
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Surya
surya.kadiaman@gmail.com                 

081906686222
IMB Rumah Tinggal

saya surya sya tinggal di Bekasi selatan di cluster saya mau ada 

perluasan bagunan tingkat ukuran 6x3m saya sedang membaca syarat 

peruluasan bagunan bisa bantu terkait yg harus disiapkan dan biaya 

yang dibutuhkan seperti Point 5,6 dan 7. 

Kami informasikan untuk IMB Baru/Perluasan Rumah Tinggal atau Usaha 

daftar secara manual, silahkan pemohon ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi 

petugas kami akan memberikan persyartan,formulir serta prosedurnya. 

Berkas yang di bawa pemohon yaitu FC KTP, FC NPWP. FC Sertifikat tanah, FC 

PBB, Foto Bangunan, serta IMB Asli/FC IMB sebelumnya jika sudah memilki 

IMB. Jika perluasan di wilayah Cluster Kota Bekasi maka silahkan Ke 

Kecamatan sesuai dengan Domisili.

Informasi Perizinan Online √

2 Tri Karya Cipta Bersama PHN20022666181 SIUP OSS

dari pt. trikarya cipta bersama PHN20022666181 di status permohonan 

tampilnya " arsip"  kita juga sudah dapat email dari ptsp bekasi bahwa 

siup sudah bisa dicetak di oss tetapi di OSS SIUP kita tetap belum 

memenuhi komitmen mohon informasinya

Jika status di SIUP OSS masih belum berlaku efektif namun sudah konfirmasi 

berkas persetujuan oss di DPMPTSP Kota Bekasi dan status permohonan 

menunggu siap arsip maka pemohon kami arahkan untuk telpon ke helo desk 

kami untuk pengaduan.

Proses Verifikasi √

3 V1583973926532857 PHN20030566663 sip Dokter 

Selamat pagi, mohon informasinya untuk PHN20030566663 Tgl. Pengajuan 5 

maret 2020, sampai saat ini masih menunggu persetujuan walikota..Apakah 

dengan Status : Menunggu/Persetujuan Walikota (Walikota), bisa dibilang 

sudah jadi dan bisa praktek? Mohon informasinya

Untuk nomer PHN di atas pengajuan SIP Dokter tertanggal pengajuan 

permohonan 05 Maret 2020. Silahkan pemohon menunggu sampai pada 

menunggu persetujuan Kadis, setelah itu menunggu siap cetak. Jika 

Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang 

dengan membawa Berkas yang telah di upload di silat dan Pernyataan 

Pemohonan download di Silat.bekasikota.go.id >Lihat 

Prosedur>Download Pernyataan Pemohon yang berbentuk PDF dan jika 

diwakilkan silahkan buat surat kuasa dengan bermatrai 6000 lalu 

datang ke layanan langsung silahkan langsung datang ke Mall / Gerai 

Pelayanan DPMPTSP yang ada di Pondok Gede GPP Mal Atrium 

Pondokgede, Cibubur Plasa Cibubur , atau BTC bekasi timur Kota Bekasi

Tahapan Perizinan √

4 Evelyn
evelynhutami@gmail.com                                      

081703434405
IMB Usaha 

saya ingin menanyakan mengenai bangunan gedung dengan IMB ruko apakah 

bisa dipergunakan untuk klinik?

Silahkan datang ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi, Untuk Konsultasi mengenai 

IMB yang sudah keluar namun peruntukan untuk ruko. Petugas kami akan 

memberikan persyratan, prosedur pendaftaran serta formulir pendaftaran. 

Informasi Perizinan Online √

5 Boby Wahyu PHN20022866397 SIP Perawat Apakah status siap cetak berarti sudah permohonan izin sudah bisa diambil

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 √

6 Arif Hidayatullah
bintarajayapersada@yahoo.com                                 

85503087
SIUJK OSS

tapi di log in tidak bisasiujk tapi memang belum pengajuan tapi saya sudah 

punya akun kenapa tidak bisa log in ya

Jika terkendala log in di oss, silahkan login kembali dengan email dan 

password yang sesuai yang di dapakan di email masuk oss ( Jika password 

bawaan dari oss belum di ubah oleh pemohon), pastikan jaringan stabil dan 

tampilan menggunakan pc laptop / komputer

Informasi Perizinan Online √

7 Yuni Sapitri
yunisapitri84@gmail.com                                  

081517184791

SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian - 

Pencabutan

saya mau tanya mengenai pencabutan izin, bagaimana ya?pencabutan SIKTTK

Untuk pencabutan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian silahkan ke Kantor 

DPMPTSP Kota Bekasi untuk pengajuan pencabutan SIP secara manual dengan 

membawa persyaratan FC KTP,Surat pengajuan permohonan pencabutan SIP 

bermatrai , Surat pernyataan bahwa tidak bekerja lagi di tempat kerja 

sebelumnya surat dikeluarkan oleh tempat kerja, membawa SIP Asli yang 

sebelumnya , 2 rangkap dengan memakai 2 map hijau.

Informasi Perizinan Online √

8 Bonyamin
bonyamin79@yahoo.co.id                      

081229524077
PHN20030966931 SIUJK OSS

PHN20030966931, sudah selesai dan sudah bisa cetak. minggu kemarin saya 

sudah ke pelayanan ptsp kota bekasi, cara cetak siujk yang sudah jadi 

bagaimana

Pengarahan Ketika sudah efektif dan sudah ke Kantor DPMPTSP untuk 

menyerahkan pemenuhan komitmen menunggu persetujuan oss dengan 

melampirkan NIB dan SIUJK OSS silahkan pelaku usaha mencetak ulang 

kembali di akun OSS SIUJK/SIUP yang sudah pemenuhan komitmen di 

akun oss.(Baru/Perpanjang)

Proses Verifikasi √

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN
PROSES

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : III

HARI & TANGGAL    : SENIN, 16 MARET 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN



9 Eprizen efrizen_ijkmandiri@yahoo.co.id PHN20030466603 SIUP OSS

Selamat Siang, mau info dong SIUP berbadan hukum PHN20030466603 

atas nama indo jaya kreasi status persetujuan kabid teknis,apa masih 

menunggu kah kami ?

Untuk nomer PHN diatas pengajuan permohonan tanggal 4 maret 

2020dengan status permohonan menunggu persetujuan kabid teknis. 

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 . Silahkan cek status terupdate setiap 

saat agar bisa melihat status permohonan terupdate dengan kunjungi 

silat klik cek status dan masukkan nomer PHN

Tahapan Perizinan √

10 Dadang Hidayat PHN20030666733 SIP Perawat

Selamat Siang mas,pengajuan SIP sy tertera siap cetak..nanti kalau 

sudah siap cetak filenya sy ambil ke DPMPTSP atau diantar ke tempat 

kerja? Terimakasih

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

2. Informasi Perizinan Online

3. Tahapan Perizinanan

TOTAL 0 WULAN PRATIWI,S.H.,M.H

Penata TK. I / III d

NIP. 19800820 200501 2 016 

NO JENIS PENGADUAN TOTAL


