
NAMA NOMER 
PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 
TERJAWA

BELUM 
TERJAWA

1 Ai Luthfika Rahayu f.arluthfika@gmail.com PHN20042169243 Kapan ya pengajuan saya di 
verifikasi??? Dr seminggu yg lalu 
menunggu terus 

verifikasi izin apa pemohon? Tahapan Perizinanan √

2 Rachmah syafitrirachmah21@gmail.com PTSP,Selamat Pagi.ada yang bisa kami bantu? Informasi Perizinan 
Online

√
3 genesia secretary.shbt@siloamhospitals.c

om
pagi
19:48

untuk mall pelayanan publik di BTC saat ini tidak melakukan tatap 
muka .untuk pendaftaran izin melalui online di website : 

Informasi Perizinan 
Online

√

JENIS 
PENGADUAN

PROSES
HARI & TANGGAL   : Senin, 27 APRIL 2020

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

BULAN                      : APRIL
MINGGU KE              : IV

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI
TAHUN 2020

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

om 19:48
DPMPTSP BTC apakah sdh buka 
?

muka .untuk pendaftaran izin melalui online di website : 
http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2 dan pengambilan izin dialihkan ke 
kantor DPMPTSP Kota Bekasi JL.IR.Juanda No.100 kel.margahayu 
kec.bekasi timur kota bekasi

Online

4 teguh priyanto agustina148@gmail.com PHN20040868667 Mohon info status 
PHN20040868667

untuk NO.PHN20040868667 pengajuan pada tanggal 8 April 2020 
status permohonan menunggu verifikasi .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 √

5 Nurmeisari PHN20021365327 selamat pagi, mau menanyakan 
permohonan izin saya
PHN20021365327

untuk no.PHN20021365327 pengajuan pada tanggal 13 februari 2020 
status permohonan menunggu siap cetak . kami arahkan untuk 
pemohon telpon ke layanan call center kami untuk konfirmasi PHN 
dengan status permohonan menunggu siap cetak dan berkas yang 
disiapkan yaitu 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 

Informasi Perizinan 
Online

√

jika diwakilkan silahkan buat surat kuasa dengan bermatrai 6000 lalu 
petugas call center kami akan mengarahkan pemohon untuk datang 
ke kantor kami pengambilan izin yang telah dicetak di hari yang sudah 
di infokan. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan 
hubungi call center kami di nomer 08111678199. Terima kasih



6 V1574229057646175 Selamat siang Pak/Bu. Mohon 
infonya untuk pengambilan SIP 
Apoteker yang baru terbit sudah 
bisa diambil di MPP atau harus ke 
kantor DPMPTSP Kota Bekasi ?

Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak akan kami arahkan 
untuk pemohon telpon ke layanan call center kami untuk konfirmasi PHN 
dengan status permohonan menunggu siap cetak dan berkas yang disiapkan 
yaitu 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 petugas call center kami akan mengarahkan 
pemohon untuk datang ke kantor kami pengambilan izin yang telah dicetak di 
hari yang sudah di infokan. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 
silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. Terima kasih

7 Henkyy Saya mau urus perpanjang siup Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan siup 
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.
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Terimakasih.


