
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Eprizen efrizen_ijkmandiri@yahoo.co.id PHN20030466603 SIUP OSS
permohonan saya siup berbadan hukum PHN 20030466603 
statusnya sudah persetujuan OSS ,apa sudah bisa kami 
jemput,mohon info nya,terimakasih

Untuk nomer PHN di atas pengajuan permohonan siup tertanggal 
pengajuan 04 Maret 2020 dengan status permohonan menunggu 
persetujuan oss, silahkan siapkan berkas FC NIB, Izin usaha SIUP 
OSS, dan nomer PHN, kemuadian pemohon kami arahkan untuk 
menelpon ke call center kami untuk konfirmasi verifikasi berkas 
menunggu persetujuan oss ke layanan via telpon untuk pertanyaan 
dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di 
nomer 08111678199.

Proses Verifikasi √

2 Novri Darsono
novri.darsono@gmail.com                            

081286757058
SIUJK OSS

dokumen asli apa saja yg harus dibawa saat mencetak siujk yg sdh 
disetujui

Untuk nomer PHN dengan status permohonan menunggu 
persetujuan oss, silahkan siapkan berkas FC NIB, Izin usaha SIUP 
OSS, dan nomer PHN, kemuadian pemohon kami arahkan untuk 
menelpon ke call center kami untuk konfirmasi verifikasi berkas 
menunggu persetujuan oss ke layanan via telpon untuk pertanyaan 
dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di 
nomer 08111678199.

Proses Verifikasi √

3 Kadapi 081808938855 Reklame
saya ingin membuat izin reklame atas nama badan hukum, apakah 
saya harus daftar atas nama pribadi untuk membuat akun

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan 
permohonan SIP/SIPA/IPTM/DLL 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 buat permohonan, isi 
biodata dan upload berkas yang diminta oleh sistem dan pemohon 
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. (Baru 
maupun Perpanjang). 

Informasi Perizinan Online √

4 Hendy Sutanto
unomaxid@gmail.com                                 

085956078911
NIB OSS

saya mau perpanjang TDP untuk CV karena masa berlaku sudah habis 

tapi di menu hanya ada pilihan SIUP, tidak ada TDP menu buat 

permohonan

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 √

5 Wahyu Kurniatillah wahyukurnia76@gmail.com PHN20020464426
permohonan dgn no. PHN20020464426 apakah sudah bisa selesai 
? karena statusnya masih menunggu persetujuan oss.

Untuk nomer PHN dengan status permohonan menunggu 
persetujuan oss, silahkan siapkan berkas FC NIB, Izin usaha SIUP 
OSS, dan nomer PHN, kemuadian pemohon kami arahkan untuk 
menelpon ke call center kami untuk konfirmasi verifikasi berkas 
menunggu persetujuan oss ke layanan via telpon untuk pertanyaan 
dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di 
nomer 08111678199.

Proses Verifikasi √

6 dr Satrio Kuntjoro
skuncoroedi@gmail.com                             

081392825188
SIP Dokter Iya saya mau perpanjang surat ijin praktek pak, Apa bisa di bantu

Pengarahan Buat akun silat dan pengajuan permohonan SIP di website 

silat.bekasikota.go.id isi biodata sampai pada status permohonan 

menunggu siap cetak

Informasi Perizinan Online √

7 Agrokimia Group
project.agrokimia@gmail.com                    

02184984878
IUI

saya ingin membuat izin usaha industri, namun di tab buat permohonan tidak 

ada link izin usaha industri, bagaimana prosedurnya?

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 

Izin Usaha silahkan kunjungi layanan permohonan online kami di 

oss.go.id pada menu Daftar. Silahkan mendaftar pada Website OSS 

terlebih dahulu apabila belum memiliki akun sesuai dengan data diri 

penanggung jawab usaha. Jika perseorangan pilih buat akun 

perseorangan dan jika koperasi/yayasan/CV/PT silahkan pilih Non 

Perseorangan. Isi data termasuk Masukan Kode KBLI 2017 sesuai Izin 

Usaha yang sedang dijalankan lengkap sampai tahapan selesai dan 

Produk yang didapatkan adalah NIB (Nomer Induk Berusaha) pengganti 

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Izin Usaha yang keluar (Sesuai 

dengan Kode KBLI 2017) yaitu bidang usaha yang sedang dijalankan 

(Perpanjang maupun Baru) berbentuk Izin Usaha/Izin Operasional/Izin 

Komersial.

Informasi Perizinan Online √

PROSES

HARI & TANGGAL    : KAMIS, 19 MARET 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : III

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020



8 Tri Winarno  08111923939 PHN20030466574 SIUP OSS
Kami mau memasukkan berkas PHN20030466574, krena sudah 
mendapatkan email bahwa surat keterangan pemenuhan komitmen 
nya sudah selesai. Bisa via email tidak kirim berkasnya?

Untuk nomer PHN dengan status permohonan menunggu 
persetujuan oss, silahkan siapkan berkas FC NIB, Izin usaha SIUP 
OSS, dan nomer PHN, kemuadian pemohon kami arahkan untuk 
menelpon ke call center kami untuk konfirmasi verifikasi berkas 
menunggu persetujuan oss ke layanan via telpon untuk pertanyaan 
dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di 
nomer 08111678199.

Proses Verifikasi √

Plh. KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA, PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGADUAN

1. Proses Verifikasi

2. Informasi Perizinan Online

3. Tahapan Perizinanan

0

WULAN PRATIWI,S.H.,M.H

Penata TK. I / III d

NIP. 19800820 200501 2 016 

NO JENIS PENGADUAN TOTAL

TOTAL 


