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KATA PENGANTAR  

 

 

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan 

yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya 

penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 

yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya 

pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan 

kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi 

masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan 

keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi 

dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca 

masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan 

penyelenggara pendidikan masyarakat. 

Seiring kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang 

semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan 

nonformal semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan 

mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program pendidikan 

masyarakat, maka disusun Pedoman Penerapan Nomor Induk Lembaga 

(NILEM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini. 

Buku ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembina, penyelenggara, 

tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat. 

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas 

kontribusi dan perannya dalam buku ini. Akhirnya semoga buku ini yang 

disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat 

untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. 
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Jakarta,    Desember 2012 

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat 
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NIP 195804091984022001.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat  menerapkan  kerangka  

kerja aksara membangun peradaban dengan menerapkan lima misi kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: ketersediaan, 

keterjangkauan, peningkatan kualitas, kesetaraan pendidikan yang 

nondiskriminatif, dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.  

Program aksara membangun peradaban antara lain: pendidikan 

keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca 

masyarakat, serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. 

Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu 

terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan 

inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada 

keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-

unsur pemberdayaan masyarakat, yakni: swamanajemen, lingkungan 

sepanjang hayat, menghargai norma, nilai dan budaya, program berbasis 

kebutuhan, masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan 

program, pemberdayan sebagai ciri utama, berakar pada nilai-nilai sosial, 

berbasis pengalaman, partisipatif dan demokratis, serta berbasis 

kecakapan hidup.  

Salah satu satuan pendidikan nonfomal yang dapat menyelenggarakan 

program-program tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM). Fakta empirik menunjukkan bahwa peran PKBM dalam 

penyelenggaraan program pendidikan nonformal cukup signifikan. 

Aktivitas dan program PKBM adalah melaksanakan program pendidikan 

nonformal, mengingat lahirnya PKBM adalah inisiatif dari Direktorat 

Pembinaan Pendidikan Masyarakat  Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 

Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional 

sejak tahun 1998. Dalam perkembangannya hingga saat ini, telah berdiri  
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PKBM di seluruh Indonesia, sejumlah 6.554 unit pada tahun 2011, 

yang tersebar di 33 Provinsi. Seiring dengan meningkatnya jumlah minat 

dan kebutuhan warga masyarakat yang membutuhkan program 

pendidikan nonformal, diharapkan terbentuk PKBM di seluruh 

Kecamatan pada tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu, perlu dilakukan 

pembinaan terhadap PKBM agar layanan program pendidikan nonformal 

yang diselenggarakannya dapat berjalan optimal dan berkualitas baik. 

Kesadaran atas peran dan fungsi PKBM sebagai penyelenggara program 

pendidikan nonformal serta keinginan untuk selalu meningkatkan 

kinerjanya, dipandang perlu upaya peningkatan mutu kelembagaan dalam 

rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal kepada 

masyarakat.   

Dalam upaya peningkatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan 

publik, serta transformasi informasi dalam penyelenggaraan program-

program pendidikan nonformal, Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal 

dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 

tahun 2012 ini akan melakukan penataan kelembagaan PKBM sebagai 

satuan pendidikan yang memberikan layanan kepada masyarakat yang 

belum terlayani melalui pendidikan formal dengan melakukan penerapan 

Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM secara online. Penerbitan 

NILEM PKBM online merupakan bagian dari upaya pemenuhan 

kebutuhan data lembaga sebagai bahan perencanaan, kebijakan, dan 

pembinaan. Selain itu, Penerbitan sistem pendataan lembaga ini 

merupakan upaya untuk mengantisipasi munculnya lembaga yang tidak  

Jelas atau tidak memiliki izin dan lembaga yang bersifat reaktif. 

Untuk menunjang keberhasilan dalam penerapan NILEM PKBM, maka 

perlu disusun acuan atau pedoman penerapan Nomor Induk Lembaga 

(NILEM) PKBM. 
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B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 

Nonformal. 

 

C. Pengertian 

1. Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM adalah nomor induk yang 

diberikan kepada lembaga PKBM sebagai identitas atas statusnya 

sebagai lembaga penyelenggara program PNFI dengan cara 

penomoran yang disusun secara berurut berdasarkan tempat dimana 

lembaga tersebut berada (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, 

Kecamatan), dan status terakreditasi atau belum terakreditasi. 

2. Penerbitan Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM adalah sistem 

pendataan lembaga PKBM yang menggunakan Nomor Induk 

Lembaga (NILEM ) PKBM secara online. 

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu 

satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai 

program pembelajaran, pelatihan, dan program pemberdayaan 

masyarakat lainnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar 

prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. 
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D. Tujuan Penerbitan Nomor Induk Lembaga (NILEM) 

Penerbitan NILEM PKBM online bertujuan untuk: 

1. Memberikan nomor induk lembaga secara online kepada PKBM 

yang memenuhi persyaratan sebagai satuan pendidikan nonformal 

dalam menyelenggarakan layanan pendidikan nonformal. 

2. Mengetahui data dan profil PKBM secara cepat, tepat, dan akurat. 

3. Memotivasi pengelola PKBM agar melakukan penataan terhadap 

tertib administrasi dan manajemen pengelolaan program sesuai 

aturan yang ditetapkan. 

4. Memberikan kemudahan kepada pembina PKBM untuk melakukan 

pembinaan berdasarkan database yang mudah diakses. 

5. Meningkatkan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 

melalui transparansi informasi secara online. 

 

E. Syarat Pengajuan NILEM 

1. minimal lembaga sudah berjalan 2 tahun  

2. memiliki akta notaris 

3. memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

4. memiliki NPWP atas nama lembaga 

5. memiliki Nomor Rekening atas nama lembaga 

6. minimal menyelenggarakan 3 kegiatan pendidikan nonformal  

7. memiliki tempat/kesekretariatan yang dibuktikan: 

a. ijin domisili atau 

b. fotocopy PBB/rekening listrik atau 

c. surat pernyataan pinjam/sewa/hak guna pakai 

 

 

 



 

Pedoman Penerapan NILEM PKBM  

 

F. Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan melalui Penerbitan NILEM PKBM Online ini 

adalah: 

1. Diperolehnya data dan profil PKBM di seluruh Indonesia secara 

cepat, tepat, dan akurat. 

2. Termotivasinya pengelola PKBM untuk mengelola lembaganya 

secara tertib dan teratur sesuai hukum yang berlaku. 

3. Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 

PKBM dalam penyelenggaraan program-program pendidikan 

nonformal dan program pemberdayaan masyarakat lainnya 
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BAB  II 

TAHAPAN KEGIATAN PENDATAAN 

 

A. Tahapan Kegiatan  

Program Penerbitan Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM, 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Sosialisasi Kegiatan. 

Sosialisasi kegiatan dilakukan untuk memberikan informasi yang 

komprehensif tentang maksud, tujuan, dan prosedur penerbitan 

NILEM PKBM online kepada semua pihak yang berkepentingan, 

sehingga terbentuk pemahaman dan komitmen yang kuat dari semua 

yang terkait untuk melaksanakan kegiatan penerbitan NILEM PKBM 

online sesuai rencana yang ditetapkan 

2. Penunjukan Petugas NILEM PKBM. 

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjuk atau 

mengangkat penanggung jawab untuk menjadi petugas atau pengelola 

NILEM PKBM yang ditetapkan dengan SK Kepala Bidang PNFI. 

3. Peningkatan kapasitas petugas NILEM PKBM 

Pengelola NILEM PKBM yang diangkat oleh masing-masing 

Provinsi, diberikan sosialisasi oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Masyarakat sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaksanaan tugas 

dalam melakukan entry data NILEM-PKBM dan mengkoordinasikan 

pelaksanaannya dengan petugas NILEM PKBM di Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota 

4. Pengajuan dan entry data NILEM PKBM 

Pengajuan dan entry data NILEM dilakukan oleh lembaga. Untuk 

pengajuan NILEM PKBM, lembaga wajib memiliki akun e-mail atas 

nama lembaga dan didaftarkan diaplikasi NILEM PKBM, karena 

kode aktivasi untuk dapat mengentry data akan dikirimkan ke  akun e-

mail lembaga tersebut. Setelah akun lembaga tersebut aktif, PKBM 

selanjutnya menginput data-data lembaga sesuai kondisi sebenarnya 
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secara online pada aplikasi NILEM PKBM. Setelah selesai menginput 

data, PKBM kemudian mencetak lembar verifikasi dan dikirimkan ke 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.  Selanjutnya Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berdasarkan lembar 

verifikasi tersebut. Untuk PKBM yang berada di luar 

negeri/internasional pengajuan datanya melalui Suku Dinas 

Pendidikan Kota Jakarta Pusat. 

5. Verifikasi Data PKBM 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memverifikasi data yang telah 

diinput oleh lembaga yang mengajukan NILEM PKBM. Verifikasi 

data dilakukan berdasarkan berkas dokumen yang diterima dari 

PKBM, melihat secara langsung kondisi lembaga di lapangan dan 

berdasarkan data yang diinput PKBM secara online.  PKBM yang 

datanya valid dan lolos verifikasi, selanjutnya diproses secara online 

untuk ditindaklanjuti oleh  Dinas Pendidikan Provinsi. 

6. Penerbitan Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM. 

Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan NILEM PKBM secara online 

berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan uraian tahapan kegiatan  pendataan PKBM dalam rangka 

penerbitan Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM online, maka 

digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut. 
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Verifikasi data dan berkas, mengirimkan data 

lembaga yang lolos verifikasi Ke Dinas 

Pendidikan Provinsi 

PKBM 

Menyiapkan e-mail lembaga, mengisi format di 

aplikasi, menyerahkan lembar verifikasi ke Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan 

kelengkapan dokumen lembaga, seperti: akta pendirian 

izin operasional lembaga PKBM. 

Menerbitkan pedoman, menyediakan instrumen, 

menyediakan sistem, fasilitas operasional, pengendali 

data lembaga PKBM secara nasional dan melatih 

petugas NILEM PKBM  di Dinas Pendidikan Provinsi 
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BAB  III 

TATACARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN NILEM PKBM 

 

A. Pengisian Instrumen secara online 

Setiap lembaga PKBM yang akan mengajukan Nomor Induk Lembaga 

(NILEM) PKBM, harus  memiliki akun e-mail lembaga sebagai syarat 

untuk dapat mendaftar dan masuk ke aplikasi, selanjutnya melakukan 

pengisian instrumen secara online dalam aplikasi NILEM PKBM dalam 

format yang telah disediakan dan melengkapi data/dokumen yang 

diperlukan sesuai dengan petunjuk pengisian instrumen pendataan 

sebagai berikut: 

 

1.  LEMBAGA 

No unsur Keterangan 

1 PKBM Tuliskan nama PKBM 

2 Alamat Tuliskan  

3 RT/RW Tuliskan  

4 Kelurahan Tuliskan  

5 Provinsi Pilih dari pilihan yang tersedia 

6 Kabupaten Pilih dari pilihan yang tersedia 

7 Kecamatan Pilih dari pilihan yang tersedia 

8 Kode Pos Tuliskan 

9 Telepon Tuliskan 

10 Fax Tuliskan  

11 Handphone Tuliskan 

12 Website Tuliskan  

13 Email Tuliskan  

14 Penanggung Jawab:  

 -Nama Tuliskan 

-Jenis Kelamin Pilih dari pilihan yang tersedia 
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No unsur Keterangan 

-No. KTP Tuliskan 

-Pendidikan Pilih dari pilihan yang tersedia 

15 Basis Program Pilih dari pilihan yang tersedia atau tambah 

data jika diperlukan 

16 Status lembaga:  

-Tahun Berdiri Tuliskan 

-Notaris Tuliskan 

-No Akte Tuliskan 

-Tanggal Tuliskan 

-No. NPWP Tuliskan 

17 Kepemilikan Pilih dari pilihan yang tersedia 

18 No. Izin  Tuliskan 

19 Tanggal Tuliskan 

20 Pemberi izin Tuliskan 

21 Jenis Program Pilih dari pilihan yang tersedia atau tambah 

data jika diperlukan 

22 Jenis Pendidikan 

Keterampilan (Kursus)  

Pilih dari pilihan yang tersedia atau tambah 

data jika diperlukan 

23 Wilayah Kerja Pilih dari pilihan yang tersedia 

24 Geografis Pilih dari pilihan yang tersedia 

25 Foto bangunan PKBM Unggah foto bangunan PKBM tampak 

depan, ruang sekretariat, ruang 

pembelajaran, dan  ruang lainnya 

 

2.  DATA PENGURUS 

No unsur Keterangan 

1 Ketua:  

-Nama Tuliskan 

-Alamat Tuliskan 
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-RT/RW Tuliskan 

-Kelurahan Tuliskan 

-Provinsi Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Kabupaten Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Kecamatan Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Telepon Tuliskan 

-E-mail Tuliskan 

-Foto Unggah foto  

2. Sekretaris:  

-Nama Tuliskan 

-Alamat Tuliskan 

-RT/RW Tuliskan 

-Kelurahan Tuliskan 

-Provinsi Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Kabupaten Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Kecamatan Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Telepon Tuliskan 

-E-mail Tuliskan 

-Foto Unggah foto 

3 Bendahara:  

-Nama Tuliskan 

-Alamat Tuliskan 

-RT/RW Tuliskan 

-Kelurahan Tuliskan 

-Provinsi Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Kabupaten Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Kecamatan Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Telepon Tuliskan 

-E-mail Tuliskan 

-Foto Unggah foto 
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3. PENDIDIK 

No unsur Keterangan 

1 Detail Pendidik  

 -NIP Tuliskan 

-NUPTK Tuliskan jika memiliki 

-Nama Tuliskan 

-Tempat lahir Tuliskan 

-Tanggal Lahir Tuliskan 

-Jenis Kelamin Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Alamat Tuliskan 

-Pendidikan Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Tahun Lulus Tuliskan 

-Status Pendidik Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Jabatan   Tuliskan 

-Bidang Tuliskan 

-Sertifikat Tuliskan 

-Jenis Program Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Jenis Kursus Pilih dari pilihan yang tersedia 

-Keterangan Tuliskan 

2 Pendidik  

-Taman Penitipan 

Anak (TPA) 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

-Kelompok 

Bermain/Play Group 

(KB) 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

-Taman Kanak-Kanak 

(TK) 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Pendidikan 

Keaksaraan 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Pend. Kesetaraan 

Paket A 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Pend. Kesetaraan Tuliskan jumlah total pendidikan dari 
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No unsur Keterangan 

Paket B pendidik sesuai program 

 -Pend. Kesetaraan 

Paket C 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Kursus dan Pelatihan Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM) 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Pend. Pemberdayaan 

Perempuan dan Gender 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Bimbingan Belajar 

dan Konseling 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Tenaga 

Kebersihan/dapur 

Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

tenaga kebersihan sesuai program 

 -Satpam Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pendidik sesuai program 

 -Supir (antar jemput) Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

satpam sesuai program 

 -Pengurus/Pengelola Tuliskan jumlah total pendidikan dari 

pengelola sesuai program 

 

4. FASILITAS 

No unsur Keterangan 

1 Luas lahan/Tanah Tuliskan 

2 Luas Bangunan Tuliskan 

3 Ruang Tamu Tuliskan 

4 Ruang Sekretariat Tuliskan 

5 Ruang Kantor Pengurus Tuliskan 

6 Ruang Belajar Teori Tuliskan 

7 Ruang Praktek Keterampilan Tuliskan 

8 Ruang Bermain/Belajar Tuliskan 



 

Pedoman Penerapan NILEM PKBM  

No unsur Keterangan 

9 Ruang Serbaguna Tuliskan 

10 Ruang Usaha/Produksi Tuliskan 

11 Ruang Perpustakaan/TBM Tuliskan 

12 Ruang Penjaga/Satpam Tuliskan 

13 Ruang Ibadah Tuliskan 

14 Ruang Dapur/MCK Tuliskan 

15 Kursi Tamu Tuliskan 

16 Meja/Kursi/Lemari Sekretariat Tuliskan 

17 Meja/Kursi/Lemari Kantor Pengurus Tuliskan 

18 Meja/Kursi ruang belajar teori Tuliskan 

19 Meja/Kursi ruang keterampilan Tuliskan 

20 APE PAUD Tuliskan 

21 Mesin tik manual Tuliskan 

22 Komputer Tuliskan 

23 Printer Tuliskan 

24 Mesin fax/telepon Tuliskan 

25 Alat Keterampilan sesuai program Tuliskan 

26 Papan tulis Tuliskan 

27 Buku ajar/modul:  

 -PAUD Tuliskan 

-Keaksaraan Tuliskan 

 -PAket A Tuliskan 

-Paket B Tuliskan 

-Paket C Tuliskan 

-Keterampilan Tuliskan 

-Pendidikan Perempuan dan Gender Tuliskan 

28 Kendaraan operasional Tuliskan 

29 lainnya Tuliskan 

 

5. PESERTA DIDIK 
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No unsur Keterangan 

 Rekap Peserta Didik  

1 -Jenis program Pilih dari pilihan yang tersedia 

2 -Jenis Kursus Pilih dari pilihan yang tersedia 

3 -Tahun Tuliskan 

4 -Laki-laki Tuliskan 

5 -Perempuan Tuliskan 

6 -Keterangan Tuliskan 

   

 Detail Peserta Didik  

1 -NIPD ( Nomor Induk 

Perserta Didik) 

Tuliskan 

2 -Nama Tuliskan 

3 -Tempat Lahir Tuliskan 

4 -Tanggal Lahir Tuliskan 

5 -Jenis Kelamin Pilih dari pilihan yang tersedia 

6 -Alamat Tuliskan 

7 -Pekerjaan  Tuliskan 

8 -Keterangan Tuliskan 

 

6. SARANA 

No unsur Keterangan 

1 Lab. Komputer Tuliskan 

2 Perpustakaan/Taman Bacaan Tuliskan 

3 Musholla Tuliskan 
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7. KEMITRAAN 

No unsur Keterangan 

1 Mitra Tuliskan nama mitra 

2 Kemitraan Tuliskan bentuk kemitraan 

3 Tahun Tuliskan 

4 Barang Jasa Tuliskan berupa barang, jasa atau barang dan jasa 

5 Dana Tuliskan berapa dana yang diterima 

8. PRESTASI 

No unsur Keterangan 

1 Penghargaan:  

-Penghargaan Tuliskan nama penghargaan 

-Dari Tuliskan 

-Tahun Tuliskan 

2 Pelatihan:  

-Pelatihan Tuliskan nama pelatihan 

-Penyelenggara Tuliskan 

-Lama Pelatihan Tuliskan 

-Tahun Tuliskan 

-Tempat Tuliskan tempat pelaksanaan 

pelatihan 

3 Pengabdian Masyarakat:  

-Pengabdian Tuliskan bentuk pengabdian 

-Tujuan Tuliskan 

-Durasi Tuliskan berapa lama berlangsung 

 

 

 

 

 



 

Pedoman Penerapan NILEM PKBM  

 

B. Pemutakhiran data 

1. Pemutakhiran data hanya dapat dilakukan oleh lembaga, lingkup 

pemutakhiran data adalah 

a. penambahan data  

b. Perubahan data 

2. Teknis pemutakhiran data lebih lengkapnya terlampir 

3. Bila mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi NILEM PKBM 

silahkan menghubungi Subdit Kelembagaan dan Kemitraan di nomor 

telepon 021-5725502 atau melalui email ke nilempkbm@gmail.com. 

Contoh:  NILEM  PKBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nilempkbm@gmail.com
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01. 1. 01. 0000. 3. 1. 0001 
 

Nomor urut Provinsi 

Kode Kab/Kota di Provinsi (1 Kab, 2. Kota) 

Kode Klasifikasi Lembaga/PKBM (Lembaga: 

kode 1 Nasional; kode 2 Provinsi; kode 3 lokal  

Kode akreditasi (belum terakreditasi kode 1; 

sudah terakreditasi kode 2  

Nomor urut PKBM di setiap Kab/Kota 

Nomor urut Kab./Kota di Provinsi 

 

Nomor urut Kecamatan 
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BAB  IV 

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI NILEM PKBM 

 

A. Petugas NILEM Dinas Pendidikan Provinsi 

Membuat  User Login  untuk kabupaten /Kota: 

Login / Masuk ke area Anggota   

 

Setelah berhasil masuk maka akan telihat area area admin provinsi 

Info admin  

User       agung        nama login  

Provinsi DKI Jakarta        nama 

provinsi 

Info Baru  

admin dengan level provinsi dapat 

menulis kan info tentang PKBM 

atau informasi apapun tentang PKBM 

Konfirmasi Berita 

admin dengan level provinsi bisa menyetujui apakah berita yang di kirim 

oleh lembaga  dengan area provinsinya akan di publis (di tampilakan di 

halaman depan aplikasi ) atau tidak. 
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Lembaga Baru  

admin dengan level provinsi akan menerima daftar lambaga yang 

sebelumnya sudah di proses oleh kabupaten, yang di anggap oleh 

kabupaten sudah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan nilem 

( nomor induk lembaga ).  Terlihat jumlah daftar lembaga yang dianggap 

oleh kabupaten kota sudah memenuhi semua persyaratan untuk 

mendapatkan nilem bila tidak telihat coba klik untuk menyakinkan 

bahwa jumlah daftar sudah benar. 

Lembaga Belum Akreditasi  

admin dengan level provinsi akan dapat melihat daftar lembaga – 

lembaga yang belum di akreditasi di area provinsinya . 

Konfirmasi Lembaga  

admin dengan level juga provinsi  akan mendapat kan daftar lembaga 

yang mengubah datanya di area provinsinya 

 

Untuk membuatkan User Login  Kabupaten/kota 

 

Pilih menu User  maka akan terbuka daftar user di area provinsinya 

 

keterangan : 

User  =  daftar nama – nama user untuk  login 

Level =  daftar tingkatan level  
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 Provinsi = level provinsi dapat melihat semua user dengan level  

di bawahnya  

 Lembaga = level Kabupaten/Kota   

 Lembaga =  level Lembaga/PKBM 

Email = daftar email yang di daftarkan untuk registrasi  

Provinsi = daftar provinsinya  

Lembaga  = nama lembaga nya  

Ubah/Hapus = level provinsi dapat merubah kata sandinya sendiri dengan 

mengklik ubah ( gambar pensil ) dan level provinsi juga dapat mengubah 

kata sandi yang tingkatan level di bawahnya ( Kabupaten/Kota dan 

Lembaga ) juga dapat menghapusnya (gambar silang). 

 

Untuk menambahkan User login kabupaten klik menu Tambah Data 

 

Kemudian akan masuk ke area Tambah Data User 

 

 

User   = di isi dengan nama untuk Login 

Password   = kata sandi 

Konfirmasi  = di isi sama dengan Kata Sandi 
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Email   = Email harus benar-benar harus email yang masih berlaku 

karena nanti aplikasi akan mengirim user dan password 

ke email tersebut. Temtunya di isi dengan Email untuk  

user kabupaten/kota kota yang akan di buat 

Provinsi  = Provinsi sudah tidak bisa di ubah ( sesuai  provinsi saat 

login ) 

Kabupaten  = Kabupaten harus di pilih sesuai dengan kabupaten mana 

yang akan anda buatkan user loginnya  

Kecamatan  = Kecamatan bisa di abaikan saja. 

Setelah mengklik tombol kirim maka aplikasi akan mengirim email ke 

email tersebut diatas, maka user  kabupaten/kota harus mengaktifkan 

sendiri user loginnya dengan cara masuk ke email yang didaftarkan oleh 

admin level provinsi 

User Kabupaten akan mendapat email seperti ini : 

 

Akan menerima email dari Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Masyarakat dengan Subject Registrasi yang berisi : 

 

Klik klik konfirmasi masuk untuk mengaftifkan user login nya ( kalo tidak 

di klik maka user tersebut tidak bisa login di aplikasi PKBM  

setelah di aktifkan maka user login kabupaten sudah aktif dan user tersebut 

bisa login/masuk ke dalam aplikasi PKBM. 

User dan password yang di kirim aplikasi sesuai yang 

di isi saat penambahan user login oleh admin provinsi 
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Tanggung Jawab dan area kerja admin level provinsi : 

Admin level provinsi dapat melihat, mengubah dan menghapus semua 

lembaga yang berada di area provinsinya. 

 

 

 

 

Admin level provinsi dapat menghapus semua user yang berada di area 

provinsinya. 
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Admin level provinsi dapat menambah, mengubah  dan menghapus info 

PKBM yang akan di tampilkan di halaman depan aplikasi PKBM (Menu 

Info Baru) 

 

Admin level provinsi dapat mengubah, menghapus  atau menyetujui apakah 

berita dari PKBM di area  provinsinya boleh di tampilkan di halaman depan 

aplikasi PKBM (Menu Konfirmasi Berita ). 

 

Admin level provinsi dapat menyetujui apakah lembaga di are provinsi bisa 

mendapat kan nilem atau tidak atau di tunda karena masih kurang 

persyaratan dokumennya. Harus di perhatikan daftar ini ber isi lembaga 

lembaga yang sebelumnya sudah memenuhi semua persyaratan yang harus 

di lengkapi oleh lembaga di kabupaten/kota. Jadi disini akan terlihat 

lembaga lembaga yang sudah di nyatakan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan nilem oleh kabupaten/kota yang di sertai dengan dokumen 

lengkap (Menu Lembaga Baru). 

Admin level provinsi dapat merubah status lembaga yang sebelumnya belum 

mendapat akreditasi menjadi lembaga terakreditasi (Menu Lembaga Blm 

Akreditasi). 



 

Pedoman Penerapan NILEM PKBM  

 

Admin level provinsi dapat melihat dan menyetujui perubahan pada 

lembaga di area provinsinya bila ada perubahan di lembaga di area 

provinsinya ( Konfirmasi Lembaga ). 
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Admin level provinsi dapat mencetak laporan rekap atau detail pada 

menu data keseluruhan. 

 

Provinsi bisa di pilih sesuai laporan yang akan di cetak bila ingin cetak 

per Kabupaten/Kota silahkan pilih Kabupaten/Kota atau tingkat 

kecamatan kemudian tekan tombol search (bergambar kaca pembesar). 

Setelah telihat di daftar maka baru bisa pilih mau cetak rekap atau cetak 

detail tinggal pilih setelah itu tekan tombol cetak (bergambar printer). 
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Report Rekap 

 

Report Detail 
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B. Petugas NILEM PKBM Dinas Pendidikan  Kabupaten/Kota 

Mengubah Password  Lembaga  

Kabupaten/Kota mengubah/menganti password lembaga yang berada di 

area kabupaten/Kota 

Login/Masuk ke Area Anggota/Kabupaten 

 

Setelah berhasil masuk maka akan telihat area admin Kabupaten/Kota. 

Info admin  

User = nama login  

Kota = nama Kabupaten / Kota 

 

Info Baru  

admin dengan level 

Kabupaten/Kota dapat menulis kan 

info tentang PKBM atau informasi apapun tentang PKBM 

Konfirmasi Berita 

admin dengan level kabupaten  bisa menyetujui apakah berita yang di 

kirim oleh lembaga dengan area kabupatennya akan di publis (di 

tampilakan di halaman depan aplikasi ) atau tidak. 
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Lembaga Baru  

admin dengan level kabupaten akan menerima daftar lambaga yang  baru 

mendaftar untuk di verifikasi yang  akan di terangkan lebih detail di 

tanggung jawab  dan area kerja admin kabupaten/kota . Terlihat jumlah 

daftar lembaga baru bila tidak telihat coba klik untuk menyakinkan 

bahwa jumlah daftar sudah benar. 

Konfirmasi Lembaga  

admin dengan level  kabupaten juga  akan mendapat kan daftar lembaga 

yang mengubah datanya di area kabupatennya  

 

Untuk membuatkan User Login  Kabupaten/kota 

Pilih menu User  maka akan terbuka daftar user di area provinsinya 

 

keterangan : 

User  = daftar nama – nama user untuk  login 

Level  = daftar tingkatan level  

 Kabupaten = level Kabupaten/Kota dapat melihat semua user 

dengan level  di bawahnya 

 Lembaga  = level Lembaga/PKBM 
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Email = daftar email yang di daftarkan untuk registrasi  

Provinsi   = daftar provinsinya  

Lembaga  =  nama lembaga nya  

 

Ubah/Hapus = level kabupaten dapat merubah kata sandinya sendiri 

dengan mengklik ubah ( gambar pensil ) dan level di 

bawahnya ( Lembaga ) juga dapat menghapusnya 

(gambar silang). 

 

Tanggung Jawab dan area kerja admin level Kabupaten: 

Admin level Kabupaten/Kota dapat melihat dan menghapus semua 

lembaga yang berada di area Kabupaten/Kotanya. 

 

Admin level Kabupaten/Kota dapat  mengubah dan menghapus semua 

user yang berada di area kabupaten/Kotanya. 
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Admin level Kabupaten/Kota dapat menambah, mengubah  dan 

menghapus info PKBM yang akan di tampilkan di halaman depan 

aplikasi PKBM (Menu Info Baru). 

 

Admin level Kabupaten/Kota  dapat mengubah, menghapus  atau 

menyetujui apakah berita dari PKBM di area  kabupatennya boleh 

ditampilkan di halaman depan aplikasi PKBM (Menu Konfirmasi 

Berita). 

 

Admin level Kabupaten/Kota  akan memproses  lembaga yang baru 

daftar sesuai persyaratan lembar verifikasi , lembaga yang baru daftar 

harus memenuhi syarat untuk dapat mengajuakan untuk mendapatkan 

nilem, untuk mencetak lembar Verifikasi 
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Tekan Menu Lembaga Baru, maka akan terlihat list lembaga baru daftar 

 

Tekan Tembol ini mencetak  lembar verifikasi 

dibawa ini lembar Verfikasi, yang harus di perhatikan lembaga harus 

memenuhi beberapa persyaratan seperti : 

 - Memiliki minimal 3 jenis program  

- Kepengurusan yang jelas ( Ketua, Seketaris dan Bendahara ) 

- Rekap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

- Rincian tenaga pendidik 

- Rekap peserta didik 

- Rincian peserta didik 

- Sarana dan prasarana 

- Dukungan ke mitraan dengan instansi lembaga lain  

- Pengalaman dan prestasi 

- Potensi 
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Setelah semua persyaratan dan dokumen – dokumen penyertanya 

lengkap maka tinggal di tentukan lolos atau tidak lolos lembaga tersebut 

untuk mendapatkan nilem,  jika tidak lolos maka beri penjelasan kenapa 

tidak lolos. 

 

Bila lolos maka di tandatangani dan di stempel oleh petugas NILEM 

Kabupaten/Kota, berikan nomor verifikasi 

 

Diberi tanda centang 

(√) jika syarat  

terpenuhi dan tanda  

silang ( X ) jika syarat 

belum terpenuhi  

Tanda tangan 

Kabupaten /kota yang 

memproses Verifikasi 
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Setelah memberikan nomor verifikasi maka harus diisi ke data 

 

Tekan Tombol ini untuk mengisi nomor Verifikasi 

 

Setelah di simpan baru bisa di proses verifikasi,  pilih dengan 

memberikan tanda centang di depan nilem sementara  lembaga tersebut 

kemudian tekan tombol proses. Lembaga yang sudah di proses akan 

hilang dari daftar lembaga baru, lembaga tersebut akan berpindah ke 

daftar lembaga baru di level Provinsi. 

Isi nomor Verifikasi  

kemudian simpan  
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Cara  Memeriksa  Jumlah Jenis Program pada lembaga 

tekan tombol lembaga 

 

 

Cari lembaga yang akan di periksa datanya (tombol kaca pembesar), 

setelah di temukan tekan tombol edit (bergambar  pencil) baru cari Jenis 

program yang di miliki oleh lembaga tersebut 
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Cara Memeriksa Data Kepengurusan dalam lembaga 

Tekan menu  Pengurus untuk melihat daftar pengurus 

 

Tekan Jabatan atau ubah (gambar pensil) untuk melihat atau mengubah 

data detail pengurus 

Tekan Hapus (gambar silang) untuk menghapus data pengurus 

Cara Mengetahui  Rekap Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Tekan menu  Pendidik  untuk melihat daftar pendidik 
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Cara Mengetahui  Rincian Tenaga Pendidik 

Tekan menu  Pendidik  untuk melihat daftar pendidik kemudian tekan 

tombol detail pendidik 

 

Cara Mengetahui  Rekap Peserta Didik  

Tekan menu  Perst Didik  untuk melihat daftar peserta didik 

 

Cara Mengetahui  Rincian Peserta Didik  

Tekan menu  Perst Didik  untuk melihat daftar peserta didik kemudian 

tekan Jenis program nya  
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Cara Mengetahui  Sarana Prasarana 

Tekan menu  Sarana untuk melihat daftar peserta 

 

Cara Mengetahui  Dukungan kemitraan 

Tekan menu  Kemitraan untuk melihat daftar kemitraan 

 

Cara Mengetahui  Pengalaman dan prestasi 

Tekan menu  Prestasi  untuk melihat daftar Penghargaan, Pelatihan dan 

Penghargaan Masyarakat 
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Untuk Potensi lembaga silahkan di simpulkan sendiri  

Admin level Kabupaten/Kota  dapat melihat dan menyetujui perubahan 

pada lembaga di area kabupatennya nya bila ada perubahan di lembaga di 

area Kabupaten/Kota        (Konfirmasi Lembaga). 

 

 

Admin level Kabupaten/Kota dapat mencetak laporan rekap atau detail 

pada menu data keseluruhan 
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Provinsi bisa di pilih sesuai laporan yang akan di cetak bila ingin cetak 

per Kabupaten/Kota silahkan pilih Kabupaten/Kota nya atau tingkat 

kecamatan kemudian tekan tombol search (bergambar kaca pembesar). 

Setelah telihat di daftar maka baru bisa pilih mau cetak rekap atau cetak 

detail tinggal pilih setalah itu tekan tombol cetak (bergambar printer). 
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Report Rekap 

 

Report Detail 
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C. PKBM  yang sudah punya NILEM (NILEM lama) 

Untuk yang sudah punya nilem lama harus daftar ulang sama seperti 

pengajuan nilem baru tetapi data yang sudah pernah di isi akan tetap ada 

kecuali data kegiatan dan peserta didik. 

 

Setelah itu klik tombol masuk  

 

Cara mudah untuk mendapatkan Nama penanggung jawab dan nomor 

nilem lama 

Buka nilem database pilih menu Data Keseluruhan 

 

User  di isi dengan Nama 

Penanggung Jawab Lembaga 

Kata sandi di isi dengan 

nomo nilem lama nya  

Pilih Menu Data 

Keseluruhan Untuk 

mencari PKBM anda 
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Tampilan Data Keseluruhan 

 

 

Tampilan setelah proses pencarian 

 

 

 

Pilih nama kemudian 

tulis nama pkbm yang 

akan di cari, klik 

tombol bergambar 

kaca pembesar 

Jika Kesulitan mencari pkbm 

dapat menelusuri 

berdasarkan Propinsi, 

kabupaten dan kecamatan 
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Mendapatkan Nama penanggung Jawab dan Nomor NILEM lama 

 

Silahkan salin atau tulis ulang di area Login/Masuk 

 

Klik masuk untuk mendapatkan user dan login yang baru. 

Nanti akan keluar menu registrasi 

 

Nama Penanggung 

Jawab 

Nomor Nilem 

Lama 

User  di isi dengan Nama 

Penanggung Jawab Lembaga 

Kata sandi di isi dengan 

nomor nilem lama nya  
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User  = masukan nama untuk login ( masuk ) 

Password  = masukan password ( kata sandi ) untuk  login 

Konfirmasi  = masukan password( kata sandi ) sekali lagi  

Email  = masukan email yang benar masih bisa digunakan  

disarankan buka dulu email anda dan yakin kan bahwa email yang 

anda masukan  benar  

Provinsi  = masukan propinsi di mana lembaga anda terdaftar 

Kabupaten  = masukan Kab/Kota di mana lembaga anda terdaftar  

Kecamatan = masukan kecamatan di mana lembaga anda terdaftar 

Setelah semua terisi maka klik Kirim 

 

Proses kirim , aplikasi akan mengirim email ke email anda (email anda 

harus jelas dan masih bisa di gunakan) 

 

 Anda akan menerima email sbb : 

 

Buka email tersebut  : 

 

 

Kemudian kelik link 

klik Konfirmasi Masuk  

untuk mengaktifakan 

keanggotaan anda 
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Kemudian klik link klik Konfirmasi Masuk  untuk mengaktifkan 

keanggotaan anda 

Setelah anda mengklik maka anda akan kembali ke halaman awal 

aplikasi NILEM PKBM 

Kemudian anda sudah bisa login ( masuk ) 

 

Halaman yang harus anda isi: 

 

Lembaga  = halaman untuk mengisi semua profil lembaga 

Pengurus  = halaman untuk mengisi semua profil pengurus 

Pendidik  = halaman untuk mengisi semua profil pendidik dan 

detail pendidik 

Fasilitas  = halaman untuk mengisi fasilatas lembaga 

Perst Didik  = halaman untuk mengisi kegitan dan peserta didik 

Sarana  = halaman untuk mengisi sarana dan prasana yg 

tersedia di lembaga tsb 

Kemitraan  = halaman unutk mengisi data kemitraan 

Prestasi  = halaman untuk mengisi data prestasi 

Menu Verifikasi  = untuk mencetak Form Verifikasi lembaga anda 

Gambar :   

Masukan user dan 

passwordnya kemudian 

tekan tombol masuk  

anda sudah bisa 

mengisi data lembaga 

anda 
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1. Lembaga Form : 

 

Browse untuk 

memilih photo yang 

akan di upload/di 

masukan ke web 
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Tombol  : 

Tambah data  = untuk mengisi data baru 

Gambar pinsil = untuk ubah data 

Gambar silang = untuk menghapus data  

 

2. A. Daftar Pengurus 

 

 

Status Lembaga dan 

Perijinan dapat di isi/ubah 

dengan mengklik tombol 

ubah  

Untuk menambah data 

Jenis Program dan Jenis 

Kursus dengan  mngklik 

Tombol data, untuk edit 

klik yang bergambar pensil  

dan hapus yang bergambar 

silang  

Setelah semua data di isi 

klik tombol Simpan untuk 

menyimpan semua data  di 

saat yang sama akan keluar 

nilem sementara. 

Untuk menambahkan Data 

Pengurus klik tombol 

Tambah Data di Menu 

Pengurus 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari jabatan 

untuk ubah data 
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2. B. Form isian Data Pengurus  

Untuk mengisi data pengurus klik tombol Tambah Data 

 

 

 

 

3. A. Daftar Pendidik 

 

 

Klik tombol 

Kembali untuk 

kembali ke Daftar 

Pengurus 

Browse untuk memilih photo 

yang akan di upload/di 

masukan ke web 

 

Setelah semua data di isi klik 

tombol Simpan untuk menyimpan 

semua data  pengurus . 

 

Klik tombol Tambah Data 

untuk menambah data 

Pendidik 

 

Untuk masuk ke Detail 

Pendidik 
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3. B. Form isian Rekap Pengajar 

 

 

3. C. Daftar Detail Pengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih dahulu unsur isi 

ketersedian jumlah 

Pendidik/Pengajar  dengan 

benar  kemudian klik simpan  

Klik tombol 

Tambah Data untuk 

menambah Data 

Pendidik 

 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari NUPTK 

untuk ubah data 

Klik tombol Kembali untuk 

kembali ke Daftar Pendidik 
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3. D. Form isian Data Detail Pengajar 

 

4. A. Daftar Fasilitas 

 

Setelah semua data di isi 

klik tombol Simpan untuk 

menyimpan semua data  

detail pengajar . 

 

Klik tombol Tambah 

Data untuk menambah 

Data Fasilitas 

 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari 

Fasilitas untuk 

ubah data 



 

Pedoman Penerapan NILEM PKBM  

 

4. B. Form isian Data Fasilitas 

 

5. A. Daftar Peserta Didik 

 

 

5. B. Form Isian Rekap Peserta Didik berdasarkan Jenis Program 

 

Klik tombol Tambah 

Data untuk menambah 

Data  Rekap Peserta 

Didik 

 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari Jenis Program untuk 

masuk ke detail data peserta didik 

Jenis Program yang Di 

buat 

Abaikan jika Jenis 

Program bukan Kursus, 

Jika kursus pilih kursus 

apa diadakan 
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5. C. Daftar Peserta Didik Berdasarkan Jenis Program 

 

5. D. Form isian Peserta Didik 

 

 

 

Klik tombol Tambah Data untuk 

menambah Data  Rekap Peserta 

Didik 
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6. A. Sarana 

 

6. B. Form Isian Sarana 

 

 

7. A. Daftar Kemitraan 

 

 

Klik tombol Tambah Data 

untuk menambah Data  

jumlah sarana yang ada 

 

Pilih sarana yang ada 

kemudian isi jumlah yang 

tersedia  jangan lupa simpan 

Klik tombol Tambah 

Data untuk menambah 

Data Kemitraan 

 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari Mitra 

untuk ubah data 
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7. B. Form Isian Kemitraan 

 

8. A. Daftar Prestasi 

 

 
Tombol   x untuk 

menghapus data  
Klik isi dari Mitra untuk 

ubah data 

Klik tombol Tambah Data 

untuk menambah Data 

Penghargaan, Pelatihan, 

Pengabdian 
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D. PKBM  yang belum memiliki NILEM 

1.  Buka  http://paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/nilem-pkbm/  

2  . Masuk ke menu daftar   

 

3. Form Registrasi 

 

User  = masukan nama untuk login ( masuk ) 

Password  = masukan password ( kata sandi ) untuk  masuk 

Konfirmasi  = masukan password( kata sandi ) sekali lagi  

Email  = masukan email yang benar masih bisa digunakan  

disarankan buka dulu email anda dan yakin kan bahwa email yang 

anda masukan  benar  

 

Menu Daftar  

http://paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/nilem-pkbm/
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Provinsi  = masukan Provinsi di mana lembaga anda terdaftar 

Kabupaten = masukan Kabupaten/Kota di mana lembaga anda 

terdaftar  

Kecamatan = masukan Kecamatan di mana lembaga anda terdaftar 

Setelah semua ter isi maka klik  Kirim 

 

Proses kirim , aplikasi akan mengirim email ke email anda (email anda 

harus jelas dan masih bisa digunakan) 

 

4. Email Konfirmasi sebagai berikut: 

 

Buka email tersebut  : 

 

5. Halaman yang harus anda isi: 

 

 

 

Kemudian klik link klik 

Konfirmasi Masuk  untuk 

mengaktifkan ke 

anggotaan anda 
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Lembaga  = halaman untuk mengisi semua profil lembaga 

Pengurus  = halaman untuk mengisi semua profil pengurus 

Pendidik  = halamana untuk mengisi semua profil pendidik dan 

detail pendidik 

Fasilitas  = halaman untuk mengisi fasilatas lembaga 

Perst Didik  = halaman untuk mengisi kegitan dan peserta didik 

Sarana  = halaman untuk mengisi sarana dan prasana yg 

tersedia di lembaga tsb 

Kemitraan  = halaman unutk mengisi data kemitraan 

Prestasi  = halaman untuk mengisi data prestasi 

Menu Verifikasi   = untuk mencetak Form Verifikasi lembaga anda  

Gambar :   

1. Lembaga Form : 

 

Browse untuk 

memilih photo yang 

akan di upload/di 

masukan ke web 
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Tombol  : 

Tambah data = untuk mengisi data baru 

Gambar pinsil = untuk ubah Data 

Gambar silang = untuk menghapus data  

 

2. A. Daftar Pengurus 

 

 

 

Status Lembaga dan 

Perijinan dapat di isi/ubah 

dengan mengklik tombol 

ubah  

Untuk menambah data Jenis 

Program dan Jenis Kursus 

dengan  mngklik Tombol 

data, untuk edit klik yang 

bergambar pensil  dan hapus 

yang bergambar silang  

Setelah semua data di isi klik 

tombol Simpan untuk 

menyimpan semua data  di 

saat yang sama akan keluar 

nilem sementara. 

Untuk menambahkan 

Data Pengurus klik 

tombol Tambah Data 

di Menu Pengurus 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari jabatan 

untuk ubah data 
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2. B. Form isian Data Pengurus  

   Untuk mengisi data pemngurus klik tombol Tambah Data 

 

 

3. A. Daftar Pendidik 

 

Klik tombol Kembali 

untuk kembali ke 

Daftar Pengurus 

Browse untuk 

memilih photo yang 

akan di upload/di 

masukan ke web 

 

Setelah semua data di isi klik 

tombol Simpan untuk 

menyimpan semua data  

pengurus . 

 

Klik tombol Tambah Data 

untuk menambah data 

Pendidik 

 

Untuk masuk ke Detail 

Pendidik 

k 
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3. B. Form isian Rekap Pengajar 

 

3. C. Daftar Detail Pengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih dahulu unsur isi ketersedian jumlah 

Pendidik/Pengajar  dengan benar 

kemudian klik simpan  

Klik tombol Tambah 

Data untuk menambah 

Data Pendidik 

 
Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari 

NUPTK untuk 

ubah data 

Klik tombol 

Kembali untuk 

kembali ke Daftar 

Pendidik 
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3. D. Form isian Data Detail Pengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah semua data di isi 

klik tombol Simpan 

untuk menyimpan semua 

data  detail pengajar . 
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A. Daftar Fasilitas 

 

6. A.  Sarana 

 

 

Klik tombol Tambah 

Data untuk menambah 

Data Fasilitas 

 

Tombol   x untuk 

menghapus data  
Klik isi dari Fasilitas 

untuk ubah data 

Klik tombol Tambah Data 

untuk menambah Data  

jumlah sarana yang ada 
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6. B. Form isian Sarana 

 

7. A. Daftar Kemitraan 

 

 

 

7. B. Form isian Kemitraan 

 

 

 

Pilih sarana yang ada 

kemudian isi jumlah yang 

tersedia  jangan lupa simpan 

Klik tombol Tambah 

Data untuk menambah 

Data Kemitraan 

 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari Mitra 

untuk ubah data 
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8. A. Daftar Prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombol   x untuk 

menghapus data  

Klik isi dari Mitra 

untuk ubah data 

Klik tombol Tambah Data untuk 

menambah Data Penghargaan, 

Pelatihan, Pengabdian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Acuan Penerbitan Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM online ini 

disusun dengan memberikan penjelasan tentang konsep, tujuan, dan prosedur 

penerbitan serta pengendalian Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM. Hal 

ini dimaksudkan agar mudah dipahami dan diimplementasikan di lapangan. 

Oleh karena itu, diharapkan acuan ini dapat dijadikan panduan bagi pihak-

pihak terkait dalam pengajuan dan penerbitan NILEM PKBM online, 

sehingga kegiatan Penerbitan NILEM PKBM online terlaksana dengan baik. 

 

 


