
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Mista Fitraidi
masajaya77@gmail.com          

081289715077
NIB OSS

status baru aktivasi DPM PTSP, sabagaiamana cara mendapatkan no 

PHN nya. mohon di bantu untuk ketidak mengertian sa?y a dan 

bagaimana untuk mendapatkan TDP

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 

Perizinan
√

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

pemohon atas nama Eko Waluyo, pengajuan SIUJK, sudah dftar online, 

kemaren kan sudah smpet dapet info untuk mengirim dokumen asli ke 

DPMPTSP, untuk mengubah status pemohon saya sudah menghubungi 

dcall centernya tapi call center sibuk. untuk kelanjutan permohonan 

saya bagaimana ya?

Pengaduan tindaklanjuti konfirmasi ke tim oss untuk di approve atas 

nama PHN di atas agar pemenuhan komitmen bisa di cetak di oss 

dengan keterangan sudah pemenuhan komitmen SIUJK 

Proses Verifikasi √

3 Honggo 08528527852 SIUJK OSS
sy maumelakukan permohon siujk untuk yg komitmen, Surat 

Permohonan nya yang kayak gimana ya?

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
√

4 Suci Angraini 087883851087 PHN20021064940 SIP Perawat

sudah mengajukan permohonan di SILAT untuk Pengurusan SIP Perawat 

dengan PHN 20021064940 saya mau ertanya biasa nya membutuhkan 

waktu berapa lama smpai SIP Keluar?

Pengarahan Untuk Nomer PHN20021064940 dengan pengajuan tanggal 

10 februari 2020 dengan status permohonan menunggu persetujuan 

dinkes kabid, berkas sedang dalam proses verif di dinas teknis dinkes 

silahkan tunggu dan selalu cek status terupdate sampai pada tahap 

verifikasi kadis dan menunggu siap cetak dengan kunjungi silat klik cek 

status dan masukan Nomer PHN .

Tahapan 

Perizinan
√

5 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS
saya menghubungi call centernya kenapa gak bisa ya? kalau gak sibuk 

ya gak ada yng jawab

Pengarahan telfon kembali ke help desk kantor call center karena kami 

sedang aktif dan telpon yang masuk diangkat oleh petugas kami . coba 

kembali hubungi ..

Informasi 

Perizinan Online
√

6 Mariatul Kibtiah kibtiahmariatul8@gmail.com SIP knp pas kirim data loading terus ya
Pengarahan Pastikan jaringan stabil dan tampilan menggunakan PC 

Laptop / Komputer.

Informasi 

Perizinan Online
√

7 Pasti Rahmat Daeli
plansimple50@yahoo.com            

0818998720
SIP Dokter

PERMOHONAN SIP Dokter Umum, 0818998720, keluhan tidak muncul 

pilihan menu Perizinan dokter umum

Pengarahan Pastikan jaringan stabil dan tampilan menggunakan PC 

Laptop / Komputer dan buat akun di silat.bekasikota.go.id dengan klik 

buat permohonan Surat Izin Dokter dan isi biodata.

Tahapan 

Perizinan
√

8 CV Simran Jaya Sukses
simran.jayasukses@gmail.com          

081328395314
SPPL & SLF

selamat siang, mau tanya,..bisakah mengurus SPPL dan SLF secara on 

line?

Pengarahan untuk pendaftaran secara manual di arahkan untuk SPPL 

ke dinas lingkungan hidup dan SLF ke dinas tata ruang kota bekasi.

Informasi 

Perizinan Online
√

9 Ibad Badru ibadbadroe18dcika@gmail.com SIUP OSS pagi, saya pengajukan pengeshan untuk SIUP 2020
Pengarahan Buat akun silat dan pengajuan permohonan pemenuhan 

komitmen SIUP OSS di website silat.bekasikota.go.id

Tahapan 

Perizinan
√

10 Sutirah 081283681282
SIPA angkutan 

orang
Bagaiman perizinan SIPA?

Pengarahan buat akun di silat.bekasikota.go.id dan isi biodata dan 

persyaratan sesaui dengan sistem sampai pada tahap mendapatkan 

nomer PHN dan status siap cetak

Informasi 

Perizinan Online
√

11 Michael
mike.tj2929@gmail.com      

081213139555
SIP bisa kah nge cek menggunakan nama pemohon saja? ATAU NOMER phn?

Pengarahan ketika sudah mendaftarkan dan mengisi biodata SIP maka 

cek email masuk dan mendapatkan Nomer PHN untuk cek status 

permohonan 

Tahapan 

Perizinan
√

12 Ananda
SIP Perawat 

(Pencabutan)

mau tny pencabutan sip perawat online sdh bs atau blm..? di website 

menu pencabutan sip perawat sdh ad tp blank tidak ada kolom yg harus 

diisi

Pengarahan pendaftaran secara manual di kantor DPMPTSP untuk 

mengambil formulir pendaftaram,prosedur , dan persyratan.

Informasi 

Perizinan Online
√

13 Tristiani Tristiani.y@gmail.com PHN20020964843 SIP Apoteker kemarin saya sudah menagjukan sip apoteker baru dengan Pengarahan cek status terupdate setiap saat agar bisa melihat status Tahapan √

14 Hana 08571147753 SIP Apoteker
aya sedang proses upload pak. untuk surat permohonan mengikuti 

seperti yang dilampiran permenkes 889 atau 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
√
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