
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Ika ikasukmawati31@gmail.com         081517119742 PHN20021565401 SIP Analis Kesehatan Mau tanya kelanjutan perizinan saya bagaimana ya?? Untuk Nomer PHN di atas pengajuan tanggl 15 Februari 2020 dengan 

status permohonan menunggu persetujuan dinkes kasi. Permohonan 

masih dalam dinas teknis , ketika sudah di approve dinas teknis yaitu 

dinkes maka akan verif ke kabid dan kadis DPMPTSP lalu menunggu 

siap cetak .

Tahapan Perizinanan √

2 Justisia justisiaanggraina.ja@gmail.com        

089614857887

SIP Apoteker jika akan mengajukan persyaratan ijin praktik apoteker, apakah ada 

checklist persyaratan?

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 Perizinanan √

3 Pribunga drpribunga@gmail.com                   
08119911998

SIP Dokter Pencabutan kenapa saya mau buat pencabutan sip dokter tetapi setelh smua berkas 

di pukoad pas mau di save kok pas loading jd eror yaa katanya database 

eror kenapa itu?

Pengarahan  Jika ada error ketika mengupload dan tidaka da konfirmasi 

PHN di email masuk maka sistem belum menerima permohonan karena 

jaringan error jadi silahkan upload ulang kembali dan pastikan jaringan 

stabil dan tampilan PC menggunakan Laptop/ Komputer sampai pada 

mendapatkan Nomer PHN.

Tahapan Perizinanan √

TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

BULAN                   : FEBRUARI

MINGGU KE             : III

HARI & TANGGAL    : JUM'AT, 21 FEBRUARI 2020

PROSES
NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT

mendapatkan Nomer PHN.

4 Justisia justisiaanggraina.ja@gmail.com        

089614857887

SIP Apoteker apakah tersedia checklist pendaftaran surat ijin praktek apoteker? atau 

mengacu pada persyaratan dokumen upload saat buat permohonan?

Pengarahan silahkan ikuti arahan sesuai sistem dan lengkapi berkas 

peryasratan yang diminta. Ketika sudah mendapatkan Nomer PHN di 

email masuk maka permohonan bisa di cek status pengajuan 

kekurangan berkas persyaratan atau ada yang harus diperbaiki.

Tahapan Perizinanan √

5 Gemala gemalaemail@gmail.com        082299208596 SIP Dokter saya ingin menanyakan 2 hr lalu sy mengurus perizin sip dokter scr 

online sdh dapat balasan email dan sms untuk nomer permohonan 

namun sy cek status nomor permohonan tsb tdk ditemukan

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 √

6 Fauziah fauziahfritz03@gmail.com SIP Dokter Pencabutan Pemberkasan saya sudah sampai mana ya? Pengarahan nomer PHN di atas pengajuan SIP Dokter untuk pencabutan 

pengajuan tanggal 12 Februari 2020 status menunggu diperbaiki 

keterangan Lampirkan Surat Rekomendasi Dengan No. 

7771.1.1/1207/DU/Rek-CKB/IX/2008-2023 . silahkan pemohon buka akun 

silat dan segera melampirkan yang diminta oleh sistem , karen ajika 

tidak diperbaiki dalam jangka 7 hari maka secara otomatis sistem akan 

membekukan permohonan dan pemohon mengajukan ulang.

Tahapan Perizinanan √

7 Wuri Handayani wuri handayani63@gmail.com       

089672822997

SIK (Analisis Kesehatan) mohon informasi mengenai surat permohonan untuk pembuatan SIK 

bisa di proses dimana ya

Pengarahan Untuk 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 √

8 Meirina meirina.lentera@gmail.com      082130988820 SIUP OSS siang, saya mau tanya untuk permohonan pengajuan SIUP online ini. Pengarahan untuk  NIK penanggung jawab ke 1 atau ke 2 di akte Informasi Perizinan Online √8 Meirina meirina.lentera@gmail.com      082130988820 SIUP OSS siang, saya mau tanya untuk permohonan pengajuan SIUP online ini. 

setelah data perusahaan ada nama, NIK, emial dan no. HP.. nah ini isinya 

siapa ya?

Pengarahan untuk  NIK penanggung jawab ke 1 atau ke 2 di akte 

pendirian dan nomer telpon yang aktif.

Informasi Perizinan Online √

9 Muzaimin muzaimin06@yahoo.com SIUP OSS klo status pemenunggu persetujuan oss itu sampai mana Pengarahan Permohonan berubah menjadi Menunggu Persetujuan TIM 

OSS (JIka sudah muncul) 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.(Baru/Perpanjang)

Proses Verifikasi √

10 Riand riandaka567@gmail.com SIP Ortotik Prostektik saya dengan riand, ingin mengajukan SIP Ortotik prostetik
Pengarahan Buat akun silat dan pengajuan permohonan SIP yang ingin 

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

permohonan menunggu siap cetak

Tahapan Perizinanan √



11 Siti Roviah
sitiroviah27@gmail.com                

087872026634
SKDP

Saya pia, saya mau mengajukan surat keterangan usaha syaratnya 
apa aja 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 √

12 Riand riandaka567@gmail.com SIP Ortotik Prostektik
mohon izin, untuk surat permohonan nya ada formatnya atau bisa 
konsep sendiri ?

Pengarahan untuk 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.

Tahapan Perizinanan √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

NO JENIS PENGADUAN TOTAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

1. Proses Verifikasi 1

2. Informasi Perizinan Online 3

3. Tahapan Perizinanan 8

TOTAL 12 LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.SiTOTAL 12 LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si

Pembina Tk.I   

NIP. 19740829 199601 1 001  


