
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Cakra Berlian PHN19122862550 SIUJK OSS
Selamat Pagi, Nomer PHN saya PHN19122862550, status kelanjutannya 

bagaimana yah, butuh informasi selanjutnya ya min ?

Pengarahan jika status permohonan menunggu arsip silahkan buka 

akun oss dan cetak ulang siujk oss yang sudah di approve pemenuhan 

komitmen oleh tim oss

Proses Verifikasi √

2 Abdullah Landima 083807124572 PHN20010662665 SIP Perawat
selamat pagi untuk pengambilan Surat ijin perawat yang sudah jadi 

bisa di wakilkan dan berkas yang di bawa ??

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat dan buat surat kuasa 

bermatrai jika diwakilkan

Proses Verifikasi √

3 Daya Guna Putra Abadi PHN20020464432 SIUP OSS
mohon penjelasan mengenai catatan pada permohonan berikut ini 

PHN20020464432

Pengarahan berkas sedang dalam proses verifikasi menyesuaikan 

antara biodata yang di isi dan berkas yang diupload di website oss.go.id 

dan silat.bekasikota.go.id

Tahapan 

Perizinanan
√

4 Cicah Napisah 085780937735 PHN19041244330
SIP Perekaman 

Medis - Baru

mau nanya kalo syarat ngambil sik itu harus bawa ktp, kalo ktp nya 

ilang bagaimana ya ?

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat dan buat surat kuasa 

bermatrai jika diwakilkan

Proses Verifikasi √

5 Risti Nurhasanah 089625958238 PHN20021165100 SIP Apoteker

maaf bapak/ibu, saya mau bertanya untuk perbaikan berkas karena 

ada kesalahan upload berkas, dibuat permohonan ulang atau edit di 

menu apa ya bapak/ibu? terima kasih

Pengarahan surat permohonan seperti pada umumnya, buat pengajuan 

permohonan dengan perihal pengajuan permohonan yang sedang 

dibutuhkan pemohonan  lalu ditunjukkan Kepada Kepala DPMTPSP Kota 

Bekasi. 

Informasi 

Perizinan Online
√

6 Lina
parahita.global@gmail.com      

081315267097
PHN19120360759 SIUP OSS & NIB

Pak saya proses SIUP atas nama PT. Inca Parahita Globalindo saya tadi 

sudah menghubungi call center DPMPTSP, di suruh datang langsung, 

saya mau tanya untuk syarat yng harus d bawa apa saja ya ?

Pengarahan jika Status Permohonan Menunggu Persetujuan TIM OSS 

silahkan Ke Kantor DPMPTSP dengan membawa Cetak NIB, SIUJK/SIUP  

OSS, PHN untuk di approve Tim IT OSS agar SIUJK/SIUP OSS berubah 

status menjadi Berlaku Efektif.Ketika sudah efektif silahkan pelaku 

usaha mencetak ulang kembali di akun OSS SIUJK/SIUP  yang sudah 

pemenuhan komitmen di akun oss.

Proses Verifikasi √

7 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS

saya tadi sudah menghubungi call center DPMPTSP, di suruh datang 

langsung, saya mau tanya untuk syarat yng harus d bawa apa saja ya ? 

saya sudh mengirim dokumen untuk merubah status yng dari 

menunggu persetujuan OSS jadi siap cetak

Pengarahan jika Status Permohonan Menunggu Persetujuan TIM OSS 

silahkan Ke Kantor DPMPTSP dengan membawa Cetak NIB, SIUJK/SIUP  

OSS, PHN untuk di approve Tim IT OSS agar SIUJK/SIUP OSS berubah 

status menjadi Berlaku Efektif.Ketika sudah efektif silahkan pelaku 

usaha mencetak ulang kembali di akun OSS SIUJK/SIUP  yang sudah 

pemenuhan komitmen di akun oss.

Proses Verifikasi √

8 Lina
parahita.global@gmail.com      

081315267097
SIUP OSS saya ingin mengaktifkan izin usaha yg sudah dikeluarkan OSS

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

Siup OSS di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen di 

websit Silat.bekasikota.go.id

Informasi 

Perizinan Online
√

9 Ages 82437322 SIUP OSS

saya baru mau mengajukan siup yang baru, sebenrnya saya sudah 

punya siup yg lama tp ada perubahan pengurus pt, di persyaratannya 

ada dokumen siup ossmaknya mau pengajuan lagi 

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

Siup OSS di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen di 

websit Silat.bekasikota.go.id

Tahapan 

Perizinanan
√

10 Yuni Puspitasari yunipuspitasari24@gmail.com PHN20013064037
SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian

mau tanya, saya kesulitan cekj status permohonan saya. dengan nomor 

phn20013064037 apakah telah terproses/ masuk ke silat?

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat
Proses Verifikasi √

11 Agus Murianto
agoesmoera@yahoo.co.id       

081210017233
NIB & Izin Usaha Nomor Izin Berusaha brapa ya, usaha transportasi bus pariwisata

Pengarahan buka website oss.go.id klik refrensi dan pilih daftar 

kegiatan usaha kode kbli 2017 lalu isi kata kunci Usaha yang sedang 

dijalankan

Informasi 

Perizinan Online
√

12 Silaen silaen_partogi@yahoo.com IMB Rumah Tinggal Mau urus imb rumah tinggal syarat2nya apa saja?
Pengarahan pendaftaran secara manual di kantor DPMPTSP untuk 

mengambil formulir pendaftaram,prosedur , dan persyratan.

Informasi 

Perizinan Online
√

13 PT Tri Medika Ultima
Izin Operasional 

Klinik

Halo mau tanya untuk pemenuhan komitmen izin operasiona klinik min 

?

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

Siup OSS di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen di 

websit Silat.bekasikota.go.id

Tahapan 

Perizinanan
√

NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

14 Lia
liaapriyana46@gail.com                

089658913307

SIP poteker & Izin 

Apotek/Klinik

baru mau menanyakan, apabila di klinik pratama tersebut tidak ada 

kegiatan meracik obat, apakah masih di perlukan persyaratan mou 

dengan apotek? atau cukup surat pernyataan saja bahwa memang 

tidak melakukan peracikan obat, dan untuk SIP apakah bisa di ajukan 

setelah proses izin klinik selesai?

Pengarahan untuk SIP Apoteker daftar secara online di website 

silat.bekasikota.go.id, dan untuk Izin apotek/klinik buat akun oss.go.id 

dan isi biodata sampai terbit NIB dan Izin operasional apotek/klinik.

Informasi 

Perizinan Online
√

15 Nurina Putri
nurinaputri96@gmail.com      

087878411187
SIPA

saya mau tanya untuk didata persyaratan pembuatan SIPA ada surat 

permohonan ada contoh yg harus sesuai apa bagaimana

Pengarahan surat permohonan seperti pada umumnya, buat pengajuan 

permohonan dengan perihal pengajuan permohonan yang sedang 

dibutuhkan pemohonan  lalu ditunjukkan Kepada Kepala DPMTPSP Kota 

Bekasi. 

Informasi 

Perizinan Online
√

16 Honggo 08528527852 SIUJK OSS
mau ty saya baru mau daftar akun, tapi kendala di kabupatennya ga 

bisa dipilih Pengarahan tapi kendala di kabupatennya ga bisa dipilih

Silahkan coba kembali dengan memilih provinsi terlebih dahulu, 

kemudian kab/kota, kec, kel, lalu alamat . Pastikan jaringan stabil dan 

tampilan menggunakan PC Laptop / Komputer.

Informasi 

Perizinan Online
√

17
Wida Dimas (Yayasan 

Bahar Dinul Islam)
wida22ningrum@gmail.com NIB & SIUP OSS

mau mengajukan perpanjangan TDP yayasan kami sebagai informasi 

kami juga sudah punya NIB , apakah tetap perlu membuat TDP? SIUP 

dan TDP kami sudah harus diperpanjang

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

Siup OSS di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen di 

websit Silat.bekasikota.go.id

Tahapan 

Perizinanan
√

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 
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17 LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si

Pembina Tk.I   
NIP. 19740829 199601 1 001  

HARI & TANGGAL    : RABU, 12 FEBRUARI 2020

TINDAK LANJUT PENGADUAN

BULAN                   : FEBRUARI

JENIS 

PENGADUAN
EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT

PROSES

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

TAHUN 2020

NO

MINGGU KE             : II

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