
NAMA NOMER 

PERMOHONAN
(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 

TERJAWAB

BELUM 

TERJAWAB
1 Fiska 0895333413160 SIP Tenaga 

Gizi
Bagaimana tutorial membuat sip 
tenaga gizi?

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan 
permohonan SIP 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 √

2 Ai Luthfika Rahayu f.arluthfika@gmail.com PHN20042169243 SIPTTK Maaf mau tanya kalau hbs dr 
kabid admin terus tahap selanjut 
nya apa Hbs kabid admin terus 
tahap apa No phn 20042169243 

 Selamat Pagi, satu tahap lg sampai menunggu siap cetak, Terima kasih Tahapan Perizinanan √

3 syarifah azizah 021932602567 SIP Dokter Selamat Pagi, persyaratan dan 
tatacara mengurus surat izin 
praktek mandiri dokter umum

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 Affy Syifarani 081511307253 apakah ptsp buka pelayanan? 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 Online √
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5 Heddi 083874727063 PHN20042269342 SIP Bidan kalau statusnya sudah siap cetak 
itu dicetaknya langsung diambil 
kesana atau bagaimana ya ?

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.

Tahapan Perizinanan √

6 Andi Sudira 081387806907 Reklame Assalamu a'laikum, Kami akan 
melakukan perpanjangan ijin 
reklame billboard kami, tetapi 
alamat yang ada di sertifikat lama 
tidak sesuai dg aktual. Jadi 
sebaiknya bgm?. Apakah kami 
tetap mengajukan sebagai 
pengajuan perpanjangan atau 
pengajuan baru ya untuk ijinnya?.

kalo perpanjang bisa bu/pak nanti ada surat perubahan alamatnya aja, 
kalo mau di buat baru pun bisa. Terima kasih

Tahapan Perizinanan √

7 Yuni Sapitri 081517184791 Pencabuta
b SIPTTK

selamat pagi Bapak/Ibu. Saya 
mau melakukan pencabutan izin 
SIP apa harus datang langsung?

pencabutan SIPTTK masih maual, 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 
29 April- 12 Mei 2020, Terima kasih.

Informasi Perizinan Online √

8 Aini 087722041820 apakah masih buka pelayanan? 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 Online √

9 Rini Wijaya 081513579701 siang mas/mba saya mau ke 
kantor apa buka pelayanan kah?

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 Online √

10 Ici Oktarini 082175442617 SIP Bidan mau nanya jika status 
permohonan siap cetak 
maksudnya apa ya???

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.

Tahapan Perizinanan √



11 Dewi 085780852680 SIP 
Perawat

Saya ingin buat perpanjang SIPP 
pilihan nya jenis pemohonan 
yang mana yaa ...

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 √

12 Septi Sundari 083897131046 SIP Dokter surat sik sudah siap cetak, kan 
mall pelayanan publik tutup, 
caranya gimana ya?

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.

Tahapan Perizinanan √

13 Yanti 087785534765 TDUP saya ingin menanyakan TDUP 
catering saya CV yantira catering

masih dalam proses bu/pak. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 
silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. Terima kasih.

Tahapan Perizinanan √

14 Tiffani lorenza tiffzaaa@gmail.com SIUP Mau bertanya kalau untuk 
mengambil berkaass siapp cetak 
jika di waakili harus buat surat 
kuasa ya pak/ibu terhormat. 
Adakah format kuasa tersebut? 
Terimakasihh

surat kuasa tidak ada format khusus pak/bu. Terima kasih Informasi Perizinan Online √

15 Nurhayati 085886627130 maaf, kalau kecamatan sama 
kelurahannya tidak ada dipilihan 
bagaimana ya?

Selamat Siang, 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 √


