku.
desain.
b. Memberikan penilaian
sebagai evaluasi
peserta.
Penyelenggara a. Melaksanakan penegakan a. Memastikan
aturan sesuai ketentuan
kelancaran
PJJ yang berlaku.
pelaksanaan PJJ.
b. Membatalkan kelulusan
b. Memberikan layanan
peserta dalam hal terjadi
PJJ.
pelanggaran material
C. Memberikan dukungan
pada saat
administratif
penyelenggaraan PJJ.
kebutuhan PJJ.
Pusdiklat dan Balai dapat menambahkan hak dan kewajiban lain sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan PJJ.

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Media PJJ dapat berupa namun tidak terbatas pada:
a. KLC;

j. Whatsapp;

b. Google Classroom;

k. Line;

C.

Webex;

1. Telegram;

d. Microsoft Teams;

m. Buku; dan/ atau

e. ZOOM;

n. CD/DVD.

f. Google Drive;

g. Dropbox;

h. Google Docs;
i. Email;

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 12 F. BAGAN ALIR PELATIHAN JARAK JAUH

i.,

a

D

l!

""

SuratTug,s
Mengila.tlPJJ

>:z

Nnk,hOiNS
Pengembahn
Pe1trt.lly�na
1tl,hloel�•

:,

0

Pqumum.-.
HuiPewr'a

0

>I! z

��
a:""'
i:i.,

,,_,,,..,
u...,,
Kor�

HnPJJ

>-

:l
¥

.,

0

Dlnas Pengembaftan
Peserta yang tel a h selesai
melakukan kegiatan

K
:l

!
:,:

i

.,!!!
zo

""

iIi �!"'ill
4

a

ke6uttl,an P J, penyusunan
Kaer,der PJJ, dan
penyusunan O esain PJJ

R•komllndul
Tindaklar;.t

i

!
!I

z

!
!.l
s
..
I'

menan tanQll'lf
Pengumuman Hasl1
Peserta

dan Menyusu, Nakllh
DJnas P engemballan
Peserta

<z
e�

mi

""'".;
"e;I

0

R•koffllondul
Tindakl1111'1

Mo

zo.

Pengajs, Pombelajsan, dan
Evaluasi Pnerta.

"'i;:;

Kine,ja Penyelengg ..en
PJJ

Oukungan Sarana
dan Pruarana PJJ
R,komf!rdasi
Tlndaklanjii

G. TABEL DESAIN PJJ
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 13 G. TABEL DESAIN PJJ
Proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan pelatihan yang menekankan pada pembelajaran mandiri yang dikelola secara sistematik dan
tidak terbatas oleh jarak dan waktu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran

Definisi

Develop

1. PMK 45/2018 [AKP regular/insidentilJ
2. Non AKP
3. PJJ disepakati User

Perencanaan

1. PER 4/2017 [ISO]. PER 8/2018 [MLJ. dan PER 2/2019 [EL]
1
2. Bahan Pembelajaran disesuaikan dengan metode delivery

1. PER 4/2017 (ISDJ yaitu dengan Menggunakan KAP Pelatihan & Memanfaatkan Bentuk dan Format KAP eksisting
2. Untuk pelatihan yang menjadi domain BPPK
3: Konversi PJJ dapat berasal dari: desain baru. konversi klasikal. kombinasi dengan klasikal dan/atau non klasikal (blended)

Design
Durasi

Minimal 8 JP / Hari

I

I

Penyelenggara

Pusdiklat dan/atau BOK

Penugasan

Wajib ST

Evaluation [L2J

A. Kelulusan
Variasj/Kombinasi:
1. live Multiple Choice via KLC (or platform lain, misal Quizzezz)
2. Ujian praktik via live video
3. Ujian tertulis live via KLC (or platform lain, misal google drive)
4. Pe.ngawas bisa pengajar/fasilitator/tutor/piket

Teknis
Penyelengga
raan

Pengajar
Penyelenggara

I

Klasikal, dengan variasi/kombinasi Sych/Asych

I

Flexible Learning Space (Home & Office)

I

I

2. Dapat dikombinasikan dengan pembelajaran 20 dan/atau 70
3. Media: KLC. Zoom. Webex. Google Class. MT. dll yang sejenis

B. Non Kelulusan
Tidak menggunakan soal ujian/penilaian aktivitas
1. Pre-post
2. Pengawas bisa pengajar/fasilitator/tutor/piket

KEWAJIBAN
1. Hadir dan mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
2. Mentaati tata tertib PJJ
3. Tidak menggunakan Joki

KEWAJIBAN
1. Menyampaikan materi dan menyiapkan kegiatan (penugasan, diskusi. dan studi kasus) sesuai dengan desain
2. Memberikan penilaian sebagai evaluasi peserta

HAK
1. Memperoleh honorarium
2. Pengakuan Angka Kredit

HAK
1. Melaksanakan penegakan aturan sesuai ketentuan PJJ yang berlaku
2. Membatalkan kelulusan peserta dalam hal terjadi pelanggaran material pada saat
penyelenggaraan PJJ
·,

I

Lokasi penyelenggaraan

HAK
1. Mendapatkan ST dan Bebas dari Tugas Rutin selama PJJ
2. Mendapatkan SKP

Data dukung administratif sebagai bukti kegiatan belajar/mengajar
.

Implementation

1. 1 (Satu) hari minimal 8 JP dengan ketentuan maksimal 5 JP Tatap Muka (dapat dipecah
pagi, siang, atau sore) dan sisa JP lainnya belajar mandiri (memanfaatkan e-learning.
microlearning. podcast dan learning object lainnya). penugasan. dan membahas kasus.

Paling banyak 30 (tiga puluh)
orang dalam satu kelas PJJ.

Peserta

I

I

'·

I

Bersifat elektronik

I

KEWAJIBAN
Memastikan kelancaran pelaksanaan PJJ
1.
Memberikan layanan PJJ
2.
Memberikan dukungan administratif kebutuhan PJJ
3.

·-

-.
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KERANGKAACUANPROGRAM
NAMA PROGRAM

Pelatihan Jarak JauhPengembangan Aplikasi Mobile Berbasis Flutter
TUJUAN PROGRAM
Pelatihan Jarak Jauh ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan,
khususnya Badan Pendidikan dan Pelatip.an Keuangan, dalam mengembangkan
platform/ aplikasi pembelajaran berbasis mobile.
Desain pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk membekali peserta
dengan flutter concept and tools, dart fundamental, flutter fundamental, user
interface (UI) dan user experience (UX), data . and backend, serta testing and
deployment. Adapun desain pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar dapat
berkontribusi terhadap performansi unit pengguna melalui integrasi antara
pembelajaran di kelas dan pembelajaran di tempat kerja (coaching, mentoring, dan
project assignment) dalam rangka menghasilkan output berupa prototype aplikasi
mobile yang akan dikembangkan (misal: prototype KLC generasi kedua versi
mobile).

-

Penyelesaian pembelajaran di tempat kerja dilakukan dengan pembimbingan oleh
mentor (pejabat/pegawai dari unit asal peserta) dan coach (pembimbing yang
ditunjuk oleh Pusdiklat) sesuai dengan kebutuhan peserta. Penyelesaian output
berupa prototype aplikasi mobile yang akan dikembangkan merupakan bentuk
iniplementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama proses
pembelajaran di dalam kelas dalam rangka mendukung kebutuhan strategis
BPPK, yaitu terwujudnya pembelajaran di bidang keuangan negara yang mudah
diakses, relevan, aplikatif, dan berdampak nyata.

BPPK adalah motor penggerak utama program pelaksanaan Kemenkeu Corporate
University. Untuk mendukung hal tersebut, BPPK memiliki Knowledge
Management System (KMS) yang menyediakan kapasitas pembelajaran dan
pemenuhan atas kebutuhan berbagi pengalaman. KMS sendiri adalah sebuah.
sarana untuk melaksanakan pembelajaran online dan mendokumentasikan
pengalaman, serta menjadi forum diskusi tenaga ahli, praktisi, maupun pemula
di bidang keuangan negara ( Community of Practices). Salah satu tool yang
dikembangkan dalam KMS ini adalah aplikasi Kemenkeu Leaming Center (KLC).
Pengembangan aplikasi sejenis KLC bukan hal baru. Sebelumnya BPPK telah
memiliki aplikasi senada sebagai wadah forum diskusi dan berbagi pengalaman
yang dikenal dengan nama COMET ( Communication Media For Education and
Training). Perbedaannya, aplikasi COMET ini bersifat internal dan hanya pegawai
BPPK saja yang dapat menggunakannya. Selain aplikasi COMET, BPPK juga
memiliki sarana pembelajaranjarakjauh yang dikenal dengan nama ELFETA (e-
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untuk diklat-diklat dengan metode blended learning antara metode pembelajaran
klasikal dengan metode pembelajaran online. Namun diklat dengan .metode
pembelajaran online melalui aplikasi ELFETA ini tidak dilakukan secara real time.

Aplikasi KLC dirancang untuk menyimpan semua pengetahuan yang tertuang
dalam berbagai media dan tacit knowledge, seperti dalam bentuk buku, modul
modul diklat, artikel maupun dalam bentuk pengalaman ( video capture). Aplikasi
ini juga dapat menjadi forum para ahli dan praktisi berkumpul, berdiskusi, dan
saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan negara.
Aplikasi ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pembelajaran online (secara
real time) bagi pegawai Kementerian Keuangan, namun dapat digunakan pula oleh
pegawai non-Kementerian Keuangan serta masyarakat umum. Saat ini, BPPK
sedang mengembangkan generasi kedua dari KLC versi mobile, yang diharapkan
dapat lebih mudah diakses dan memberikan dampak nyata pada proses
pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam rangka mewujudkan pembelajaran di bidang keuangan negara yang
mudah diakses, relevan, aplikatif, dan berdampak nyata, berdasarkan hasil
Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) untuk unit Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, program pembelajaran diharapkan dapat memenuhi hasil
AKP Strategis unit BPPK dimaksud terkait kehutuhan pengembangan kapasitas
SDM untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis mobile. Program
pembelajaran ini diperuntukkan bagi unit Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, khususnya ASN yang memperoleh penugasan untuk melakukan
pengembangan aplikasi mobile berbasis flutter.

ASN di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, yang memperoleh penugasan untuk melakukan
pengembangan aplikasi mobile berbasis flutter..

D TATAP MUKA (TM)
NON TATAP MUKA (NTM)

D

e-Leaming

@ Bimbingan di tempat Kerja (mentoring)
@

Pelatihan Jarak Jauh

OMagang

D Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
@

Coaching
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a. menerapkan flutter concepts and tools;
b. menerapkan konsep dart fundamental;
C.

.-

menerapkan flutter fundamental;

d. menerapkan user interface (UI) dan user experience (UX);
e. menerapkan data and backend; dan
f. menerapkan testing and deployment.
KiOMPETENSI DASAR
a. menerapkan flutter concepts and tools;

..
-.

.•

1) menjelaskan konsep flutter;
2) menguraikan setup development tools;

3) membuat flutter project;
4) menjalankan emulator/ device;

5) menerapkan

hot reload and hot restart; dan

6) menerapkan debugging.
b. menerapkan konsep dart fundamental;

1) menerapkan dart function;
2) menerapkan arrow function;

3) menerapkan list;
4) menerapkan conditional;

5) menerapkan

.-

classes and objects;

6) menerapkan constructor and inheritance; dan

7) menerapkan maps.

.•

c. menerapkan flutter fundamental;

1) menggunakan widget;
2) menggunakan stateless

.•

widget;

3) menggunakan stateful widget;
4) menggunakan route and navigation;

5) menggunakan

packages; dan

..

6) menggunakan state management.
d. menerapkan user interface (UI) and user experience (UX);

1) menggunakan flutter themes;

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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3) menggunakan input widget;
4) menggunakan material components;
5) menggunakan refactor flutter widget;
6) membuat custom flutter widget;
7) melakukan customizing widget with themes;
8) menggunakan animations; dan
9) menggunakan native feature.
e. menerapkan data and backend; dan
1) menerapkan future, async, and await;
2) menggunakan networking in flutter app;
3) menerapkan JSON parsing and dynamic types;
4) melakukan pengambilan data melalui API;
5) melakukan passing data to state object;
6) menguraikan persistence storage;
7) menggunakan SQLite; dan
8) menerapkan user authentication.
f. menerapkan testing and deployment.
1) menerapkan unit testing; dan
2) menerapkan build and release.

1

a. Flutter Concepts and Tools

1

3

4

1

b. Dart Fundamental

1

4

5

2

c. Flutter Fundamental

3

6

9

3

d. User Interface (UI) and User Experience (UX)

5

8

13

4

e. Data and Backend

4

7

11

5

f. Testing and Deployment

3

5

8

6

g. Ceramah: Current Issue

1

1
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h. Action Leaming: Testing and Deployment

12

20

32
83

TOTAL JAM PELAJARAN

10 hari

DILAKSANAKAN DALAM

D

Studi Mandiri

6 hari

D

Tatap Muka

6 hari

D

Action Leaming

4 hari

1. Studi Mandiri

4 hari

2. Tatap Muka

4 hari

JENIS DAN J�N.JAJNG PROGRAM
Pelatihan Jarak Jauh Pengembangan Aplikasi Mobile Berbasis Flutter ini berjenjang
lanjutan.

Administrasi
1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang memperoleh penugasan untuk melakukan
pengembangan aplikasi berbasis mobile;
2. Pangkat/Golongan Minimal Pengatur (II/c).

Kompetensi
1. Pendidikan formal minimal D3.

Umum
1) Pendidikan Minimal S 1;
2) Mempunyai pengalaman mengajar;
3) Mendapat persetujuan mengajar dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Umum.

Khusus
1) Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya
mengenai pengembangan Aplikasi Mobile Berbasis Flutter,
2) Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada
peserta atau telah mengikuti TOT.

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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EVALUASI LEVEL 1
Evaluasi Penyelenggaraan Tertulis dan Evaluasi Tatap Muka serta Evaluasi Pengajar
Tertulis/ Online.
EVALUASI LEVEL 2
Nilai Aktivitas/Penyelesaian Togas dan Nilai penyelesaian action learning.
Komponen Penilaian:
NA = [(ax INT) + (bx Action Leaming)]
= [(40%x INT)+ (60%x Action Leaming)]
Keterangan:
a = bobot nilai tertimbang
b = bobot nilai action learning
Catatan:
Setelah selesai pembelajaran di kelas tatap muka online (± 5 hari kerja), 'peserta
diwajibkan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama
proses pembelajaran di dalam kelas dalam rangka mendukung kebutuhan strategis
BPPK dengan menghasilkan output action learning beru pa prototype aplikasi mobile yang
akan dikembangkan (misal: prototype KLC generasi kedua versi mobile). Peserta akan
dibagi menjadi beberapa kelompok dan menyelesaikan penugasan secara berkelompok.
Peserta dan pengajar akan menyepakati pembagian tugas untuk masing-masing peserta
dalam menyelesaikan output action learning tersebut. Untuk memastikan bahwa semua
peserta berkontribusi terhadap penyelesaian outpu·t action learning tersebut, akan
dilakukan pengecekan pada commit history - git dan/atau halaman aplikasi. Peserta
memiliki waktu maksimal 1 bulan (21 hari kerja) untuk menyelesaikan output action
learning setelah selesai sesi tatap muka.
EVALUASI LEVEL 3
Evaluasi Hasil Implementasi Pembelajaran.

EVALUASI LEVEL 4

1) Non Asrama.
2) Materi/Bahan Ajar.
3) Rencana Rundown Kegiatan.
4) Lain-Lain.

Program dirancang sedemikian rupa agar dapat berkontribusi terhadap kinerja unit
pengguna melalui integrasi antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran di tempat kerja
( coaching dan mentoring) dalam rangka menghasilkan output action learning berupa prototype
aplikasi mobile yang akan dikembangkan (misal: prototype KLC generasi kedua versi mobile
atau aplikasi lainnya). Adapun rincian dari program pembelajaran sebagai berikut:
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Pembelajaran ini dilakukan selama 6 hari kerja, dimana peserta dan pengajar melakukan
tatap muka di kelas dengan kegiatan sebagai berikut:
i) Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
ii) Proses pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan dengan metode:
1. Presentasi/ceramah narasumber atas materi terkait;
2. Diskusi terkait contoh implementasi untuk setiap materi;
3. Praktik/latihan/simulasi terkait pengembangan aplikasi mobile berbasis flutter.
b. Pembelajaran di Tempat Kerja (Action Learning)
Setelah mendapat pembelajaran di kelas selama 6 hari kerja, peserta diberikan waktu
selama 4 hari kerja untuk mengimplementasikan hasil dari pembelajaran tersebut di unit
asal peserta. Adapun pembelajaran di tempat kerja ini melibatkan:

i)

Mentoring

1. Peserta wajib berdiskusi dengan atasan langsung atau pejabat lain di unit asal
peserta yang ditunjuk sebagai mentor untuk:
l.a. menyampaikan rencana implementasi hasil pembelajaran di unit asal
peserta.
Rencana implementasi hasil pembelajaran berupa output action learning
berupa prototype aplikasi mobile yang akan dikembangkan (misal: prototype
KLC generasi kedua versi mobile).
Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan menyelesaikan
penugasan secara berkelompok. Dengan demikian akan ada satu output
untuk tiap kelompok. Peserta dan pengajar akan menyepakati pembagian
tugas untuk masing-masing peserta dalam menyelesaikan output action
learning tersebut. Untuk memastikan bahwa semua peserta berkontribusi
terhadap penyelesaian output action learning tersebut, akan dilakukan
pengecekan pada commit history - git dan/ atau halaman aplikasi. Peserta
memiliki waktu maksimal 4 hari kerja untuk menyelesaikan output action
learning setelah selesai sesi tatap muka.
1.b. mendapatkan persetujuan dan arahan atas rencana implementasi hasil
pembelajaran;
l.c. mendapatkan saran/masukan dan validasi monitoring proses implementasi
hasil pembelajaran;
1.d. mendapatkan persetujuan atas output action learning dimaksud.

2. Proses mentoring didokumentasikan dalam Form Monitoring yang wajib dilengkapi
baik oleh peserta maupun oleh Mentor.

ii)

Coaching

1. Selama proses implementasi hasil pembelajaran di tempat kerja, peserta dapat
berkonsultasi dengan coach yang merupakan pengajar/narasumber/pihak yang
ditunjuk oleh Pusdiklat Keuangan Umum. Mekanisme konsultasi sesuai
kesepakatan panitia penyelenggara, peserta, dan pengajar (dapat melalui emaiij.
2. Peserta wajib mengumpulkan output sementara setiap harinya. Penyampaian
dapat dilakukan melalui email ke panitia penyelenggara. Output peserta atau
penugasan action learning tersebut akan disampaikan oleh panitia penyelenggara
kepada
coach
untuk
mendapatkan
masukan
dan
saran
perbaikan/penyempumaan. Panitia penyelenggara kemudian menyampaikan
masukan dan saran perbaikan/penyempumaan tersebut kepada peserta untuk
ditindaklanjuti oleh peserta.
3. Maksimal hari ke-4 (pukul 13.00 WIB) dari Pembelajaran di tempat kerja,
peserta wajib mengumpulkan output final berupa prototype aplikasi mobile yang
akan dikembangkan (misal: prototype KLC generasi kedua versi mobile).

Pada hari ke-4 dari Pembelajaran di tempat kerja, peserta wajib hadir pada sesi tatap
muka dan mempresentasikan output final berupa prototype aplikasi mobile yang akan
dikembangkan (misal: prototype KLC generasi kedua versi mobile). Satu orang perwakilan
dari peserta akan mempresentasikan hasil keseluruhan dari output action learning, dan
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mereka terhadap penyelesaian output action learning dimaksud. Penilai akan memberikan
penilaian dan saran/masukan untuk perbaikan lebih lanjut atas output yang telah disusun
oleh peserta.
Penyelesaian action learning menjadi komponen Evaluasi Peserta dengan persentase
sebagaimana tertera pada Bagian Evaluasi Level 2.
Untuk kebutuhan pembelajaran, panitia penyelenggara akan memberikan link kepada
peserta untuk melakukan instalasi aplikasi android studio. Untuk MP Data and Backend,
studi kasus akan dilakukan menggunakan KLC. Bagian TIK-Sekretariat BPPK akan
menyediakan list API yang ready untuk studi kasus dimaksud untuk kemudian disampaikan
ke Pengajar oleh Panita Penyelenggara.

Keterangan:
1. Program pelatihan ini merupakan desain pembelajaran baru untuk memenuhi hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran
unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk tahun 2020. Adapun konsep KAP disusun berdasarkan hasil
rapat penyusunan desain pembelajaran tanggal 6 Maret 2020 yang dihadiri oleh perwakilan dari Bagian TIK, Bagian
OTL, dan Bagian Kepegawaian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (selaku unit pengguna), perwakilan dari
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (selaku narasumber), Widyaiswara pengelola program serta perwakilan
Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum. Adapun finalisasi desain pembelajaran dilakukan melalui
komunikasi informal dengan Sekretariat BPPK dan Widyaiswara pengelola program pembelajaran. (RAW)
2. Program pelatihan ini merupakan desain pembelajaran baru untuk memenuhi hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran
unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk tahun 2020 yang dimodifikasi menjadi pelatihan jarak jauh.

Jakarta,

Mei 2020

Kepala Pusdiklat,

Heni Kartikawati
NIP 19701218 199603 2 001
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RENCANA RUNDOWNKEGIATAN
PELATIHAN PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE BERBASIS FLUTTER
A. Pembelajaran di Kelas Virtual (Online Learning)

No

Mata Pelajaran (MP)
Harl I

Jam Pelajaran
fJPl
9 JP

MP: Flutter Concepts and Tools

•
•
•
•
•
•

4JP

What is Flutter
Setup development tools
Creating Flutter project
Running on emulatorI device
Hot reload, hot restart
Debugging

5 JP

MP: Dart Fundamental

•
•
•
•
•
•
•

2

Dart function
Arrow function
List
Conditional
Classes and objects
Constructor, inheritance
Maps

Hari II
MP: Flutter Fundamental

•
•
•
•
•
•

3

9 JP

Widget
Stateless widget
Stateful widget
Route and navigation
Using packages
State management

Harl Ill

SJP

�P: User Interface (UI) and User Experience (UX)

SJP

•
•
•
•
•
•

Using Flutter themes
Layout
Input widget
Material components
Refactor flutter widget
Creating custom flutter widget

(3 JP
Synchronous)
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4

Hari IV

SJP

MP: User Interface (UI) and User Experience (UX)

5 JP

•
•
•

(2 JP

Customizing widget with themes
Animations
Native feature

Synchronous)

3JP

MP: Data and Backend

•
•
•

5

(1 JP
Synchronous)

Hari V

SJP

MP: Data and Backend

SJP

•
•
•
•
•

6

Future, async, await
Networking in Flutter app
JSON parsing and dynamic types

Getting data from API
Passing data to state object
Persistence storage
SQLite
User authentication

.•

(3JP
Synchronous)
,•

Harl VI

SJP

MP: Testing and Deployment

SJP

Unit testing
Build and release

(3JP

•
•

,•

..

Synchronous)

Catatan:

1. Ceramah dapat dilaksanakan pada awal atau akhir proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran.
B. Pembelajaran

di Tempat Kerja (Action Leaming)

Mata Pelajaran (MP)
No
1 Harl I (Studi Mandiri)
MP Testing and Deployment

Jam Pelajaran (JP)
8JP
(3 JP Synchronous)

• Menyusun, berkonsultasi, dan memperoleh
persetujuan
hasil
rencana
implementasi
pembelajaran berupa prototype aplikasi mobile yang
akan dikembangkan (misal: prototype KLC generasi
kedua versi mobile).
• Menyusun output sementara action learning.
2

Harl II (Studi Mandiri)
MP Testing and Deployment

8JP

(3 JP Synchronous)

• Menyusun, berkonsultasi, dan memperoleh
hasil
rencana
persetujuan
implementasi
pembelajaran berupa prototype aplikasi mobile yang
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kedua versi mobile).
• Menyusun output sementara action learning.
3

Hari III (Studi Mandiri)

8JP

MP Testing and Deployment

• Menyusun,

persetujuan

(3 JP Synchronous)

berkonsultasi,

dan

memperoleh

hasil
rencana
implementasi
pembelajaran berupa prototype aplikasi mobile yang
akan dikembangkan (misal: prototype KLC generasi
kedua versi mobile).
• Menyusun output sementara action learning.
4

Hari IV
MP Testing and Deployment

8JP

• Mengumpulkan output final berupa prototype
aplikasi mobile yang akan dikembangkan (misal:
prototype KLC generasi kedua versi mobile)
(maksimal pukul 13.00 WIB).

(3 JP Synch�onous)

• Presentasi dan penilaian atas output action
learning

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Diklat,

Pandu Patriadi
NIP 19650126 199103 1 001
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PROTOTYPE APLIKASI MOBILE YANG AKAN DIKEMBANGKAN
(MISAL: PROTOTYPE KLC GENERASI KEDUA VERSI MOBILE)

No

Uraian Kegiatan

v/ x

Keterangan

Tanggal
Tanda Tangan
Mentor
Konsultas1

(Apabila diperlukan)

1.
2.
3.
t-

4.
f-5.

t

l 6�

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan
Diklat,

Pandu Patriadi
NIP 19650126 199103 1 001
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PROTOTYPE APLIKASI MOBILE YANG AKAN DIKEMBANGKAN
(MISAL: PROTOTYPE KLC GENERASI KEDUA VERSI MOBILE)

No

Uraian Kegiatan

v/ X

Tanggal

Tanda Tangan

Konsultas1

Coach

Keterangan
(Apabila diperlukan)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangari
..
Diklat,

Pandu Patriadi
NIP 19650126 1991031 001

I. PENUTUP
Demikian panduan penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh ini disusun
sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan j.arak jauh.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan
.b.

.RIONALD SILABAN

Siregar /i,
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