
NAMA NOMER 
PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 
TERJAWAB

BELUM 
TERJAWAB

1 Yaman 085721443329 REKLAME Saya mau ambil izin reklame, apa bila 
sudah bayar untuk pengambilan surat 
izin nya itu langsung ke dpsmpt atau 
dari pihak dpsmpt yang kirim ke kami, 
untuk pembayaran tgl 17-03-2020, 

sudah jadi pak silahkan datang ke kantor DPMPTSP kota Bekasi 
dengan membawa tanda terima dan bukti bayar, Terima kasih

Tahapan Perizinanan P

JENIS PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020
BULAN                   : APRIL
MINGGU KE             : II
HARI & TANGGAL     : Senin , 06 APRIL 2020

PROSES
NO EMAIL ATAU NOMER 

TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN

untuk pembayaran tgl 17-03-2020, 
atas nama Yaman Karyuda naskah 
Karniv.012 lets meet our meat

2 Yuliana 085864071727 SIUP Saya mau pengajuan siup gmna 
caranya?

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 P

3 V1586145034814763 IUI min, saya mau pengajuan iui saya 
udah punya nib nya tapi iui dari oss 
nya blm ada?

silahkan untuk memproses iui dari oss nya terlebih dahulu dengan cara klik 
permohonan>non perseorangan>izin usaha> lalu klik izin usaha industri nya, 
Terima kasih.
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4 Bernard nagabonar001@gmail.com SIUJK Saya mau buat siujk gmna ya? Pengarahan untuk pemohon silahkan ke website oss.go.id dengan membuat 
akun dan mengisi biodata sesaui dengan akte perusahaan sampai pada terbit 
NIB Pengganti TDP dan Izin Usaha 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 OSS 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 
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EMAIL , silahkan cek status permohonan dengan kunjungi website 
silat.bekasikota.go.id dan Cek Status Permohonan dengan memasukan 
Nomer PHN.

5 Novri darsono novri.darsono@gmail.com SIUJK saya maenanyakan perihal proses 
printing untuk ijin siujk yg sudah 
disetujui apakah bisa via online...?

No PHN20031066995 status sudah menunggu arsip, silahkan cek di 
akun oss di menu tracking klik kbli nya nanti ada preview cetakan, 
Terima kasih.
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6 Inge inge@tanputratama.co.id PHN20032668025 SIPA saya belakukan perpanjangan 
sipa untuk angkuta kendaraan dan 
sudah diinformasikan jika sudah 
selesai. di informasikan untuk 
membawa dokumen asli, 
sedangkan jika membawa 
dokumen asli armada kami tidak 
bisa jalan

No PHN20032668025 dengan status permohonan menunggu siap cetak dan 
berkas yang disiapkan yaitu 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 dan fotocopy KTP pemohon, pemohon untuk datang ke 
kantor DPMPTSP untuk mengambil SIPA angkutan. Untuk pertanyaan dan 
layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terima kasih
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7 Ilmi 081368117587 PHN20040268383 SIUP mau nanya permohonan dengan 
PHN20040268383 apa sudah di 
proses? kmrn di tggl 2 jrn ada 
maintenance internet jadi teriirim 
banyak

NO PHN20040268383 status menunggu disposisi, 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 menunggu siap 
cetak/ menggu arsip , 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.
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hubungi call center kami di nomer 08111678199.
8 V1586155222076628 SIUJK mau tanya siujk dong Bagaimana 

cara input SBU dan SKTNya? 
Karena kami punya 2 SBU dan 2 
SKT 1 untuk Bagunan dan 1 untuk 
pekerjaan jalan

caranya di scan 2 sbu nya dijadiin satu file pdf lalu upload di silat 
begitu pun dengan skt nya, Terima Kasih. 
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9 Bambang Prio 081221333119 SIP DOKTER Mohon info proses pencabutan 
Berkas SIP dokter spesialis mata

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
pencabutan SIP DOKTER 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.
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