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REKLAME pagi

klo saya mau ngecek arsip 
permohonan saya di silat gimana ya ? 
soalnya izin sudah selesai dan kita 
sdh bayar , tapi di cari data nya tidak 
ada

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan Reklame apabila 
telah selesai melakukan pembayaran silahkan pemohon menunggu untuk izin 
jadi ,stiker serta skpd sesuai dengan SOP kami .Untuk pertanyaan dan 
layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terimakasih.

Tahapan Perizinanan √

2 Ai Luthfika Rahayu f.arluthfika@gmail.com SIP TTK Assalamualaikum
Saya mau tanya
Kalau sip TTK itu jadi nya brp lama ya
19:27
Pak bu?

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 √

3 dr hani sp wijaya drhanispwijaya@gmail.co
m

SIP 
DOKTER

berarti untuk pendaftaran silat pun 
diundur min ?
saya belum buat akun soalnya
untuk membuat surat izin dokter ?

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 √

4 V1584342948677981 pagi
assalamualaikum mau tanya

Informasi Perizinan Online √

5 sri sudarmi qc_rndmaw@yahoo.com SIPA mohon maaf saya bekerja di suatu 
perusahaan di Bekasi , ingin buat 
SIPA by Online langkah apa yang 
harus saya lakukan , terima kasih

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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6 teguh priyanto agustina148@gmail.com PHN20040868667 SIP Salam
mohon dibantu cek 
PHN20040868667 proses verifikasi 
sudah sampai mana ya/

Selamat Pagi, 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. Untuk layanan 
langsung silahkan Ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi Jl. Ins. H. Juanda No. 100 
Margahayu - Kota Bekasi Terimakasih.

Tahapan Perizinanan √

7 ros spark_lens@yahoo.com IMB pagi
assalamualaikum mau tanya mau 
rvisi IMB bekasi karena salah nomor 
shm yang tertera bisa online?
Revisi

Untuk merevisi imb dilakukan di tempat yang menerbitkan izin tersebut Tahapan Perizinanan √

8 Nail nailwidyasatyas@gmail.
com

IMB selamat pagi, sy ingin mengurus 
IMB untuk perbesaran rumah di 
daerah Kranji. apakah bisa 
dilakukan secara online saat ini?

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 
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.
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