
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Carolin
cs.carolinasalim@gmail.com         

081282860106
PHN20021064850 SIP Dokter

Selamat pagi Saya sedang membuat sip dokter baru No 

permohonan:PHN20021064850 Tanggal 10 Feb 2020 Saat ini menunggu 

persetujuan walikota Namun, sdh sejak hari Selasa hingga hari ini dlm 

posisi menunggu persetujuan walikota Ada apa? Krn progressnya tidak 

maju2

Pengarahan telpon ke help desk kami untuk konfirmasi pengaduan via 

telpon atau langsung datang ke kantor kami untuk mengisi form 

pengaduan mengenai hal tersebut. Mohon maaf atas 

ketidaknyamanannya.

Tahapan Perizinanan √

2 Suyadi SIP Terapi Wicara
selamat pagi admin...saaya suyadi. mau bikin SIP Terapi Wicara admin 

mau nanya...poto harus bacground merah ya
Pengarahan sesuai tahun lahir. background tidak ditentukan Informasi Perizinan Online √

3 Santi pau_cen@yahoo.com       087872299868 SIP Dokter
selamat pagi. saya dr.santi. mau mengajukan permohonan sip dokter 

umum. sewaktu submit tidak bisa. Sudah 2x mencoba

Pengarahan Silahkan coba kembali karena website silat kami tidak 

terjadi gangguan dan dapat di akses dan pastikan jaringan pemohon 

stabil. Jika tetap error ketika mensubmit permohonan silahkan telpon 

ke help desk kantor kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Tahapan Perizinanan √

4 Dwi Intan P
dwiintan.puspitasaari@gmail.com        

081315770800
SIP Dokter

Selamat pagi,. bagaimana cara mendownload surat permohonan SIP 

Dokter?

Pengarahan Untuk surat pengajuan permohonan tidak ada format 

khusus jadi silahkan buat permohonan sesuai pada umumnya dengan 

perihal pengajuan permohonan izin pemohon butuhkan dan ditunjukkan 

Kepada Kepala DPMPTSP Kota Bekasi

Informasi Perizinan Online √

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON

MINGGU KE             : III

HARI & TANGGAL    : KAMIS, 20 FEBRUARI 2020

PROSES
PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

JENIS PENGADUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

BULAN                   : FEBRUARI

5 Etin Rodiana SIUJK OSS

Nama saya Etin Rodiana, kami perusahaan penyewaan alat berat, kami 

baru mau mengajukan SIUJK OSS, kami baru pindah domisili dari 

sukabumi ke kec mustika jaya kota bekasi..dalam persyaratan ada 

syarat NPWP Perusahaan, apabila NPWP kami masih beralamat di 

alamat lama kami di kab sukabumi, apakah bisa diterima di sistem 

pengajuan?Kalau persyaratan yg lain sudah sesuai alamat baru, hanya 

NPWP saja

Pengarahan Jika lokasi kota berbeda maka diperbolehkan memiliki 

NPWP lebih dari 2 . Silahkan buat NPWP Kota Bekasi dan koordinasi 

langsung ke KPP sesuai domisili terbaru.

Informasi Perizinan Online √

6 Yuni Puspitasari
Yunipuspitasari24@gmail.com         

081908272025
PHN20013064037

SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian

yuni puspitasari, pengajuan permohonan izin surat ijin tenaga teknis 

kefarmasian, nomor telepon 081908272025 dan nomor phn20013064037, 

sudah masuk ke dpmptsp kota bekasi belum ya ? saya tidak bisa cek 

status saya

Pengarahan jika sudah pengajuan permohonan dan mendapatkan 

Nomen PHN lalu ada perbaikan yang dikirim oleh sistem melalui email 

masuk yang didaftarkan pemohon, maka dalam jangka waktu kurang 

lebih 7 hari jika tidak segera diperbaiki otomatis sistem membekukan 

permohonan yang diajukan sehingga ketika mengecek status tidak 

muncul.Jika seperti itu silahkan pengajuan permohonan ulang dan 

ketika ada perbaikan melalui pemberitahuan email masuk segera 

perbaiki .

Tahapan Perizinanan √

7 Eri Dwi Anggoro eridwianggoro@gmail.com          0818884409 NIB & SIUP OSS
apabila mau perpanjang SIUP dan TDP badan usaha CV , apakah bisa 

online?

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

Usaha OSS di website oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen ke 

kantor DPMPTSP

Tahapan Perizinanan √

8 Carolin
cs.carolinasalim@gmail.com         

081282860106
PHN19121661708 SIP Dokter Saya mah bertanya mengenai SIP Dokter

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat
Proses Verifikasi √

9 Carolin
cs.carolinasalim@gmail.com         

081282860106
PHN20021064850 SIP Dokter Saya mah bertanya mengenai SIP Dokter

Pengarahan Untuk PHN kedua status permohonan masih menunggu 

persetujuan kabid admin, admin sedang memverif berkas menyesuaikan 

antara biodata yang di isi dan berkas yang di upload, silahkan cek status 

terupdate sampai proses menunggu siap cetak.

Tahapan Perizinanan √

10 Carolin
cs.carolinasalim@gmail.com         

081282860106
PHN200213665241 SIP Dokter Saya mah bertanya mengenai SIP Dokter

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat
Proses Verifikasi √

11 Winda Nurmalasari 081281233757 SIP Dokter
selamat siang, untuk kecamatan dan kelurahan di permohonan ijin 

preaktek dokter umum, itu kecamatan dan kelurahan tempat praktek ?

Pengarahan setelah mengisi biodata ktp maka dibawahnya alamat 

pemohon setelah itu alamat yang diminta adalah alamat praktek yang 

sedang diajukan

Tahapan Perizinanan √

12 Danang
danangbudiono3@gmail.com           

081284143674
IMB Saya mau daftar imb bagaimana caranya ?

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 Tahapan Perizinanan √12 Danang
081284143674

IMB Saya mau daftar imb bagaimana caranya ? silahkan ke kantor kami nanti petugas kami akan mengarahkan 

memberi lembaran persyaratan, prosedur dan formulir pendaftarannya . 

Jadi silahkan Ke Kantor DPMPTSP

Tahapan Perizinanan √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

1. Proses Verifikasi 2

2. Informasi Perizinan Online 3

3. Tahapan Perizinanan 7 LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si

12 Pembina Tk.I   

NIP. 19740829 199601 1 001  

NO JENIS PENGADUAN TOTAL

TOTAL 


