
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

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

Kefarmasian

untuk pengajuan dengan no permohon PHN2022166004, prediksi selesai 

kapan ya

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 √

2 Darmila mila.ayu15@gmail.com PHN20022766357 SIUJK OSS Jika PHN20022766357 statusnya Persetujuan OSS selanjutnya yang 

dilakukan apa ya ? Agar kami bisa cetak SIUJK

Jika 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 √

3 Lola lola.ardiani@sanggadelima.com PHN19121261530 SIUP OSS Mau tanya permohonan saya No. PHN19121261530 Untuk nomer PHN di atas pengajuan permohonan tertanggal 12 

Desember , dan status permohonan menunggu diperbaiki. Akan kami 

konfirmasikan dengan tim it mengenai perbaikan apa yang diminta oleh 

sistem. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Tahapan Perizinan √

4 Darmila mila.ayu15@gmail.com PHN19112660261 SIUP OSS Kemudian untuk nomor PHN19112660261 statusnya itu ARSIP maksudnya 

gimana ya ?

Jika 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 √

5 Anggit Purnama rajawaligp@yahoo.com                02129367591 SIUJK OSS iya jadi kita sudah buat permohonan SIUJK kita juga sudah selesai 

mengirim dan sudah dapat jga no PHN nya melalui email dan kami 

terkendala untuk melihat/mengecek lampiran SIUJK nya pak karna kami 

sedang ada kebutuhan untuk mengunakan SIUJKnya, tapi sampe saat ini 

belum ada info lanjutan mengenai SIUJK nya , peromohonan kita sudah 

buat dari tgl 26 Februari 2020

SIUJK Bisa dilihat di akun OSS pemohon ketika pemohon mengajukan 

NIB dan Izin Usaha sesuai kode KBLI 2017. Jika terkendala,kami arahkan 

untuk menelpon ke help desk oss kami, petugas kami akan mengangkat, 

atau datang langsung ke layanan kami di Kantor DPMPTSP petugas help 

desk oss kami akan membimbing, dengan membawa laptop, berkas 

pengajuan dan menyiapkan akun ossnya dan akun silat.

Informasi Perizinan Online √

6 Andri admin@vio.co.id PHN20022666277 SIP Refractionist Optisien di proses permohonan SIP Refractionist optisien ada ketrangan bahwa 

saya harus melengkapi surat domisi, karena KTP dari luar pulau.itu 

sudah saya buat, bagaimana saya bisa upload nya?

Untuk nomer PHN diatas pengajuan tertanggal 26 Februari 2020 dengan 

status permohonan domisili tidak sesuai dengan KTP mohon lampirkan 

surat keterangan domisili dari RT setempat dilampirkan dengan KTP. 

terima kasih. Jadi pemohon silahkan buka silat dan buka akun silat lalu 

buka akunku dan upload ulang berkas sesuai yang diminta oleh sistem.

Tahapan Perizinan √

7 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 √

8 Nisa nisa05403@gmail.com               085719363623 SIP Dokter mau tannya, sya sedang mengisi surat permohonan untuk pembuatan 

SIP dokter gigi. yang di maksud nomor rekomendari itu apa ya? ada di 

mna? STR atau dilihat dmna?

Surat rekomendasi yaitu surat yang menyatakan bahwa pemohon 

sebagai dokter gigi (Sertifikat atau lisensi).

Informasi Perizinan Online √

9 Endang endangpurwati332@yahoo.com         

08111976255

SIPA Angkutan PIK UP bagaimana cara pengajuan untuk buat sifa mobil pick up.terimaksih Pengarahan buat akun di silat.bekasikota.go.id, pengajuan permohonan 

dan isi biodata dan persyaratan sesuai dengan sistem sampai pada 

tahap mendapatkan nomer PHN dan status siap cetak

Informasi Perizinan Online √

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN
PROSES

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : I

HARI & TANGGAL    : RABU, 04 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



10 Agus SIP Dokter Mohon Informasi nya utk permohonan SIP Baru dgn No PHN20022766347 

sdh sdh satu minggu statusnya masih persetujuan kabid teknis? mohon 

di kroscek terimakasih

Untuk pengajuan permohonan tertanggal 27 Februari 2020 dengan 

status permohonan menunggu persetujuan kabib teknis, 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 √

11 Melyanti Lestari Harianja melyantilestari1392@gmail.com                       

085959590134

SIP Perawat kak mohon bantunannya diakun email saya sdh ada pesan 

pemberitahuan dari ptsp, silahkan buka di email masuk untuk login.

Pengarahan Jika kesulitan login silahkan cek email masuk dan login jika 

mendapatkan email dari kami di website silat.bekasikota.go.id

Informasi Perizinan Online √

12 Bonyamin bonyamin79@yahoo.co.id         081229524077 SIUJK OSS Bagaimana cara buat siujk, NIB sdh ada SIUJK belum, Apakah sekarang 

siujk buatnya di oss juga?

Pengarahan buka akun oss.go.id dan isi sampai pada tahap pengisian 

kode kbli 2017 sampai terbit Izin usaha SIUJK yang dibutuhkan sesuai 

dengan akte pendirian, setelah itu silahkan pemenuhan komitmen di di 

silat.bekasikota.go.id.

Informasi Perizinan Online √

13 Bayu HW 0128244819 PHN20010662719 SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian

pak saya mau tanya, SIPTTK sayapada penulisan nama APOTEKnya ada 

yang salah. apakah bisa d ganti/revisi? SIPTTKnya sudah di cetak 

pak/bu, tpi ada yang salah dalam penulisannya.

Pengarahan jiak ada kesalahan dalam penulisan ketika izin sudah di 

cetak silahkan konfirmasi langsung membawa SIP yang telah di cetak 

dan surat permohonan untuk konfirmasi Ke Kantor DPMPTSP / MPP GPP.

Tahapan Perizinan √

14 Ika ikasukmawati31@gmail.com PHN20022065844 SIP Analis Kesehatan Untuk PHN Ini berapa lama pengajuannya ? Untuk nomer PHN di atas pengajuan tertanggal 20 Februari 2020 dengan 

status permohonan menunggu persetujuan kabid teknis, stimasi 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 √

15 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS saya sudah pernah pengajuan siujk, tolong bisa d cek apakah ada yng 

kurang atau bagaimana?jika ada yng kurng bisa tolong konfirmasi via 

email. terimakasih

Pengarahan silahkan cek status terupdate di websit 

silat.bekasikota.go.id dengan mengklik cek status dan masukkan nomer 

PHN sampai pada tahap siap cetak. Jika status permohonan menunggu 

diperbaiki silahkan perbaiki sesuai dengan arahan sistem.

Tahapan Perizinan √
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