
NAMA NOMER 
PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 
TERJAWAB

BELUM 
TERJAWAB

1 Dona Kumala 
Shinta 085643507072 SIKM

maaf, saya sudah daftar , tapi 
waktu cek email untuk aktivasi 
belum ada ya?
apakah tidak otomatis ?mau buat 
SIKM

mohon di cek kembali email tsb.. 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 √

2 isti 085779010950 TDG
Tanda Daftar Gudang bu
mohon di bantu tata cara 
pengajuan perpanjangannya bu

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin OSS di website 
Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen ke kantor DPMPTSP
Terima Kasih

Informasi Perizinan 
Online √

3 RUDY MINDO 
MANULLANG

SAJANGNIM22@HOTM
AIL.COM SIUP

selamat pagi
PHN20061973530
status masih menunggu 
persetujuan kadis

Pengarahan silahkan tunggu sampai pada persetujuan kadis dan menunggu persetujuan oss, 
jika status permohonan menunggu persetujuan oss silahkan ke Kantor DPMPTSP. Untuk 
pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terima Kasih

Tahapan Perizinanan √

4 ira redjobangunselaras@g
mail.com PHN20061973583 SIUJK

Pagi Pak, untuk satatus 
menunggu arsip, berarti belum 
bisa di cetak yah, ?
IUJK bisa di cetak jika status 
permohonan nya berubah apa ya 
Pak keterangan nya ?

Pengarahan status permohonan menunggu arsip maka silahkan buka akun dan cetak ulang 
permohonan, karena permohonan sudah diapprove oleh tim it. Untuk pertanyaan dan layanan 
informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199

Informasi Perizinan 
Online √

5 Clara  0818166600 IMB
hi
aq mau info imb bekasi gmn cara 
ny akah

Selamat Siang
Pengarahan pendaftaran secara manual di kantor DPMPTSP untuk mengambil formulir 
pendaftaram,prosedur , dan persyratan.

Informasi Perizinan 
Online √

6 NOVI 081911893239 SIKM
siang
mau tanya bagaimana proses 
pembuatan sikm ?

silahkan ke http://silat.bekasikota.go.id/
pilih buat permohonan, SIKM
Silahkan ikuti form permohonan tsb

Informasi Perizinan 
Online √

7 Sidha 085326399533 SIP 
Perawat

Selamat siang, saya ingin 
menanyakan terkait permohonan 
sip perawat yang statusnya sudah 
siap cetak.. info yang saya dapat, 
saat ini cetak sip dianjurkan untuk 
dicetak mandiri bukan ke bagian 
pelayanan lagi.. untuk alurnya 
bagaimana yaa??
Saya perlu ke menu bagian mana 
untuk mencetak sip-nya 
terimakasih

Selamat Siang
Silahkan pemohon buka akun silat, lalu pilih akunku
lalu klik data permohonan

Informasi Perizinan 
Online √

8 Sri Nur Hartaningtyas 085695069857 PHN20062173700 SIP 
Perawat

Mohon verifikasi pengajuan SIP 
saya dari tgl 21 juni.trmksh

Pengarahan cek status pengajuan permohonan dengan no PHN20062173700 dan status 
permohonan menunggu verifikasi staf, cek status terupdate sampai pada proses menunggu 
verif kabid,kadis dan menunggu siap cetak.
Terima Kasih

Proses Verifikasi √

JENIS PENGADUAN PROSES
HARI & TANGGAL       : Selasa, 30 Juni 

NO EMAIL ATAU NOMER 
TELPON

PRODUK 
IZIN PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT 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


