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B1 ENDRI PHN20041568946 SIP BIDAN Pagi min, mohon di kroscek untuk 

pengajuan kami dari tanggal 15 April 
Masih tunggu persetujuan dinkes kasi 
terus. padahal yang pengajuan tgl 20 
sudah cetak. PHN20041568946

perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar 
dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) dikota bekasi selama 
14 hari terhitung sejak tanggal 29 april 2020 s.d 12 mei 2020.Untuk Nomer 
diatas Pengajuan tanggal 15 April 2020 status permohonan menunggu 
Menunggu Persetujuan Dinkes Kasi jika ada perbaikan dan kekurangan berkas 
maka sistem akan memberi info lewat cek status atau email masuk, jika 
permohonan tidak ada kekurangan berkas atau perbaikan maka status 

Tahapan Perizinanan √
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permohonan tidak ada kekurangan berkas atau perbaikan maka status 
permohonan berubah verif kasi,kabid,kadis sampai pada menunggu siap 
cetak. Untuk nomer PHN di atas status permohonan tunggu persetujuan 
dinkes kasi . silahkan pemohon menunggu status berubah menjadi SIAP 
CETAK. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call 
center kami di nomer 08111678199. Untuk layanan langsung silahkan Ke 
Kantor DPMPTSP Kota Bekasi Jl. Ins. H. Juanda No. 100 Margahayu - Kota 
Bekasi Terimakasih.

2 MUSLICHATUN WAHYUKRANO@GMAIL.COM PHN20031267227 SIUJK selamat pak, mohon informasinya 
untuk cetak kartu IUJK atas pt tridaya 
mandiri tehnik apakah sudah bisa 
diambil ? persyaratan apa yang perlu 
saya lengkapi . Terimakasih no 
PHN20031267227

Selamat Pagi, DPMPTSP menginformasikan untuk SIUJK nya sudah selesai 
silahkan cetak di akun OSS nya di menu tracking>klik KBLI> preview cetakan. 
Terima kasih

Informasi Perizinan 
Online

√

3 GENESIA secretary.shbt@siloamhospitals.com Pagi admin, apakah DPMPTSP buka? 
Tks

Selamat Pagi, Kami dari DPMPTSP Kota Bekasi menginformasikan terkait 
tindakan untuk pencegahan virus (Covid-19) di lingkungan Kantor DPMPTSP 
Kota Bekasi mulai tanggal 29 April s.d 12 Mei 2020 seluruh pelayanan 
melayani secara tanpa tatap muka untuk perizinan berusaha, layananan 
informasi, dan pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi, MPP dan GPP, 
jadi untuk sementara dilaksanakan melalui live chat silat DPMPTSP di website 
silat.bekasikota.go.id dan layanan via telpon untuk pertanyaan dan layanan 
informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 

Informasi Perizinan 
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√

4 Ai Luthfika Rahayu .arluthfika@gmail.com PHN20042169243 SIPTTK Coba di hubungi bag dinkes nya udah 
apa blm. Mngkn ketumpuk sama 
berkas lain jadi nya punya saya ga di 
tanda tangan PHN20042169243.

PHN20042169243 status Menunggu Persetujuan Dinkes Kasi . estimasi dari 
sistem sesuai dengan prosedur melewati tahapan jika berkas tidak ada 
perbaikan maka diproses sistem otomatis akan memproses dari verifikasi staf, 
verif kasi,kabid,kadis, sampai pada siap cetak, jika ada perbaikan maka ikuti 
arahan buka akunku dan perbaiki sesuai dengan arahan sistem . Silahkan cek 
status terupdate setiap saat agar bisa melihat status permohonan terupdate 
dengan kunjungi silat klik cek status dan masukkan nomer PHN. Untuk 
pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di 
nomer 08111678199. Terimakasih.

Tahapan Perizinanan √



5 V1583772950552868 Saya mau tanya ka sebelm nya kan 
saya udah buat permohonan buat sip, 
nah ko no phn saya tdk di temukan 
iya ka., itu kenapa Iya

PHN sudah di drop, karna ada perbaikan tidak di lakukan selama 7 hari akan 
di drop, silahkan lakukan upload ulang dengan mendaptkan no PHN baru. 
Terima kasih

Tahapan Perizinanan √

6 Teguh Priyanto agustina148@gmail.com PHN20040868667 SIPA  salam untuk PHN20040868667 kapan 
kira2 jadinya ya?

untuk PHN20040868667 status Menunggu Verifikasi. estimasi dari sistem 
sesuai dengan prosedur melewati tahapan jika berkas tidak ada perbaikan 
maka diproses sistem otomatis akan memproses dari verifikasi staf, verif 
kasi,kabid,kadis, sampai pada siap cetak, jika ada perbaikan maka ikuti arahan 
buka akunku dan perbaiki sesuai dengan arahan sistem . Silahkan cek status 
terupdate setiap saat agar bisa melihat status permohonan terupdate dengan 
kunjungi silat klik cek status dan masukkan nomer PHN. Untuk pertanyaan 
dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terimakasih.

Proses Verifikasi √


