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Panduan BaLIS Online Inspeksi (Inspektur)

PENDAHULUAN                             

Dalam  rangka  meningkatkan  pengawasan  pemanfaatan  tenaga  nuklir  di  Indonesia  Badan

Pengawas  Tenaga  Nuklir  (BAPETEN)  meluncurkan  aplikasi  inspeksi  FRZR  berbasis  online

BAPETEN Licensing and Inspection System Online B@LIS Inspeksi Online 2.0.

Aplikasi B@lis Inspeksi 2.0 bekerja secara Realtime Online Berbasis Web dalam Jaringan Internet

yang  dibangun  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  open  source  untuk  memfasilitasi

keterlibatan publik terhadap proses pengawasan melalui inspeksi yang terintegrasi dengan Sistem

Perizinan FRZR, dan Sistem Evaluasi Dosis Pekerja Radiasi.

Aplikasi B@lis Inspeksi Online 2.0 juga berfungsi sebagai media pelaporan kondisi keamanan,

keselamatan Fasilitas terkait keberadaan sumber radiasi pengion meliputi : perpindahan Sumber

Radiasi, Informasi terkini Sumber Radiasi, Informasi Pekerja Radiasi, dan status keselamatan dan

keamanan sumber radiasi pengion.

Akun Inspektur dapat melakukan konfirmasi jadwal inspeksi, menyusun FIHI dan Laporan Hasil

Inspeksi (LHI). 

Aplikasi berbasis web ini dapat dioperasikan dengan menggunakan browser yaitu Mozilla Firefox,

Opera, dan Chromium. Berikut adalah tampilan awal aplikasi berbasis web, BaLIS Online Inspeksi

dengan alamat: 

http://balis-inspeksi.bapeten.go.id
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PENGGUNAAN                               

 1. Masukkan username dan password pada menu login

 2. Menampilkan halaman utama dalam BaLIS Online Inspeksi untuk akun Inspektur
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 3. Pilih Menu “INSPEKTUR” 

 3.1. Pilih “Konfirmasi Jadwal”

 3.2.   Klik tombol “Konfirmasi Jadwal” pada kolom Action

 3.3. Menampilkan  “Form  Konfirmasi  Jadwal”  dan  pilih  bersedia/tidak  bersedia  disertai

alasannya kemudian klik tombol “Simpan”.
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 3.4. Setelah konfirmasi  jadwal  diverifikasi  oleh DIFRZR,  kemudian SBI  akan dibuat  oleh

verifikator  DIFRZR  dan  status  jadwal  akan  berubah  menjadi  ‘pelaksanaan’.  Untuk

selanjutnya jadwal  inspeksi  akan tampil  di  menu “Inspektur”  |  Submenu “FIHI”.  Klik

tombol “Action”  dan pilih “Daftar FIHI”

 4. Pilih Submenu “FIHI”

 4.1. Menampilkan Detail Jadwal dan Draft FIHI kemudian klik icon “+” untuk membuat FIHI 
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 4.2. Menampilkan lembar konfirmasi buat FIHI dan klik tombol “Setuju”

 4.3. Menampilkan Formulir Isian Hasil Inspeksi dan lakukan pemeriksaan pada tab menu

pihak instansi, FIHI, kesimpulan dan surat larangan
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 4.4. Pilih tab menu “Pihak Instansi” yaitu pihak fasilitas yang ditemui pada saat inspeksi. Klik

tombol “Input Baru”

 4.5. Menampilkan  form  isian  “Masukkan  Data  Pihak  Instansi”  kemudian  klik  tombol

“Simpan”. 
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 4.6. Pilih  tab  menu  “FIHI”  yaitu  form  isian  hasil  inspeksi.  Berisikan  kondisi  perizinan,

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), pemantauan dosis radiasi,  pemantauan

kesehatan pekerja radiasi, ketersediaan peralatan keselamatan dan keamanan sumber

radiasi  pengion,  pemantauan  paparan  radiasi  daerah  kerja,  ketersediaan  dan

kesesuaian dokumen dan rekamanan keselamatan dan keamanan SRP. 

Data FIHI merupakan Data yang didapat dari Data perizinan,dengan cara klik “Tarik

Data”.  Jika  Data  FIHI  kosong,  maka isikan FIHI  sesuai  dengan kondisi  Fasilitas  di

lapangan.  Apabila  menemukan Sumber  baru  di  lapangan,  maka diinput  pada  tabel

“Data SRP yang belum memiliki izin”. Jika FIHI selesai diinput, Kemudian klik tombol

“Simpan FIHI”.

 4.7. Pilih  tab  menu  “Kesimpulan”  berisikan  isian  komitmen  tindak  lanjut  temuan,  saran

peningkatan kinerja keselamatan dan keamanan, praktek keselamatan dan keamanan

yang baik (Good Practice) dan nilai IKK. Nilai IKK berasal dari akumulasi dari hasil FIHI.

Kemudian klik tombol “Simpan FIHI”.
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 4.8. Jika ada temuan kategori I, maka pilih tab menu “Surat Larangan” berisikan form isian

surat larangan kemudian klik tombol “Simpan”.

 4.9. Setelah tab menu telah dikerjakan maka menampilkan form isian hasil inspeksi (FIHI).

Jika ingin cetak fihi maka klik icon “Cetak FIHI” kemudian klik icon “Selesai”.

 4.10. Menampilkan kotak pesan  “Konfirmasi FIHI” kemudian klik tombol “Ok”

 4.11. FIHI yang selesai dikerjakan kemudian menuju ke tab menu “Arsip”

 5. Pilih menu “INSPEKTUR” | “LHI”
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 5.1. Klik tombol “Input LHI Baru”

 5.2. Menampilkan daftar  penyusunan LHI  berdasarkan Jadwal  Inspeksi,  Untuk  membuat

LHI, kemudian pada tombol Action, pilih  “Daftar LHI”.

 5.3. Menampilkan daftar Instansi, kemudian buat LHI dengan klik icon “Buat LHI”
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 5.4. Menampilkan lembar konfirmasi LHI yang akan dibuat sekaligus pada proses ini akan

dibuat No.LHI oleh sistem. Kemudian klik tombol “Simpan”.

 5.5. Menampilkan daftar penyusunan LHI yang terdiri dari tab menu jadwal, lokasi, pihak

fasilitas,  temuan  &  rekomendasi,  Penilaian  IKK.  Pilih  Tab  Menu  Lokasi  dan  Pihak

Fasilitas jika ada perubahan data pada kedua menu tersebut dengan klik salah satu

menu dan klik “update”.
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 5.6. Jika ada temuan maka pilih icon “Temuan & Rekomendasi” dan klik icon “Input Temuan”

 5.7. Isikan kondisi perizinan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), pemantauan dosis

radiasi,  pemantauan kesehatan pekerja radiasi,  ketersediaan peralatan keselamatan

dan  keamanan sumber  radiasi  pengion,  pemantauan  paparan  radiasi  daerah  kerja,

ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan SRP.

Jika ada perubahan data di FIHI maka klik icon “Edit/Update” di LHI

 5.8. Pilih tab menu “IKK” sebagai pengaturan Indeks Keselamatan dan Keamanan (IKK)

dalam menentukan nilai IKK.
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 5.9. Untuk mencetak LHI maka klik tombol “View LHI PDF”

 5.10. Setelah  LHI  dikerjakan  maka  klik  tombol  “Kirim”  untuk  di  verifikasi  oleh

verifikator

 5.11. Menampilkan kotak pesan “Kirim ke Verifikator” dan klik tombol “Kirim”
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 5.12. Status LHI berada pada tab menu “Arsip”
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DATA UMUM                               

Pilih Menu “Data Umum yang berisikan submenu : SDM, SRP, Fasilitas, Kamera, KTUN, Jadwal.

1. Pilih SubMenu “SDM” untuk melihat SDM yang bekerja untuk melaksanakan Inspeksi.
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2. Klik submenu “Jadwal” untuk melihat jadwal inspeksi yang berisikan tanggal, kode area,

propinsi, fasilitas, status.

3. Klik submenu “Fasilitas” untuk melihat daftar fasilitas yang berisikan nama fasilitas, alamat

pusat, KTUN, SRP, pekerja
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4. Klik  submenu “SRP”  untuk  melihat  data  sumber  radiasi  pengion (SRP)  yang berisikan

masterid, model, nama, data cetak (tipe, no_seri), validasi database (v-tipe, v-no seri), ktun,

fasilitas.

5. Klik  submenu  “Kamera”  untuk  melihat  data  kamera  radiografi  industri  yang  berisikan

merk/model, tipe, no seri, status
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6. Klik submenu “KTUN” untuk melihat data ketetapan tata usaha negara yang berisikan no

ktun, instansi, jenis kegiatan, berlaku, status
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