Dekati Masyarakat lewat Bazar
Pelayanan
MAYANGAN– Sukses dengan pelayanan Majengan Berlari (Biaya
Gratis Layanan Malam Hari) yang di-launching tahun 2017 lalu,
Kecamatan Mayangan meningkatkan pelayanannya dengan menggelar
bazar pelayanan, Senin (11/2) malam. Sebanyak 10 stand
pelayanan, 15 stand UMKM, pelayanan kesehatan pun jadi jujugan
masyarakat.
Siang harinya, sebelum bazar pelayanan dilaksanakan, Wali Kota
Hadi Zainal Abidin dan Wawali HMS Subri meluncur untuk
memantau langsung pelayanan yang ada. Kepala daerah yang masih
berjiwa muda itu berkeliling stand dan memantau pelayanan di
kantor Kecamatan Mayangan. Keduanya diterima Camat Mayangan
Muhammad Abas dan Kepala Diskominfo Aman Suryaman serta
sejumlah lurah di kecamatan tersebut.
Menurut Abas – panggilannya, bazar pelayanan adalah
peningkatan dari Majengan Berlari. Ia ingin semua layanan yang
ada di Kota Probolinggo siap di satu tempat bagi seluruh
masyarakat di Kecamatan Mayangan. Pelayanan yang dimaksud dari
Dispenduk Capil, DPMPTSP, pajak dan kelurahan. Untuk pelayanan
kesehatan meliputi pemeriksaan dan pengobatan gratis ada
puskesmas Jati, puskesmas Sukabumi, Jasa Raharja dan Klinik
Bhayangkara.
Bermacam kuliner dari UMKM di Kecamatan Mayangan pun
ditampilkan. “Kami ingin memberikan layanan agar bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa bermanfaat. Masyarakat
lebih dekat dengan kami. Dulu masyarakat dapat layanan susah,
sekarang kami rubah mindset, kami yang datang ke masyarakat,”
harap Abas.

Bazar pelayanan ini sudah dilaksanakan kali kedua dan
rencananya akan diselenggarakan rutin dua atau tiga bulan
sekali. “Ini salah satu inovasi dan harus dipertahankan
sebagai peningkatan dari Majengan Berlari,” katanya.
Wali Kota Hadi pun berharap masyarakat bisa memahami dan
merasa nyaman. Ia mendorong kecamatan terus melakukan inovasi
yang dibutuhkan masyarakat. “Secara bertahap kita memberikan
edukasi dan pemahaman sehingga program kegiatan ini betulbetul dirasakan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan
Mayangan,” harapnya.
Pelayanan kepada masyarakat jelas menjadi konsentrasi
Pemerintah Kota Probolinggo untuk terus membuat terobosan
inovasi pelayanan publik yang mudah dan profesional.
“Tentunya ini menjadi harapan apalagi sebentar lagi Pemerintah
Kota Probolinggo akan menciptakan mall pelayanan publik sesuai
visi misi wali kota dan wakil wali kota,” tutur Habib Hadi.
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