
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Trikarya Cipta Bersama PHN20022666181 SIUP OSS
Untuk pengurusan SIUP Perusahaan - Surat Keterangan Pemenuhan 

Komitmen SIUP OSS selesainya kira-kira berapa lama. Mohon info.

Pengarahan Untuk nomer PHN diatas pengajuan permohonan tanggal 26 

Februari 2020 , estimasi dari sistem sesuai dengan prosedur melewati 

tahapan jika berkas tidak ada perbaikan atau kekurangan berkas maka 

sistem otomatis memproses dan status permohonan berubah dari 

verifikasi staf, verif kasi,kabid,sekdis,kadis, sampai pada menunggu 

persetujuan oss . Silahkan cek status terupdate setiap saat agar bisa 

melihat status permohonan terupdate dengan kunjungi silat klik cek 

status dan masukkan nomer PHN

Tahapan Perizinanan √

2 Ira Mona iramonadr80@gmail.com  SIP Dokter Pencabutan mau menanyakan proses pencabutan sip dokter, trm ksh

Pengarahan buat akun di silat.bekasikota.go.id, pilih pengajuan 

permohonan yang dibutuhkan dan isi biodata dan persyaratan sesuai 

dengan sistem sampai pada tahap mendapatkan nomer PHN dan cek 

status terupdate sampai menjadi siap cetak

Tahapan Perizinanan √

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

JENIS PENGADUAN
PROSES

BULAN                   : FEBRUARI

MINGGU KE             : IV

HARI & TANGGAL    : KAMIS, 27 FEBRUARI 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

status terupdate sampai menjadi siap cetak

3 Etin Rodiana
etin_rodiana@yahoo.com                          

081910107100
SIUP OSS mohon bisa diberikan contoh surat permohonan SIUP

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 dan bermatrai 6000.

Informasi Perizinan Online √

4 PT Kreasi Agung Dewilindo PHN20022666191 SIUP OSS 
no PHN20022666191 an. PT. kreasi agung dewilindo, apakah bisa lgsg 

kesana?

Pengarahan Untuk nomer PHN diatas pengajuan permohonan tanggal 26 

Februari 2020 , estimasi dari sistem sesuai dengan prosedur melewati 

tahapan jika berkas tidak ada perbaikan atau kekurangan berkas maka 

sistem otomatis memproses dan status permohonan berubah dari 

verifikasi staf, verif kasi,kabid,sekdis,kadis, sampai pada menunggu 

persetujuan oss . Silahkan cek status terupdate setiap saat agar bisa 

melihat status permohonan terupdate dengan kunjungi silat klik cek 

status dan masukkan nomer PHN

Tahapan Perizinanan √

5 Dedy dfard99@gmail.com    PHN20022266042 SIP Dokter Bagaimana kelanjutan permohonan sy yg PHN20022266042?

Pengarahan Untuk nomer PHN di atas, karena permohonan terpending 

oleh sistem, maka kami arahkan untuk pemohon membuka akun nya 

lagi dan memngupload berkas lagi dengan nomer PHN di atas, atau opsi 

kedua bisa mengajukan permohonan baru dengan nomer PHN terbaru.

Tahapan Perizinanan √

6 Hari
hari7240@gmail.com                    

083877793033
NIB

Mau nanya TDP kita sudah tidak berlaku sedangkan Kita sudah ada NIB 

terbaru apakah harus perpanjang TDP mohon pencerahannya

Pengarahan untuk TDP sudah digantikan dengan NIB jadi silahkan 

pergunakan NIB dan Izin Usaha yang terbit di oss.
Informasi Perizinan Online √

7 Prama PHN20022065840 SIUP OSS

saya mau memperbaiki data2 menurut dari hasil verifikasi,ini setelah 

saya upload namun tidak ada pilihan "KIRIM SEKARANG" ini 

bagaimana?sepertin sebelumnya di halaman ini ada tulisan warna 

merah tulisanya "KIRIM SEKARANG"atau jika memang mau revisi apakah 

saya stepnya salah? td saya pilij detil perusahaan

Pengarahan  jika ada kendala untuk mengupload ulang berkas yang 

ingin di revisi silahkan ke kantor kami dengan membawa laptop dan 

berkas yang ingin di upload , petugas kami secara langsung akan 

membimbing. Mohon maaf atas ketidaknyamanya.

Tahapan Perizinanan √

Pengarahan Untuk nomer PHN di atas pengajuan tertanggal 12 

Desember 2019 dan status permohon masih menunggu diperbaiki, jika 

8 Lola
loal.ardiani@sanggadelima.com                                   

087788748068
PHN19121261530 SIUP OSS

dokumen yang saya upload sudah sesuai tetapi statusnya masih 

menunggu diperbaiki.itu kenapa ya mba ?tksh

Pengarahan Untuk nomer PHN di atas pengajuan tertanggal 12 

Desember 2019 dan status permohon masih menunggu diperbaiki, jika 

pemohon sudah memperbaiki permohonan namun status permohonan 

belum berubah maka kami arahkan untuk menelpon ke help desk kami 

atau datang langsung ke kantor kami untuk pengisi form pengaduan 

mengenai hal tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Tahapan Perizinanan √

9 Sehan
rajawaligp@yahoo.com                

0895403250306
PHN20022666189 SIUJK OSS

iya pak saya mau konsultasi perihal info lanjutan mengenai permohonan 

SIUJK, saya sudah dapat NO PHN nya untuk surat SIUJK nya ituu belum 

terlampir pak

Pengarahan untuk nomer PHN di atas pengajuan tertanggal 26 Februari 

2020 permohonan SIUJK, silahkan cek status setiap saat untuk melihat 

perkembangan pengajuan permohonan jika ada perbaikan atau 

kekurangan berkas, cek status terupdate dengan kunjungi website silat, 

klik cek status dan masukkan nomer PHNXXXXXXXX , tunggu sampai 

status permohonan menunggu persetujuan oss.

Tahapan Perizinanan √



10 Ade Hermawati Yuwono
adeyoewono76@gmail.com                          

081281157076
PHN20021765459 SIP Terapis Gigi dan Mulut

PHN20021765459 ini no permohonan saya atas nama ade, 

kekurangannya domisili, lampiran saryankes dan rekomendasi yang 

belum sesuai, untuk perbaikannya bagaimana, mohon infonya terima 

kasih

Pengarahan silahkan lengkapi berkas kekurangan yang diminta oleh 

sistem, ketika berkas sudah lengkap sesuai yang diminta oleh sistem 

maka pemohon buka akubku dan upload ulang berkas yang diperbaiki 

dengan scan dan berbentuk pdf sesuai dengan perintah.

Tahapan Perizinanan √

11 PT. Bintangmas Minomanunggal
admbintangmas.isni@gmail.com            

02188861420
SIUP OSS

SAYA KESULITAN UNTUK MELAKUKAN PERMOHONAN PERPANJANG SIUP 

MOHON DIBANTU APABILA SAYA HARUS DATANG LANGSUNG, DOKUMEN 

APA SAJA YANG HARUS SAYA SIAPKAN DAN PELAYANAN UMUM DIBUKA 

DARI JAM BERAPA SAMPAI JAM BERAPA

Pengarahan Silahkan membawa laptop, akte pendirian, sertifikat,fc ktp, 

npwp perusahaan dan penunjang berkas yang sedang ingin diajukan . 

Pelayanan dari jam 08.00 s.d 15.00 wib senin s.d jumat.

Tahapan Perizinanan √

12 V1578998551510312 PHN20020464384 SIP Perawat

Izin SIP Perawat - Baru telah kami terima dengan  nomor permohonan 

PHN20020464384. Silahkan menunggu info selanjutnya. Terimakasih, 

Menunggu brp hari kerja untuk SIp Perawat?

Untuk nomer PHN di atas pengajuan SIP Perawat tertanggal 04 Februari 

2020, status permohonan menunggu siap cetak. akan kami arahkan jika 

status permohonan menunggu siap cetak. Jika Status Permohonan 

adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang dengan membawa 

Berkas yang telah di upload di silat dan Pernyataan Pemohonan 

download di Silat.bekasikota.go.id >Lihat Prosedur>Download 

Pernyataan Pemohon yang berbentuk PDF dan jika diwakilkan silahkan 

buat surat kuasa dengan bermatrai 6000 lalu datang ke layanan 

langsung silahkan langsung datang ke Mall / Gerai Pelayanan DPMPTSP

Proses Verifikasi √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

NO JENIS PENGADUAN TOTAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

1. Proses Verifikasi 1

2. Informasi Perizinan Online 2

3. Tahapan Perizinanan 9

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

Pembina Tk.I   

NIP. 19740829 199601 1 001  


