
No Aplikasi Nilem PKBM lama Aplikasi Nilem PKBM baru 
1 Direktorat  Pendidikan Masyarakat 

menerbitkan pedoman, 
menyediakan instrumen, 
menyediakan sistem, fasilitas 
operasional, pengendali data 
lembaga PKBM secara nasional 
dan melatih petugas entry data di 
Dinas Pendidikan Provinsi 

Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Masyarakat menerbitkan pedoman, 
menyediakan instrumen, menyediakan 
sistem, fasilitas operasional, pengendali 
data lembaga PKBM secara nasional 
dan mensosialisasikan perubahan 
aplikasi kepada  petugas entry data di 
Dinas Pendidikan Provinsi 

2 PKBM menyiapkan berkas data-
data, mengisi instrumen dan 
melampirkan kelengkapan 
dokumen lembaga, seperti: akta 
pendirian izin operasional 
lembaga PKBM, dan mengajukan 
ke Dinas Pendidikan Kab./Kota 

PKBM mendaftarkan lembaganya 
secara online dengan menggunakan e-
mail lembaga, kode aktivasi kemudian 
dikirimkan ke e-mail lembaga, lembaga 
kemudian mengaktifkan akun lembaga 
tersebut dan selanjutnya dapat mengisi 
instrumen yang telah disediakan sesuai 
dengan kondisi lembaga yang 
sebenarnya, setelah menyelesaikan 
pengisian format kemudian mencetak 
format verifikasi Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota dengan  menyertakan 
kelengkapannya. Lembar verifikasi 
tersebut kemudian diserahkan ke Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk 
dilakukan verifikasi terhadap lembaga 
yang mengajukan NILEM PKBM 
tersebut.  

3 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
melakukan verifikasi data dan 
berkas, penerbitan rekomendasi, 
mengirim dokumen instrumen 
NILEM ke Dinas Pendidikan 
Provinsi. 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
mendapatkan akun untuk dapat 
mengakses aplikasi NILEM PKBM, 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
kemudian melakukan verifikasi dengan 
menggunakan lembar verifikasi yang 
diserahkan lembaga yang mengajukan, 
melihat secara langsung eksistensi 
lembaga dan melihat data yang telah 
diinput oleh lembaga secara online, 
hasil verifikasi kemudian diteruskan ke 
Dinas Pendidikan Provinsi secara online 
untuk ditindaklanjuti. 

4 Dinas Pendidikan Provinsi 
melakukan entry data, 
menerbitkan NILEM PKBM, dan 
up date data 

Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan 
NILEM PKBM dengan melihat data 
PKBM secara online berdasarkan daftar 
PKBM yang telah lolos verifikasi dari 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 
lembaga PKBM yang tidak lolos 
verifikasi datanya dihapus dari sistem 

5 Contoh NILEM                            
01. 1. 01. 3. 1. 0001 

Contoh NILEM       
 01. 1. 00. 0000. 3. 1. 0001 (terdapat 
penambahan nomor kode kecamatan) 
      

6  Setelah NILEM PKBM terbit, lembaga 
dapat mengedit profil lembaganya 
sesuai dengan perkembangan terbaru 
(dengan persetujuan admin) 

7  PKBM dapat mengirimkan berita 
lembaganya agar dapat ditampilkan di 
aplikasi NILEM PKBM 

!

Perubahan mekanisme pengajuan dan aplikasi NILEM 
PKBM



(proses penerbitan NILEM lama) (proses penerbitan NILEM Baru)

Perubahan mekanisme pengajuan dan aplikasi NILEM 
PkBM

1. !!Proses penerbitan NILEM PKBM melibatkan 
pengurus PKBM untuk mengisi instrumen
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2.   Penambahan  nomor pada NILEM untuk 
mengakomodir nomor Kecamatan

Contoh:  NILEM  PKBM lama

Contoh:  NILEM  PKBM baru



Pengantar

Berita 

Pada Menu bagian atas terdapat bagian yang menjelaskan tentang Tujuan, 
ketentuan dan juga Panduan Penggunaan yang dimana dapat memberikan 
informasi yang jelas mengenai  isi dan tujuan dari NILEM PKBM ini. 

1. Tampilan awal pada database nilem PKBM
Berisi tentang  kata pengantar, info PKBM dan juga 
berita PKBM sesuai dengan gambar dibawah 

  Gambar 1.1 tentang  halaman muka.

Info PKBM

                        Panduan penggunaan
NILEM PKBM (Pusat Kegiatan belajar masyarakat)

aplikasi nilem pkbm ini terbagi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian dalam 

Bagian 1 : Halaman depan



      Gambar 1.2 berisi tentang tujuan dan juga penerapan NILEM PKBM.

 Gambar 1.3 berisi tentang ketentuan dan prosedur mendapatkan NILEM PKBM.

Pada kolom disamping dapat dilihat KOtak dialog untuk login sebagai 
anggota dan juga menu register bagi peserta baru. Dan pada bagian bawah 
terdapat Nilem database dimana didalam nilem database tersebut berisi 
tentang :

1. Data keseluruhan 
2. Tahun berdiri
3. Klasifikasi
4. Akreditasi
5. Wilayah Geografis
6. Jenis Program
7. Kepemilikan

NOmor Induk yang 
baru



1.  Data keseluruhan 
     Pada screen ini ditampilkan mengenai data seluruh peserta 

NILEM PKBM yang di presentasikan sesuai dengan gambar 
dibawah

Gambar 1.4 berisi tentang data keseluruhan peserta NILEM PKBM 

Kita dapat menggunakan fasilitas ini untuk mencari daftar 
peserta NILEM PKBM 

2.  Tahun Berdiri
     Pada layar berikut ditampilkan tahun berdiri dari masing-

masing peserta yang mengikuti NILEm PKBM yang dapat 
dilihat dari gambar dibawah

Isi dari Data 
Keseluruhan 
pada nilem

Tahun 
Berdiri

Gambar 1.5 Berisi tentang informasi tahun berdiri dari masing-masing peserta 
NILEM PKBM



3. Klasifikasi
     Pada layar berikut kita dapat melihat klasifikasi dari 

masing-masing peserta NILEM PKBM dimana terdapat 4 
klasifikasi yang distandarisasikan yaitu Internasional, 
Nasional, Provinsi dan juga Kabupaten/Kota.

PKBM 
Berdasarkan 
Klasifikasi 

 Gambar 1.6 Berisi tentang informasi klasifikasi dari masing-masing peserta 
NILEM PKBM

4.    Akreditasi
     Pada layar berikut kita dapat melihat status akreditasi dari 

masing-masing peserta NILEM PKBM

Status PKBM

Gambar 1.7 Berisi informasi tentang status akreditasi dari masing-masing 
peserta NILEM PKBM



5.  Wilayah Geografis
     Pada layar berikut ditampilkan informasi mengenai letak 

geografis dari masing-masing peserta NILEM PKBM dimana 
dibedakan menajadi 8 kategori yaitu Pedesaan, Perkotaan, 
Pesisir, Pegunungan, Kepulauan, Perbatasan, Terpencil 
dan lainnya.

Wilayah 
geografis

Gambar 1.8 Berisi tentang letak geografis dari masing-masing peserta NILEM 
PKBM.

6. Jenis Program
     Pada Layar berikutdijelaskan mengenai Jenis program yang 

diikuti dari masing-masing peserta NILEM PKBM dimana ada 
12 jenis kategori program yang diikuti oleh peserta.

Gambar 1.9 berisi tentang jenis program yang diikuti oleh masing-masing 
peserta NILEM PKBM

Jenis 
Program



7.  Kepemilikan
     Pada layar berikut ditampilkan status kepemilikan dari 

masing-masing peserta NILEM PKBM, yang di 
kategorikan menjadi 6 yaitu :

1. Negeri
2. Yayasan/Org. Masyarakat
3. Perusahaan/Swasta/BUMN/BUMD
4. Lembaga/Org. Keagamaan
5. Kerja sama lembaga asing
6. Perorangan

Gambar 1.10 berisi tentang status kepemilikan dari masing-masing peserta 
NILEM PKBM

Isi dari 
Kepemilikan



Klik Pada bagian ini 
untuk memproses 

registrasi

halaman Registrasi 

silahkan Pilih  
Provinsi, Kabupaten/
kota, dan kecamatan 
dimana anda berada 

masukan e-mail 
yang anda miliki 

masukan 
password yang 
diinginkan dan 

ulangi

masukan Username 
yang diinginkan

pada Tampilan awal database nilem PKBM di Kiri 
Atas  terdapat Kotak  dialog LOGIN (MASUK) Anggota 

Kemudian Klik Pada 
Register 

Langkah 1 : LOGIN (MASUK) Anggota

Username dan Password akan anda dapatkan setelah anda 
melakukan register dengan melakukan Klik Pada Register

Untuk E-mail harus diisi karena secara otomatis aplikasi akan mengirimkan 
notifikasi bahwa anda sudah terdaftar, kemudian klik pada link yang 
terdapat dalam e-mail yang anda terima. 



berikut hasil notifikasi yang dikirimkan aplikasi NILEM PKBM 

berikut email yang dikirimkan aplikasi NILEM PKBM 

Klik pada bagian ini 
untuk kembali pada 
kotak dialog  login

Password yang 
telah dibuat

Username yang 
telah dibuat

dengan melakukan Klik Pada bagian "silahkan Klik konfirmasi  
login ini untuk bisa login ke PKBM" di email anda, anda akan  
kembali pada kotak dialog login anggota



masukan 
Password

klik pada 
login

masukan 
Username

Kotak dialog Login Anggota

Info Anggota 
BERISIKAN 
NAMA DAN 

NOMOR INDUK 
LEMBAGA  

SESUAI DENGAN 
WILAYAH 
ANGGOTA

setelAH MELAKUKAN login 
maka akan langsung masuk ke 
menu update lembaga



Langkah 2 : Update lembaga

sesudah anda memasukan username dan password atau setelah
 anda melakukan register anda akan masuk pada Halaman Update lembaga 

Info Anggota 
BERISIKAN 
NAMA DAN 

NOMOR INDUK 
LEMBAGA  

SESUAI DENGAN 
WILAYAH 
ANGGOTA

Isi formulir yang ada pada 
halaman update Lembaga 
dengan benar (sesuai dengan 
isian formulir Instrumen 
NILEM PKBM). setelah 
melakukan pengisian langkah 
selanjutnya maka tekan/Klik 
pada send untuk menyimpan apa 
yang sudah anda isikan

tekan klik 
SETELAH 
MENGISI 

SEMUA 
FORMAT   

Verifikasi  
untuk 

Mencetak 
LEMBAR 

VERIFIKASI

masukan gambar-gambar yang berkaitan dengan fasilitas lembaga, mulai dari 
bangunan fisik dan kegiatan yang terdapat pada lembaga PKBM bersangkutan  

tekan Klik 
Browse 
untuk 

memasukan 
gambar 

lalu klik 
ok

Bagian 2 : Halaman dalam

tekan klik 
Send untuk 
Mennyimpan



tekan pada 
bagian ini 

untuk 
berpindah 
Halaman

Tekan pada 
bagian ini 

untuk 
menambahkan

Tekan pada 
bagian ini 

untuk Merubah 
Tekan pada 
bagian ini 

untuk 
Menghapus

Isi formulir yang ada pada halaman Data Pengurus dengan benar (sesuai 
dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data pengurus 
PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol SEND (pada 
bagian bawah formulir isian data pengurus).

untuk foto  Pengurus 
silahkan klik Browse lalu 
cari dimana foto berada 
kemudian klik ok

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

Klik Browse untuk 
menambahkan foto

Klik Back 
untuk 

kembali



untuk masuk ke halaman update pengurus dengan cara menekan 
atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Isi formulir yang ada pada halaman Data rekap kependidikan pendidik dengan 
benar (sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data rekap 
kependidikan pendidik PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol 
Send (pada bagian bawah formulir isian data pengurus).

untuk masuk ke halaman add keppendidik dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Klik Back 
untuk 

kembali

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

Klik Send 
Untuk 

menyimpan 
perubahan

Untuk melihat perubahan yang terjadi pengurus lembaga diwajibkan 
perubahan yang terjadi kepada kabupaten dimana lembaga tersebut 
berada dan terdaftar



untuk masuk ke halaman fasilitas dengan cara menekan atau klik pada 
bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Klik Add untuk 
Menambahkan

Klik pada 
bagian ini 

untuk 
melakukan 
pencarian

Isi formulir yang ada pada halaman Data Fasilitas dengan benar 
(sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data 
Fasilitas PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol 
SEND (pada bagian bawah formulir isian data Fasilitas).

Klik pada 
bagian ini 

untuk 
melakukan 

edit



untuk masuk ke halaman add peserta didik dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

Isi formulir yang ada pada halaman add peserta didik dengan benar 
(sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data 
Fasilitas PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol 
SEND (pada bagian bawah formulir isian data Fasilitas).

Klik Back 
untuk 

kembali

untuk masuk ke halaman list sarana penunjang dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Klik Add untuk 
Menambahkan

Isi formulir yang ada pada halaman list sarana Penunjang dengan 
benar (sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah 
data Fasilitas PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik 
tombol SEND (pada bagian bawah formulir isian data Fasilitas).

Klik pada 
bagian ini 

untuk 
melakukan 

edit



Isi formulir yang ada pada halaman add kemitraan dengan benar 
(sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data 
Fasilitas PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol 
SEND (pada bagian bawah formulir isian data Fasilitas).

untuk masuk ke halaman add kemitraan dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

untuk masuk ke halaman add penghargaan dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Isi formulir yang ada pada halaman add penghargaan dengan benar 
(sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data 
Fasilitas PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol 
SEND (pada bagian bawah formulir isian data Fasilitas).

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

Klik Back 
untuk 

kembali

Klik Back 
untuk 

kembali



untuk masuk ke halaman add Pelatihan dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Isi formulir yang ada pada halaman add peserta didik dengan benar 
(sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data 
Fasilitas PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol 
SEND (pada bagian bawah formulir isian data Fasilitas).

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

Klik Back 
untuk 

kembali

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

Klik Back 
untuk 

kembali

untuk masuk ke halaman add pengabdian masyarakat dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Isi formulir yang ada pada halaman add peserta didik dengan benar 
(sesuai dengan isian formulir Instrumen NILEM PKBM). Setelah data 
Fasilitas PKBM selesai diisi dengan benar, maka tekan/klik tombol 
SEND (pada bagian bawah formulir isian data Fasilitas).



setelah melakukan pengisian diatas silahkan kembali ke UpLembaga 
dan lakukan klik pada verifikasi untuk mencetak hasil pengisian

Contoh Hasil verifikasi ada dibawah ini dan diharapkan diserahkan ke 
dinas kabupaten untuk di verifikasi dengan membawa semua berkas 
yang diminta pada instrumen.



untuk masuk ke halaman list Berita dengan cara 
menekan atau klik pada bagian menu yang terdapat pada bagian atas

Klik Add untuk 
Menambahkan

untuk menambahkan berita klik add untuk menambahkan berita 

Isi berita pada bagian yang telah disiapkan dan untuk menambahkan 
gambar klik browse, kemudian tekan/klik tombol SEND (pada 
bagian bawah formulir isian data Fasilitas).

Klik Send 
Untuk 

menyimpan

Klik Back 
untuk 

kembali

List Berita yang sudah di 
add ada pada bagian atas 
dan untuk mengedit klik 
pada action berbentuk 
Pensil


