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1 Siti Mariyati apakah pelayanan masih buka?

Kami dari DPMPTSP Kota Bekasi menginformasikan terkait tindakan 
untuk pencegahan virus (Covid-19) di lingkungan Kantor DPMPTSP 
Kota Bekasi mulai tanggal 13 Mei s.d 26 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
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JENIS PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

TAHUN 2020

BULAN                      : MEI

MINGGU KE              : III

HARI & TANGGAL   : Senin , 18 Mei 2020

PROSES
NO

EMAIL ATAU NOMER 
TELPON

PRODUK 
IZIN

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN

center kami di nomer 08111678199

2 Anita Wulandarianita.wulandarikurniawan16@gmail.comPHN20042269355 SIP Bidan Kl utk cetak surat izin praktek saya hrs kemana 

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.
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3 Euis/PT. Ecofiltra SIUP Mau tanya mengenai SIUP bisa?
Silahkan daftarkan terlebih dahulu di website www.oss.go.id setelah 
mendapatkan NIB dan SIUP OSS nya, untuk pemenuhan komiten nya di 
website silat.bekasikota.go.id, Terima kasih
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4 Noventa Br Ginting 081282866452
SIP Okupasi 

Terapis

Selamat pagi, saya mau bertanya 
kemarin tanggal 13 mei 2020 
saya sudah memasukkan data 
untuk membuat SIP Okupasi 
Terapi tapi sampai sekarang 
belum ada konfirmasi apa2, saya 
harus menunggu berapa lama ya 
untuk konfirmasi apakah data 

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 
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untuk konfirmasi apakah data 
saya sudah masuk ke silat bekasi 
apa belum? Terimakasih

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

5 Bernard nagabonar001@gmail.com Selamat siang, apakah kantor buka seperti biasa?

Kami dari DPMPTSP Kota Bekasi menginformasikan terkait tindakan 
untuk pencegahan virus (Covid-19) di lingkungan Kantor DPMPTSP 
Kota Bekasi mulai tanggal 13 Mei s.d 26 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 √



6 Aprilia Dwi Lestari apriliadeel@gmail.com

Untuk membuat EKTP baru yang 
hilang bagaimama ya? Karena 
sudah ke Mall Pelayanan Publik 
BTC dan Kecamatan tidak bisa 
sampai batas waktu yang belum 
ditentukan

untuk pengurusan EKTP di DISDUKCAPIL, Terima kasih Informasi Perizinan Online √


