
NAMA NOMER 
PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 
TERJAWA

B
BELUM 

TERJAWA
B

1 Deby phn20032367887 SIPTTK selamat pagi, saya mau cetak 
SIPTTK hri ini kantor PTSP buka 
tidak ya? Dengan no 
phn20032367887

untuk PHN20032367887 status permohonan sudah menunggu siap cetak 
.silahkan pemohon untuk datang ke kantor dpmptsp kota bekasi membawa 
surat pernyataan berkas sesuai asli dan fotocopy ktp.
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REKLAME mau tanya , kalau mau 
perpanjang izin reklame di PTSP 
Kota bekasi , apakah sudah online 
atau kita bisa datang ke sana 
seperti tahun lalu ?

menginformasikan terkait tindakan untuk pencegahan virus (Covid-19) di 
lingkungan Kantor DPMPTSP Kota Bekasi mulai tanggal 01 April s.d 14 April 
2020 seluruh pelayanan melayani secara tanpa tatap muka untuk perizinan 
berusaha, layananan informasi, dan pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota 
Bekasi, MPP dan GPP sementara dilaksanakan melalui call center dan juga live 
chat silat. silat DPMPTSP di website silat.bekasikota.go.id dan Layanan 
langsung ke nomer help desk 08111678199, Terima Kasih.

Informasi Perizinan 
Online

P

3 Hendri 081317307895 SIUJK saya sedang urus permohonan 
siujk baru, sdh login, sekarang 
ditahap pengisian data 
perusahaan data sdh terisi 
/terutama yang tanda bintang , 
ketika mau disimpan /simpan data 
tdk ada notifikasi data tersimpan .

silahkan liat di data perusahaan, jika sudah ada nama perusahaan 
tersebut itu sudah tersimpan data nya, jika belum ada silahkan isi 
kembali untuk info selanjutkan bisa hubungi helpdesk 08111678199, 
Terima Kasih.
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4 Johan situmeang 081517031748 SIUJK iya saya mau menanyakan 
kenapa iujk 2 pt kami belum 
efektif juga di oss ya?

di cek di menu permohonan>non perseorangan> tracking> klik nama 
perusahaan lalu klik izin usaha/komersial lalu di klik dua kali KBLI nya, 
nanti ada preview cetakan

Tahapan 
Perizinanan
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5 PT Aneka Papera 
Indah

0216315661 REKLAME mau urus perpanjang izin reklame 
PT , saya masuk ke menu mana ?

menginformasikan terkait tindakan untuk pencegahan virus (Covid-19) di 
lingkungan Kantor DPMPTSP Kota Bekasi mulai tanggal 01 April s.d 14 April 
2020 seluruh pelayanan melayani secara tanpa tatap muka untuk perizinan 
berusaha, layananan informasi, dan pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota 
Bekasi, MPP dan GPP sementara dilaksanakan melalui call center dan juga live 
chat silat. silat DPMPTSP di website silat.bekasikota.go.id dan Layanan 
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chat silat. silat DPMPTSP di website silat.bekasikota.go.id dan Layanan 
langsung ke nomer help desk 08111678199, Terima Kasih.


