
NAMA NOMER 

PERMOHONAN
(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 

TERJAWAB

BELUM 

TERJAWAB
1 V1589179013660644 KTP mau tanya , KTP saya rusak untuk 

cetak ulang KTP prosedurnya 
bagaimana ya?

Selamat Siang untuk pengurusan E-KTP di DISDUKCAPIL, Terima kasih. Informasi Perizinan 
Online

√

2 Muti 089514542434 TDG Saya sedang register rdg, pada 
menu input data, saya sudah isi 
kan provinsi, saya lanjutkan isi 
kabupaten tidak muncul pilihan 
kabupaten nya bagaimana solusi 
nya?

Silahkan coba kembali dengan memilih provinsi terlebih dahulu, 
kemudian kab/kota, kec, kel, lalu alamat . Pastikan jaringan stabil dan 
tampilan menggunakan PC Laptop / Komputer.

Tahapan Perizinanan √

3 Helly Iskandar 0816849035 IMB saya mau tanya, untuk 
pengurusan IMB Umum (non 
rumah tinggal) cara nya 
bagaimana ya secara online ?

Untuk kepengurusannya manual, persyaratannya : Surat Permohonan, 
Fc E-KTP, Fc. PBB Lunas, Fc. Sertifikat/ AJB, gambar bangunan 3 
rangkap (dibuat di dinas tata ruang) setelah lengkap silahkan datang 
ke kantor DPMPTSP Kota Bekasi. Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

4 V1588729353092430 PHN20042169243 SITTK Saya mau ambil SITTK nomer PHN  
20042169243

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. Untuk pertanyaan dan layanan informasi 
lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 
Terima kasih.

Informasi Perizinan 
Online

√
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5 Sulis Hadi Parmanto 08158752005 SIUP Selamat pagi. Kami dari PT. 
Demaura Utama akan 
mengajukan permaohonan 
perpanjangan SIUP. Apa bila 
persayaratan sudah kami lengkapi 
kemudian di email atau submit 
nya kemana ...? Karena ini baru 
pertama kali pengajuan online 
bagi kami jadi kami belum 
paham. Terima kasih.

Silahkan daftarkan di website www.oss.go.id untuk mendapatkan NIB 
dan SIUP OSS. untuk Pemenuhan Komitmen SIUJK/SIUP OSS melalui 
Akun SILAT silahkan kunjungi layanan online kami di 
silat.bekasikota.go.id ,jika belum memiliki akun silat silahkan daftar 
dan buat permohonan SIUJK/SIUP untuk pemenuhan komitmen 
SIUJK/SIUP LALU pilih perseorang atau berbadan hukum jika yayasan, 
cv atau pt jika permohonan sudah diajukan dan sudah mendapatkan 
Nomer PHN melalui EMAIL , silahkan cek status permohonan dengan 
kunjungi website silat.bekasikota.go.id dan Cek Status Permohonan 
dengan memasukan Nomer PHN. Tunggu sampai Status Permohonan 
berubah menjadi Menunggu Persetujuan TIM OSS (JIka sudah muncul) 
silahkan Ke Kantor DPMPTSP dengan membawa Cetak NIB, SIUJK/SIUP 
OSS, PHN untuk di approve Tim IT OSS agar SIUJK/SIUP OSS berubah 
status menjadi Berlaku Efektif.Ketika sudah efektif dan sudah ke 
Kantor DPMPTSP untuk menyerahkan pemenuhan komitmen 
menunggu persetujuan oss dengan melampirkan NIB dan SIUJK OSS 
silahkan pelaku usaha mencetak ulang kembali di akun OSS SIUJK/SIUP 
yang sudah pemenuhan komitmen di akun oss.(Baru/Perpanjang) 
Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

6 westri penibudiyati 08569009181 Izin 
Apotek

surat izin apotek apakah 
permohonannya dibuat di silat 
jg??

Untuk pemenuhan komitmen izin apotek masih manual, Berdasarkan 
Peraturan wali kota bekasi nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Wabah Covid-19 di 
kota Bekasi. untuk sementara menghentikan pelayanan tatap muka 
mulai tanggal 28 April-12 Mei 2020, Terima kasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

7 Nina Herlina 085711918611 PHN20050970240 SIP Bidan Status permohonan saya tdk 
maju2.. Msh di tahap menunggu 
verifikasi staf

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 √

8 Hendri hendriprabowo99@gmail.com SIUJK mohon info satus permohonan 
PHN20040368458 masih 
menunggu persetujuan OSS, 
permohonan tgl 3 April 2020

PHN SIUJK sudah kita ajukan untuk di approve Tim IT OSS agar SIUJK 
berubah status menjadi Berlaku Efektif.Ketika sudah efektif ditunggu 
maximal 3 hari kerja, untuk pencetakan silahkan cek di akun OSS nya 
di menu tracking, Terima kasih

Tahapan Perizinanan √

9 Syarifah ziealaydruz@gmail.com SIP Dokter untuk surat izin dokteformat surat 
permohonan bagaimana ya?

Untuk surat pengajuan permohonan tidak ada format khusus jadi 
silahkan buat permohonan sesuai pada umumnya dengan perihal 
pengajuan permohonan izin pemohon butuhkan dan ditunjukkan 
Kepada Kepala DPMPTSP Kota Bekasi dan bermatrai 6000.

Tahapan Perizinanan √


