
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Agus Salim agussalim@gmail.com PHN20021265228 SIPA Angkutan Barang Saya mau nanya phn 20021265228 kekurangannya dmna yah

Pengarahan untuk Nomer PHN di atas pengajuan SIPA Angkutan Barang 

tanggal pengajuan 12 Februari 2020 dengan status permohonan 

menunggu diperbaiki dan kekurangan yaitu lampirkan KIR yang lengkap 

dan pemohon segera perbaiki di akun silat.

Tahapan Perizinan √

2 Ade Hermawati Yuwono Adeyoewono76@gmail.com      081281157076 SIP Terapis Gigi
An ade hermawati yuwono. Izin terapis gigi dan mulut gagal daftar 

online belum dpt no phn

Pengarahan pemohon kembali buka website silat dengan jaringan stabil 

dan tampilan menggunakan PC Komputer / Laptop dan daftar akun lalu 

pilih pengajuan permohonan yang dibutuhkan.

Tahapan Perizinan √

3 Kristijanti kristimouz@gmail.com PHN2001064063 SIUP OSS status untuk PHN2001064063 sampai apa pak/bu ?

Pengarahan karena nomer PHN tidak ditemukan, ketika berkas 

permohonan ada perbaikan dari pemohon tidak segera diperbaiki maka 

sistem otomatis akan membekukan permohonan maka silahkan 

pemohon konfirmasi pengaduan mengenai hal tersebut di layananan 

telpon Kantor DPMTPSP

Tahapan Perizinan √

4 Sodekon
nayaka.riskindomakmur@gmail.com         

08128444961
SIPA Angkutan Barang

Selamat siang bpk/Ibu..sy sedang perpanjang sipa tapi beberapa kali 

saya kirim gagal, mohon pencerahannya trmksh

Pengarahan Silahkan pemohon coba kembali dengan masuk ke silat 

dengan menggunakan tampilan PC Komputer / Laptop dan pastikan 

jaringan stabil. Buat akun dan buat permohonan klik Pengajaun SIPA Isi 

biodata sampai pada tahapan proses upload berkas sampai 

mendapatkan nomer PHN.

Tahapan Perizinan √

5 Ramayana 081288273340 SIPA Angkutan Barang

Sudah pengajuan tapi belum keluar untuk nomor phn nya,mohon 

bantuannya,apakah sedang ada masalah dengan webs-

nya??terimakasih

Pengarahan Silahkan pemohon coba kembali dengan masuk ke silat 

dengan menggunakan tampilan PC Komputer / Laptop dan pastikan 

jaringan stabil. Buat akun dan buat permohonan klik Pengajaun SIPA Isi 

biodata sampai pada tahapan proses upload berkas sampai pada 

tahapan proses upload berkas sampai mendapatkan nomer PHN.

Tahapan Perizinan √

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

selamat pagi, saya kan sudah punya akun oss, lha pas buka website oss 

dan log in kok gak bisa log in ya, keterangan username atau pasword 

salah, sedngkang saya menggunakan username dan pasword yng d 

email, saya ajukan lupa kata sandi udh tak tunggu tapi belum ada 

konfirmasi ke email saya, trs gimana ya, mohon bantuannya, soalnya 

saya mau melengkapi data d oss agar bisa aktivasi syarat siujk

Pengarahan coba kembali dengan buka website oss.go.id lalu masukan 

email dan password sesuai dengan email masuk di oss dan sesuaikan 

angka dan huruf besar kecilnya (Jika password belum di ubah oleh 

pemohon,masih menggunakan pasword yang didapat oleh oss)..

Tahapan Perizinan √

7 Amsar MA 085779626240 PHN20021165093 SIPA Angkutan Barang Ko saya ampai sekara belum ada konfirmasi lagi yah
Pengarahan silahkan cek status permohonan di website 

silat.bekasikota.go.id atau cek email masuk.
Tahapan Perizinan √

8 Yuli SIPA Angkutan Barang

dengan yuli. perpanjangan sipa untuk mobil truk angkut barang. 

terkendala saya ga tau gimana. hanya dr tadi.. pas klik pernyataan 

kesanggupan hanya muter" sinyanya kanan kiri gitu

Pengarahan Silahkan pemohon coba kembali dengan masuk ke silat 

dengan menggunakan tampilan PC Komputer / Laptop dan pastikan 

jaringan stabil.

Tahapan Perizinan √

9 Fauziah fauziahfritz03@gmail.com           081212170704 PHN20021265226
SIP Dokter - Pencabutan 

Izin

Dengan dr Fauziah, 081212170704, pencabutan sip Surat rekomendasi yg 

dimaksud bagaimana ya? Apakah surat keterangan pengalaman kerja 

bisa dipakai?

Pengarahan untuk PHN tersebut lampiran kekurangan berkas surat 

rekomendasi, surat rekomendasi yang dimaksud adalah surat rekom 

bahwa tidak praktek lagi di tempat praktek sebelumnya yang 

dikeluarkan oleh tempat prakter tersebut.

Informasi Perizinan Online √

10 Anang Apotek.annda@gmail.com        081289875676 PHN20021265239 SIUP OSS
kalo di email sdh selesai diproses, apakah harus di print di dpmpstp dan 

berkas apa saja yg saya bawa

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 √
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11 latipah Hazah 085212411002 PHN20021765549 SIP Apoteker

Pemohon a.n Latipah Hazah pengajuan Izin Apoteker no tlpn 

085212411002 no PHN 20021765549 untuk pengajuan SIPA apoteker 

penanggungjawab dan no PHN20021765553 untuk pengajuan SIPA 

apoteker pendamping, biasanya diverifikasi brp hari ya

Pengarahan Untuk Nomer PHN20021765549 Pengajuan tanggal 17 

februari 2020 SIP Apoteker status permohonan menunggu verifikasi 

silahkan tunggu berkas sedang di proses verifikasi menyesuaikan 

biodata yang telah di isi dan berkas yang di upload di silat, jika ada 

perbaikan dan kekurangan berkas maka sistem akan memberi info 

lewat cek status atau email masuk, jika permohonan tidak ada 

kekurangan berkas atau perbaikan maka status permohonan berubah 

verif kasi,kabid,kadis sampai pada menunggu siap cetak.

Tahapan Perizinan √

12 latipah Hazah 085212411002 PHN20021765553 SIP Apoteker

Pemohon a.n Latipah Hazah pengajuan Izin Apoteker no tlpn 

085212411002 no PHN 20021765549 untuk pengajuan SIPA apoteker 

penanggungjawab dan no PHN20021765553 untuk pengajuan SIPA 

apoteker pendamping, biasanya diverifikasi brp hari ya

Pengarahan Untuk Nomer PHN20021765553 Pengajuan tanggal 17 

februari 2020 SIP Apoteker status permohonan menunggu verifikasi 

silahkan tunggu berkas sedang di proses verifikasi menyesuaikan 

biodata yang telah di isi dan berkas yang di upload di silat, jika ada 

perbaikan dan kekurangan berkas maka sistem akan memberi info 

lewat cek status atau email masuk, jika permohonan tidak ada 

kekurangan berkas atau perbaikan maka status permohonan berubah 

verif kasi,kabid,kadis sampai pada menunggu siap cetak.

Tahapan Perizinan √

13 Tru Gunadi PHN20020464432 SIUP OSS PHN20020464432 posisinya sdh sampai mana?

Pengarahan Untuk Nomer PHN20020464432 Pengajuan tanggal 04 

februari 2020 Siup oss status permohonan menunggu verifikasi silahkan 

tunggu berkas sedang di proses verifikasi menyesuaikan biodata yang 

telah di isi dan berkas yang di upload di silat, jika ada perbaikan dan 

kekurangan berkas maka sistem akan memberi info lewat cek status 

Tahapan Perizinan √

14 Nurul Anggraeni nurul.anggraeni01@yahoo.com SIP Apoteker
Ga bs login min, Sudah pnh punya akun, mau perpanjang surat izin 

apoteker min, apakah hrs dr awal lg?

Pengarahan  silahkan coba kembali login dengan email dan password 

ketika daftar akun di silat . Pastikan jaringan stabil dan tampilan PC 

menggunakan laptop/ komputer.

Tahapan Perizinan √

15 Ika
ikasukmawati31@gmail.com                  

08151719742
SIP Analis Contoh surat permohonan bagaimana ya, kol saya ditolak?

Pengarahan ntuk surat permohonan tidak ada format khusus, silahkan 

buat pengajuan permohonan sesuai pada umumnya dengan perihal 

pengajuan permohonan yang sedang dibutuhkan pemohonan dengan 

bermatrai 6000 lalu ditunjukkan Kepada Kepala DPMTPSP Kota Bekasi.

Informasi Perizinan Online √

16 Fauziah fauziahtriaprilianti15@gmail.com Surat Izin Apotek
Saya mau tanya,,, persyaratan untuk izin apotek di kota bekasi apa saja 

ya?

Pengarahan Untuk izin apotek silahkan daftar dan buat akun oss di 

website oss.go.id terlebih dahulu sampai pada terbit NIB dan Iizn Usaha 

Pendirian/Operasional Apotek . Setelah itu Pemenuhan komitmen secara 

manual datang lansgung ke Kantor kami nanti petugas kami akan 

memberikan lembaran formulir, persyaratan, serta prosedur untuk 

pemenuhan komitmennya.

Informasi Perizinan Online √

NO JENIS PENGADUAN TOTAL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

1. Proses Verifikasi 1

2. Informasi Perizinan Online 5

3. Tahapan Perizinanan 12

TOTAL 18
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