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PETUNJUK TEKNIS TATA CARA MENGUNDUH 
LAPORAN HASIL EVALUASI ( LHE ) DOSIS PERSONIL 

THERMO LUMINISCENCE DOSIMETER ( TLD ) MELALUI BALIS PERIJINAN 2.5 BAPETEN 
 

1. Login dengan memasukkan username dan password sesuai akun yang telah di daftarkan 
di BAPETEN pengurusan ijin pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk mengakses 
Balis Online Perijinan.  
 

Link Login  http://balis.bapeten.go.id/frontend2/public/panel/dashboard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Setelah login akan muncul halaman Dash Board kemudian masuk ke menu Data & 
Dokumen. 
 

 
 

3. Masuk ke menu Evaluasi Dosis, disebelah kanan akan muncul halaman Hasil Evaluasi 
Dosis kemudian pilih menu Data LHE 
 

 

http://balis.bapeten.go.id/frontend2/public/panel/dashboard
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4. Pada menu Data LHE pilih tahun LHE TLD  yang ingin di unduh. 
Klik Icon Document pada kolom Action untuk menampilkan dokumen LHE yang 
diperlukan. 
 

 
 

5. Klik [ Unduh ] dan [ Cetak ]  LHE TLD yang dipilih. 
 

 

 
 

 

Catatan: 

1. Aplikasi Balis Online / Balis Perijinan 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 / Balis 

Perijinan. Jika instansi yang bersangkutan tidak memiliki akun Balis Online / Balis Perijinan, 

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 

/ Balis Perijinan. Jika terdapat beberapa akun maka sangat mungkin LHU yang diinput oleh 
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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 pada gambar nomor 5. 

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

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

pembayaran dan lain-lain. 

 
6. Jika LHU tidak dapat diunduh, 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 / Balis Perijinan harap 

menghubungi BAPETEN. 

 
 

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 Manyar Medical Center, sedangkan di Balis mendaftar dengan nama

 RS Bedah Surabaya. 

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

memberitahukan secara tertulis ke Lembaga Uji untuk disesuaikan. 


