
NAMA NOMER PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH TERJAWAB BELUM TERJAWAB

1 Mitra Mandiri Sejahtera PHN20030466574 SIUP OSS

Pagi. Mohon informasi mengenai PHN20030466574, status nya dari tgl. 4 

maret verifikasi. Tidak ada update yang lain, kalo verfikasi staf itu 

berapa lama ya

Untuk nomer PHN20030466574 pengajuan permohonan siup tertanggal 

04 Maret 2020 dengan status permononan menunggu verifikasi, 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 √

2 Asep Sundri sepsundri27@gmail.com kalo verfikasi staf itu berapa lama ya

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 √

3 Santo santo.daehan.co.id SIUP MB
mau informasi mengenai permohonan SIUP-MB (minuman beralkohol) 

bagaimana cara pengajuan beserta persyaratan yg harus kami siapkan

Untuk pengajuan permohonan SIUP MB pemohon mengajukan 

permohonan melalui oss.go.id dengan membuat akun, mengisi biodata 

dan sampai terbit NIB dan izin Usaha sesuai kode kbli 2017. Kemudian 

pemenuhan komitmen secara manual dengan datang ke kantor kami, 

petugas kami akan mengarahkannya .

Informasi Perizinan Online √

4 Cmu 081806753217 PHN20020764790 SIP Dokter utk oengambilan SIP msh di lotte mart?
Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP di BTC, Pondok Gede dan Cibubur 

terdekat dengan membawa surat pernyataan yang di download di 

website silat

Proses Verifikasi √

5 Eprizen efrizen_ijkmandiri@yahoo.co.id  PHN20030666764 SIUP OSS

selamat pagi admin, saya sudah ada tiga kali upload berkas siup dengan 

nomor PHN 20030566624 , PHN 20030566626 dan PHN 20030666764, apa 

berkas yang saya Upload ini harus saya antar ke DPM-PTSP Kota Bekasi 

?

Untuk nomer PHN di atas pengajuan SIUP Pemenuhan komitmen, 

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. Jika status permohonan menunggu 

persetujuan OSS silahkan pemohon ke kantor DPMPTSP dengan 

membawa NIB dan izin usaha terkait beserta nomer PHN untuk 

konfirmasi ke petugas help desk oss.

Tahapan Perizinan √

6 Asih Setiyowati
Asihsetiyowati93.a9@gmail.com              

089603083117
SIP Apoteker

Saya sedang mengajukan silat utk Surat Izin Apoteker, tp ketika sudah 

smua diisi kemudian kirim permohonan selalu gagal, knp ya pak/bu?

Silahkan pemohon pastikan jaringan internet stabil dan menggunakan 

tampilan PC Laptop / Komputer , kemudian di coba kembali untuk 

pengajuan permohonan ulang sampai pada mendapatkan nomer PHN.

Informasi Perizinan Online √

7 Dicca Neldi Busra diccaneldibusra@gmail.com  PHN20022666229 SIP Dokter - Pencabutan
selamat siang admin, saya sudah melakukan pengajuan penarikan sip 

dokter gigi, status nya d web sudah siap cetak, selanjutnya saya 

kemana? dan proses nya apa?terimakasih

Pengarahan cetak ke mall GPP/MPP di BTC, Pondok Gede dan Cibubur 

terdekat dengan membawa surat pernyataan yang di download di 

website silat

Tahapan Perizinan √

8 Tri Karya Cipta Bersama PHN20022666181 SIUP OSS

pagi. mohon info saya akan ke dpmptsp bekasi dalam rangka 

pengurusan SIUP dgn PHN20022666181. Apakah harus membawa 

dokumen legalitas asli seperti Akte, NPWP dll?

Pengarahan jika Status Permohonan Menunggu Persetujuan TIM OSS 

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.

Proses Verifikasi √
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9 Dian Ediaba Ansori dianansori19@gmail.com           082118253523 PHN20030666733 SIP Perawat
Pak untuk permohonan SIP saya semua berkas sudah dimasukan tapi 

dicek status permohonan tidak muncul

Untuk nomer PHN20030666733 pengajuan tertanggal 06 Maret 2020 

pengajuan SIP Perawat dengan status permohonsn menunggu verifikasi 

staf, stimasi 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 √

10 Mista Fitraidi
masajaya77@gmail.com                                    

081289715077
PHN20021765492 SIUP OSS

permohonan no PHN20021765492 dengan status Persetujuan SKPD 

Kabid, jika seperti ini sudah bisa cetak apa belum? dan apa masih ada 

tahapan berikutnya lagi, kenapa status berbeda ya , di akunku status 

(persetujuan SKPD Kabid) sedangkan jika ngecek dari status info nya 

(Menunggu Persetujuan SKPD Kabid ) ini maksdunya mana yang bener

Untuk nomer PHN di atas pengajuan siup dengan status menunggu 

persetujuan SKPD Kabid penganjuan tertanggal 17 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 verifikasi 

staf, verifikasi skpd, verif kasi,persetujuan skpd 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 √

11 Wiwit
wiwit.ayu79@gmail.com                                        

08129925706
SIP Dokter - Pencabutan

Cara mencabut izin praktek bagaimana? Dokter umum

Saya sempat ke ptsp yang di pondok gede, dan info mereka u mencabut 

online juga

Untuk pencabutan SIP Dokter secara online akan kami arahkan. Kami 

dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 

Pencabutan SIP 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, 

mengajukan permohonan SIP Dokter > Pencabutan > Isi Biodata Lengkap 

yang di minta oleh sistem dan akan mendapatkan Nomer PHN melalui 

email masuk jika sudah mengisi semua permohonan .

Informasi Perizinan Online √

12 Lia
liafauziah.hf@gmail.com                                       

08118850999
IMB Rumah Tinggal

pagi, bagaimana cara permohonan update IMB rumah tinggal secara 

online?

untuk pengajuan permohonan Izin Usaha yaitu Izin Mendirikan Bangunan 

(Rumah tinggal/Usaha) /Reklame daftar secara manual silahkan ke 

kantor kami nanti petugas kami akan mengarahkan memberi lembaran 

persyaratan, prosedur dan formulir pendaftarannya. Jadi silahkan Ke 

Kantor DPMPTSP Kota Bekasi

Informasi Perizinan Online √

13 Ika Wijayanti
ika.wijayanti2402@gmail.com                                               

083877199706

SIP Apoteker - 

Pencabutan

halo selamat siang

untuk pencabutan SIP apoteker gmn caranya ya?

ntuk pencabutan SIPA Apoteker silahkan ke Kantor DPMPTSP Kota 

Bekasi untuk pengajuan pencabutan SIP Apoteker secara manual 

dengan membawa persyratan FC KTP,Surat pengajuan permohonan 

pencabutan SIP Apoteker bermatrai , Surat pernyataan bahwa tidak 

bekerja lagi di apotek surat dikeluarkan oleh tempat kerja, membawa 

SIP Asli yang sebelumnya , 2 rangkap dengan memakai 2 map hijau.

Informasi Perizinan Online √
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