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BADAN PUSAT STATISTIK 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA DIREKTORI LNPRT TAHUN 2021 
 

I. PENGERTIAN 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan saat ini menunjukkan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah 
Tangga (LNPRT) terus bermunculan. LNPRT sebagai bagian dari Lembaga Non-
Profit (LNP), berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai 
masalah sosial seperti penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan 
pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) perlu 
melakukan kegiatan pengumpulan data direktori melalui pendekatan 
dinas/instansi untuk mengetahui jumlah populasi LNPRT. Selain itu, kegiatan ini 
juga mendukung BPS dalam rangka penyusunan neraca nasional khususnya 
sektor LNPRT. 

B. KONSEP DAN DEFINISI 

Lembaga Non-Profit (LNP) 

Lembaga non-profit (LNP) adalah entitas legal atau sosial yang dibentuk oleh 
rumah tangga, korporasi, atau pemerintah dengan tujuan untuk memproduksi 
barang dan jasa, dimana status non-profit yang disandang tidak mengijinkan LNP 
menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi unit yang mendirikan, 
mengendalikan, atau mendanai. 

Ciri-ciri unit LNP adalah sebagai berikut: 

 lembaga non-profit umumnya adalah lembaga formal atau lembaga informal 
yang keberadaannya diakui masyarakat 

 pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih 
yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting 
yang diambil lembaga 

 tidak ada pemegang saham dengan klaim atas profit atau ekuitas lembaga 
non-profit dan anggota tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena 
profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai lembaga 

 kebijaksanaan lembaga non-profit diputuskan secara kolektif oleh anggota 
terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus 

 istilah lembaga non-profit diturunkan dari kenyataan bahwa anggota yang 
mengelola lembaga tersebut tidak mendapatkan  keuntungan finansial 
melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya 
diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis. 

Dilihat dari keterlibatannya dalam produksi, LNP dibagi menjadi dua kelompok, 
yaitu LNP yang terlibat dalam produksi pasar dan LNP yang terlibat dalam 
produksi non-pasar. Kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga terlibat 
dalam produksi pasar atau non-pasar dapat dilihat dari harga barang/jasa yang 
ditawarkan, yaitu signifikan secara ekonomi atau tidak. Harga dikatakan 
signifikan secara ekonomi jika (i) harga yang ditentukan memengaruhi besarnya 
penawaran oleh produsen dan permintaan oleh konsumen serta (ii) harga yang 
ditentukan mampu menutup separuh dari biaya produksi. 

 

Diagram di atas menggambarkan posisi LNPRT dalam kerangka LNP, bahwa 
LNPRT adalah bagian dari LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak 
dikendalikan pemerintah. 
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1. LNP yang Terlibat dalam Produksi Pasar 

LNP yang terlibat dalam produksi pasar menjual sebagian besar atau seluruh 
output-nya pada harga yang signifikan secara ekonomi. Harga yang 
ditawarkan oleh lembaga ditetapkan berdasarkan biaya produksi, dimana 
harga yang cukup tinggi dapat memengaruhi permintaan atas jasa lembaga 
tersebut. LNP yang terlibat dalam produksi pasar dapat menghasilkan surplus 
maupun defisit. Namun, surplus yang dihasilkan tidak boleh dibagikan ke 
pihak lain, melainkan ditahan oleh lembaga tersebut. Surplus yang diperoleh 
biasanya digunakan kembali pada kegiatan sejenis. Selain dari surplus yang 
dihasilkan, untuk menjalankan kegiatannya lembaga tersebut dapat 
memperoleh dana yang bersumber dari sumbangan. LNP ini dibagi menjadi 
dua kelompok, yaitu yang melayani rumah tangga dan yang melayani 
perusahaan. 
a. Melayani Rumah Tangga 

LNP yang melayani rumah tangga menyediakan barang dan jasa ke rumah 
tangga dengan harga yang signifikan secara ekonomi. Tujuan LNP tersebut 
bukan untuk amal, melainkan untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, 
atau jasa lainnya dengan kualitas yang tinggi. Contoh: sekolah, 
universitas, klinik, rumah sakit.  

b. Melayani Perusahaan  
LNP yang melayani perusahaan membatasi kegiatannya untuk melayani 
produsen pasar tertentu, menyediakan jasa bagi perusahaan dengan 
kontribusi atau iuran untuk menutup biaya penyediaan jasa tersebut. 
Iuran tersebut tidak diperlakukan sebagai transfer melainkan sebagai 
pembayaran atas jasa yang diberikan. LNP yang melayani perusahaan 
umumnya dibentuk oleh asosiasi perusahaan untuk kepentingan promosi, 
lobi politik, atau konsultasi bagi anggota. Contoh: Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia, asosiasi industri, asosiasi pengusaha 

2. LNP yang Terlibat dalam Produksi Non-Pasar 

LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar menyediakan barang/jasa bagi 
individu atau kelompok masyarakat secara gratis atau dengan harga yang 
tidak signifikan secara ekonomi. Sumber utama biaya produksi lembaga 
tersebut tidak berasal dari penerimaan atas penjualan, namun dari transfer 
pihak lain, seperti iuran rutin anggota atau sumbangan pihak ketiga 
(termasuk dari pemerintah dan pendapatan kepemilikan). LNP yang terlibat 
dalam produksi non-pasar dibedakan menjadi LNP dikendalikan pemerintah 
dan LNP tidak dikendalikan pemerintah. Indikator kendali pemerintah yang 

membagi LNP terlibat dalam produksi non-pasar ke dalam dua kelompok 
tersebut adalah: 

 Penunjukan petugas: jika pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola 
LNP atas dasar konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain, maka 
tergolong dalam LNP Pemerintah. 

 Ketentuan lain: jika ada instrumen lain diluar penunjukkan petugas yang 
memungkinkan pemerintah dapat menentukan aspek penting dari 
kebijakan umum atau program LNP, maka tergolong dalam LNP 
Pemerintah. 

 Perjanjian kontrak: jika pemerintah dapat menentukan aspek kunci dari 
kebijakan umum atau program LNP, maka tergolong dalam LNP 
Pemerintah. 

 Tingkat pembiayaan: LNP yang utamanya dibiayai pemerintah tergolong 
dalam LNP Pemerintah. Jika pembiayaan pemerintah tidak ekuivalen 
dengan pengendalian oleh pemerintah (seperti penunjukkan petugas, 
ketentuan lain, dan perjanjian kontrak), maka tidak tergolong dalam LNP 
Pemerintah. 

 Ekposur risiko: jika pemerintah menanggung sebagian besar resiko 
finansial terkait dengan kegiatan LNP, maka tergolong dalam LNP 
Pemerintah. 

Jenis LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar menurut indikator kendali 
pemerintah: 

a. LNP Dikendalikan Pemerintah 
LNP yang dikendalikan pemerintah digolongkan dalam sektor institusi 
pemerintah. Contoh: panti wreda atau panti asuhan dibawah kendali 
Dinas Sosial. 

b. LNP yang Tidak Dikendalikan Oleh Pemerintah 
LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan oleh  
pemerintah, digolongkan sebagai sektor institusi tersendiri, yaitu 
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Jadi LNPRT 
adalah entitas legal maupun sosial yang tidak dikendalikan pemerintah 
dan dibentuk untuk menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan 
harga yang tidak signifikan secara ekonomi pada anggotanya/rumah 
tangga/kelompok masyarakat. Contoh: partai politik, Ikatan Dokter 
Indonesia, dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). 
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C. KLASIFIKASI LNPRT 

Klasifikasi LNPRT berdasarkan jenis lembaga (pelaku) dibagi menjadi tujuh, yaitu 
organisasi kemasyarakatan dan partai politik, organisasi sosial, organisasi profesi, 
perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga dan hobi, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/ 
beasiswa. 

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)  
Organisasi ini dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar 
kesamaan fungsi. Terdiri dari: 
 ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,  dan ICMI 
 ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, dan Pemuda Pancasila 
 ormas wanita, seperti Fatayat dan Kalyana Mitra Wanita 
 ormas lainnya, seperti Kosgoro dan Pepabri 
 LSM, seperti Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
 Lembaga bantuan kemanusiaan, seperti Yayasan Kanker Indonesia 

2. Organisasi Sosial (Orsos)  
Organisasi ini dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum 
maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha 
kesejahteraan sosial. Terdiri dari panti asuhan, panti wreda, panti disabilitas, 
dan panti lainnya. 

3. Organisasi Profesi (Orprof) dan Serikat Buruh 
Organisasi ini dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama 
atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta 
sebagai wahana pengabdian masyarakat. Terdiri dari: 
 organisasi profesi dalam bidang ilmu sosial, seperti: Ikatan Sarjana 

Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya 
 organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI), dan sejenisnya 
 serikat buruh atau serikat pekerja 

4. Organisasi Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi 
Organisasi ini dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat dalam 
mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, dan rekreasi/hobi. 
Terdiri dari: 
 organisasi kebudayaan, seperti padepokan seni dan budaya, Himpunan 

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
 organisasi olahraga, seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, 

Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia, dan Ikatan Motor Indonesia 
 organisasi rekreasi/hobi, seperti Ikatan Penggemar Anggrek dan 

Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)  
 SLS dibawah desa, seperti RT/RW 

5. Partai Politik 
Organisasi ini dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita  untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, 
bangsa, dan negara. 
 Golkar, Demokrat, dan PDIP 

6. Lembaga Keagamaan 
Lembaga ini dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, 
mengembangkan, mensyiarkan agama. Terdiri dari: 
 Tempat ibadah, seperti masjid, gereja, pura, dan wihara 
 Lembaga Islam, seperti Lembaga Dakwah dan Majelis Ulama Indonesia  
 Lembaga Katolik/Protestan, seperti Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia 

dan Konferensi Waligereja Indonesia 
 Lembaga Hindu/Budha, seperti Perwakilan Umat Buddha Indonesia 

(Walubi) dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia 
 Perkumpulan jamaah masjid, gereja, maupun tempat ibadah lain, seperti 

Remaja Masjid dan Majelis Taklim 
 Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, organisasi kemasyarakatan 
(ormas) dibedakan menjadi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. 
Organisasi kemasyarakatan (ormas) berbadan hukum adalah yang terdaftar di 
Kementerian Hukum dan HAM, dapat berbentuk perkumpulan (berbasis 
masyarakat) dan yayasan (tidak berbasis masyarakat). Sedangkan ormas tidak 
berbadan hukum dapat dibedakan menjadi ormas yang memiliki SKT (Surat 
Keterangan Terdaftar) dan tidak memiliki SKT. Selanjutnya, klasifikasi ormas 
berdasarkan Undang-Undang tersebut akan dikelompokkan sebagai LNPRT 
berdasarkan Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving 
Households (COPNI). COPNI mengklasifikasikan LNPRT berdasarkan kegiatan 
utama lembaga. Klasifikasi ini membagi LNPRT menjadi sembilan, yaitu: 

1. Perumahan 
LNPRT yang melakukan pengembangan, pembangunan, manajemen, 
sewa/kontrak, pembiayaan, renovasi atau rehabilitasi perumahan. Contoh: 
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Yayasan Peduli Pembangunan Perumahan Pemukiman Kota Semarang, Koalisi 
Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R). 

2. Kesehatan 
LNPRT yang menghasilkan produk, peralatan dan perlengkapan kesehatan, 
jasa pasien rawat jalan, jasa rumah sakit, jasa kesehatan masyarakat, litbang 
kesehatan, atau jasa kesehatan lain. Contoh: Yayasan Kanker Indonesia, 
Yayasan Jantung Indonesia, Rumah Keperawatan dan Pemulihan Kesehatan. 

3. Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga  
LNPRT yang menghasilkan jasa rekreasi, olah raga, dan jasa kebudayaan. 
Contoh: Jak-mania, HMI, GMNI, Legiun Veteran Republik Indonesia, Lions and 
Rotary Club Indonesia, KNPI, IMI, dan sanggar seni. 

4. Pendidikan 
LNPRT yang melakukan pendidikan pra-sekolah dan dasar, pendidikan 
lanjutan, litbang pendidikan, dan jasa pendidikan lain. Contoh: pondok 
pesantren tradisional, serta sekolah, perguruan tinggi, dan universitas yang 
dibiayai  organisasi keagamaan. 

5. Perlindungan/ Jaminan Sosial 
LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan/jaminan sosial serta litbang 
perlindungan/jaminan sosial. Contoh: panti asuhan, dompet dhuafa, panti 
wredha, panti rehabilitasi, lembaga perlindungan anak, dan tempat tinggal 
penyandang disabilitas. 

6. Keagamaan 
LNPRT yang mensyiarkan agama/kepercayaan, ritual dan jasa layanan 
keagamaan, tempat ibadah, dan tempat meditasi. Contoh: gereja, biara, 
masjid, pura, wihara, klenteng, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu 
Dharma Indonesia, dan majelis taklim. 

7. Partai Politik, Organisasi Buruh, dan Organisasi Profesi 
LNPRT yang menghasilkan jasa partai politik, organisasi buruh, dan organisasi 
profesi. Contoh: Partai Golkar, Partai Demokrat, Peduli Buruh Indonesia, dan 
Ikatan Dokter Indonesia. 

8. Lingkungan Hidup 
LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan lingkungan serta litbang 
perlindungan lingkungan. Contoh: Kalaweit, Jasoil Tanah Papua, Walhi, 
Lestari Adventure, dan WARSI. 
 

9. Jasa-Jasa Lainnya 
LNPRT yang mencakup ormas dan rukun kampung, organisasi bantuan 
hukum, organisasi peramalan dan analisis, organisasi lain yang tidak tercakup 
dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 
Forum Masyarakat Penyelamat, Perkumpulan Kamuki, dan YLKI. 
 

II. PELAKSANAAN 

A. UNIT SAMPEL 

Kegiatan pengumpulan direktori LNPRT dilakukan di 34 provinsi dan 514 
kabupaten/kota. Sampel untuk setiap provinsi/kabupaten/kota sebanyak 10 unit. 
Unit sampel adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang berpotensi memiliki 
daftar LNPRT dan sumber data lainnya. 

Berikut adalah contoh dinas yang berpotensi memiliki daftar LNPRT: 

NAMA DINAS JENIS LNPRT 

1.  Dinas Kesbanglinmas dan 
Politik 

Organisasi kemasyarakatan, Partai Politik, 
LSM  

2.  Kanwil/Kandep Agama Organisasi keagamaan (tempat ibadah, 
majelis taklim, pondok pesantren 
salafiyah/tradisional, lembaga keagamaan 
lainnya seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, dsj) 

3.  Dinas Pemuda dan OR Organisasi kepemudaan dan OR 

4.  Dinas Pendidikan Organisasi pendidikan dan organisasi 
profesi di bidang pendidikan (misal: Ikatan 
Guru, dsb) 

5.  Dinas Kesehatan Organisasi kesehatan dan organisasi 
profesi di bidang kesehatan (misal: Ikatan 
Bidan, Ikatan Dokter, dsb) 

6.  Dinas Sosial Panti non-pemerintah (anak, wreda, 
lainnya), WKSBM (Wahana Kesejahteraan 
Sosial Berbasis Masyarakat) dan organisasi 
sosial lainnya 

7.  Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Organisasi buruh/serikat pekerja 

8.  Dinas Lingkungan Hidup Organisasi lingkungan hidup 
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NAMA DINAS JENIS LNPRT 

9.  Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 

Organisasi penanggulangan bencana alam 

10.  Kanwil Kumham (khusus 
sampel provinsi) 

Organisasi Kemasyarakatan berbadan 
hukum (yayasan dan perkumpulan) 

Keterangan: 
 Unit sampel prioritas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota 
 Nama dinas disesuaikan dengan nomenklatur yang terdapat pada tiap 

provinsi/kabupaten/kota 
 Unit sampel di provinsi/kabupaten/kota tidak terbatas pada dinas 

sebagaimana contoh di atas 
 Provinsi/kabupaten/kota yang memiliki sumber data kurang dari 10 dinas, 

maka data direktori diperoleh dari sumber data lainnya, seperti: 

 Muhammadiyah/NU di tingkat provinsi/kabupaten/kota: untuk 
memperoleh daftar organisasi tersebut hingga level ranting 

 KONI: untuk mendapatkan daftar organisasi bidang olahraga menurut 
jenis olahraga (bulu tangkis, bola voli, sepak bola, dsb) misalnya hingga 
level kecamatan 

 Lembaga lainnya yang diperkirakan memiliki banyak cabang/ranting di 
provinsi/kabupaten/kota bersangkutan 

 Data lembaga yang dikumpulkan merupakan data terkini yang dimiliki dinas. 

B. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pengumpulan data direktori LNPRT dilakukan oleh BPS Provinsi dan BPS 
Kabupaten/Kota dengan mengunjungi dinas atau sumber data lain yang 
berpotensi memiliki daftar LNPRT. Dari kunjungan tersebut diperoleh daftar 
LNPRT, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.  

 Data hardcopy dientri melalui Sistem Informasi Updating Direktori Non-Profit 
(SiUDIN) dengan alamat http://webentry.bps.go.id/ siudin/.  

 Data softcopy diimport dalam SiUDIN sesuai dengan format yang ditentukan 
dalam sistem tersebut.  

 Melalui SiUDIN BPS RI, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota dapat 
melakukan monitoring dan tabulasi hasil pengumpulan data direktori LNPRT 
secara real time. 

 Dalam SiUDIN terdapat menu unduh data untuk mengunduh data direktori 

LNPRT. Data yang diunduh dapat digunakan untuk pengolahan dan analisis 
lebih lanjut oleh BPS RI, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota. 

 Petunjuk penggunaan SiUDIN dapat diunduh melalui menu Panduan. 

Entri Data 
Dalam Sistem Informasi Updating Direktori Non-Profit (SiUDIN), terdapat dua 
menu entri data, yaitu data dinas dan data lembaga. Data dinas merupakan unit 
sampel dari kegiatan pengumpulan data direktori LNPRT, yaitu dinas atau 
sumber data lain yang berpotensi memiliki daftar LNPRT. Sedangkan data 
lembaga adalah daftar LNPRT yang diperoleh dari dinas atau sumber data 
lainnya. 

1. Entri Data Dinas 
Langkah-langkah pengentrian data dinas adalah sebagai berikut: 
 Login melalui http://webentry.bps.go.id/ siudin/ 
 Pilih menu Entri Data pada menu bar 
 Pilih Dinas pada sub menu 
 Entri sesuai keterangan mengenai unit sampel (dinas atau sumber data 

lainnya) pengumpulan data direktori LNPRT, dengan rincian: 

RINCIAN KETERANGAN 
Kode Provinsi Provinsi tempat dinas atau sumber data berada 
Kode 
Kabupaten/Kota 

Kabupaten/kota tempat dinas atau sumber data 
berada 

Nama Dinas Nama dinas atau sumber data (contoh: Dinas 
Sosial Kabupaten Bantul) 

Alamat Dinas Alamat dinas atau sumber data 
Nama Kontak Nama contact person yang dapat dihubungi 
HP/Telepon Nomor telepon yang dapat dihubungi 
Jenis Pendekatan Isikan dengan kode (1 digit): 

1. Dinas 
2. Lainnya (Non Dinas) 

Status Isikan dengan kode (1 digit): 
1. Belum didatangi 
2. Sudah didatangi, tidak ada perubahan 
3. Sudah didatangi, ada perubahan 
4. Baru (apabila menambah dinas) 

 Setelah selesai, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data 

2. Entri Data Lembaga 
Langkah-langkah pengentrian data lembaga adalah sebagai berikut: 
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 Login melalui http://webentry.bps.go.id/ siudin/ 
 Pilih menu Entri Data pada menu bar 
 Pilih Dinas pada sub menu 
 Pilih Dinas yang data lembaganya akan diupdate atau dientri  
 Entri atau update sesuai daftar lembaga (LNPRT) yang diperoleh dari 

kunjungan ke dinas atau sumber data lain 
 Setelah selesai, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data 

Import Data 
Menu Import Data digunakan untuk mengunggah data lembaga dalam bentuk 
file berformat .xls (Microsoft Excel). Langkah-langkah import data adalah sebagai 
berikut: 
 Login melalui http://webentry.bps.go.id/ siudin/ 

 Pilih menu Entri Data pada menu bar 
 Pilih Lembaga pada sub menu 
 Klik tombol Import Data yang ada di pojok kanan atas daftar lembaga yang 

ditampilkan 
 Klik tombol “Update” untuk mengunggah hasil update file data lembaga atau 

klik tombol “Tambah” untuk mengunggah file data lembaga baru  
 Klik tombol “Choose File” untuk memilih file yang akan diupload 

Dalam menggunakan menu Import Data, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan: 
 Pastikan pengguna telah mengentri unit sampel (dinas atau sumber data 

lainnya) sebelum melakukan import data lembaga 
 Download format Microsoft Excel yang digunakan untuk import data lembaga  
 Lengkapi daftar lembaga menggunakan format Microsoft Excel yang telah 

diunduh sebelumnya 

Keterangan: 

RINCIAN KETERANGAN 
ID Dinas *  Kode dinas atau sumber data lain yang berpotensi 

memiliki daftar LNPRT (unit sampel).  
 ID Dinas dapat dilihat melalui menu Entri Data  

Dinas.  

RINCIAN KETERANGAN 

 
 Pastikan ID Dinas yang dimasukkan sesuai dengan 

ID Dinas pada daftar dinas yang telah tersimpan 
dalam basis data.  

 ID Dinas terdiri dari 8 digit angka. 
Kode Provinsi* Terdiri dari 2 digit angka 
Kode 
Kabupaten/Kota* 

Terdiri dari 2 digit angka 

Nama Lengkap 
Lembaga* 

Isikan nama lengkap lembaga  
(maksimal 100 karakter) 

Kode Jenis 
Lembaga* 

Isikan dengan kode (1 digit): 
1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 
2. Organisasi Sosial (Orsos) 
3. Organisasi Profesi (Orprof) dan Serikat Buruh 
4. Organisasi Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi 
5. Partai Politik (Parpol) 
6. Lembaga Keagamaan 

Alamat 
Lembaga* 

Isikan alamat lengkap lembaga (maks 300 karakter) 

Telepon Isikan nomor telepon lembaga (maks 13 karakter) 
Kegiatan 
Lembaga* 

Isikan dengan uraian kegiatan lembaga  
(maks 300 karakter) 

Jenis Kegiatan 
Lembaga* 

Isikan dengan kode (1 digit): 
1. Perumahan 
2. Kesehatan 
3. Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga 
4. Pendidikan 
5. Perlindungan /Jaminan Sosial 
6. Keagamaan 
7. Partai Politik, Organisasi Buruh, dan Organisasi 

Profesi 
8. Lingkungan Hidup 
9. Jasa-jasa lainnya 
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RINCIAN KETERANGAN 
Status Badan 
Hukum* 

Isikan dengan kode (1 digit): 
1. Memiliki No Badan Hukum: Perkumpulan 

Apabila suatu lembaga terdaftar di Kementerian 
Hukum dan HAM (Kanwilkunham) dan lembaga 
tersebut berbasis masyarakat. 

2. Memiliki No Badan Hukum: Yayasan 
Apabila suatu lembaga terdaftar di Kementerian 
Hukum dan HAM (Kanwilkunham) dan lembaga 
tersebut tidak berbasis masyarakat. 

3. Memiliki No Badan Hukum: Asing 
Apabila suatu lembaga dibentuk oleh warna negara 
asing yang sudah mempunyai izin prinsip dan izin 
operasional yang diberikan oleh Kementerian Luar 
Negeri dan Pemerintah 

4. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 
Apabila suatu lembaga terdaftar di Kemendagri 
(Kesbangpol). 

5. Memiliki Nomor Registrasi 
Apabila suatu lembaga memiliki nomor registrasi 
(selain SKT dan nomor badan hukum), misalnya 
nomor registrasi dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD). 

6. Tidak Memiliki SKT maupun Nomor Registrasi 
Apabila suatu lembaga tidak memiliki nomor badan 
hukum, SKT, maupun nomor registrasi. 

No SKT/Badan 
Hukum 

Apabila Status Badan Hukum diisi dengan kode 1 – 5, 
maka kolom ini wajib terisi.  
Apabila kolom Status Badan Hukum diisi dengan kode 
6, maka kolom ini harus kosong. 
(maks 100 karakter) 

Keterangan 
SKT/Keterangan 
Lembaga 

Isikan mengenai keterangan nomor SKT, nomor badan 
hukum, nomor registrasi, atau keterangan lembaga 
lainnya (maks 300 karakter) 

Nama/Jabatan 
Pengurus 

Isikan nama dan jabatan pengurus lembaga 
(maks 50 karakter) 

Jenis Lembaga 
Nonprofit* 

Isikan dengan kode (1 digit): 
1. LNPRT 
2. LNP Pemerintah 
3. LNP Swasta 

Status Aktif * Isikan dengan kode (1 digit): 
1. Aktif 
2. Tidak aktif 

RINCIAN KETERANGAN 
3. Tutup 
4. Ganda 
Jika tidak mengetahui mengenai status sebuah 
lembaga, maka diasumsikan lembaga tersebut masih 
aktif (kode 1) 

 * harus terisi 

C. Jadwal Kegiatan  

Kegiatan Jadwal 

1. Persiapan di BPS RI 
a. Perancangan format 

pengumpulan data dan pedoman 
b. Pencetakan pedoman 
c. Pengiriman pedoman ke daerah 

Januari – Mei 2021 

2. Pengumpulan Data Juni - Juli 2021 

3. Pengawasan Juli 2021 

4. Entri Data Agustus - September 2021 

5. Cleaning Data 
Oktober 2021 
Cleaning internal    : Minggu 1-2 
Cleaning eksternal : Minggu 3-4 

6. Tabulasi November 2021 

7. Laporan Desember 2021 
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L A M P I R A N 

Format Daftar Direktori Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 

ID 
DINAS 

KODE 
PROVINSI 

KODE 
KABUPATEN/KOTA 

NAMA LENGKAP 
LEMBAGA 

ALAMAT 
LEMBAGA TELEPON JENIS 

LEMBAGA 

URAIAN 
KEGIATAN 
LEMBAGA 

JENIS 
KEGIATAN 
LEMBAGA 

STATUS 
BADAN 
HUKUM 

NOMOR SKT/ 
NOMOR BADAN 

HUKUM 

KETERANGAN 
SKT LEMBAGA 

NAMA & 
JABATAN 

PENGURUS 

STATUS 
AKTIF 
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