
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS
selamat pagi, jika status pemohon menunggu arsip maksudnya gimana 

ya?mohon d jelaskan, terimakasih

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

Proses Verifikasi √

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

Kefarmasian

selamat pagi, mohon bantuannya untuk no pengajuan PHN200221660004, 

sttsnya menunggu cetak, apakah saya harus kesana dengan membawa 

berkas kelengkapan ?mksdnya udh ready ?

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 Asih Setiyowati
asihsetiyowati93.a9@gmail.com                                           

089603083117
SIP Apoteker Bagaimana mengetahui nomor permohonan?

Pengarahan pemohon buka akun silat.bekasikota.go.id, pengajuan 

permohonan mengisi biodata sampai pada tahap submit permohonan 

setelah itu cek email masuk untuk mendapatkan nomer PHN.

Informasi Perizinan Online √

4 Anandya 08568001546 SIP Apoteker
saya anandya izin praktek apoteker . 08568001546, baru akan 

mengajukan min ,cm ada yg saya tidak paham dlm mengisi, di no 10 ada 

" lembar STR ke " itu mksdnya gmn ?

Untuk STR yaitu surat tanda registrasi bahwa pemohon adalah sebagai 

tenaga kesehatan bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga .
Informasi Perizinan Online √

5 Yoyoh Wahyono
yoyowahyono31@gmail.com                  

087888342282
NIB & SIUP OSS

sy yoyo mempuyai usaha catetering dantelah menjadi UKM binaan kota 

bekasi jika ingin membuat siup dan tdp langkah pertama kemana Y

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

usaha OSS di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen di 

websit Silat.bekasikota.go.id

Informasi Perizinan Online √

6 Anandya 08568001546 SIP Apotek saya bikin SIPA untuk apotek
Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

usaha/Operasional di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen 

secara manual ke Kantor DPMPTSP

Informasi Perizinan Online √

7 Efri Yana efri.yana2@gmail.com SIUP OSS
Saya coba buat permohonan untuk SIUP saat isi data perusahaan koq 

tdk tersimpan,berapa kali saya ulang

Pengarahan jika kesulitan dalam pengisian silahkan datang langsung ke 

Kantor kami dengan membawa laptop dan berkas yang sedang diajukan 

nanti petugas help desk oss kami akan membimbing untuk pemohon 

mengisi .

Informasi Perizinan Online √

8 Cica Apriyani 081313364198 PHN20022266044 SIP Dokter
dr. Cica apriyani, 081313364198, PHN20022266044 di cetak nya masih 

lama?

Untuk nomer PHN di atas pengajuan tanggal 22 Februari 2020 dengan 

status permohonan 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 √

9 Tri Karya Cipta Bersama PHN20022666181 SIUP OSS

Permohonan saya nomor : PHN20022666181 . Senin tgl. 9 saya sudah ke 

PTSP Bekasi dan menyerahkan berkas. Disana saya diinfo bahwa data 

akan diupload ke OSS. Dan kami dapat email dari PTSP bekasi bahwa 

SIUP sudah bisa dicetak di OSS. Tapi ternyata sampai saat ini di OSS 

kami status SIUP nya belum memenuhi komitmen.

Pengarahan untuk nomer PHN di atas status permohonan menunggu 

arsip silahkan pemohon membuka akun oss dan mencetak ulang izin 

usaha siup yang sudah di approve tim it untuk pemenuhan komitmen.

Proses Verifikasi √

10 Tahu Sitanggang
rotaber007@gmail.com                           

089504257207
SIP Dokter Cara bikin akun pendaftaran gmana ya min?

Pengarahan pemohon buka akun silat.bekasikota.go.id, pengajuan 

permohonan mengisi biodata sampai pada tahap submit permohonan 

setelah itu cek email masuk untuk mendapatkan nomer PHN.

Informasi Perizinan Online √

Plh. KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA, PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGADUAN

1. Proses Verifikasi 4

2. Informasi Perizinan Online 6

3. Tahapan Perizinanan 0

10 WULAN PRATIWI,S.H.,M.H

Penata TK. I / III d

NIP. 19800820 200501 2 016 

TOTAL 

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    : RABU, 11 MARET 2020

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

NO JENIS PENGADUAN TOTAL


