
NAMA NOMER 

PERMOHONAN
(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 

TERJAWAB

BELUM 

TERJAWAB
1 Della dellamirawaty@gmail.com apakah pelayanan di mpp buka? Selamat Pagi, Kami dari DPMPTSP Kota Bekasi menginformasikan terkait 

tindakan untuk pencegahan virus (Covid-19) di lingkungan Kantor DPMPTSP 
Kota Bekasi mulai tanggal 29 April s.d 12 Mei 2020 seluruh pelayanan 
melayani secara tanpa tatap muka untuk perizinan berusaha, layananan 
informasi, dan pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi, MPP dan GPP, 
jadi untuk sementara dilaksanakan melalui live chat silat DPMPTSP di website 
silat.bekasikota.go.id dan layanan via telpon untuk pertanyaan dan layanan 
informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199.

Informasi Perizinan 
Online

√

2 Vvi 081382351334 PHN20031066967 SIP mau tanya min kalau status Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang Informasi Perizinan √

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

JENIS PENGADUAN PROSES

HARI & TANGGAL   : Selasa , 12 Mei 2020

NO EMAIL ATAU NOMER 

TELPON

PRODUK 

IZIN

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN

BULAN                      : MEI

MINGGU KE              : II

TAHUN 2020

2 Vvi 081382351334 PHN20031066967 SIP 
Perawat

mau tanya min kalau status 
permohonan sudah siap cetak berarti 
harus kmn y?

Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang 
dengan membawa Berkas yang telah di upload di silat dan Pernyataan 
Pemohonan download di Silat.bekasikota.go.id >Lihat Prosedur>Download 
Pernyataan Pemohon yang berbentuk PDF dan jika diwakilkan silahkan buat 
surat kuasa dengan bermatrai 6000 lalu datang ke layanan langsung silahkan 
langsung datang ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi. Untuk pertanyaan dan 
layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terima kasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

3 Anita Wulandarianita.wulandarikurniawan16@gmail.com apakah pelayanan buka seperti 
biasa?

Selamat Siang, Kami dari DPMPTSP Kota Bekasi menginformasikan terkait 
tindakan untuk pencegahan virus (Covid-19) di lingkungan Kantor DPMPTSP 
Kota Bekasi mulai tanggal 29 April s.d 12 Mei 2020 seluruh pelayanan 
melayani secara tanpa tatap muka untuk perizinan berusaha, layananan 
informasi, dan pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi, MPP dan GPP, 
jadi untuk sementara dilaksanakan melalui live chat silat DPMPTSP di website 
silat.bekasikota.go.id dan layanan via telpon untuk pertanyaan dan layanan 
informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199.

Informasi Perizinan 
Online

√

4 Nina Herlina 085711918611 PHN20050970240 Statusnya knp lama ya verifikasi staf 
nya PHN 20050970240 Apa ada 
kendala/kekurangan berkas?

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. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan 

Proses Verifikasi √

nomer PHN. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan 
hubungi call center kami di nomer 08111678199 Terimakasih.

5 Aldo Bona 08126111878 saya mau melakukan perubahan 
tanda daftar perusahaan berdasar 
pada akta perubahan kami terkait 
modal usaha dan maksud dan tujuan 
(KBLI)

untuk TDP ( Tanda daftar Perusahaan ) sudah diganti menjadi NIB Informasi Perizinan 
Online

√



6 Akhmad Budiyanto 081329501119 PHN20031167104 SIP 
Perawat

mau menanyakan untuk cetak sip 
pengambilan sip bagaimana 

Jika Status Permohonan adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang 
dengan membawa Berkas yang telah di upload di silat dan Pernyataan 
Pemohonan download di Silat.bekasikota.go.id >Lihat Prosedur>Download 
Pernyataan Pemohon yang berbentuk PDF dan jika diwakilkan silahkan buat 
surat kuasa dengan bermatrai 6000 lalu datang ke layanan langsung silahkan 
langsung datang ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi Untuk pertanyaan dan 
layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terima kasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

7 Anindita dieta.santa1@gmail.com format untuk pembuatan surat 
permohonana izin praktek dr di 
mana ya ?

Untuk surat pengajuan permohonan tidak ada format khusus jadi silahkan 
buat permohonan sesuai pada umumnya dengan perihal pengajuan 
permohonan izin pemohon butuhkan dan ditunjukkan Kepada Kepala 
DPMPTSP Kota Bekasi dan bermatrai 6000.

Informasi Perizinan 
Online

√

8 Intan intanhartikasari@gmail.com Reklame izin reklame apa saja persyaratannya? Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan Izin 
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 Jl. Ins. H. 
Juanda No. 100 Margahayu - Kota Bekasi.Untuk pertanyaan dan layanan 
informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 
Terimakasih.

Informasi Perizinan 
Online

√

9 Teguh Priyanto agustina148@gmail.com PHN20040868667 SIPA Permohonan Kami PHN20040868667 
statusnya kok gak berubah -ubah ya? 
mohon info progressnya apakah ada 

Untuk nomer PHN di atas status permohonan menunggu verifikasi dan 
pengajuan tanggal 08 April 2020, jika status belum berubah silahkan 
pemohon telpon langsung ke help desk kantor kami untuk konfirmasi status 

Proses Verifikasi √

mohon info progressnya apakah ada 
kekurangan document?

pemohon telpon langsung ke help desk kantor kami untuk konfirmasi status 
permohonan yang belum berubah, atau datang lansgung ke kantor kami 
untuk mengisi formulir pengaduan.

10 Ronaldi 085398639365 PHN20042569497 SIP Dokter saya bisa minta informasi mengenai 
status pencabutan izin SIP dokter? 
PHN20042569497 terimakasih atas 
bantuannya

Status PHN20042569497 adalah Menunggu Siap Cetak maka silahkan datang 
dengan membawa Berkas yang telah di upload di silat dan Pernyataan 
Pemohonan download di Silat.bekasikota.go.id >Lihat Prosedur>Download 
Pernyataan Pemohon yang berbentuk PDF dan jika diwakilkan silahkan buat 
surat kuasa dengan bermatrai 6000 lalu datang ke layanan langsung silahkan 
langsung datang ke Kantor DPMPTSP Kota Bekasi. Untuk pertanyaan dan 
layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 
08111678199. Terima kasih.

Tahapan Perizinanan √


