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BELUM 

TERJAWAB
1MARIZA KUSUMA WAARIANAkusumarisa@gmail.com hallo kak

19:06
saya ingin membuat sipttk, 
alamat perusahaan dikecamatan 
tarumajaya. tp kok gaada ya kak

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 wilayah tarumajaya masuknya ke dalam 
wilayah kabupaten bekasi.

Informasi Perizinan Online √

2 HENDRI hendriprabowo99@gmail.
com

MOHON INFO atas PHN 
2004036458 PT SARANA 
ENERGI LISTRIKINDO 
MANUNGGAL SIUJK yang kami 
urus status masih menunggu 
persetujuaqn OSS, waktu sudah 
satu bulan lebih, mohon dapat 
dibantu dan di infokan ke kami 
.terima kasih
hendri prabowo 081317307893

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 √

3 Anita Wulandari anita.wulandarikurniawa
n16@gmail.com

Ya..mau tanya kl permohonan 
surat izin kl statusnya menunggu 
siap cetak berarti udh bs dicetak 
ya

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 Bekasi Jl.Ir.H.Juanda No 100 kel margahayu kec bekasi 
timur. Terima kasih.

Proses Verifikasi √

4 V1588729353092430 Assalamualaikum
Kok punya saya msh menunggu siap 
cetak aja sih dr 3 hr yg lalu?
19:40
Emg nya proses print nya lama bgt ya 
sampe berhari2?
Terus kapan di kirim nya
19:41
Saya udah nunggu lama bgt nih

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 Bekasi Jl.Ir.H.Juanda No 100 kel margahayu kec bekasi 
timur. Terima kasih.

Proses Verifikasi √

5 mutinispu mutinispu02@gmail.com mohon informasinya untuk 
pengajuan TDG surat yang harus 
di ttd oleh pemohon apa saja?
19:57
apakah permohonan diajukan 
secara online atau tatap muka 
langsung di loket?

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan 
permohonan silahkan kunjungi layanan permohonan online kami di 
silat.bekasikota.go.id dan oss.go.id/oss/ pada menu Buat 
Permohonan. Silahkan mendaftar pada SILAT atau pada OSS sesuai 
Izin Permohonan yang di mohon terlebih dahulu apabila belum 
memiliki akun. Untuk pertanyaan dan layanan informasi lainnya 
silahkan hubungi call center kami di nomer 08111678199. 
Terimakasih.

Informasi Perizinan Online √

6 V1571622671075491 TEST 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 .

Informasi Perizinan Online √

JENIS PENGADUAN

REKAPITULASI HARIAN PENGADUAN ONLINE DAN LAYANAN INFORMASI LIVE CHAT SILAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

PROSES

TAHUN 2020

BULAN                      : MEI

MINGGU KE              : II

HARI & TANGGAL   : Jumat , 08 Mei 2020

NO EMAIL ATAU NOMER 

TELPON

PRODUK 

IZIN

PENGADUAN LIVE CHAT TINDAK LANJUT PENGADUAN



7 Dessy Eka Wulandari, 
S.Farm., Apt.

eccy.wulandari0612@gmail.com selamat pagi admin. saya mau 
bertanya, untuk membuat 
permohonan surat izin praktek 
apoteker ada dimenu mana ya? 
karena saya buka di menu "buat 
permohonan" hanya ada surat ijin 
dokter, dokter hewan, bidan, 
perawat dan ttk saja. mohon 
bantuannya, terima kasih

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan permohonan 
SIP/SIPA/IPTM/DLL 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 √

8 miftahul miftahrozak35@gmail.com halo
untuk pembuatan surat izin 
apoteker kok tidak ada menunyaa 
ya

Kami dari DPMPTSP menginformasikan untuk pengajuan 
permohonan SIP/SIPA/IPTM/DLL 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 √
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