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1 V1579145223349889 SIP DOKTER min mau tanya dong? kalau 

tinggal cetak SIK gimna ya 
caranya? apa masih buka?

untuk pengambilan SIP silahkan pemohon datang ke kantor ptsp 
membawa surat pernyataan berkas sesuai asli,fotocopy ktp ,STR asli 
(untuk dokter),rekom idi (untuk dokter),dan surat kuasa (apabila 
dikuasakan)

Informasi Perizinan Online √

untuk saat ini TDP sudah tidak ada diganti menjadi NIB (nomor induk 
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2 yukotech yukotech@yahoo.com SIUP OSS Dokumen sy kena banjir, itu urus 
nya kemana ya TDP, SKD dan 

SIUP

untuk saat ini TDP sudah tidak ada diganti menjadi NIB (nomor induk 
berusaha )dan untuk izin usaha SIUP silahkan pemohon daftar di 
website : https://oss.go.id/ dan untuk pemenuhan komitmen di 
http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2

Informasi Perizinan Online √

3 Hanifah Tri hanifaa388@gmail.com IPTM

Aku mau tanya soal perpanjangan 
izin penggunaan tanah makam, 
jika aku cek dr form nya harus ada 
file yg di upload?
tp persyaratannya lebih ke offline 
mode ya? jadi boleh tolong 
dijelasin file apa aja yg mesti di 
upload di sistem?

untuk perpanjangan izin penggunaan tanah makam silahkan pemohon 
menghubungi UPTD Pemakaman sesuai dengan wilayah . Informasi Perizinan Online √

4 genesia secretary.shbt@siloamhospitals.com SIP DOKTER kalau sy ingin ambil SIP dokter , 
DPMPTSP layanan publiknya 

buka jam berapa ya ?
silahkan datang ke kantor ptsp untuk pengambilan SIP membawa surat 
pernyataan sesuai asli,STR (asli ),rekom IDI,fc.KTP ,surat kuasa (apabila 

dikuasakan )
Informasi Perizinan Online √

5 Sinta sinta.s1997@gmail.com 20033168205 SIUP OSS
mau menanyakan pak siup saya 

sampai sekarang ko belum efektif 
yaa, berikut no phn nya 

20033168205
apakah pemohon sudah verifikasi ke kami .melampirkan NIB,Izin 

usaha,dan nomor PHN? Proses Verifikasi √

6 elisabeth ellokaryaglobal01@gmail.com PHN20031667423 SIUP OSS

saya dari PT.Ello Karyab Global 
dengan PHN20031667423
21:19
Saya sudah terima SIUP nya 
namun ingin merubah bidang 

apabila sudah terbit NIB untuk perubahan KBLI pemohon membuat surat roll 
back .silahkan download di website https://oss.go.id/portal/ Informasi Perizinan Online √6 elisabeth ellokaryaglobal01@gmail.com PHN20031667423 SIUP OSS Saya sudah terima SIUP nya 

namun ingin merubah bidang 
nya...apa yang harus saya 
lakukan pak..

back .silahkan download di website https://oss.go.id/portal/ Informasi Perizinan Online √


