
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Wahyu Kurniatillah wahyukurnia76@gmail.com PHN20020464486 SIUP OSS
permohonan dgn no. PHN20020464426 status menunggu persetujuan 

oss selanjutnya bagaimana ya ?

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 √

2 Tias Kusuma Ningrum
tiaskusuman@gmail.com                       

081280150856

SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian

Selamat pagi, pak/bu.. saya mau buat akun selalu gagal. Ijin 

arahannya.Saya mau buat surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian, 

Saya berkerja di kawasan jakarta timur. Tapi domisili saya di pondok 

gede,bekasi

Untuk website silat terutama SIP Tenaga teknis kefarmasian khusus 

yang bekerja/praktek kerja di wilayah Kota Bekasi. Untuk domisili 

pemohon tidak ditentukan namun untuk praktek kerja yang berlokasi di 

wilayah Kota Bekasi. Maka bisa mnedaftarkan pengajuan SIP Tenaga 

Teknis Kefarmasian di website silat.bekasikota.go.id

Informasi Perizinan Online √

3 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS
selamat pagi, jika status pemohon menunggu arsip maka langkah 

selanjutnya bagaimana ya ?

Jika status permohonan menunggu arsip maka permohonan udah bisa 

digunakan dengan mencetak ulang kembali.
Proses Verifikasi √

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

Kefarmasian
Selamat Pagi, saya mau tanya, apakah bisa bantu cek ? Tahapan Perizinan √

5 PT. Kreasi Agung Dewilindo PHN20022666191

dari PT. Kreasi Agung Dewilindo, mau menanyakan tempo lalu saya 

sudah ke DPMPTSP bekasi untuk proses cetak SIUP, dan sudah saya 

lampirkan NIB dan no PHN, tp infonya blm bisa dicetak pada hari itu 

juga. apakah sudah bisa saya datang kembali untuk proses cetak SIUP, 

karena saya butuhkan untuk pembukaan rekening an perusahaan dan 

syarat salah satunya yaitu SIUP

Untuk nomer PHN di atas, akan kami konfirmasi dengan tim it, untuk 

pemohon silahkan konfirmasi melalui layanan telpon kami untuk 

Layanan Pengaduan. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 

silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 

Tahapan Perizinan √

6 Masa Jaya PHN20021765492 SIUP OSS
mau nanya sudah 5 hari proses masih yang sama, kenapa tidaj 

beruvbah rubah ya, apa yang harus kami lakukan

Untuk nomer PHN20021765492 pengajuan tertanggal 17 februari 2020 

pengajuan permohonan SIUP Pemenuhan komitmen dengan status 

permohonan menunggu persetujuan SKPD kabid. Kami arahkan untuk 

pemohon menelpon layanan langsung kami untuk status permohonan 

yang belum berubah status dengan konfirmasi pengaduan di layananan 

helpdesk.

Tahapan Perizinan √

7 Saeklindo Karya PHN20022966418 SIUP OSS PHN20022966418 ???????

Untuk nomer PHN20022966418 pengajuan permohonan tanggal 29 

februari dengan status permohonan menunggu persetujuan SKPD Kabid 

pengajuan perizinan pemenuhan komitmen SIUP. Kami arahkan untuk 

pemohon menelpon layanan langsung kami untuk status permohonan 

yang belum berubah status dengan konfirmasi pengaduan di layananan 

helpdesk.

Tahapan Perizinan √

8 Pasti Rahmat Daeli plansimple50@yahoo.com PHN20021365278 SIP Dokter
mhn maaf untuk solusi no PHN sdh di email namun ketika di cek status 

tidak muncul untuk no permohonannnya, bagaimana solusinya trimkasih

Untuk nomer PHN tidak ditemukan. kami arahkan untuk pemohon 

menelpon layanan langsung kami untuk konfirmasi pengaduan 

mengenai PHN yang tidak ditemukan.

Tahapan Perizinan √

9 Raja
raja.martua@yahoo.com                                   

082298992959
SIUJK OSS

saya raja dari PT Jenssen Natama Abadi , meng infokan saya telah 

mengirim data Permohonan Revisi SIUJK ke email : 

citranusaindah69@gmail.com sesuai intruksi yg diberikan dari staff 

Counter A mohon sekiranya info ini bisa di proses/dilanjutkan mengingat 

SIUJK kami butuhkan Untuk proses Tender

Untuk pengajuan Permohonan akan kami konfirmasi ke tim it. Untuk 

pemohon silahkan cek status atau telpon langsung ke layananan help 

desk kami untuk  mengetahui info selanjutnya. 

Tahapan Perizinan √

10 Asih Setiyowati
asihsetiyowati93.a9@gmail.com                          

082219842029
Bagaimana cara saya mengetahui nomor permohonan?

Jika pemohon sudah memiliki akund an sudah buat permoohonan 

sampai pada tahap pengisian data dan upload berkas di 

silat.bekasikota.go.id dengan mensubmit permohonan sampai selesai 

maka sistem secara otomatis akan mengirim Nomer PHN melalui email 

masuk yang didaftarkan di silat, jika belum mendapatkan nomer PHN di 

email masuk maka silahkan hubungi help desk kantor DPMPTSP Kota 

Bekasi

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

PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : I

HARI & TANGGAL    : KAMIS, 12 MARET 2020

PROSES
NO EMAIL ATAU NOMER TELPON



Plh. KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA, PENGEMBANGAN

NO JENIS PENGADUAN TOTAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGADUAN

1. Proses Verifikasi 2

2. Informasi Perizinan Online 2

3. Tahapan Perizinanan 6

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

Penata TK. I / III d

NIP. 19800820 200501 2 016 


