
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Sadam hackercina91@gmail.com PHN19120961086 SIP Dokter Min, utuk pengurusan sip dokter, saya sudah sampai k tahap siap 

cetak(distatus), kmn saya cetaknya min ?
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 √

2 Rizky Widianto rizkyww31@gmail.com SIUJK OSS Pak saya mau tanya, untuk surat permohonan & surat pernyataan untuk 

perizinan iujk format nya seperti apa ya?

Untuk Surat permohonan dan surat pernyataan tidak ada format khusus 

silahkan buat seperti pada umumnya dengan perihal pengajuan permohonan 

sesuai pengajuan permohonan yang di ajukan dengan ditunjukkan kepada 

Kepala DPMPTSP Kota Bekasi bermatrai 6000

Informasi Perizinan Online √

3 Annisa Juliany julianyannisa21@gmail.com PHN20022065844 SIP Analisis Kesehatan Ka ko status permohonan saya belum brubah ya dari kabid teknis, soalnya udh 

lumayan lama
Untuk pengajuan permohonan tanggal 20 februari 2020 dengan status 

permohonan menunggu persetujuan kabid teknis, silahkan tunggu 

sampai pada menunggu verif kadis dan siap cetak jika pengajuan 

permohonan tidak ada kekurangan berkas/perbaikan.

Tahapan Perizinan √

4 Suyadi suyadismg85@gmail.com PHN20022065813 SIP Terapis Wicara Apakh sy ada kesalhn ngisinya,atau saya ad yg kurang?Krn alamat KTP 

ga sesuai dgn alamt tinggal,maka saya lampirkn juga surat domisili 

tinggal

Untuk pengajuan permohonan tanggal 20 februari 2020 dengan status 

permohonan menunggu verifikasi kasi, silahkan tunggu sampai pada 

tahap verif kabi, kadis dan menunggu siap cetak jika pengajuan 

permohonan tidak ada kekurangan berkas/perbaikan

Tahapan Perizinan √

5 Go Mandiri go_mandiri@yahoo.com              08111678199 SIUP OSS Mohon info, apakah satu akun di silat bisa dipakai buat dua perusahaan, 

karena kami punya dua bendera dengan direktur yang sama
Untuk akun di silat silahkan memakai satu akun untuk dua perusahaan 

jika penangung jawabnya sama, jadi silahkan pengajuan permohonan 

pemenuhan komitmen siup oss sampai pada mendapatkan nomer PHN 

dan status permohonan menunggu persetujuan oss

Informasi Perizinan Online √

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

Kefarmasian

Selaamat pagi, saaya mau tanya sipttk dengan no permohonan 

PHN20022166004, suddah sampai mana proses nya

Untuk nomer PHN diatas pengajuan tanggal 21 februari dengan status 

permohonan menunggu persetujuan kabid teknis, silahkan tunggu sampai pada 

menunggu verif kadis dan siap cetak jika pengajuan permohonan tidak ada 

kekurangan berkas/perbaikan. Selalu cek status terupdate di website silat 

dengan klik cek status dan masukkan nomer PHN.

Tahapan Perizinan √

7 Surya 082124933319 PHN20022866382 SIUJK OSS setelah revisi data kira2 pross brapa lama lagi min..? 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, verif 

kasi,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 √

8 Wahyu Kurniatillah wahyu kurnia76@gmail.com PHN20020464426 SIUP OSS Permohonan SIUP dgn no. PHN20020464426, apakah sudah dapat dicetak ? 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 √

9 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS kemaren saya kan sudah datang ke dpmptsp, trs cuma d suruh mengecek 

traking d website oss, review respon, tapi pas saya lihat reviw responnya kok 

belum ada ya, mohon d jelaskan

Silahkan pemohon tunggu dan kembali buka akun oss di website 

oss.go.id lalu klik tracking permohonan dan review respom lalu lihat 

data yang sudah diperbaiki di akun oss.

Informasi Perizinan Online √

10 Dzul 081319790723 PHN20022266012 SIP Dokter Selamat siang, mohon info PHN20022266012 sudah 8 hari kerja status 

permohonan masih menunggu persetujuan Kabid Teknis. Kira-kira masih 

berapa lama prosesnya?

Untuk nomer PHN diatas pengajuan tertanggal 22 Februari 2020 dengan status 

permohonan menunggu persetujuan kabid teknis, silahkan tunggu sampai 

status permohonan berubah menjadi persetujuan verif kadis, dan menunggu 

siap cetak jika permohonan tidak ada kekurangan berkas/perbaikan. Akan 

kami arahkan untuk pemohon menelpon help desk kami konfirmasi hal 

tersebut mengenai status permohonan yang belum berubah. Mohon maaf atas 

ketidaknyamanannya.

Tahapan Perizinan √

11 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS call centernya susah d hubungi ya Silahkan hubungi kembali, nomer help desk kami sedang aktif. Informasi Perizinan Online √
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12 Irdini 087885273249 IPTM siang. mohon informasi mengenai pengurusan perpanjangan tanah makan di 

TPU Jatisari, jatiasih

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. (Baru maupun Perpanjang).

Informasi Perizinan Online √
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