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1 Anita Wulandarianita.wulandarikurniawan16@gmail.comPHN20042269355 SIP BIDAN
Saya sdh daftar sip bidan...waktu 
pertama sdh diverifikasi tp ada 
kekurangan...krn saya bingung pemohon silahkan menunggu status menjadi siap cetak dan untuk 

pengambilan izinnya membawa surat pernyataan berkas sesuai asli, Tahapan Perizinanan √

JENIS 
PENGADUAN

PROSES
NO EMAIL ATAU NOMER 

TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT

MINGGU KE              : IV
HARI & TANGGAL   : Jumat, 24 APRIL 2020

TAHUN 2020
BULAN                      : APRIL

TINDAK LANJUT PENGADUAN

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

1 Anita Wulandarianita.wulandarikurniawan16@gmail.comPHN20042269355 SIP BIDAN kekurangan...krn saya bingung 
gimana cara nambahinnya jd saya 
buat permohonan baru lg tp blm 
diverifikasi

pengambilan izinnya membawa surat pernyataan berkas sesuai asli, 
fotokopi ktp di kantor DPMPTSP Kota Bekasi .

Tahapan Perizinanan √

2 PT Aneka Papera 
Indah info@anekapaperaindah.co.id PHN20040668534 REKLAME

untuk permohonan pajak reklame 
atas nama PT.Aneka papera 
indah , di atas , minta tolong kode 
pembayaran ke BJB nya ya , agar 
bisa kami bayar dahulu , terima 
kasih

untuk pengambilan kode billing /skpd pemohon bisa datang langsung ke 
kantor kami , berkas akan diserahkan melalui security .setelah melakukan 
pembayaran pemohon langsung menyerahkan fotocopi bukti setor sebanyak 
2 rangkap .

Informasi Perizinan Online √

3 ILMAN ilmanms@gmail.com SIP DOKTER mohon bimbingan mengurus SIP 
dokter hewan

untuk pendaftaran SIP Dokter silahkan pemohon mengunjungi
website : http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2 . dan pengambilan 
izinnya menunggu hingga status menjadi SIAP CETAK membawa 
dokumen ( surat pernyataan berkas sesuai asli , STR asli , Rekom IDI 
, fotokopi KTP serta nomor PHN ) di Kantor DPMPTSP kota Bekasi 
Jl.IR.H Juanda No 100 kel.Margahayu Kec Bekasi Timur

Informasi Perizinan Online √

4 Ai Luthfika Rahayu f.arluthfika@gmail.com

Saya udah mengajukan 
permohonan kenapa ga 
ditanggapi2 juga sampai 
sekarang???
20:30
Masa menunggu terus sih
Kapan staff nya verifikasi 
pengajuan saya???

untuk pengurusan izin apa pemohon? Tahapan Perizinanan √

pengajuan saya???

5 Roy roy.tjahjo@gmail.com SIUP OSS

ya
saya kemarin urus utk SIUP di 
silat bekasi
lalu saya mendapatkan info bahwa 
SIUP kami sudah jadi
21:04
apakah kantor DPMPTSP nya 
buka pak ? kita mau ambil SIUP 
nya

untuk izin siup cukup dari oss saja .klik pada menu IZIN USAHA pada 
akun oss lalu PILIH CETAK IZIN USAHA . dan untuk Surat 
pemenuhan komitmen silahkan buka pada menu TRACKING lalu pilih 
PRIVIEW RESPON

Informasi Perizinan Online √



6 MUSLICHATUN WAHYUKRANO@GMAIL.COM SIUP OSS

Selamat siang
20:32
mohon bantuannya untuk 
efektifkan siup
20:46
bisa dibantu , saya ada siup yang 
belum efektif

untuk pemenuhan komitmen siup pemohon mengunjungi tunggu hingga 
status berubah menjadi " PERSETUJUAN OSS" pemohon bisa datang 
membawa NIB,IZIN USAHA, & NO .PHN untuk dilakukan verifikasi di kantor 
DPMPTSP Kota Bekasi .
website : http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2 .

Proses Verifikasi √


