
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

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

selamat siang, saya kan sudah pernah pengajuan ijin SIUJK online 

dengan PHN20011663467, kemren katanya disuruh ngisi data di web oss, 

dan sudah saya isi, mohon tindak lanjut permohonan saya

Pengarahan Silahkan datang ke kantor kami ke layananan help desk 

oss dengan membawa laptop dan berkas pengajuan SIJUK yang di 

upload di silat terutama akte pendirian, NIB dan Izin usaha oss nya 

berbentuk soft file dan hard copy.

Tahapan Perizinanan √

2 Andri admin@vio.co.id                        08127121211 SIP Refractionist Optisien

mau tanya apa maksud dari " Surat keterangan Saryankes" 

,...saryankes , atau surat keterangan dari sarana kesehatan yg 

bersangkutan mengenai status pekerjaan yg akan di buatkan sip 

nya?apakah maksud nya surat keterangan sehat dari puskesmas? surat 

keterangan sehat dari dokterkepanjangan dari apa ya? 

Pengarahan untuk saryankes adalah surat keterangan bahwa yang 

bersangkutan bekerja dan ahli dalam bidang prakter yang sedang 

diajukan tersebut dengan dikeluarkannya keterangan dari lembaga non 

pemerintahan. Silahkan buat dan upload berkas di silat.

Informasi Perizinan Online √

3 Sehan
rajawaligp@yahoo.com                

0895403250306
SIUJK OSS

Iyya pak kita mau konsultasi perihal pengajuan SIUJK, jadi kita punya 2 

SBU yang 1 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung 

Lainnya, dan Yang 1 nya lagi PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN 

PERLENGKAPAN

KOMPUTER

Pengarahan untuk SBU silahkan masukan SBU kontruksi Bangunan 

Gedung karena pemohon pengajuan SIUJK OSS dan isi biodata sampai 

mendapatkan nomer PHN pemenuhan Komitmen SIUJK OSS.

Informasi Perizinan Online √

Pengarahan untuk perubahan imb silahkan membawa fc sertifikat, imb 

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN
PROSES

BULAN                   : FEBRUARI

MINGGU KE             : IV

HARI & TANGGAL    : RABU, 26 FEBRUARI 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN

KOMPUTER

4 Michael mike.tj2929@gmail.com                  IMB sy mau tanya persyaratan2 utk permohonan perubahan imb apa aja ya?

Pengarahan untuk perubahan imb silahkan membawa fc sertifikat, imb 

lama asli, fc ktp pemohon dan pengajuan secara manual 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 Sehan
rajawaligp@yahoo.com                

0895403250306
SIUJK OSS

iya jadi kita sudah cetak SIUJK tetapi di suratnya untuk kode KBLI dan 

sebagainya tidak tercantum. sebelumnya kita sudah cetak SIUJK 

dengan KBLI yg berbeda dan hasil cetakannya benar dan ada kode 

KBLI, tapi ketika kami ingin cetak kembali dengan KBLI yg berbeda itu 

Kode KBLI nya tidak tercantum

Pengarahan ika berbadan hukum maka pengisian oss sesuai dengan 

akte pendirian dan kode kbli 2017 sesuai dengan akte pendirian dengan 

usaha yang sedang berjalan dan di upload oleh notaris di 

kemenkumham. Jika ada permasalahan di kode kbli 2017 maka akan 

kami arahkan ke kantor kami ke help desk oss untuk pengarahan 

mengenai SIUJK OSS , dengan membawa laptop dan berkas yang 

sedang diajukan untuk konsultasi langsung oleh petugas helpd desk oss 

kami .

Tahapan Perizinanan √

6 Mia biginovasiasia.pt@gmail.com           SIUP OSS

mau tanya untuk status siup, dari persetujuan Kabid teknis ke 

persetujuan OSS berapa hari ya ? karena kami mengajukan dari tanggal 

18 Februari 2020 statusnya sampai sekarang masih di persetujuan 

kabid 

Pengarahan untuk status permohonan masih dalam verif peretujuan 

kabid teknis silahkan tunggu sampai pada persetujuan oss, kami akan 

konfirmasi pengajuan ke tim oss.

Tahapan Perizinanan √

7 Made Fridayani SIUP OSS
saya sudah mendaftarkan untuk permohonan SIUP an PT. Kreasi Agung 

Dewilindo, dan blm dapat no permohonannya

Pengarahan buat akun di silat.bekasikota.go.id dan isi biodata dan 

persyaratan sesaui dengan sistem sampai pada tahap mendapatkan 

nomer PHN dan status menunggu persetujuan OSS

Tahapan Perizinanan √

8 Prama pesonabg@gmail.com PHN20022065840 SIUP OSS
maksudnya ada apa dengan komisarisnya? kalau SK kurang nanti 

segera saya upload

Pengarahan  Untuk di akte pendirian nama ke 1 direktur dan nama ke 2 

komisaris sudah sesuai dengan akte pendirian yang di upload oleh 

notaris ditarik data dari kemnekumham ketika pengisiannya ? Untuk 

perbaikan berkas kekurangan jika keterangan tidak dipahami maka 

silahkan telpon langsung ke help desk kami untuk konfirmasi hal 

tersebut , dan untuk perbaikan berkas silahkan segera diperbaiki 

karena sistem secara otomatis akan membekukan pengajuan 

permohonan jika berkas permohonan tidak segera di perbaiki.

Tahapan Perizinanan √

9 Lutfi Wahyudi
lutfiwahtu@yahoo.com                   

081298900244
Kalo ptsp bekasi timur lokasinya dimana pak

Untuk layanan langsung silahkan Ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi Jl. 

Ins. H. Juanda No. 100 Margahayu - Kota Bekasi
Informasi Perizinan Online √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 
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