
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Novri Darsono
novri.darsono@gmail.com                  

081286757058
SIUJK OSS

HALLO selamat pagi, saya sedang melakukan pengajuan permohonan 

siujk online akun di OSS sdh ada NIB juga sudah tapi ijin usaha SIUJK 

OSS itu yang saya mau bertanya itu yang mana yaaa..?

Untuk pemohon jika SIUJK OSS sudah terbit namun belum berlaku 

efektif silahkan pemenuhan komitmen di silat.bekasikota.go.id dengan 

membuat akun dan buat permohonan sampai mendapatkan Nomer PHN 

dan cek status sampai menunggu persetujuan oss.

Informasi Perizinan Online √

2 Winda Nurmalasari
windanurmala0812@gmail.com                        

081281233757
PHN20022065833 SIP Dokter

selamat pagi mssf kalau siap cetak statusnya itu berarti saya tinggal 

ambil atau bagaimana ? bisa ke dpmptsp yg di btc mall baru ? berkas yg 

saya bawa apa saja ya kak ?

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat dan buat surat kuasa 

bermatrai jika diwakilkan

Proses Verifikasi √

3 Ilmi
ulul_ilmi80@yahoo.com                           

081368117587
TDUP OSS saya sudah kirim permohonan komitmen utk pembuatan tdup

Pengarahan untuk TDUP jika sudah terbit NIB dan TDUP OSS maka 

silahkan pemenuhan komitmen secara manual ke kantor DPMTPSP Kota 

Bekasi, petugas kami akan memberi lembaran persyaratan, formulir dan 

prosedur untuk pemenuhan komitmen TDUP.

Informasi Perizinan Online √

4 Endah Puspitasari endahpuspitasari80@gmail.com SIP Dokter - Pencabutan
Saya mau mengajukan permohonan pencabutan surat ijin praktek 

dokter ke link apa ya

silahkan kunjungi layanan permohonan online kami di 

silat.bekasikota.go.id .Jika belum memiliki akun maka silahkan daftar 

menggunakan NIK Penanggung Jawab atau Nik Pemohon dan lengkapi 

persyaratan yang diminta oleh sistem. jika sudah memiliki akun, 

mengajukan permohonan SIP Dokter > Pencabutan > Isi Biodata Lengkap 

yang di minta oleh sistem dan akan mendapatkan Nomer PHN melalui 

email masuk jika sudah mengisi semua permohonan . Silahkan Cek 

Status dan Update terbaru Status Permohonan Melalui Cek Status 

sampai pada tahap Siap Cetak.

Informasi Perizinan Online √

5 Ramdhan PHN20031066972 SIUJK OSS

Pagi. sy Dari Ramdhan. mengajukan izin IUJK Baru, sudah saya upload 

barusan dengan nomer pemohon PHN20031066972. tolong dibantu 

prosesnya. terimakasih

Untuk nomer PHN di atas pengajuan tanggal 10 Maret 2020 dengan 

status permohonan menunggu disposisi, silahkan pemohon mengontrol 

cek status permohonan dengan membuka website silat klik cek status 

permohonan dan masukkan nomer PHN tunggu status permohonan 

sampai berubah menjadi menunggu persetujuan oss.

Tahapan Perizinan √

6 Asih Setiyowati
asihsetiyowati93.a9@gmail.com                                           

089603083117
SIP Apoteker

Saya sedang mengurus surat izin apoteker, tapi ketika kirim 

permohonan gagal terus knp ya pak/bu?

Silahkan pemohon coba kembali mengakses ke silat.bekasikota.go.id 

dengan memakai jaringan yang stabil dan tampilan menggunakan PC 

Komputer /Laptop .

Informasi Perizinan Online √

7 Debit Budi Pratama debitbudipratama@gmail.com  PHN20022166004
SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian

Pagi, Saya mau tanya soal permohonan dengan no PHN20022166004 , itu 

stts nya siap cetak. apa saya jika langsung ke sana, 

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat dan buat surat kuasa 

bermatrai jika diwakilkan

Proses Verifikasi √

8 Paloma Mitra Serasi PHN20020764784 SIUP OSS
selamat siang, saya membuat permohonan SIUP dan SIUJK kok 

statusnya masih persetujuan OSS sih

Status Permohonan berubah menjadi Menunggu Persetujuan TIM OSS 

(JIka sudah muncul) silahkan Ke Kantor DPMPTSP dengan membawa 

Cetak NIB, SIUJK/SIUP  OSS, PHN untuk di approve Tim IT OSS agar 

SIUJK/SIUP OSS berubah status menjadi Berlaku Efektif.Ketika sudah 

efektif silahkan pelaku usaha mencetak ulang kembali di akun OSS 

SIUJK/SIUP  yang sudah pemenuhan komitmen di akun 

oss.(Baru/Perpanjang)

Proses Verifikasi √

9 Paloma Mitra Serasi PHN20030666752 SIUJK OSS
selamat siang, saya membuat permohonan SIUP dan SIUJK kok 

statusnya masih persetujuan OSS sih

Status Permohonan berubah menjadi Menunggu Persetujuan TIM OSS 

(JIka sudah muncul) silahkan Ke Kantor DPMPTSP dengan membawa 

Cetak NIB, SIUJK/SIUP  OSS, PHN untuk di approve Tim IT OSS agar 

SIUJK/SIUP OSS berubah status menjadi Berlaku Efektif.Ketika sudah 

efektif silahkan pelaku usaha mencetak ulang kembali di akun OSS 

SIUJK/SIUP  yang sudah pemenuhan komitmen di akun 

oss.(Baru/Perpanjang)

Proses Verifikasi √

10 Novri Darsono
novri.darsono@gmail.com                  

081286757058
SIUJK OSS

saya sdh melakukan pengisian dan sdh menyimpan nya untuk 

selanjutnya sy menunggu apa...?

Pengarahan pemohon mencek email masuk untuk mendapatkan nomer 

PHN jika permohonan sudah di ajukan sampai pada submit berkas.
Tahapan Perizinan √

11 Mawardi mawardrajat89@gmail.com SIUJK OSS
untuk pendaftaran online untuk siujk selalu gagal semua data 

perusahan sudah saya masukan

Silahkan pemohon coba kembali mengakses ke silat.bekasikota.go.id 

dengan memakai jaringan yang stabil dan tampilan menggunakan PC 

Komputer /Laptop .

Informasi Perizinan Online √

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : I

HARI & TANGGAL    : SELASA, 10 MARET 2020

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



12 Akram akram.bestnamerta@gmail.com PHN20021265227 SIUP OSS

Selamat siang, status Permohonan Izin Usaha Perdagangan kami 

dengan no PHN20021265227 , apakah ada yang perlu kami follow up 

lebih lanjut?

Untuk nomer PHN diatas pengajuan pemenuhan komitmen tanggal 12 

Februari 2020 dengan status permohonan menunggu persetujuan SKPD 

Kabid, 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 . 

Tahapan Perizinan √

13 Deny 
denny.edp@gmail.com                     

08111992189
PHN19122462455 SIUJK OSS

Dear Customer care, kalau status Persetujuan OSS pada Permohonan 

PHN19122462455 kami apakah langsung teringrasi dengan OSS? atau 

kami butuh datang kembali?

Jika Status Permohonan berubah menjadi Menunggu Persetujuan TIM 

OSS (JIka sudah muncul) silahkan Ke Kantor DPMPTSP dengan 

membawa Cetak NIB, SIUJK/SIUP OSS, PHN untuk di approve Tim IT OSS 

agar SIUJK/SIUP OSS berubah status menjadi Berlaku Efektif.Ketika 

sudah efektif silahkan pelaku usaha mencetak ulang kembali di akun 

OSS SIUJK/SIUP yang sudah pemenuhan komitmen di akun 

oss.(Baru/Perpanjang).

Proses Verifikasi √

14 Fauziah 081212170704 SIP Dokter
mau tanya, kale menunggu soap chetah aoakah Sudan bisa di 

ambil?*menunggu siap cetak

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat dan buat surat kuasa 

bermatrai jika diwakilkan

Proses Verifikasi √

Plh. KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA, PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGADUAN

1. Proses Verifikasi 6

2. Informasi Perizinan Online 5

3. Tahapan Perizinanan 3

TOTAL 14 WULAN PRATIWI,S.H.,M.H

Penata TK. I / III d

NIP. 19800820 200501 2 016 

NO JENIS PENGADUAN TOTAL


