
NAMA NOMER 

PERMOHONAN
(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 

TERJAWAB

BELUM 

TERJAWAB

1 ika wijayanti ika.wijayanti2402@gmai
l.com

selamat siang
untuk pencabutan sip apoteker apa 
syaratnya ya?

untuk persyaratan nya yaitu : surat permohonan pencabutan , ktp, npwp , SIP 
asli, dan SK pecabutan apotek

Informasi Perizinan 

Online

√

2 Sinta sinta.s1997@gmail.com saya mau menanyakan saya ingin 
membuat akun silat, diawal ada daftar 
isi form untuk mendaftarkan diri, saya 
kan mau buat atas nama pt, yg disi itu 
harus nama direktur atau bisa nama 
saya (karyawan)

untuk pembuatan akun silat menggunakan ktp pemilik perusahaan dan untuk 
pengisian data perusahaan sesuai dengan akte pendirian

Informasi Perizinan 

Online

√

3 darwin darwintjiang@gmail.com PHN20032467928 pagi pak mau ty . permohonan saya 
untuk imb dengan no. per. 
PHN20032467928 tgl 24mar2020 
udah sampai mana

pengajuan pada tanggal 24 maret 2020 sedang dalam proses.untuk 
informasi dan pengaduan silahkan hubungi nomor helpdesk 
08111678199 .

Tahapan Perizinanan √

4 V15856241244487
84

selamat pagi, untuk 
SKPD sudah bisa di 

ambil belum ya?

untuk pengajuan permohonan 
reklame pada tanggal berapa ?nanti 
kami bantu cek berkas .

untuk skpd sedang dalam proses.untuk informasi dan pengaduan silahkan 
hubungi nomor helpdesk 08111678199

Informasi Perizinan 

Online

√

5 Adhiguna adhiguna.dss@gmail.com Ijin Reklame buat baaru
berapa lama untuk prosesnya?

untuk standard operating procedure (sop) pembuatan reklame setelah 
dilakukan pembayaran pajaknya 7 hari kerja untuk izin jadinya.

Informasi Perizinan 

Online

√

6 MARDIMAS mardimas.prawinto@g
mail.com

Saya Dimas dari Klinik Sholhin
Kemarin sudah saya upload file 
untuk perpanjangan izin klinik
sudah diterima belum yaa

untuk nomor permohonan nya berapa nanti kami bantu untuk cek di silat ? Proses Verifikasi √

7 endri i.nurfitasari@gmail.com Siang min
mohon info untuk yang sudah siap 
cetak
ambilnya masih sama di BCP 
kah?
Karena lagi musim Corona gini. 
Tks
Maaf BTC maksudnya

status permohonan SIP BIDAN Menunggu Siap Cetak.Pemohon bisa langsung 
datang ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi untuk mengambil izin dengan 
membawa surat pernyataan berkas sesuai asli dan fotokopi ktp.

Informasi Perizinan 

Online

√

8 kadapi legal@probuilder.co.id apakah ada pemberitahuan bila 
ada kekurangan data ?

untuk kekurangan berkas kami akan infokan kepada pemohon melalui 
helpdesk 08111678199

Informasi Perizinan 

Online

JENIS PENGADUAN PROSES

HARI & TANGGAL     : SELASA 31 MARET 2020

NO EMAIL ATAU NOMER 

TELPON

PRODUK 

IZIN

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

BULAN                   : MARET



9 riand riandaka567@gmail.co
m

hallo
selamat siang
mohon izin, baru saja saya 
mendaftar lagi untuk permohonan 
SIP Ortotis Prostetis
namun belum ada info balasan 
dari satff, mohon bantuannya, 
terima kasih

untuk pengecekkan status permohonan pemohon bisa membuka website 
http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2 dengan memasukkan nomor PHN .Jika 
status telah menunggu siap cetak pemohon datang ke kantor DPMPTSP 
membawa surat pernyataan berkas sesuai asli .

Tahapan Perizinanan

10  Fauzy Alvin fauzyalvin7@gmail.com Untuk perpanjangan reklame 
perusahaan. Bagaiamana 
prosesnya ya ?

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
reklame 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 . (Baru maupun 
Perpanjang).

Informasi Perizinan 

Online

√


