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1
Sariana devi devisariana1989@gmail.com 

087774628905
SIP TTK Pagi MB,utk sipttk nya estimasi 

brp lama selesai nya?
Sya permohonan sdh dr tgl 24 
April

Tahapan Perizinanan √

V1588126378552624 IMB Saya mau bikin imb rumah
19:23
Bagaimana cara daftarnya

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
Izin Usaha yaitu Izin Mendirikan Bangunan (Rumah tinggal/Usaha) 
/Reklame daftar secara manual silahkan ke kantor kami nanti petugas 
kami akan mengarahkan memberi lembaran persyaratan, prosedur 

Informasi Perizinan 
Online

√

PROSES
NO EMAIL ATAU NOMER 

TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS 
PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020
BULAN                      : APRIL
MINGGU KE              : IV
HARI & TANGGAL   : Rabu , 29 APRIL 2020
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kami akan mengarahkan memberi lembaran persyaratan, prosedur 
dan formulir pendaftarannya . Jadi silahkan Ke Kantor DPMPTSP Kota 
Bekasi Jl. Ins. H. Juanda No. 100 Margahayu - Kota Bekasi.Untuk 
pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center 
kami di nomer 08111678199. Terimakasih.

3 nurendro nurendro_0711@yahoo.com slmt pagi pa ada yang bisa kami bantu ? Informasi Perizinan 
Online

√
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V1587787119915626 SIP PERAWAT saya mau nanya min
untuk pembuatan surat ijin 
perawat dmna ya ?? ko tidakk ada 
di permohonan

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
SIP/SIPA/IPTM/DLL silahkan kunjungi layanan permohonan online 
kami di silat.bekasikota.go.id .Jika belum memiliki akun maka silahkan 
daftar menggunakan NIK Penanggung Jawab atau Nik Pemohon dan 
lengkapi persyaratan yang diminta oleh sistem. jika sudah memiliki 
akun,pilih mengajukan permohonan atau buat permohonan dan akan 
mendapatkan Nomer PHN melalui email masuk jika biodata yang 
diminta oleh sistem sudah di isi semua . Silahkan Cek Status dan 
Update terbaru Status Permohonan Melalui Cek Status di website 
Silat.bekasikota.go.id sampai pada tahap Siap Cetak. (Baru maupun 
Perpanjang). Pastikan menggunakan tampilan PC Komputer / Laptop 
dan jaringan stabil. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 
silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 
Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√
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V1582706981607506 SIP DOKTER pagi admin, mau tanya untuk 
selama masa PSBB ini. untuk 

pembuatan SIP dokter spesialis 
tetap harus datang atau 

bagaimana ya?

Perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial beskala 
besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) dikota 
bekasi selama 14 hari terhitung sejak tanggal 29 april 2020 sampai 
dengan 12 mei 2020.Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk 
pengajuan permohonan SIP/SIPA/IPTM/DLL silahkan kunjungi 
layanan permohonan online kami di silat.bekasikota.go.id .Jika belum 
memiliki akun maka silahkan daftar menggunakan NIK Penanggung 
Jawab atau Nik Pemohon dan lengkapi persyaratan yang diminta oleh 
sistem. jika sudah memiliki akun,pilih mengajukan permohonan atau 
buat permohonan dan akan mendapatkan Nomer PHN melalui email 
masuk jika biodata yang diminta oleh sistem sudah di isi semua . 
Silahkan Cek Status dan Update terbaru Status Permohonan Melalui 
Cek Status di website Silat.bekasikota.go.id sampai pada tahap Siap 
Cetak. (Baru maupun Perpanjang). Pastikan menggunakan tampilan 
PC Komputer / Laptop dan jaringan stabil. Untuk pertanyaan dan 
layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

Dr Nasrudin,  SpM bambang.prio1@gmail.com PENCABUTAN SIP Pagi bu Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan Informasi Perizinan √
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Dr Nasrudin,  SpM bambang.prio1@gmail.com PENCABUTAN SIP Pagi bu
19:47
Sy udh daftar online pencabutan 
berkas SIP dr nasrudin dan sudah 
dpt balesan email user aktif
19:48
Maksudnya gmn ya?
Tahap selanjutnya apa?
Mohon info
19:50
Sy kurang faham pengurusan 
cabut berkas SIP via online ini, klo 
sy datamg langsung bisa ke PTSP 
bekasi?

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
Pencabutan SIP silahkan kunjungi layanan permohonan online kami di 
silat.bekasikota.go.id .Jika belum memiliki akun maka silahkan daftar 
menggunakan NIK Penanggung Jawab atau Nik Pemohon dan lengkapi 
persyaratan yang diminta oleh sistem. jika sudah memiliki akun, 
mengajukan permohonan SIP Dokter > Pencabutan > Isi Biodata 
Lengkap yang di minta oleh sistem dan akan mendapatkan Nomer PHN 
melalui email masuk jika sudah mengisi semua permohonan . Silahkan 
Cek Status dan Update terbaru Status Permohonan Melalui Cek Status 
sampai pada tahap Siap Cetak. Pastikan menggunakan tampilan PC 
Komputer / Laptop dan jaringan stabil. Untuk pertanyaan dan layanan 
informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

V1587787119915626 SIP PERAWAT ko surat ijin perawat tidak ada di 
buat permohonan ??]

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
SIP/SIPA/IPTM/DLL silahkan kunjungi layanan permohonan online 
kami di silat.bekasikota.go.id .Jika belum memiliki akun maka silahkan 

Informasi Perizinan Online √

6
Ai Luthfika Rahayu f.arluthfika@gmail.com SIP Assalamualaikum.

Maaf mau nanya kalau 
persetujuan dinkes nya brp lama 

ya

Untuk nomer PHN20042169243 di atas status permohonan Menunggu 
Persetujuan Dinkes Kasi dan pengajuan tanggal 21 Apr 2020, Silahkan 
cek status terupdate setiap saat agar bisa melihat status permohonan 
terupdate dengan kunjungi silat klik cek status dan masukkan nomer 

Tahapan Perizinanan √

V1582706981607506 SIP kalau sudah siap cetak, Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang Proses Verifikasi √
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V1582706981607506 SIP kalau sudah siap cetak, 
pengambilan berkas SIP aslinya 
datang langsung atau bagaimana 
yah?

Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang 
dengan membawa Berkas yang telah di upload di silat dan Pernyataan 
Pemohonan download di Silat.bekasikota.go.id >Lihat Prosedur>Download 
Pernyataan Pemohon yang berbentuk PDF dan jika diwakilkan silahkan buat 
surat kuasa dengan bermatrai 6000 lalu datang ke layanan langsung silahkan 
langsung datang ke kantor DPMPTSP Kota Bekasi jl.ir.h juanda no 100.

Proses Verifikasi √


