
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

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

Kefarmasian

untuk PHN 20022166004, prosesnya sampai mana, jika saya boleh tau 

sebab pengajuan saya dr tgl 21 feb kok tumben sampai dengan tgl 5 blm 

selesai ?

Untuk nomer PHN20022166004 pengajuan SIP Tenaga Teknis 

Kefarmasian dengan status permohonan menunggu persetujuan kadis, 

Silahkan tunggu karena setelah itu status berubah ke menunggu 

persetujuan kabid admin lalu mengganti status menunggu siap cetak

Tahapan Perizinan √

2 Eva Safitri safitri09091990@gmail.com             

089510090552

PHN20021965743 SIP Dokter maaf mau tanya, saya membuat permohonan sip dokter dari tanggal 

19/02/2020, di atas permohonan nya,, sdh 13 hari belum selesai, knp yah?

Untuk nomer PHN diatas pengajuan SIP Dokter tertanggal 19 Februari 

2020 dengan status permohonan menunggu persetujuan kadis, Status 

permohonan sedang di verif jika tidak ada kekurangan berkas dan 

perbaikan maka status akan berubah menunggu persetujuan kabid 

admin lalu siap cetak, cek status terupdate di silat dengan klik cek 

status dan masukkan nomer PHN. 

Tahapan Perizinan √

3 Risza Qoiriya adm.tam99@gmail.com PHN20011663467 SIUJK OSS selamat pagi, saya mau tanya untuk perkembangan SIUJK dengan 

nomor PHN20011663467 bagaimana ya?kemaren saya sudah 

menghubungi call centernya, dan kalau memang sampai jam 4 belum 

mohon bantuannya

Pengarahan silahkan cek status terupdate di websit 

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

PHN sampai pada tahap selanjutnya atau cek email masuk untuk 

menunggu email verif. Jika status permohonan menunggu diperbaiki 

silahkan perbaiki sesuai dengan arahan sistem, jika sudah konfirmasi 

mengenai perbaikan namun belum berubah silahkan langsung hubungi 

layanan help desk kami di 08111678199 untuk konfirmasi pengaduan 

mengenai hal tersebut.

Proses Verifikasi √

4 Eprizen efrizen_ijkandiri@yahoo.co.id                                      

0817784231

SIUP OSS mohoninfo dong,kemaren saya ajukan permohonan SIUP,dan info di sana 

menunggu email nomor pendaftaran,kok kami belum dapat email ya 

pak/ibu, akun silat sudah ada,pengajuan komitmen sudah,pengisian 

berkas sudah,upload berkas juga sudah,nomor PHN dan email masuk itu 

yang belum

Pengarahan Jika sudah sampai tahap submit berkas di silat, dan belum 

mendapatkan email masuk atau verif bahwa sudah pengajuan berkas 

pemenuhan danbelum mendapatkan PHN maka pemohon kami arahkan 

untuk telpon ke layanan help desk kami untuk konfrimasi hal tersebut, 

petugas kami sedang aktif. Mohon maaf atas ketidaknyamananya.

Informasi Perizinan Online √

5 Nur Rohmah nuromah847@gmail.com PHN20022666291 SIP Analisis Kesehatan saya punya no.permohonan PHN20022666291, dinyatakan ada 

kekurangan , pada cek status DPM-PTSP statusnya belum 

berubah.kapankah status tersebut dapat diubah?

Untuk Nomer PHN20022666291 pengajuan SIP Analisis Kesehatan 

dengan status permohonan menunggu di perbaiki, jika pemohon sudah 

memperbaiki sesuai dengan arahan sistem namun status permohonan 

belum berubah silahkan telpon ke help desk kami untuk konfirmasi hal 

tersebut.

Tahapan Perizinan √

6 Achmad Sumarna PHN20022966418 SIUP OSS Saya dengan Achmad Sumarna, telah mengajukan Surat Keterangan 

Pemenuhan Komitmen OSS dengan Nomor PHN : PHN20022966418 Saya 

ingin bertanya, fungsi dari surat keterangan tersebut sperti apa?

Untuk nomer PHN20022966418 pengajuan siup oss tertanggal 29 

Februari 2020 dengan status permohonan menunggu verifikasi SKPD, 

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, verifikasi skpd, 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 √

7 Alivia Mulia Adzhari aliviaadhari@gmail.com                        

087888572578

SIP Saya mau daftar gimana caranya yaa? Pengarahan Buka website silat.bekasikota.go.id buat akun, pengajuan 

permohonan izin, isi biodata sampai pada mendapatkan nomer PHN lalu 

cek status PHN sampai pada siap cetak.

Informasi Perizinan Online √

8 Khafid 085112230990 SIUJK OSS saya khafid permohonan SIUJK no tlp 085212230990, baru mau 

pendaftarana

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

SIUJK OSS di website Oss.go.id kemudian pemenuhan komitmen di 

websit Silat.bekasikota.go.id

Informasi Perizinan Online √

PROSESTINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN

TAHUN 2020

BULAN                   : MARET

MINGGU KE             : I

HARI & TANGGAL    : KAMIS, 05 MARET 2020

NO EMAIL ATAU NOMER TELPON PRODUK IZIN PENGADUAN LIVE CHAT

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI



9 Surya Biketrial Surya_Biketrial@yahoo.co.id PHN20022866382 SIUJK OSS setelah setatus persetujuan OSS butuh brapa lama lg min untuk 

berubah cetak SK izin nya tks

Pengarahan 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 √

#REF! PT Braja Mukti Cakra Limbah B3 saya Nanda dari PT Braja Mukti Cakra, mau mengajukan izin 

oenyimpanan limbah b3 yp kok gak ada di buat permohonan ya

Pengarahan buka website oss.go.id buat akun sampai pada terbit NIB 

dan Izin usaha Limbah B3 TERBIT. Lalu pemenuhan komitmen secara 

manual di Kantro DPMPTSP.

Informasi Perizinan Online √

#REF! Tri Winarno 08111923939 PHN20022666181 SIUP OSS Permohonan kami No. PHN20022666181 statusnya adalah : Persetujuan 

OSS. Mohon informasi langkah selanjutnya.

Pengarahan 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 √

#REF! Dwi Diana lutfikadiana@yahoo.co.id             

082213591509

SIUP OSS begini bapak/ibu saya mau pengajuan perubahan SIUP di jenis kbli nya 

bisa tidak ya,,perusahaan saya sudah memiliki sudah memiliki oss dan 

nib proses pengajuan siup melalui oss ataukah melalui dpmptsp kota 

bekasi ya

Pengarahan Buat akun dan isi biodata sampai pada terbit NIB dan Izin 

usaha OSS dengan berpatokan pada akte pendirian kode kbli 2017 ketika 

diup oss terbit kemudian pemenuhan komitmen di websit 

Silat.bekasikota.go.id

Informasi Perizinan Online √

#REF! Dian nilams339@gmail.com PHN20022266040 SIP Analisis Kesehatan status menunggu cetak maksudnya gmna?? Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP terdekat dengan membawa surat 

pernyataan yang di download di website silat

Proses Verifikasi √

#REF! Suherman suherman05mtcare@gmail.com                             

089513371083

NIB OSS mau tanya, apakah SKDU ,SIUP, TDP untuk wilayah kota bekasi masih 

berlaku, terima kasih

Pengarahan untuk SKDU sudah diterbitkan oleh kecamatan dimasing - 

masing wilayah digantikan dengan surat pernyatan mutlak, untuk TDP 

dan SIUP silahkan buka website oss.go.id buat akun oss isi biodata 

sampai pada terbit NIB pengganti TDP dan Siup OSS.

Informasi Perizinan Online √

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 
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