
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Endang Wahyudarti
etternellsolusimandiri130220@gmail.com                                 

085770628644
SIUP OSS Mohon diberikan contoh surat permohonan stempel Perusahaan

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 

dan memakai kop surat jika berbadan hukum

Informasi Perizinan Online √

2 Yusuf
yusufurindo@gmail.com                                     

081317765963
PHN20022166008 SIP Dokter Pencabutan

Pencabutan sip ud 1 minggu blom pemberitauhan cek status dmptsp 

pencabutan izin hanya menunggu persetujan dinkes kasi, 

PHN20022166008 Mohon tanggapanya karena hr ini mau pemcabutan sip 

dmptsp jika bsk tutup sabtu minggu makasih 

Untuk PHN tersebut pengajuan tanggal 21 Februari 2020 dengan status 

permohonan menunggu persetujuan dinkes kasi, silahkan tunggu 

sampai persetujuan kadis dan menunggu siap cetak. 

Tahapan Perizinanan √

3 Intan Oktaviani PHN20022065851 SIP Dokter Pencabutan

saya mau urus pencabutan sip di bekasi, di sistem berkas sudah siap, 

berkas yang perlu saya bawa apa saja yaa selain yang sudah saya 

upload?

Pengarahan 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 √

4 Intan Oktaviani PHN20022065851 SIP Dokter Pencabutan untuk pelayanan ptspnya tutup di jam berapa ya pak/ senin s.d jum'at jam 08.00 s.d 15.00 di Kantor DPMPTSP Informasi Perizinan Online √

5 Riska Oktaviani
081224185088                                      

dr.riska.oktaviani@gmail.com
SIP Dokter

selamat siang, saya dr. Riska Oktaviani ingin menanyakan tentang 

permohonan sip dokter saya. saya sudah cek dan statusnya masih perlu 

lampiran surat permohonan yang di ttd diatas materai untuk kepala 

dpmptsp kota bekasi. Bisa saya minta contoh surat permohonannya? 

Terima kasih

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 

dan memakai kop surat jika berbadan hukum

Informasi Perizinan Online √

6 Ici ;082175442617 SIP Bidan
siang, saya mau bertanya jika mau membuat surat izin kerja bidan 

gimana ya...

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

Informasi Perizinan Online √

7 Novida novidanapitupulu73@gmail.com PHN20021365323 SIP Bidan Surat ijin praktek bidan apakah sudah selesai atas nama novida

Untuk Nomer PHN20021365323 pengajuan SIP Bidan tanggal 13 februari 

2020 dengan status permohonan menunggu siap cetak. Silahkan 

pemohon datang langsung ke MPP/GPP/Kantor DPMPTSP untuk cetak 

SIP.

Tahapan Perizinanan √

8 PT Rafam Elektrik 083892861114 SIUJK OSS

Permohonan denga a.n PT Rafam Elektrik pengajuan permohonan ijin 

nya SIUJK nomer telpon 083892861114,nah nomer permohonananya 

belum ada,kita mau cek status

Jika sudah submit dan mengisi biodata sampai pada upload berkas 

selesai namun belum mendapatkan Nomer PHN di email masuk silahkan 

hubungi layanan telpon kami untuk konfirmasi mengenai Nomer PHN 

yang belum didapatkan ketika sudah submit berkas di silat.

Tahapan Perizinanan √

9 Endang Wahyudarti
etternellsolusimandiri130220@gmail.com                                 

085770628644
SIUP OSS

Pak, kalau jenis perusahaan yang dimaksud dalam surat pernyataan 

kesanggupan, itu apa ya
Jenis perusahaan yang sedang dijalankan oleh pemohon, bidang usaha. Informasi Perizinan Online √

10 Juanda drgjuanda.1970@gmail.com                   PHN20021165055 SIP Dokter Pencabutan saya mau tanyakan pencabutan izin sip saya sudah selesai belum,??

Untuk nomer PHN20021165055 pengajuan SIP Dokter pencabutan izin 

tertanggal 11 Februari 2020 status permohonan menunggu siap cetak. 

Akan kami arahkan jika status permohonan menunggu siap cetak. 

Silahkan pemohon datang langsung ke MPP/GPP/Kantor DPMPTSP untuk 

cetak SIP.

Proses Verifikasi √

11 Suci Anggraini 087883851087 PHN20021064940 SIP Perawat
Saya ingin bertanya, sttus permohonan sya disini sttusy menunggu siap 

cetak, itu sudah bisa dicetak atau sya harus menggu lg

Untuk nomer PHN20021064940 pengajuan SIP Dokter pencabutan izin 

tertanggal 11 Februari 2020 status permohonan menunggu siap cetak. 

Akan kami arahkan jika status permohonan menunggu siap cetak. 

Silahkan pemohon datang langsung ke MPP/GPP/Kantor DPMPTSP untuk 

cetak SIP.

Proses Verifikasi √

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

BULAN                   : FEBRUARI

MINGGU KE             : IV

HARI & TANGGAL    : JUM'AT, 28 FEBRUARI 2020

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020



12 Debit Budi Pratama debitbudipratama@gmail.com PHN20022166004
SIP Tenaga Medis 

Kefarmasian
prediksi waktu selesai kpn ya ?no pemohon phn20022166004

ntuk nomer PHN di atas status permohonan menunggu verif dinkes kasi 

pengajuan tertanggal 21 februari 2020. estimasi dari sistem sesuai 

dengan prosedur melewati tahapan jika berkas tidak ada perbaikan 

maka diproses sistem otomatis akan memproses dari verifikasi staf, 

verif kasi,kabid,sekdis,kadis, sampai pada siap cetak . Silahkan cek 

status terupdate setiap saat agar bisa melihat status permohonan 

terupdate dengan kunjungi silat klik cek status dan masukkan nomer 

PHN.

Tahapan Perizinanan √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

1. Proses Verifikasi 3

2. Informasi Perizinan Online 5

3. Tahapan Perizinanan 4

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

Pembina Tk.I   

NIP. 19740829 199601 1 001  

NO JENIS PENGADUAN TOTAL


