
NAMA NOMER 
PERMOHONAN
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TERJAWAB

BELUM 
TERJAWAB

1 V1589168134355965

pagi mas mba
19:43
untuk pengurusan izin di BTC Mall 
mulai buka lgi kapan ya ?
terima kasih

Berdasarkan Peraturan wali kota bekasi nomor 22 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam 
penanganan Wabah Covid-19 di kota Bekasi. untuk sementara 
menghentikan pelayanan tatap muka mulai tanggal 13 Mei-26 
Mei 2020, Terima kasih.

Tahapan Perizinanan √

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 

NO
EMAIL ATAU NOMER 

TELPON
PRODUK 

IZIN
PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN 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              : V

HARI & TANGGAL   : Selasa , 26 Mei 2020

PROSES

2 Febi canin11@gmail.com untuk pengajuan SIP apa 
pemohon?

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 . 
Silahkan Cek Status dan Update terbaru Status Permohonan Melalui 
Cek Status sampai pada tahap Siap Cetak. 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

√

3 V1590456571691245

selamat pagi
19:55
untuk dokumen persyaratan ijin 
keluar masuk kota bekasi, apakah 
ada format soft copy nya?

kami Menginformasikan untuk pendaftaran SIKM silahkan pemohon 
mengunjungi website : 
http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2.terimakasih

Informasi Perizinan 
Online

√

4 charles charlesaryanto17@gmail.com

layanan tatap muka kapan mulai 
buka ya pak?
permohonan siup saya selalu 
ditolak padahal data sudah benar 
semua...

Kami DPMPTSP menginformasikan Berdasarkan Peraturan wali kota 
bekasi nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) dalam penanganan Wabah Covid-19 di kota Bekasi. 

Informasi Perizinan 
Online

√4 charles charlesaryanto17@gmail.com
semua...
20:02
untuk layanan bpjs tenaga kerja 
juga bagaimana pak

Besar (PSBB) dalam penanganan Wabah Covid-19 di kota Bekasi. 
untuk sementara menghentikan pelayanan tatap muka mulai tanggal 
13 Mei-26 Mei 2020,

Online
√



5 HENDRI hendriprabowo99@gmail.comPHN20040368458 

selamat siang admin
20:19
PHN20040368458 Atas nama pt 
sarana energi 
listrikindomanunggal, 
permohonan sejak 3 April 2020
20:20
permohonan SIUJK status sampai 
sekarang masih menunggu 
persetujuan OSS
20:21
mohon info untuk satus tsb 
sampai kapan , apakah masih 
kesalahan/kekurangan data dari 
kami? demikian terima kasih

Kami dari DPMPTSP Kota Bekasi menginformasikan , untuk 
Pemenuhan Komitmen SIUJK/SIUP OSS melalui Akun SILAT silahkan 
kunjungi layanan online kami di silat.bekasikota.go.id ,jika belum 
memiliki akun silat silahkan daftar dan buat permohonan SIUJK/SIUP 
untuk pemenuhan komitmen SIUJK/SIUP
LALU pilih perseorang atau berbadan hukum jika yayasan, cv atau pt 
jika permohonan sudah diajukan dan sudah mendapatkan Nomer PHN 
melalui EMAIL , silahkan cek status permohonan dengan kunjungi 
website silat.bekasikota.go.id dan Cek Status Permohonan dengan 
memasukan Nomer PHN. Tunggu sampai 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 dan sudah ke Kantor 
DPMPTSP untuk menyerahkan pemenuhan komitmen menunggu 
persetujuan oss dengan melampirkan NIB dan SIUJK OSS silahkan 
pelaku usaha mencetak ulang kembali di akun OSS SIUJK/SIUP yang 
sudah pemenuhan komitmen di akun oss.(Baru/Perpanjang) 

Proses Verifikasi √

sudah pemenuhan komitmen di akun oss.(Baru/Perpanjang) 
Terimakasih.


