
PANDUAN CARA  DOWNLOAD LAPORAN HASIL UJI (LHU) 

PEMANTAUAN DOSIS PERORANGAN  MELALUI BALIS ONLINE 

BAPETEN 

 

1. Login ke https://balis.bapeten.go.id/frontend/web/index.php  untuk mengakses BALIS ONLINE, 

seperti gambar dibawah ini : 

 
2. Klik [Login], Isi [Username] dan [Password] sesuai akun yang bersangkutan, kemuadian klik 

[Login]. 

3. Klik [Data & Dokumen] kemudian klik [Laporan Dosis Personil] 

 

 

https://balis.bapeten.go.id/frontend/web/index.php


4. Muncul data LHU pada sisi kanan, klik LHU yang dibutuhkan. 

 

5. Klik [Cetak LHU] untuk mencetak atau mengunduh LHU. 

 

 

 

Catatan: 

1. Aplikasi Balis Online adalah Sistem informasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir milik 

BAPETEN yang bekerja secara realtime online berbasis web dalam jaringan internet yang 

dibangun dengan perangkat lunak Open Source untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses 

perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR), persetujuan/ketetapan, dan perizinan 

petugas fasilitas radiasi. 



2. Pastikan bahwa instansi yang bersangkutan telah memiliki akun Balis Online. Jika instansi yang 

bersangkutan tidak memiliki akun Balis Online, maka LHU tidak dapat diinput oleh Lembaga Uji 

karena nama instansi yang bersangkutan tidak tersedia.  

3. Pastikan bahwa instansi yang bersangkutan hanya memiliki 1 (satu) akun pada Balis Online. Jika 

terdapat beberapa akun maka sangat mungkin LHU yang diinput oleh Lembaga Uji tidak terkirim 

ke akun yang instansi inginkan. Mohon konfirmasi ke BAPETEN untuk menindaklanjuti masalah 

multiple akun.  

4. Kriteria format LHU yang berlaku dalam pengurusan perijinan pemanfaatan pesawat sinar X 

adalah LHU yang memiliki barcode khusus seperti contoh di atas. 

5. Jika LHU tidak muncul pada halaman Laporan Dosis Personil, kemungkinananya antara lain: 

a. LHU tidak diinput ke Balis oleh Lembaga Uji karena masalah teknis, administrasi, 

pembayaran dan lain-lain.  

b. LHU tidak diinput ke Balis oleh Lembaga Uji karena alamat akun tidak ditemukan karena 

perbedaan penamaan, ketika pelayanan di Lembaga Uji menggunakan nama publik, 

misalnya: RS Harapan Sehat, sedangkan di Balis mendaftar dengan mana Yayasan Mitra 

123.  

Jika terdapat pebedaan penamaan antara nama publik dan nama perizinan, mohon 

memberitahukan secara tertulis ke Lembaga Uji untuk penyesuaian. 

6. Jika LHU tidak dapat di unduh, kemungkinannya antara lain: 

a. LHU belum selesai di proses oleh Tenaga Ahli Balis Pendora BAPETEN. 

b. Koneksi internet tidak memadai. Pastikan koneksi internet baik. 

c. Akses ke Balis sedang sibuk. Cobalah diakses beberapa waktu kemudian. 

7. Jika ada kendala atau gangguan sistem pada Balis Online harap menghubungi BAPETEN. 
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