
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Raditya
rpradiptassa@rpxholding.com                     

081286265507
TDG pendaftaran TDG persyaratannya apa yaa?

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

OSS di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen ke kantor 

DPMPTSP

Tahapan Perizinan √

2 Paryani 085697783241 PHN20012763720
SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian

Saya sudah apply pembuatan sipttk dri tgl 27 januari, sampai sekarang 

masih "menunggu siap cetak". Prosesnya kira2 berapa lama ya?

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat
Proses Verifikasi √

3 Nurul Anggraeni nurul.anggraeni01@yahoo.com SIP Apoteker Min kalau mau perpanjang surat izin apoteker gimana ya?
Pengarahan Buat akun silat dan pengajuan permohonan SIP Apoteker di 

website silat.bekasikota.go.id isi biodata sampai pada status 

permohonan menunggu siap cetak

Tahapan Perizinan √

4 Gita
gitapuspitasari605@gmail.com          

IMB Rumah Tinggal karena saya belum pernah buat mohon dibantu penjelasannya

Pengarahan pengajuan permohonan Izin Usaha yaitu Izin Mendirikan 

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

silahkan ke kantor kami nanti petugas kami akan mengarahkan Informasi Perizinan Online √

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

BULAN                   : FEBRUARI

TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN

PROSES

PENGADUAN LIVE CHAT

MINGGU KE             : III

HARI & TANGGAL    : RABU, 19 FEBRUARI 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN

4 Gita
gitapuspitasari605@gmail.com          

081289239091
IMB Rumah Tinggal karena saya belum pernah buat mohon dibantu penjelasannya silahkan ke kantor kami nanti petugas kami akan mengarahkan 

memberi lembaran persyaratan, prosedur dan formulir pendaftarannya . 

Jadi silahkan Ke Kantor DPMPTSP

Informasi Perizinan Online √

5 Ken Ayu Mastini ayumastinimb@gmail.com     081297444479 SIP Dokter

halo , selamat pagi CS saya sedang mengajukan permohonan SIP dokter 

saya sudah klik "buat permohonan", tapi belum menemukan 

permohonan untuk SIP dokter kawan saya bilang, tombol permohonan 

SIP dokter ada di bawah "surat izin bidan", tapi web-page sudah tidak 

bisa discroll-down lagi, mentok.

Pengarhan Coba di refresh ulang, kami sedang membuka website silat 

dan untuk SIP Dokter dan semua SIP pengajuan permohonan di SILAT 

ada semua.

Informasi Perizinan Online √

6 Hana hanashofya@gmail.com SIP Apoteker

hana. no.permohonan PHN20021365298, SIP Apoteker-baru. yang ingin 

ditanyakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga izin diterbitkan? 

karena saya harus menginfokan progres nya ke PSA saya. trims

Pengarahan Nomer PHN di atas pengajuan taggal 13 Februari dengan 

status permohonan menunggu persetujuan KA TU, jadi silahkan 

menunggu sampai berkas berubah menjadi verif kabid ,kadis dan 

menunggu siap cetak jika berkas yang diajukan dan sedang diverifikasi 

tidak ada perbaikan dan kekurangan berkas yang dipinta oleh sistem. 

Cek status terupdate di website silat.bekasikota.go.id dengan pilih cek 

status dan masukkan nomer PHN.

Tahapan Perizinan √

7 Daya Guna Putra Abadi trigunadi74@yahoo.com       08111911927 SIUP OSS Statusnya : Persetujuan OSS.. langkah selanjutnya bagiamana?

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 Nurul Anggraeni nurul.anggraeni01@yahoo.com SIP Apoteker
min mau nanya berarti untuk perpanjangan dari awal lagi ya? buat surat 

rekomendasi lagi dari profesi juga?atau pakai yang sebelumnya min?

Pengarahan Untuk pengajuan permohona SIP Apoteker Perpanjang 

silahkan buat seperti baru, dan untuk surat rekomendasi dari profesi 

silahkan lampiran yang terbaru jika ada, jika tidak ada silahkan 

lampirkan yang sebelumnya. annti sistem akan memberi info jika berkas 

ada perbaikan atau kekurangan.

Tahapan Perizinan √

9 Renta rentasayangkeluarga@yahoo.com SIP Bidan

Selamat Siang Min, mau tanya berapa lama waktu menunggu cetak 

untuk permohonan pbuatan SIP Bidan ? Saya sdh mengajukan pmhonan 

dr tgl 11 Februari. Terimakasih

Pengarahan silahkan menunggu sampai berkas berubah menjadi verif 

kabid ,kadis dan menunggu siap cetak jika berkas yang diajukan dan 

sedang diverifikasi tidak ada perbaikan dan kekurangan berkas yang 

dipinta oleh sistem. Cek status terupdate di website 

silat.bekasikota.go.id dengan pilih cek status dan masukkan nomer PHN.

Tahapan Perizinan √

10 Clara paskaliaclara03@gmail.com      0895365929951 IUJPTL
Selamat siang. Saya mau tanya, kalau mau mengajukan IUJPTL itu 

bagaimana ya?

Pengarahan untuk izin IUJPTL silahkan koordinasi untuk pemenuhan 

komitmen di tingkat provinsi .
Informasi Perizinan Online √

11 Honggo 08528527852 PHN20021765592 SIUJK OSS mau ty klo permohonan status disposisi artinya apa?

Pengarahan Untuk nomer PHN diatas pengajuan tanggal 17 Februari 

2020 permohonan SIUJK pemenuhan komitmen , dengan status 

permohonan menunggu disposisi yaitu berkas sedang dalam proses 

verifikasi di sistem lalu verifikasi staf yaitu menyesuaikan biodata yang 

dengan berkas yang di upload, jika tidak ada perbaikan dan berkas 

Tahapan Perizinan √



12 Helmi Haryadi
intiperkasautama.pt@gmail.com        

02182440682
SIUJK OSS

selamat siang, mohon maaf mau tanya utk dokumen SIUJK dari OSS 

maksudnya yg mana yah ? krn maksud sy disini utk permohonan SIUJK 

juga

Pengarahan silahkan selesaikan di akun oss sampai pada terbit SIUJK 

setelah NIB terbit Jika SIUJK OSS belum muncul maka tahapan di oss 

belum selesai, silahkan datang ke layanan help desk oss di kantor kami 

untuk mendapatkan arahan dari petugas kami untuk melanjutkan 

tahapan di akun oss. karena jika SIUJK OSS belum terbit maka belum 

bisa ke tahap selanjutnya untuk pemenuhan komitmen di 

silat.bekasikota.go.id

Tahapan Perizinan √

13 Dewi ken.dedew@gmail.com SKDP cara urus surat ket domisili usaha perusahaan bagaimana ya?

Pengarahan Untuk Surat Pernyataan kesanggupan mutlak adalah 

pengganti SKDU/SKDP yang dikeluarkan oleh Kecamatan sesuai dengan 

domisili usaha yang di ttd camat setempat dan pemohon, silahkan 

pemohon membuat surat pernyataan kesanggupan mutlak dengan 

berkoordinasi dengan kecamatan setempat karena kewenangan di 

kecamatan sesuai dengan domisili usaha.

Informasi Perizinan Online √

14 Kindy kindyagustin@gmail.com         081212399003 PHN20021765542 SIP Dokter ini nomor permohonan saya kok tidak terdaftar tulisannya

Pengarahan untuk nomer PHN diatas pengajuan tanggal 17 Februari 

2020 pengajuan permohonan SIP Dokter dengan status permohonan 

menunggu diperbaiki keterangan lampiran semua persyaratan, segera 

pemohon lengkapi kekurangan berkas dan buka akun sebelum 7 hari 

karena sistem akan membekukan secara otomatis jika lebih dari 7 hari.

Tahapan Perizinan √

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

1. Proses Verifikasi 2

2. Informasi Perizinan Online 4

3. Tahapan Perizinanan 8

TOTAL 14

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

Pembina Tk.I   

NIP. 19740829 199601 1 001  


