
NAMA NOMER 
PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN)
SUDAH 

TERJAWA
B

BELUM 
TERJAWA

B
1 Sinta sinta.s1997@gmail.com

saya mau menanyakan proses 
verifikasi siup berapa hari ya 
lamanya?

untuk status permohonan apabila sudah menunggu persetujuan oss 
maka pemohon melampirkan NIB ,Izin usaha, beserta NO PHN untuk 
pengefektifannya .

Proses Verifikasi
P

P

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     : Selasa , 07 APRIL 2020

NO EMAIL ATAU NOMER 
TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS 

PENGADUAN
PROSES

lamanya? pengefektifannya .

2 adga majuntungmulia@gmail.com
Selamat pagi, izin bertanya mengenai 
cara menerbitkan SIUJK, bagaimana 
cara nya ? Terimakasih

untuk pendaftaran SIUJK melalui website : https://oss.go.id/ dan untuk 
pemenuhan komitmen mengunjungi website : 
http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2

Informasi Perizinan 
Online

P

3 Lydia dialyta@yahoo.com
kalau saya orang pribadi punya tanah 
kosong, mau ajukan IMB untuk rumah 
petak. Bagaimana caranya ya?
petakannya kurang dari 10 pintu

pemohon apakah sudah memiliki krk (keterangan rencana kota ) ,site 
plan,gambar bangunan ?

Informasi Perizinan 
Online

P

4 M Luthfi Ajie
08179195373

karyabimatranusantara@yaho
o.com

Selamat Pagi, mau tanya apakah 
pelayanan PTSP kota Bekasi buka?

untuk jam operasional seperti biasa dari jam 08.00 s.d 16.00 .untuk 
pelayanan/ permohonan izin dialihkan melalui online di website : 
http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2 untuk info selanjutnya bisa 
menghubungi nomor helpdesk 08111678199

Informasi Perizinan 
Online

P

5 V1585205534502148 permohonan reklame gimana pak
untuk pendaftaran izin reklame apabila p ersyaratan sudah memenuhi 
silahkan datang ke kantor dpmptsp kota bekasi atau bisa mendaftar 
melalui onlin di website :http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2

Informasi Perizinan 
Online

P

6 V15862328025226
23

selamat pagi saya ingin 
mengajukan permohonan cabut 
sipa tetapi tidak 
bisa.keterangannya masih dalam 
proses sedangkan saya blum 
pernah mengajukan pencabutan

untuk pencabutan sipa apoteker silahkan pemohon datang ke kantor 
dpmptsp membawa dokumen persyaratan sebanyak dua rangkap 
memakai map hijau .untuk penyerahan berkas bisa melalui security .

Tahapan Perizinanan

P

7 V1585817106987398

selamat siang bpk/ibu
mau tanya untuk permohonan 
siujk ada permintaan upload 
NPWP , npwp pt atau npwp 
direktur ya?
dan photo 4x6 itu photo direktur 
atau tenaga ahli ya?

untuk pengajuan siujk pemohon diharap mencatumkan npwp 
perusahaan dan npwp direktur serta foto pemilik perusahaan /direktur Tahapan Perizinanan

P


