
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN)
SUDAH TERJAWAB

BELUM TERJAWAB

1 Mista Fitraidi masajaya77@gmail.com                                   

081289715077

PHN20021765492 SIUP OSS iya untuk status izin siup masih verifikasi , ada catatan lampirkan surat 

keterangan terdaftar dari enkuham, permasalahan nya tidak ada kolom 

upload untuk menkuham nya , atau bisakan upload dua kali upload 

dalam satu permintaan .

Untuk nomer PHN di atas pengajuan tertanggal 17 Februari 2020, dengan 

status permohonan menunggu verifikasi, silahkan tunggu dan selalu cek 

status permohonan di silat dengan mengklik cek status dan masukkan 

noemr PHN, jika di dalam keterangan ada catatan menunggu diperbaiki 

(dengan keterangan kekurangan berkas,perbaikan berkas) maka 

silahkan buka akunku di silat untuk diperbaiki, namun jika tidak ada 

berkas perbaikan maka status permohonan akan berubah ke verif jabi, 

verif kadis, sampai pada menunggu persetujuan oss.

Tahapan Perizinan √

2 Darmila 08112144145 PHN20022766357 SIUJK OSS Mohon info jika status permohonan penerbitan IUJK itu Statusnya 

Disposisi. Apa tahapan selanjutnya yang harus dilakukan ?

Untuk Nomer PHN diatas pengajuan tertanggal 27 Februari 2020, 

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 menunggu 

disposisi, verifikasi staf, kasi,kabid,kadis, sampai pada menunggu 

persetujuan oss . Jika ada perbaikan maka ketika cek status ada 

keterangan menunggu diperbaiki (kekurangan berkas/perbaikan 

permohonan, jika seperti itu silahkan buka akunku dan perbaiki yang 

diminta oleh 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 √

3 Mista Fitraidi masajaya77@gmail.com                                   

081289715077

PHN20021765492 SIUP OSS ini status nya di account saya, mohon arahannya Untuk perbaikan silahkan buka akunku, dan perbaiki permohonan 

dengan mengklik kolom Surat ketrangan kemkumham, jika tidak ada 

kolom tersebut silahkan masukkan ke berkas/dokumen pendukung 

untuk menguplod. Jika masih dalam kesulitan untuk menguplod 

silahkan telpon langsung ke layanan help desk kami.

Tahapan Perizinan √

4 Indri bentorajaya@gmail.com               

081808234514

Call Center MAU tanya. apakah SIUP saya sudah bias diambil???dan nomor telpon 

yang bisa dihubungi yang mana ya???

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.

Informasi Perizinan Online √

5 Septian Saraslina 082262532005 PHN20021365324 SIUP OSS Selamat pagi saya mau tanya status permohonan PHN20021365324 

sampai mana? Krn tiba2 ada email perbaikan melebihi batas waktu 

sedangkan tidak ada email utk melakukan perbaikan sebelumnya, 

terima kasih

Untuk nomer PHN ditas tidak ditemukan, jika mendapatkan email 

perbaikan melebihi batas waktu maka permohonan secara otomatis 

dibekukan oleh sistem, jadi ketika pengajuan permohonan silahkan 

selalu cek status terupdate dengan kunjungi silat, klik cek status dan 

masukkan nomer PHN. Kami arahkan untuk menelpon ke layanan telpon 

kami untuk konfirmasi nomer PHN ditas dengan kendala tersebut.

Tahapan Perizinan √

6 Rony Rony@kencanamitra.co.id                 

0811236777

SKDP untuk domisili perusahaan bisa disini pak? Untuk Surat Pernyataan kesanggupan mutlak adalah pengganti 

SKDU/SKDP yang dikeluarkan oleh Kecamatan sesuai dengan domisili 

usaha yang di ttd camat setempat dan pemohon, silahkan pemohon 

membuat surat pernyataan kesanggupan mutlak (Pengganti 

SKDU/SKDP) dengan berkoordinasi dengan kecamatan setempat karena 

kewenangan di kecamatan sesuai dengan domisili usaha.

Informasi Perizinan Online √

7 Mulyono mulyono.tukiman@gmail.com                      

08129204795

SIPA Saya melakukan pendaftaran SIPA, Namun, ada konfirmasi ke alamat 

email akun saya, Tapi saya lupa password email akun tsb    ,Apakah bisa 

dibantu ganti alamat email account saya ?Sehingga saya bisa 

konfirmasi proses pendaftaran sipa tsb

Jika lupa password silahkan buka email dan klik lupa pasword dan ikuti 

arahannya , jika tetap tidak dapat masuk ke akunnya , silahkan telpon 

langsung ke layanan kami untuk konfirmasi hal tersebut.

Informasi Perizinan Online √

8 Mista Fitraidi masajaya77@gmail.com                                   

081289715077

PHN20021765492 SIUP OSS sudah saya upload dipendukung lainnya Pengarahan cek status terupdate setiap saat untuk melihat 

perkembangan pengajuan permohonan pemohon di silat cek status. 

Terimakasih.

Tahapan Perizinan √

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

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : I

HARI & TANGGAL    : SENIN, 02 MARET 2020

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN
PROSES

NO



9 Kristian Pasaribu krispasaribu03@gmail.com           0817725019 NIB OSS kalau mau buat NIB atas nama perusahaan gimana ya ? Pengarahan silahkan buka website oss.go.id dan buat akun, isi biodata 

dan pilih perseorangan atau non perseorangan ikuti dan isi setiap 

langkah sampai pada terbit NIB (Pengganti TDP dan Iizn Usaha yang 

keluar) sesuai dengan Kode KBLI 2017 usah ayang sedang berjalan

Informasi Perizinan Online √

10 Lia SIUP OSS Saya dengan Lia. Permohonan Pengajuan SIUP penambahan modal ata 

untuk naik kelas. syaratnya apa saja?

Pengarahan untuk datang ke kantor DPMPTSP dengan membawa 

laptopd an berkas yang ingin diajukan, nanti petugas help desk oss kami 

akan mengarahkan. 

Informasi Perizinan Online √

11 Imam 089522051377 Izin Operasional Klinik Selamat siang, nama saya Imam no telpon 089522051377, Untuk izin 

opersional klinik apakah memerlukan MOU dengan Laboratorium?

Jika sudah terbit NIB dan Izin operasional klinik silahkan datang ke 

kantor DPMPTSP Kota Bekasi, untuk pemenuhan komitmen izin 

operasional klinik secara manual, nanti dari petugas kami akan 

memberi informasi pendaftaran, persyaratan dan formulir pemenuhan 

komitmen.

Informasi Perizinan Online √

12 Toto Santoso 0817740538 SIP Apoteker atas nama toto santoso ..kendalanya kok lama ya Untuk nomer PHN di atas pengajuan permohonan tanggal 24 Februari 

2020 dengan status permohonan menunggu persetujuan kabid teknis, 

berkas sedang dalam tahap persetujuan oleh dinas kesehatan, silahkan 

tunggu sampai pada tahap menunggu persetujuan Kadis, dan menunggu 

siap cetak, selalu cek status terupdate dengan kunjungi silat dan klik 

cek status lalu masukkan nomer PHN .

Tahapan Perizinan √

13 Rahmi Saptarianti rahmisaptariani@gmail.com                              

082115529170

Info Pelayanan Selamat siang, untuk hari sabtu apakah ada pelayanan yang di BTC ? Silahkan datang ke MPP BTC di hari sabtu pukul 08.00 s.d 12.00. Informasi Perizinan Online √

14 V1581399880049845 IMB Halo pak/ibu saya mohon info untuk imb ruko apakah sama formulirnya 

dengan imb rumah tinggal ?

Untuk formulir IMB Usaha berbeda dengan IMB rumah tinggal, silahkan 

datang langsung ke kantor DPMPTSP untuk pengambilan formulir IMB 

usaha.

Informasi Perizinan Online √

15 Nisa nisa05403@gmail.com                 

085719363623

SIP Dokter saya mau tannya, untuk pembuatan SIP dokter gigi bagaimna ya? Pengarahan Buat akun silat dan pengajuan permohonan SIP yang 

sedang ingin diajukan di website silat.bekasikota.go.id isi biodata 

sampai mendapatkan Nomer PHN kemudian cek status sampai pada 

status permohonan menunggu siap cetak

Informasi Perizinan Online √

16 V1581312162898199 0817740538 PHN20022466126 SIP Apoteker kalau sudah menunggu persetujuan kabid ...habis itu prosesnya apa lagi Untuk nomer PHN di atas pengajuan tanggal 24 Februari 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 √

17 Yudis Yudis.matahari@gmail.com                              

085777630555

SIUP & SIUJK OSS perihal izin NIB dan Izin Usaha, kita belum berlaku efektif ada komitmen 

, itu biar berlaku efektif bagaimana ?

Pengarahan buka website silat.bekasikota.go.id buat akun dan buat 

permohonan pemenuhan komitmen SIUJK dan SIUP lalu isi dan upload 

berkas sesuai yang diminta oleh sistem sampai mendapatkan Nomer 

PHN

Tahapan Perizinan √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 

1. Proses Verifikasi 0

2. Informasi Perizinan Online 9

3. Tahapan Perizinanan 8

TOTAL 17 LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si

Pembina Tk.I   

NIP. 19740829 199601 1 001  

NO JENIS PENGADUAN TOTAL


