
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 CV Kormaras kormaras62@gmail.com          02184972385 IMB Usaha
Kami dari CV KORMARAS.Ingin bertanya terkait pengurusan IMB Syarat-

syaratnya apa saja y

Pengarahan untuk pengajuan permohonan Izin Usaha yaitu Izin 

Mendirikan Bangunan (Rumah tinggal/Usaha) /Reklame daftar secara 

manual silahkan ke kantor kami nanti petugas kami akan mengarahkan 

memberi lembaran persyaratan, prosedur dan formulir pendaftarannya . 

Jadi silahkan Ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi 

Informasi Perizinan Online √

2 Wahyu Kurniatillah
wahyukurnia76@gmail.com           

087883237676
PHN20020464426 SIUP OSS

permohonan perubahan penanggung jawab pada siup blm di acc dengan 

nomor PHN20020464426

Pengarahan untuk pemohon telpon langsung ke help desk kantor jika 

status permohonan belum di berubah status  dan koordinasi dengan tim 

oss untuk nomer PHN di atas.

Tahapan Perizinan √

3 Azrin Agmalina 081389409972 PHN19121861893 SIP Dokter
Sip dokter nomor permohonan PHN19121861893.Di web cek status 

keterangan proses siap cetak dari tgl 18 desember.. Apakah sudah jadi 

sip dan bisa diambil

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat
Proses Verifikasi √

4 Ardianto ghm-ga@humanindo.co.id         081213395650 PHN20020464435 SIUP OSS
selamat pagi .... status permohonan saya sudah tervertifikasi 

selanjutnya gimana ya masih nunggu atau datang ke ptsp

Pengarahan untuk nomer PHN di atas status permohonan menunggu 

verifikasi dan pengajuan tanggal 04 februari 2020, jika status belum 

berubah silahkan pemohon telpon langsung ke help desk kantor dan 

koordinasi dengan tim oss untuk nomer PHN di atas.

Tahapan Perizinan √

5 V1581995869869241 089602768895 NIB OSS
mau tanya kalo mengurus izin lokasi biro perjalanan wisata umrah bisa 

tidak?

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

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

websit Silat.bekasikota.go.id

Tahapan Perizinan √

6 Sheva Gemilang PHN20012763794 SIUP OSS

selamat siang saya risma mau tanya untuk no PHN20012763794 sudah 

persetujuan OSS dan sudah dateng ke kantor DPMPTSP untuk cetak 

SIUP yg sudah memenuhi komitmen di OSS ya? dan di bagian yg 

mananya ya untuk cetak izin yg sudah memenuhi komitmen?

Pengarahan untuk pemohon membuka akun di website oss.go.id dan 

pilih menu NIB dan Izin usaha untuk melihat keterangan yang 

sebelumnya catatan belum berlaku efektif dan segera pemenuhan 

komitmen maka setelah pemohon melakukan pemenuhan komitmen dan 

sudah di approve tim oss silahkan cetak ulang izin yang sudah 

pemenuhan komitmen di akun oss.

Proses Verifikasi √

7 Solihin AS Solihin@fub.co.id                        087888129475 Limbah B3

kmi dr PT. Fajar Usaha Bersama yg berlokasi di Kota Bekasi dan 

bergerak bidang jasa pengangkutan dan pengumpulan Limbah b3 dan 

Non-B3... sekarang mau urus izin tempat penyimpanan 

sementara(TPS)LB3...mohon info dan arahannya ttg alur proses, syarat2 

teknis dan administrasi serta form/contoh surat untuk mengajukan 

permohonan izin tersebut

Pengarahan untuk limbah b3 non b3 silahkan pemohon buat akun 

terlebih di hulu di website OSS.GO.OD isi biodata sampai pada tahap 

terbit NIB dan izin Usaha yang keluar sesuai dengan usaha yang 

dijalankan sesuai akte pendirian, setelah NIB dan Izin usaha terbit, maka 

pemenuhan komitmen secara manual datang langsung ke kantor 

DPMTPSP nanti petugas kami akan memberikan formulir pendaftaran, 

lembaran prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Tahapan Perizinan √

8 PHN20020664699 SIP Dokter

Selamat siang, saya Tya. Saya sudah mengajukan permohonan SIP sejak 

tanggal 6 Februari 2020, sampai sekarang statusnya masih "menunggu 

persetujuan walikota". Untuk prosesnya sendiri berapa hari ya 

sebenarnya? Terima kasih.

Pengarahan Permohonan sip dokter masih dalam tahap verif walikota, 

ketika sudah selesai disetujui walikota maka permohonan ke kadis 

DPMTPSP lalu menunggu siap cetak. jadi silahkan tunggu dengan cek 

status terupdate

Tahapan Perizinan √

9 PT Halisy SIUJK OSS Kami ingin tahu bagaimana mengefektifkan iujk kami?
Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

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

websit Silat.bekasikota.go.id

Tahapan Perizinan √

10 Widayat widayatgazzpoll@gmail.com PHN20020764703 SIUP OSS ada status perbaikan user untuk nomer PHN tersebut?

Pengarahan atas nama PT. GAZZPOLL MAJU TRUZ pengajuan SIUP 

tanggal 07 Februari 2020 dengan status permohonan menunggu 

diperbaiki dengan keterangan kegiatan portal web izinnya ada di 

kominfo.

Tahapan Perizinan √

11 Meirina
lenterasecretary@gmail.com                      

08213098882
SIUP OSS

Saya mau mengajukan SIUP. Saya membuka silat dengan menggunakan 

email perusahaan dan sudah ada akunnya namun yang mendaftar akun 

tersbut sudah resign. Apakah saya harus membuat akun baru?

Pengarahan jika memang dari pemohon ingin membuat akun baru 

silahkan buat akun baru di silat, jika tetap menggunakan akun lama 

walau petugas sudah resign tetap bisa memakai akun tersebut selagi 

akun email dan password email dapat login mengetahui passwordnya.

Informasi Perizinan Online √

12 Yusup Supriatna
yusufhusni525@gmail.com             

081318361995
IMB sore juga, apakah kalo pengajuan imb kabupaten bekasi bisa disini

Pengarahan Untuk DPMPTSP Kota Bekasi hanya peruntukan IMB yang 

berlokasi di wilayah Kota Bekasi. Silahkan koordinasi dengan DPMPTSP 

Pemkab Bekasi

Informasi Perizinan Online √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

1. Proses Verifikasi 2

2. Informasi Perizinan Online 3

3. Tahapan Perizinanan 7

TOTAL 12

LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si

Pembina Tk.I   

NIP. 19740829 199601 1 001  

TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN
PROSES

NO JENIS PENGADUAN TOTAL

BULAN                   : FEBRUARI

MINGGU KE             : III

HARI & TANGGAL    : SELASA, 18 FEBRUARI 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020


