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A. Cara Mendapatkan Akun BALIS Online Pekerja. 

1. Buka laman website BAPETEN www.bapeten.go.id atau langsung ketikkan alamat berikut:  

http://balis-pekerja.bapeten.go.id. 

 

2. Klik tulisan Registrasi pada laman Beranda. 

 
 

3. Muncul laman tentang Syarat dan Kondisi Registrasi. 

 

Baca dengan hati-hati terlebih dahulu Syarat dan Kondisi Registrasi. Jika Setuju dengan isi syarat 

dan  kondisi tersebut, klik kotak bertuliskan “Setuju”. 

 

http://www.bapeten.go.id/
http://balis-pekerja.bapeten.go.id/


4. Muncul laman Registrasi.  

 
- Tanda bintang (*) pada form berarti wajib diisi. 

- Petugas yang bekerja di bidang Instalasi Bahan Nuklir dapat memilih Bidang “Petugas IBN”. 

- Mohon mengisi dengan lengkap dan data yang disampaikan harus valid. 

- Jika ada peringatan, “Email sudah digunakan”, silakan menghubungi BAPETEN melalui e-mail 
dpibn@bapeten.go.id. 

- Setelah semua data terisi, klik “Daftar”. 

 

5. BAPETEN akan mengirimkan username beserta password kepada Pemohon melalui e-mail Pemohon. 

 
6. 1 (satu) e-mail berlaku untuk 1 (satu) akun. Dan 1 (satu) orang hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) 

akun BALIS Pekerja. 

 

mailto:dpibn@bapeten.go.id


B. Cara Pengajuan Permohonan Izin Pekerja. 

1. Pastikan terlebih dahulu bahwa anda telah menyiapkan file yang dibutuhkan untuk mengajukan 
permohonan. Semua dokumen harus sudah dalam bentuk softcopy (hasil scan/pindaian). 

 

2. Lakukan Login pada BALIS Online Pekerja di http://balis-pekerja.bapeten.go.id. 

 
 

3. Pada laman Pemohon terdapat Menu Beranda, Menu Penyelenggaraan PPR (untuk petugas bidang 
DPFRZR), Menu Penyelenggaraan IBN (untuk petugas bidang Instalasi dan Bahan Nuklir), Menu 
Riwayat, Menu Biaya, Menu Data & Dokumen, dan Menu Surat-Surat. 

 
 

4. Pada laman Beranda, Tab SIB Petugas IBN berisi Informasi SIB Petugas IBN yang meliputi: 

a. Informasi Kualifikasi Petugas Instalasi Bahan Nuklir; 

b. Informasi Biaya Ujian; dan 

c. Informasi Persyaratan Yang Harus Disiapkan. 

 

http://balis-pekerja.bapeten.go.id/


5. Informasi Kualifikasi Petugas Instalasi Bahan Nuklir menampilkan: 

 
 

6. Informasi Biaya Ujian menampilkan: 

 
 

7. Informasi Persyaratan Yang Harus Disiapkan menampilkan: 

 



8. Sebelum melakukan permohonan, pemohon dapat mengunggah dokumen-dokumen persyaratan 
yang sudah disiapkan di Menu Data dan dokumen, sub menu Dokumen, seperti: 

a. KTP. 

b. Ijazah. 

c. Hasil pemeriksaan kesehatan.  

d. Sertifikat lulus pelatihan sesuai dengan kompetensi. 

e. Surat keterangan kerja atau magang. 

f. Pas foto (dalam format jpg).  

g. Tanda tangan (dalam format jpg). 

h. SIB. 

 

Untuk menggunggah dokumen, klik “Tambah Dokumen”. 

 
 

 
Cari dokumen yang akan diunggah dengan klik tombol “Browse”, dan isikan kolom “Uraian” sebagai 
keterangan file/dokumen yang diunggah. Kemudian klik tombol “Simpan”. 

 



9. Pemohon dapat melihat info Jadwal Ujian Baru, Ujian Perpanjangan dan Ujian Perbaikan (Ulang) pada 
Menu Info Penyelenggaraan. 

 
 

10. Untuk mengajukan permohonan, pemohon dapat klik “Daftar” pada Menu Info Penyelenggaraan, atau 
pilih Menu Ujian Petugas IBN, kemudian pilih ujian yang sesuai (Ujian Baru, Ujian Perpanjangan atau 
Ujian Perbaikan). Kemudian klik Permohonan Ujian Petugas IBN. 

 
Kemudian akan muncul informasi jadwal ujian. Pemohon dapat melihat rincian kegiatan dengan klik 
tombol “Rincian” dan klik “Daftar” untuk mendaftar. 

 



a. Menu Ujian Baru diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan Ujian Baru 

untuk mendapatkan SIB ataupun pemohon yang SIB nya sudah kadaluwarsa. 

b. Menu Ujian Perpanjangan diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan 

Ujian Perpanjangan untuk memperpanjang masa berlaku SIB. 

c. Menu Ujian Perbaikan diperuntukkan bagi permohon yang akan mengajukan permohonan ujian 

ulang jika pemohon Tidak Lulus dalam mengikuti ujian baru atau ujian perpanjangan sebelumnya. 

 

11. Kemudian Isi form permohonan yang terdiri dari “Isian” dan “Dokumen”. 

 
 

 
Pada jendela Informasi terdapat informasi form isian yang belum diisi dengan benar. Silakan 

dilengkapi semua isian sampai tidak ada ladi warning/tulisan yang berwarna merah. Jika ada cara 

pengisian yang belum jelas, silakan klik tombol “i” yang ada disebelah kanan title isian. 

 

12. Untuk mengirimkan permohonan silakan klik tombol “Kirim Langsung” atau klik “Simpan sebagai 
Draft” jika merasa belum yakin atau pengisian formulir belum lengkap dan akan dilanjutkan lain kali. 

 



13. Selain klik tombol “Kirim Langsung” pada isian formulir, pemohon dapat mengirimkan permohonan 
melalui: 

 
 

14. Jika permohonan sudah dikirim, maka permohonan yang telah dibuat akan masuk ke tab Arsip. 
Dengan status “Permohonan Terkirim”. Permohonan yang terkirim akan dievaluasi oleh evaluator di 
BAPETEN. 

 

 
 

15. Silakan cek secara berkala untuk mengikuti status permohonan yang telah dikirimkan. Jika 
permohonan tidak memenuhi syarat, pemohon dapat segera memperbaiki dengan klik tombol 
“Menu” kemudian pilih “Edit/Lengkapi Permohonan”. 

 
Setelah memperbaiki dan melengkapi permohonan, kirimkan kembali dengan klik “Kirim Langsung” 
seperti pada petunjuk nomor 11 atau klik “Menu” dan klik “Kirim Permohonan” seperti pada petunjuk 
nomor 13. 

 

16. Jika permohonan sudah memenuhi syarat, pemohon dapat melihat status permohonan diterima dan 
surat pemberitahuan pembayaran yang diantaranya berisi biaya, jatuh tempo dan Kode Billing yang 
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui 59 bank di Indonesia. Surat Pemberitahuan 
Pembayaran dapat dilihat di Menu Biaya atau di Tab Arsip pada Menu Ujian (yang diikuti). 



 
 

17. Pemohon dapat mencetak Undangan Ujian setelah pembayaran diverifikasi oleh BAPETEN. Cetak 
Undangan dapat dilakukan dengan klik tombol “Menu | Cetak Undangan”. 

 
 

18. Status ujian lulus atau tidak lulus juga dapat dilihat pada status permohonan yang diajukan. 

 
Jika status “Lulus”, maka status akan berubah sesuai dengan proses di internal BAPETEN sampai Cetak 
SIB. Jika status “Tidak Lulus”, maka pemohon dapat mengajukan ujian ulang melalui Menu Ujian 
Perbaikan, setelah ada jadwal ujian. 

 

19. Menu Riwayat berisi: Instansi (catatan instansi tempat bekerja), KTUN (catatan KTUN/Izin 
Pemanfaatan dimana No. SIB Pemohon tercantum), dan SIB (berisi data SIB Pemohon). 

 
 



20. Menu Biaya berisi Data Tagihan, Jatuh Tempo, Pengalihan, Kwitansi dan Daftar Tarif. 

 
 

21. Menu Data & Dokumen berisi Data Dosis, Data Personil, KTUN SIB, dan Dokumen. 

 
Data Dosis berisi catatan dosis yang diterima. Data Personil berisi data profil akun pemohon dan 
data NPR. KTUN SIB, berisi data duplikat SIB yang dapat dicetak sendiri. Sedangkan Dokumen berisi 
dokumen-dokumen yang sudah diunggah untuk kepentingan permohonan. Pemohon dapat 
menambah, mengubah, mengunduh dan menghapus dokumen. Dokumen yang dapat dihapus adalah 
dokumen yang tidak terhubung dengan data perijinan. 

 

22. Menu Surat-Surat berisi semua surat yang dihasilkan selama menggunakan aplikasi BALIS Pekerja ini. 

 
 

23. Menu FAQ 

 



24. Menu Cara Registrasi. 

 
 

25. Menu Kontak Kami. 
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