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PERMOHONAN
(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 

TERJAWAB

BELUM 

TERJAWAB

1 Kadapi legal@probuilder.co.id REKLAME selamat pagi, saya mengajukan 
permohonan izin reklame sejak 
tanggal 20 maret 2020, sudah 10 hari, 
apakah memang masih proses ?

Selamat Pagi, DPMPTSP menginformasikan terkait izin Reklame masih dalam 
proses, Terima Kasih

Tahapan Perizinan √

2 Surya 081906686222 IMB 
PERLUASA

N

Pagi admin, saya mau bertanya 
mengenai pengajuan saya Imb 
perluasan, ada kesalahan pegirisian di 
point 7 tentang rencana tata ruang, 
ini cara ngurusnya gmna? Bisa online 
tidak

Selamat Pagi, Untuk pengajuan permohonan KRK silahkan datang langsung ke 
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi daftarkan secara manual dengan membawa 
berkas FC sertifikat tanah/ajb,gambar bangunan (usaha/rumah), fc ktp.fc 
npwp,fc pbb terbaru dan formulir pendaftaran KRK dikluarkan dari Distaru.  Jl. 
Jend. Ahmad Yani, RT.001/RW.005
(021) 88961767

Tahapan Perizinan √

3 Haryo Wibowo 08111170885 PHN20030666750 Pencabuta
n SIP 

Dokter

pagi pak/bu untuk pencetakan 
pencabutan SIP saya kira2 kapan bisa 
selesai yah ? No PHN20030666750

Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak silahkan ke 
Kantor DPMPTSP Kota Bekasi dengan membawa SIP Asli yang 
sebelumnya, 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. 
Terima Kasih

Informasi Perizinan 
Online

√

4 Hendri hendriprabowo99@gma
il.com

Perizinan 
Online

pelayanan online jalan kan pak/bu Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
silahkan kunjungi layanan permohonan online kami di silat.bekasikota.go.id 
dan oss.go.id/oss/ pada menu Buat Permohonan. Silahkan mendaftar pada 
SILAT atau pada OSS sesuai Izin Permohonan yang di mohon terlebih dahulu 
apabila belum memiliki akun. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 
silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√
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5 V15844187752434
61

SIUP OSS mohon dibantu. Nomor PHN 
200304766574. sudah mendapat 
email dari ptsp bekasi bahwa 
pengajuan pemenuhan komitmen 
sudah selesai dan sudah bisa dicetak 
di OSS. Tetapi sampai saat ini saya cek 
di OSS masih belum efektif juga. Saya 
sudah telepon bbrp kali ke 
08111678199, katanya mau dibantu.

Selamat Pagi, kami akan mengecek kembali untuk di approve Tim IT 
OSS agar SIUP OSS berubah status menjadi Berlaku Efektif.silahkan 
pelaku usaha mencetak ulang kembali di akun OSS SIUP  yang sudah 
pemenuhan komitmen di akun oss.(Baru/Perpanjang) Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

6 Mardimas mardimas.prawinto@g
mail.com

Operasion
al Klinik

Mau upload perpanjangan izin 
klinik dan saya sudah memiliki nib 
dan izin komersial dari oss, 
langkah selanjutnya apa?

Tahapan Perizinan √

7 V15553821323551
75

SIP apa untuk pelayanan cetak Sip 
dibuka?? Mohon info nya yaaa

Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak akan kami arahkan 
untuk pemohon telpon ke layanan call center kami untuk konfirmasi PHN 
dengan status permohonan menunggu siap cetak dan berkas yang disiapkan 
yaitu  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 petugas call center kami akan mengarahkan 
pemohon untuk datang ke kantor kami pengambilan izin yang telah dicetak di 
hari yang sudah di infokan. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 
silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. Terima kasih

Informasi Perizinan 
Online

√

8 Keenedy SIP 
DOKTER

Selamat Siang pak, saya dari 
Klinik Indria Medicare, SIP dokter 
gigi pak, PHN20030366514 atas 
nama drg. Veronika Buatasik dan 
PHN20030666753 atas nama drg 
aditya Indradjaja. dari minggu lalu 
sudah dichek distatus berkas 
sudah selesai. tapi bingung ambil 
berkasnya dimana. karena 
katanya pegawa semua WFH. 
mohon infonya pak. terima kasih.

Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak akan kami 
arahkan untuk pemohon telpon ke layanan call center kami untuk 
konfirmasi PHN dengan status permohonan menunggu siap cetak dan 
berkas yang disiapkan yaitu 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 
petugas call center kami akan mengarahkan pemohon untuk datang ke 
kantor kami pengambilan izin. Untuk pertanyaan dan layanan informasi 
lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 
Terima kasih

Informasi Perizinan 
Online

√


