
NAMA NOMER 
PERMOHONAN(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 

TERJAWAB
BELUM 

TERJAWAB1 RUDY MINDO 
MANULLANG SAJANGNIM22@HOTM

AIL.COM
PHN20061973530 SIUP selamat pagi

saya sudah urus siup untuk 
komitmen OSS
PHN20061973530
berapa lama penerbitannya
setelah delegasi SKPD

Selamat Pagi
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, verifikasi skpd, verif kasi,persetujuan skpd kabid,kadis, sampai 
pada menunggu persetujuan oss/ menunggu arsip. Silahkan cek status terupdate setiap saat 
agar bisa melihat status permohonan terupdate dengan kunjungi silat klik cek status dan 
masukkan nomer PHN. Jika status permohonan menunggu persetujuan OSS/ menunggu 
arsip silahkan cek di akun oss di menu tracking dan bisa langsung dicetak. Untuk pertanyaan 
dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199 
Terimakasih.

Tahapan Perizinanan √

2 ira redjobangunselaras@g
mail.com

IUJK Pagi Pak / Bu..untuk mendapatkan 
IUJK dari OSS untuk perpanjang 
IUJK yang dari silat..
cara nya gimana yah ?

Selamat Pagi
Kalau masig bingung bisa langsun datang kesini bu membawa laptop nanti TIM dari OSS 
akan membantu ibu jika ada kesulitan
Terima Kasih

Informasi Perizinan 
Online

√

3 syofi syofirizkylarasati@gmai
l.com

SIP 
Dokter

pagi pak saya mau tanya jika ingin 
memperpanjang SIP apakah harus 
buat baru atau bagaimana ya pak 
?

Pengarahan Buat akun silat dan pengajuan permohonan SIP di website silat.bekasikota.go.id 
isi biodata sampai pada status permohonan menunggu siap cetak
Terima Kasih

Informasi Perizinan 
Online

√

4 irdini 08111599321 siang. mohon informasi. di ptsp 
bekasi kalau mau kesana, jam 
kerjanya jam berapa ya?

Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00
Terima Kasih Informasi Perizinan 

Online
√

5 Vincentius 
Kurniawan

PHN20061372960 SIP 
Refraksio

nis 
Optisien/O
ptometris

domisili saya tidak sesuai dengan 
KTP dan perlu melampirkan surat 
keterangan domisili saya perlu 
kirim kemana ya?

Pengarahan buka email masuk dan login email masuk dari silat dengan klik log in 
untuk perbaikan sesuai arahan sistem, apabila tidak mendapatkan email masuk untuk 
perbaikan silahkan login akun di silat dan klik berkas yang harus di upload sesuai 
dengan arahan sistem berkas kekurangan atau berkas perbaikan.  pastikan jaringan 
stabil dan tampilan PC menggunakan Laptop atau Komputer. 

Informasi Perizinan 
Online

√

6 tantri 0821 4083 5420 SIKM ibu saya dari Blitar mau pindah 
domisili ke Bekasi
bulan Juli nanti naik pesawat turun 
di Halim Perdanakusuma
Untuk SIKM nya, mengurus ke 
Bekasi Kota atau DKI Jakarta ya?

Untuk pemohon SIKM  lebih jelasnya silahkan menghubungi Dinas Perhubungan Kota Bekasi 
Phone: 021.28088810 Email: dishub.bks.kota@gmail.com Jl. Pangeran Jayakarta No.1 
Gedung Mako Lantai 2, Kel Harapan Mulya , Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

Informasi Perizinan 
Online

√

NO EMAIL ATAU NOMER 
TELPON

PRODUK 
IZIN

PENGADUAN LIVE CHAT 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                     : JUNI 
MINGGU KE               : V
HARI & TANGGAL       : Senin, 29 Juni 2020

PROSES


