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Cara Mendapatkan Akun Balis Online Pekerja
1. Buka laman Balis Online Pekerja http://balis-pekerja/frontend.bapeten.go.id
2. Klik tulisan Registrasi pada laman Beranda

3.

Muncul laman tentang Syarat dan Kondisi.

4.

Baca dengan hati-hati terlebih dahulu Syarat dan Kondisi. Jika Setuju dengan isi syarat dan kondisi
tersebut, klik kotak bertuliskan ͞Setuju͟.
Muncul laman Registrasi. Tanda bintang (*) pada form berarti wajib diisi.

-

Mohon mengisi dengan lengkap dan data yang disampaikan harus valid.
Setelah semua data terisi, klik ͞Daftar͟.

5.

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

6.

1 (satu) e-mail berlaku untuk 1 (satu) akun.

Cara Pengajuan Permohonan Izin Pekerja
A. Login
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.

B. Beranda dan Info Penyelenggaraan
1. Pada laman Pemohon terdapat Menu Beranda, Info Penyelenggaraan, Permohonan, Riwayat, Biaya
dan, Data & Dokumen, dan Surat-surat.

2. Informasi Petugas Proteksi Radiasi menampilkan Tingkat dan Lingkup Pekerjaan sebagai Petugas
Proteksi Radiasi.

3. Informasi Petugas Keahlian berisi Jenis Petugas Keahlian.

4. Informasi Biaya berisi Informasi Biaya Ujian, Penyegaran dan Validasi.

5. Alamat Lembaga Pelatihan untuk menjadi Petugas Proteksi Radiasi yang telah ditunjuk oleh BAPETEN.

6. Informasi Petugas Keamanan Sumber Radiasi.

7. Sebelum melakukan permohonan, Pemohon dapat melihat info Kegiatan Ujian, Penyegaran dan
Validasi pada Menu Info Penyelenggaraan.

Untuk mengajukan permohonan, klik tombol ͞Daftar͟ atau melalui Menu Permohonan.
8. Pada Menu Permohonan, terdapat Jenis Kegiatan yang harus dipilih sesuai dengan permohonan yang
akan diajukan (Ujian PPR, Penyegaran PPR, Validasi SIB Petugas Keahlian, Pengalihan atau Cetak Ulang
SIB).

a. Menu Ujian PPR diperuntukkan untuk pengajuan permohonan Ujian untuk menjadi PPR (Petugas
Proteksi Radiasi) dan mendapatkan SIB. Ujian dimaksudkan untuk pemohon yang sedang mengikuti
Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi (Ujian Baru) ataupun pemohon yang SIB nya sudah kadaluwarsa
(Ujian Ulang).
b. Menu Penyegaran PPR diperuntukkan untuk pengajuan permohonan perpanjangan SIB bagi PPR
sebelum masa berlaku SIB habis.
c. Menu Validasi SIB diperuntukkan untuk pengajuan permohonan Validasi SIB bagi Petugas Keahlian
yang telah lulus mengikuti pelatihan di Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh BAPETEN.
d. Menu Pengalihan diperuntukkan untuk pengajuan permohonan Pengalihan Kegiatan jika Pemohon
sudah mendaftar dan melakukan pembayaran namun tidak hadir saat pelaksanaan tersebut.
e. Menu Cetak Ulang SIB diperuntukkan untuk pengajuan Cetak Ulang SIB yang dikarenakan SIB rusak,
hilang atau perlu perbaikan pada data di SIB.
C. Permohonan Ujian
1. Menu Ujian. Klik Permohonan | Ujian. Pada laman ini akan muncul daftar permohonan ujian yang
sudah dilakukan. Untuk mengajukan permohonan ujian, klik ͞Permohonan Ujian PPR͟. Muncul laman
͞Buat Permohonan͟ yang berisi Jadwal Ujian yang dapat dilipilih sesuai dengan kebutuhan.

2. Untuk melihat rincian kegiatan, dapat dilihat di ͞Rincian͟. Klik ͞Daftar͟ pada Kegiatan yang akan diikuti.
Kemudian Isi form permohonan yang terdiri dari ͞Isian͟ dan ͞Dokumen͟.

Pada jendela Informasi terdapat informasi form isian yang belum diisi dengan benar. Silakan dilengkapi
semua isian sampai tidak ada lagi peringatan/tulisan yang berwarna merah. Jika ada cara pengisian
yang belum jelas, silakan klik tombol ͞i͟ yang ada disebelah kanan title isian.

3. Klik tombol ͞Kirim Permohonan͟ yang ada dikotak Informasi disebelah kiri, atau pada tombol ͞Menu͟
dilaman Permohonan Ujian PPR. Permohonan yang sudah dikirim ke BAPETEN, masuk dalam Menu
Arsip.

4. Bapeten akan melakukan evaluasi permohonan yang diajukan. Selanjutnya, informasi status
permohonan dapat dipantau oleh pemohon. Misalnya ada kesalahan pada upload dokumen atau
pengisian form dan lain sebagainya. Pemohon harus segera memperbaiki dan mengirimkan kembali
berkas ke Bapeten. Demikian seterusnya sampai permohonan dinyatakan diterima atau ditolak.
5. Jika permohonan diterima, 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 Menu Surat-Surat.
6. Pemohon dapat mencetak Undangan Ujian setelah pembayaran diverifikasi oleh Bapeten pada Menu
Arsip atau Menu Surat-Surat. Cetak Undangan dapat dilakukan dengan klik tombol ͞Menu | Cetak
Undangan͟.

D. Permohonan Penyegaran
1. Menu Penyegaran. Klik Permohonan | Penyegaran. Pada laman ini akan muncul daftar permohonan
penyegaran yang sudah dilakukan. Untuk mengajukan permohonan penyegaran, ͞Permohonan
Penyegaran PPR͟. Muncul laman ͞Buat Permohonan͟ yang berisi Jadwal Penyegaran yang dapat
dilipilih sesuai dengan kebutuhan.

2. Untuk melihat rincian kegiatan, dapat dilihat di ͞Rincian͟. Klik ͞Daftar͟ pada Kegiatan yang akan diikuti.
Klik ͞Daftar͟ pada Kegiatan yang akan diikuti. Kemudian Isi form permohonan yang terdiri dari ͞Isian͟
dan ͞Dokumen͟.

Pada jendela Informasi terdapat informasi form isian yang belum diisi dengan benar. Silakan dilengkapi
semua isian sampai tidak ada lagi peringatan/tulisan yang berwarna merah. Jika ada cara pengisian
yang belum jelas, silakan klik tombol ͞i͟ yang ada disebelah kanan title isian.
3. Klik tombol ͞Kirim Permohonan͟ yang ada dikotak Informasi disebelah kiri, atau pada tombol ͞Menu͟
dilaman Permohonan Penyegaran PPR. Permohonan yang sudah dikirim ke BAPETEN, masuk dalam
Menu Arsip.

4. Bapeten akan melakukan evaluasi permohonan yang diajukan. Selanjutnya, informasi status
permohonan dapat dipantau oleh pemohon. Misalnya ada kesalahan pada upload dokumen atau
pengisian form dan lain sebagainya. Pemohon harus segera memperbaiki dan mengirimkan kembali
berkas ke Bapeten. Demikian seterusnya sampai permohonan dinyatakan diterima atau ditolak.
5. Jika permohonan diterima, 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 Menu Surat-Surat.

6. Pemohon dapat mencetak Undangan Penyegaran setelah pembayaran diverifikasi oleh Bapeten pada
Menu Arsip atau Menu Surat-Surat. Cetak Undangan dapat dilakukan dengan klik tombol Menu | Cetak
Undangan͟.

E. Permohonan Validasi SIB
1. Menu Validasi. Klik Permohonan | Validasi SIB. Pada laman ini akan muncul daftar permohonan validasi
yang sudah dilakukan. Untuk mengajukan permohonan validasi, ͞Permohonan Validasi SIB͟. Muncul
laman ͞Buat Permohonan͟ yang berisi Jadwal Ujian yang pernah diikuti di Lembaga Sertifikasi yang
dapat dilipilih sesuai dengan kebutuhan.

2. Untuk melihat rincian kegiatan, dapat dilihat di ͞Rincian͟. Klik ͞Daftar͟ pada Kegiatan yang akan diikuti.
Klik ͞Daftar͟ pada Kegiatan yang akan diikuti. Kemudian Isi form permohonan yang terdiri dari ͞Isian͟
dan ͞Dokumen͟.

Pada jendela Informasi terdapat informasi form isian yang belum diisi dengan benar. Silakan dilengkapi
semua isian sampai tidak ada lagi peringatan/tulisan yang berwarna merah. Jika ada cara pengisian
yang belum jelas, silakan klik tombol ͞i͟ yang ada disebelah kanan title isian.
3. Klik tombol ͞Kirim Permohonan͟ yang ada dikotak Informasi disebelah kiri, atau pada tombol ͞Menu͟
dilaman Permohonan Validasi SIB. Permohonan yang sudah terkirim ke BAPETEN akan masuk Menu
Arsip.

4. Bapeten akan melakukan evaluasi permohonan yang diajukan. Selanjutnya, informasi status
permohonan dapat dipantau oleh pemohon. Misalnya ada kesalahan pada upload dokumen atau
pengisian form dan lain sebagainya. Pemohon harus segera memperbaiki dan mengirimkan kembali
berkas ke Bapeten. Demikian seterusnya sampai permohonan dinyatakan diterima atau ditolak.
5. Jika permohonan diterima, 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 Menu Surat-Surat.
6. Pada Permohonan Validasi SIB tidak ada Cetak Undangan. Permohonan yang sudah dikirim ke
BAPETEN, masuk dalam Menu Arsip. Pemohon dapat memantau proses pada Status masing-masing
permohonan.
F. Permohonan Pengalihan
1. Permohonan Pengalihan. Permohonan ini dapat diajukan jika Pemohon tidak menghadiri Kegiatan
(Ujian atau Penyegaran) atau ingin mengajukan perpindahan Jadwal. Syarat mengajukan permohonan
ini adalah, sudah melakukan pembayaran.
2. Jika Pemohon tidak hadir dalam Ujian atau Kegiatan, maka pada akun Pemohon akan muncul
peringatan di Beranda sebagai berikut:

3. Pengalihan dapat diajukan dengan menekan tombol ͞Alihkan͟ pada Menu Beranda atau pada Menu
Pengalihan. Klik ͞Alihkan͟ pada Kegiatan yang akan dialihkan.

4. Melalui Menu Pengalihan dengan Klik Permohonan Pengalihan untuk mengajukan permohonan
pengalihan. Klik ͞Alihkan͟ pada Kegiatan yang akan dialihkan.

5. Dan muncul pesan seperti ini:

Klik ͞Ya͟untuk melanjutkan proses Permohonan pengalihan.

6. Kemudian pilih Kegiatan pengganti kegiatan yang dialihkan. Rincian kegiatan dapat dilihat dengan
menekan tombol Rincian. Kemudian klik ͞Daftar͟ pada kegiatan yang diinginkan.

7. Laman Isian Form akan muncul. Pemohon diharapkan mengecek data tersebut. Jika perlu perbaikan
dengan data yang terbaru, Pemohon dapat memperbaiki di form isian tersebut.Sebagai contoh,
pengalihan Penyegaran.

8. Permohonan akan tampil di Menu Permohonan sesuai dengan kegiatan yang diajukan. Sebagai contoh,
Pengalihan Kegiatan Penyegaran, tampil pada Menu Permohonan Penyegaran.

9. Daftar permohonan pengalihan ditampilkan pada Menu Pengalihan, seperti gambar dibawah.

G. Permohonan Cetak Ulang SIB
1. Permohonan Cetak Ulang SIB. Klik Permohonan Cetak Ulang SIB, muncul No.SIB yang dimiliki Pemohon
yang dapat dipilih.

2. Klik Pilih setelah me-klik No. SIB dan isi permohonan.

3. Isi form permohonan seperti dibawah ini.

4. Klik tombol ͞Kirim͟ yang ada dikotak Informasi disebelah kiri, atau pada tombol ͞Menu͟ dilaman
Permohonan Cetak Ulang SIB.

H. Riwayat, Biaya, Data & Dokumen, dan Surat-surat
1. Menu Riwayat berisi: Dosis (catatan dosis yang diterima), Instansi (catatan instansi tempat bekerja),
KTUN (catatan KTUN/Izin Pemanfaatan dimana No. SIB Pemohon tercantum), dan SIB (berisi data SIB
Pemohon).

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

3. Menu Data & Dokumen berisi Data Personil, KTUN SIB, dan Dokumen. Data Personil berisi data profil
akun pemohon dan data NPR. Pada Menu Data Personil ini pemohon dapat mengupdate data
pribadinya dengan menekan tombol ͞Update Profil͟.

4. KTUN SIB, berisi data duplikat SIB yang dapat dicetak sendiri.

5. 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.

6. Menu Surat-Surat berisi surat-surat yang diterbitkan BAPETEN mulai dari surat hasil evaluasi, surat
pemberitahuan biaya, surat undangan, sampai dengan pengiriman SIB.

