
NAMA NOMER 

PERMOHONAN
(LIVE CHAT) (PHN) SUDAH 

TERJAWAB

BELUM 

TERJAWAB
1 HENDRI hendriprabowo99@gmail.com SIUJK mhn info untuk PHN terlampir 

diatas sdh sebulan status di OSS 
kok belum berubah ??masih 
tetep menunggu. apakah ada 
kesalahan proses di kami??

kami DPMPTSP menginformasikan untuk status permohonan SIUJK 
menunggu persetujuan oss . silahkan pemohon melampirkan NIB,Izin 
usaha , No.PHN untuk segera dilakukan verifikasi oleh Tim IT.

Tahapan Perizinanan √

2 ERNA ERMAYANTI ermayantierna89@gmail.c
om

SIP SELAMAT PAGI MAU 
MENANYAKAN PERIHAL IZIN 
OPERASIONAL KLINIK. UNTUK 
PEMBUATAN IZIN PRAKTEK 
NAKES DI DAHULUKAN YA?

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 29 April-12 Mei 
2020, Terima kasih.

Informasi Perizinan Online √

3 V1588729353092430 SIP Assalamualaikum
Maaf pak mau nanya
Kalau menunggu siap cetak itu 
brp lama ya

Selamat Pagi, 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 
hubungi call center kami di nomer 08111678199.

Tahapan Perizinanan √

4 Affy Syifarani syifaraniyffa@gmail.com SIP Selamat pagi petugas dpmptsp 
bekasi. Saya dr. Affy sudah sejak 
hampir 1 bulan lalu membuat sip 
dokter tapi sampai sekarang belum 
jadi juga. Kenapa bisa selama ini ya? 
Karena saya butuh sip nya.
19:41
ini nomor pembuatan sip saya 
PHN20033168171, mohon 
perhatiannya. Terima kasih

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. 
untuk sementara menghentikan pelayanan tatap muka mulai tanggal 
29 April-12 Mei 2020 .Untuk nomer PHN di atas status permohonan 
menunggu persetujuan walikota dan pengajuan tanggal 31 maret 
2020, jika status belum berubah silahkan hubungi call center kami di 
nomer 08111678199.

Tahapan Perizinanan √

PRODUK 
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PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN JENIS PENGADUAN
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BULAN                      : MEI

MINGGU KE              : II

HARI & TANGGAL   : Rabu , 06 Mei 2020

NO EMAIL ATAU NOMER 

TELPON



5 V1578033362414551 mau nanya min
19:40
kalu udh pengajuan surat 
komitmen dan udh verivikasi itu 
gimaya ya min kelanjutannya

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 OSS 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) Terimakasih.

Proses Verifikasi √

6 MUSLICHATUN WAHYUKRANO@GMAIL.COM SIUJK mohon bimbingannya pak, saya 
mau cetak/print SIUJK menurut m 
bak pelayanan saya sudah bisa 
cetak via aplikas silat, posisi 
cetaknya dimana ya . terimakasih 
sebelumnya

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 OSS 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) Terimakasih.

Tahapan Perizinanan √

7 V1570497491300773 mohon infonya apakah dpm-ptsp 
yang di btc mall tutup?

Informasi Perizinan Online √

8 yanti cvameliacatering@gmail.com TDUP pagi
p
p
bagaimana dengan TDUP saya 
a.n. yantira catering bu?

Kami DPMPTSP menginformasikan untuk TDUP an. yantira catering 
sedang dalam proses .untuk informasi selanjutnya silahkan pemohon 
menghubungi nomor helpdesk 08111678199.terimakasih

Informasi Perizinan Online √

9 Rachmah syafitrirachmah21@gmail.com selamat siang Selamat Siang 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. untuk sementara menghentikan 
pelayanan tatap muka mulai tanggal 29 April-12 Mei 2020, Terima 
kasih.

Informasi Perizinan Online √

10 Eka Handayani ekahanda250987@gmaul.com SIP Selamat siang, saya mau tanya, 
saya sedang membuat SIPTW, tp 
ada yg harus dilengkapi, maaf 
jika seperti itu saya harus mulai 
dr awal atau saya bisa lanjut atau 
mengubah dr data yg kemarin, 
terima kasih

Silahkan buka email masuk dan login email masuk dari silat dengan klik log in 
untuk perbaikan sesuai arahan sistem, apabila tidak mendapatkan email 
masuk untuk perbaikan silahkan login akun di silat dan klik berkas yang harus 
di upload sesuai dengan arahan sistem berkas kekurangan atau berkas 
perbaikan. pastikan jaringan stabil dan tampilan PC menggunakan Laptop 
atau Komputer.

Tahapan Perizinanan √



11 uus setiawan SKDU selamat siang Bapak/ Ibu
21:23
mau tanya untuk pengurusan 
Surat Keterangan Domisili Usaha 
apa di ptsp ?

Untuk Surat Pernyataan kesanggupan mutlak adalah pengganti 
SKDU/SKDP yang dikeluarkan oleh Kecamatan sesuai dengan 
domisili usaha yang di ttd camat setempat dan pemohon, silahkan 
pemohon membuat surat pernyataan kesanggupan mutlak dengan 
berkoordinasi dengan kecamatan setempat karena kewenangan di 
kecamatan sesuai dengan domisili usaha.

Informasi Perizinan Online √

12 Hasian Ritonga hasian.ritonga@gmail.com mohon infonya no. permohonan 
PHN20040668537. Kmrn 
terkendala dengan izin SLF. 
Setelah Konsultasi dengan OSS 
ada perubahan pengisian pada 
kolom bangunan IMB dan SLF 
dikosongkan berdasarkan info 
team OSS

Selamat Siang , jika status permohonan menunggu persetujuan OSS 
silahkan pemohon ke kantor DPMPTSP dengan membawa NIB dan 
izin usaha terkait beserta nomer PHN untuk segera diverifikasi. Untuk 
pertanyaan dan layanan informasi lainnya silahkan hubungi call center 
kami di nomer 08111678199

Proses Verifikasi √

13 Surya Dharma Saktisurya.kadiaman@gmail.com IMB saya dapat email untuk perbaikan 
pengajuan
saya ada 2 pengajuan, pengajuan 
1 dibatalkan karna tidak, ketidak 
sesuaian
23:36
akhirnya di sarankan untuk 
mebuat IBM baru, orng orng 
PTSP bpk. saya sudah ajukan
namun saya lupa no permohonan
jadi minta dibantu gmn status 
IMB saya
pengajuan terbaru, disetujui atau 
bagimana

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan Izin 
Usaha yaitu Izin Mendirikan Bangunan (Rumah tinggal/Usaha) /Reklame. 
silahkan pemohon ke kantor kami nanti petugas kami akan menerima 
kekurangan berkas tersebut . 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.

Tahapan Perizinanan √

14 V1586333749829507 IUI selamat siang
23:37
saya mau tranya untuk 
pengurusan Izin Usaha Industri 
apa bisa?
lokasi kami ada di Marunda dan 
masuknya wil. kabupaten bekasi

untuk wilayah marunda masuknya wilayah kabupaten .untuk 
persyaratan izin silahkan pemohon menghubungi BPMPTSP 
kab.bekasi

Informasi Perizinan Online √


