
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Masa Jaya PHN20021765492 SIUP OOS selamat pagi PHN20021765492 mau tanya ini tinggal brapa tahapan lagi

Untuk nomer PHN di atas pengajuan tanggal 17 Februari 2020 dengan 

status permohonan menunggu persetujuan kadis, silahkan tunggu 

sampai pada status permohonan menuggu persetujuan oss.

Tahapan Perizinan √

2 Hana SIP Dokter
Selamat pagi, ingin bertanya, apakah jika sudah input untuk pengurusan 

SIP dokter, bisakah dibatalkan? Terimakasih

Untuk dibatalkan tidakbisa , tunggu sampai noemr PHN ada perbaikan di 

status permohonan, atau pemohon silahkan konfirmasi ke layanan 

langsung kami di layanan telpon help desk kantor DPMPTSP Kota 

Bekasi. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan 

hubungi call center kami di nomer 08111678199. Untuk layanan langsung 

silahkan Ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi Jl. Ins. H. Juanda No. 100 

Margahayu - Kota Bekasi Terimakasih.

Tahapan Perizinan √

3 Arif Hidayatullah
bintarajayapersada@yahoo.com                                 

85503087
SIUJK OSS untuk dapet iujk oss bagaimana ya

Pengarahan melalui akun oss melanjutkan sampai pada pengisian 

perizinan berusahan terbit NIB dan Izin Usaha sesuai dengan kode 

KBLI2017. Jika kesulitan dalam mendapatkan SIUJK OSS di website oss 

namun NIB sudah terbit, silahkan datang ke kantor kami dengan 

membawa laptop dan berkas penunjang untuk pengajuan SIUJK, 

Petugas kami akan mengarahkannya .

Informasi Perizinan Online √

4 RS Cikunir bekasi rscikunirbekasi@gmail.com SIP Dokter
Bagaimana cara perubahan nama Rumah Sakit di SIP Dokter yang masih 

berlaku?

Pengarahan datang ke kantor kami, petugas kami akan mengarahkan . 

Pemohon membawa laptop , membawa akun silat, dan berkas mengenai 

perubahan nama rumah sakit, serta berkas yang di upload ketika 

pembuatan SIP Dokter. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 

silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. Untuk layanan 

langsung silahkan Ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi Jl. Ins. H. Juanda No. 

100 Margahayu - Kota Bekasi

Informasi Perizinan Online √

5 Wandi Supriyadi Chandrahalim555@gmail.com SIUP OSS Ketika Kili Kota Tidak Bisa

Pengarahan silahkan coba kembali dengan memilih provinsi terlebih 

dahulu, kemudian kab/kota, kec, kel, lalu alamat . Pastikan jaringan 

stabil dan tampilan menggunakan PC Laptop / Komputer.

Informasi Perizinan Online √

6 Andri admin@vio.co.id PHN20022666277
SIP Refraksionis 

Optisien/Optometris

maksud nya sudah siap cetak itu bagaimana ya?bisa saya print atau 

masih menunggu di cetak dan saya ambil di DPM PTSP?

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 √

7 Dessy Pusparini
dessypusparini@gmail.com                               

089631600060
SIPA Angkutan Barang

mau tanya untuk izin usaha pengangkutan barang apakah harus melalui 

OSS?

untuk pengajuan permohonan SIP/SIPA/IPTM 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,pilih mengajukan permohonan atau buat 

permohonan dan akan mendapatkan Nomer PHN melalui email masuk 

jika biodata yang diminta oleh sistem sudah di isi semua . Silahkan Cek 

Status dan Update terbaru Status Permohonan Melalui Cek Status di 

website Silat.bekasikota.go.id sampai pada tahap Siap Cetak.

Informasi Perizinan Online √

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN
PROSES

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : III

HARI & TANGGAL    : SELASA, 17 MARET 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020



8 Vanessyamitakda@gmail.com Vanessyamitakda@gmail.com PHN20031767505 SIP Apoteker
Hallo, Kalau ditanya resi nya saya bisa kasih nomor dari permohonan 

sajakah? yang ada di email.

Untuk nomer PHN di atas penagjuan SIP Apoteker dengan status 

permohonan menunggu verifikasi staf pengajuan tanggal 17 Maret 2020, 

estimasi dari sistem sesuai dengan prosedur melewati tahapan jika 

berkas tidak ada perbaikan maka diproses sistem otomatis akan 

memproses dari verifikasi staf, verif kasi,kabid,kadis, sampai pada siap 

cetak, jika ada perbaikan maka ikuti arahan buka akunku dan perbaiki 

sesuai dengan arahan sistem . Silahkan cek status terupdate setiap saat 

agar bisa melihat status permohonan terupdate dengan kunjungi silat 

klik cek status dan masukkan nomer PHN. 

Tahapan Perizinan √

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


