PETUNJUK OPERASIONAL
Cara Mendapatkan Akun Balis
Cara Pengajuan Permohonan Izin
Cara Pengajuan Permohonan Persetujuan

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2015

PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 Tentang
Ketenaganukliran, BAPETEN melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan
sumber radiasi pengion melalui penyusunan peraturan, penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan pelaksanaan inspeksi.
Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
No.29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan
Bahan Nuklir bahwa setiap orang atau badan yang akan melaksanakan
pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir wajib memiliki izin dari
Kepala BAPETEN. Merujuk pada Peraturan tersebut, BAPETEN berusaha untuk
mempermudah pengguna pemanfaatan SRP dengan memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya bagi pengguna dalam melaksanakan kewajibannya. Hal itu
diwujudkan dengan telah dibangunnya sebuah aplikasi yang digunakan dalam
proses penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yang dinamakan BAPETEN
Licensing and Inspection System (BaLIS).
Berpegang pada komitmen diatas, setelah sebelumnya berhasil meluncurkan
aplikasi untuk permohonan Penerbitan Ketetapan Selain Perizinan (Balis Exim
Online), di penghujung tahun 2015 ini, BAPETEN kembali meluncurkan aplikasi
untuk permohonan Persetujuan Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion yang
disebut dengan Balis-Online, yaitu aplikasi yang digunakan untuk seluruh
permohonan Perizinan dan Persetujuan Sumber Radiasi Pengion. Aplikasi ini akan
mulai diimplementasikan di awal tahun 2016.
Keuntungan dari aplikasi balis-online ini adalah:
1. Lebih cepat, dengan mekanisme ini BAPETEN menjanjikan dapat
melaksanakan proses permohonan izin pemanfaatan dan permohonan
persetujuan Penetapan bisa lebih cepat.
2. Lebih Transparan, Pemohon maupun BAPETEN dapat memantau atau melihat
secara real-time semua tahapan dan status terkini pada semua proses.
3. Lebih efisien dan efektif, Pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor
BAPETEN untuk mengajukan permohonan izin pemanfaatan dan penerbitan
ketetapan, hal ini mengurangi kemungkinan dokumen hilang atau tercerai
berai.
4. Ramah lingkungan, seluruh dokumen permohonan yang disampaikan
oleh Pemohon kepada Bapeten maupun sebaliknya adalah berupa
dokumen digital. Penggunaan kertas hanya jika diperlukan.
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CARA MENDAPATKAN AKUN BALIS ONLINE
1.

Buka laman Balis Online http://balis.bapeten.go.id

2. Klik tulisan Registrasi pada Kotak Bagian Log In

3. Muncul laman tentang Syarat dan Kondisi Registrasi
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4. Baca dengan hati-hati terlebih dahulu Syarat dan Kondisi Registrasi. Jika setuju
dengan isi syarat dan kondisi tersebut, klik kotak bertuliskan “Saya Setuju” pada
bagian bawah laman Syarat dan Kondisi Registrasi.
5. Muncul laman Registrasi, terdiri atas 4 (empat) langkah, yaitu : Informasi Pemohon,
Informasi Perusahaan, Surat Bukti Penunjukan Pimpinan Perusahaan dan
Konfirmasi. Tanda bintang (*) pada form berarti wajib diisi.
Catatan: Untuk pengisian masa berlaku ID KTP, jika masa berlakunya sudah seumur
hidup, masa berlaku tetap harus diisi dengan data, misalnya : 31-12-2100
6. Pada Formulir Informasi Pemohon

－ Tuliskan nama lengkap Pemohon pada kotak Nama Lengkap
－ Tuliskan alamat e-mail Pemohon pada kotak e-mail (alamat e-mail ini akan
digunakan sebagai jalur komunikasi informasi antara Bapeten dengan
Pemohon)
－ Tuliskan nomor telpon seluler (handphone) Pemohon, disertai dengan kode
negara, pada kotak No. Hp
－ Tuliskan alamat lengkap Pemohon yang digunakan untuk surat menyurat pada
kotak alamat
－ Tuliskan nomor identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin
Tinggal Sementara (KITAS) pada kotak No. KTP/KITAS
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－ Tuliskan masa berlaku bukti identitas diri Pemohon pada kotak Tanggal Berlaku
－ Unggah file elektronik bukti identitas diri, dengan cara klik kotak Browse, dan
pilih file yang dimaksud.
－ Klik “lanjut” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya
7. Pada Formulir Informasi Perusahaan

－ Tuliskan nama perusahaan yang akan diwakili oleh Pemohon pada kotak Nama
Perusahaan
－ Tuliskan nomor NPWP perusahaan yang akan diwakili oleh Pemohon pada kotak
NPWP
－ Tuliskan nomor telpon Pemohon, disertai dengan kode negara, pada kotak No.
Telp
－ Tuliskan alamat perusahaan yang akan diwakili oleh Pemohon pada kotak
Alamat
－ Tuliskan alamat laman internet yang dimiliki oleh perusahaan (jika ada) pada
kotak Website
－ Klik “lanjut” untuk masuk ke tahap selanjutnya.
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8. Pada Formulir Surat Penunjukan / Surat Kuasa

－ Tuliskan nomor surat penunjukan dari Pimpinan Perusahaan yang akan diwakili
oleh Pemohon pada kotak Nomor Surat
－ Tuliskan tanggal surat penunjukan dari Pimpinan Perusahaan yang akan diwakili
oleh Pemohon pada kotak Tanggal Surat
－ Unggah file elektronik Surat Penunjukan dari Perusahaan, dengan cara klik
kotak Browse, dan pilih file yang dimaksud.
－ Klik “lanjut” untuk masuk ke tahap selanjutnya.
9. Pada tahap konfirmasi

－ Pastikan semua isian telah terisi dengan benar.
－ Klik “kirim” untuk mengirim permohonan akun ke BAPETEN.
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10.Bapeten akan melakukan verifikasi semua data data permohonan akun Balis yang
diajukan oleh Pemohon
11.Bapeten akan mengirimkan username beserta password kepada Pemohon melalui
e-mail Pemohon

CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
1.

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

2.

Lakukan login pada Balis Online ( http://balis.bapeten.go.id/ )

3.

Pada Home terdapat kotak Profil, Permohonan, Data KTUN, dan Data Sumber

4.

Klik kotak Permohonan | Permohonan Izin
Setelah memilih/klik Permohonan Izin, akan tampil data permohonan izin yang
pernah diajukan (jika pernah mengajukan). Pada bagian atas, terdapat tombol
‘Buat Permohonan’ seperti gambar berikut :
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5. Pilih Bidang, Kelompok Kegiatan, Nama Kegiatan, Jenis Kegiatan sesuai yang akan
anda ajukan.

6. Klik kotak “Buat Permohonan”
7. Isi form permohonan yang ada di tiga tab : Form isian, Dokumen, dan Data Teknis.
Dapat dilihat pada gambar berikut :
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Pada jendela Informasi (pojok kanan atas), terdapat informasi form isian yang
belum diisi dengan benar. Silakan dilengkapi semua isian sampai tidak ada lagi
warning/tulisan yang berwarna merah.
Jika ada cara pengisian yang belum jelas, silakan klik tombol  yang ada di sebelah
kanan title isian.
8. Klik tombol ‘Kirim’ yang ada di pojok kanan atas. Tombol ‘Kirim’ ini muncul jika
semua form isian wajib sudah terisi semua atau warning yang berwarna merah
pada jendela infomasi sudah hilang semua.

9. Bapeten akan melakukan evaluasi permohonan yang diajukan. Selanjutnya,
informasi status permohonan dapat dipantau oleh pemohon, misalnya ada
kesalahan pada upload dokumen, kesalahan pengisian form dan lain sebagainya.
Pemohon harus segera memperbaiki dan mengirimkan kembali berkas ke Bapeten.
Demikian seterusnya sampai permohonan dinyatakan diterima atau di tolak.
10.Jika permohonan diterima, pemohon dapat melihat status permohonan diterima
dan surat pemberitahuan pembayaran yang di antarnya berisi kode billing yang
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank. Sampai dengan
tanggal 12 Nopember 2015, terdapat 49 bank yang dapat menerima pembayaran
menggunakan kode billing.
11.Jika pemohon telah melakukan pembayaran, Bapeten kembali akan melakukan
verifikasi pembayaran. Jika dinyatakan sah, maka Bapeten akan mengeluarkan
KTUN elektronik yang sah meski tanpa dibubuhi tandatangan dan dapat dicetak
sendiri oleh pemohon. Bapeten juga akan mengirimkan KTUN yang telah
ditandatangi ke pemohon beberapa hari kemudian.
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CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN
1.

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

2.

Lakukan login pada Balis Online ( http://balis.bapeten.go.id/ )

3.

Pada Home terdapat kotak Profil, Permohonan, Data KTUN, dan Data Sumber

4.

Klik kotak Permohonan | Permohonan Persetujuan

Setelah memilih/klik Permohonan Persetujuan, akan tampil data permohonan
persetujuan yang telah diajukan. Pada bagian atas, terdapat tombol ‘Buat
Permohonan Persetujuan’ yang jika di klik akan muncul beberapa jenis
permohonan persetujuan. Silakan pilih yang sesuai. Tampilan dapat dilihat pada
gambar berikut :

5. {Contoh permohonan persetujuan Ekspor/Impor}. Pilih Ekspor/Impor. Akan muncul
beberapa pilihan sebagai berikut:
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6. Setelah mengisi form dengan data yang sesuai, selanjutnya klik tombol ‘Buat
Permohonan’
7. Sistem akan menampilkan jendela peringatan agar melengkapi data isian form
khususnya yang bertanda bintang (*).
8. Silakan mengisi form yang ada di tiga tab : Form Isian, Dokumen, dan Data Teknis.
9. Jika semua isian form telah diisi dengan benar, akan ada tampilan sebagai berikut :

10.Klik tombol ‘Kirim’.
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12.Bapeten akan melakukan evaluasi permohonan yang diajukan. Selanjutnya,
informasi status permohonan dapat dipantau oleh pemohon, misalnya ada
kesalahan pada upload dokumen, kesalahan pengisian form dan lain sebagainya.
Pemohon harus segera memperbaiki dan mengirimkan kembali berkas ke Bapeten.
Demikian seterusnya sampai permohonan dinyatakan diterima atau di tolak.
13.Jika permohonan diterima, pemohon dapat melihat status permohonan yang
diterima dan surat pemberitahuan pembayaran yang di antaranya berisi kode
billing yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank-bank
yang ditunjuk. Sampai dengan per tanggal 12 Nopember 2015, terdapat 49 bank
yang dapat menerima pembayaran PNBP BAPETEN.
14.Jika pemohon telah melakukan pembayaran, Bapeten kembali akan melakukan
validasi pembayaran. Jika Bukti Pembayaran dinyatakan sah, maka Bapeten akan
menerbitkan KTUN dalam bentuk elektronik yang sah meski tanpa dibubuhi
tandatangan dan dapat dicetak sendiri oleh pemohon.
---------------============ooo00ooo=============--------------------
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