
NAMA NOMER 
PERMOHONAN

(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 
TERJAWAB

BELUM 
TERJAWAB

1Maria Marinah Wenni Mahananiweni.mahanani@gmail.comPHN20051870755
SIP 

Perawat
Sampai mana status pembuatan SIPP 
saya? dengan no PHN20051870755

PHN20051870755 status Menunggu Verifikasi Staf 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 hubungi call center kami di nomer 08111678199 
Terimakasih.

Proses Verifikasi √

2 Vivi vivi.parahita@gmail.com PHN20031066970 SIP 
Perawat

pagi, apakah hr ini msh buka? saya 
mau ambil SIP Perawat

Selamat Pagi, masih buka jam operasional 08.00 s/d 15.00 Informasi Perizinan Online √

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   : Selasa , 19 Mei 2020

NO
EMAIL ATAU NOMER 

TELPON
PRODUK 

IZIN
PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN

PROSES

2 Vivi vivi.parahita@gmail.com PHN20031066970
Perawat mau ambil SIP Perawat

Selamat Pagi, masih buka jam operasional 08.00 s/d 15.00 Informasi Perizinan Online √

3 Bernard SIUJK

pak, mau tanya untuk pencetakan 
siukj dimana ya pak saya udah 
mendapak email komfirmasi siujk oss 
telah selesai

Cetak di akun OSS nya pak, klik menu permohonan>non perseorangan> 
tracking nanti ada table di klik 2 kali nanti ada tulisan preview cetakan

Tahapan Perizinanan √

4 Rheza rhezanugroho9@gmail.com SIP 
Apoteker

mengenai surat izin apoteker persyaratan

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan SIP 
Apoteker 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,pilih 
mengajukan permohonan atau buat permohonan dan akan mendapatkan 
Nomer PHN melalui email masuk jika biodata yang diminta oleh sistem sudah 
di isi semua . Silahkan Cek Status dan Update terbaru Status Permohonan 
Melalui Cek Status di website Silat.bekasikota.go.id sampai pada tahap Siap 
Cetak. (Baru maupun Perpanjang). Pastikan menggunakan tampilan PC 
Komputer / Laptop dan jaringan stabil. Untuk pertanyaan dan layanan 
informasi lainnya silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 
Terimakasih.

Informasi Perizinan Online √

5 Dr Nasrudin, SpM bambang.prio1@gmail.comPHN20042969671
Pencabuta

n SIP 

Mohon info kapan bisa di ambil 
surket pencabutan SIP dr 
nasrudin SpM Statusnya sampe 

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 

Informasi Perizinan Online √5 Dr Nasrudin, SpM bambang.prio1@gmail.comPHN20042969671 n SIP 
Dokter

surket pencabutan SIP dr 
nasrudin SpM Statusnya sampe 
saat ini msh menunggu cetak

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 √

6 V1589862623729377 PHN20051970786
SIP 

Perawat

lamanya proses sipp berapa lama 
ya,,sampai jadi cetak saya sudah 
online,tp masih nunggu 
verifijasi,nmrnya PHN 20051970786 
an NORA ELFIANTI

PHN20051970786 status Menunggu Verifikasi Staf 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 hubungi call center kami di nomer 08111678199 
Terimakasih.

Proses Verifikasi √



7 V1579682843109556 PHN20050670112 SIUP
Siang ka, kalau tahap delegasi SKPD 
sampai dengan selesai butuh waktu 
berapa lama?

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. Terimakasih.                       

Proses Verifikasi √


