Kerjasama Sembilan OPD Kota
dan Kabupaten Probolinggo

Sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo
bekerjasama dengan Kabupaten Probolinggo. Melalui kerjasama
dua pemerintah daerah ini diharapkan semakin meratakan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan Acep Arif Hidayat ini
dilaksanakan Kamis (10/8) di Sabha Bina Praja. OPD Kota dan
Kabupaten Probolinggo yang dimaksud antara lain Satpol PP
dengan Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Tenaga
Kerja, BPBD dengan BPBD, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten
dengan Dinas Perikanan Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten, RSUD
Waluyo Jati, RSUD Tongas dengan Dinas Kesehatan Kota dan RSUD
dr Mohamad Saleh.
Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten dengan Dinas Pendidikan
Pemuda Olahraga Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten dengan RSUD dr
Mohamad Saleh, Bagian Pemerintahan Kota dengan Bagian
Administrasi Pemerintahan Kabupaten, Bagian Administrasi
Perekonomian dan SDM Kabupaten dengan Bagian Administrasi
Perekonomian Kota.
“Ini
(kerjasama)
mudah-mudahan
diperhatikan
dan
ditindaklanjuti betul-betul oleh OPD di kota dan kabupaten.
Ada komitmen yang dilaksanakan melalui program-program yang
akan ditindaklanjuti. Jadi, tidak hanya di atas kertas, betulbetul diimplementasikan,” tegas Kabag Pemerintahan Setda Kota
Probolinggo Ina Lusi Inawati.
Menurut Ina, kerjasama yang terjalin ini sangat penting karena
terkait kebutuhan masyarakat. Ia menyontohkan, di bidang

pendidikan, selama ini banyak siswa dari kabupaten yang
bersekolah di kota. Kondisi ini seharusnya ada kerjasama
bagaimana memberikan rekomendasi atau persyaratan lainnya.
Juga soal penanganan anak jalanan hasil razia Satpol PP.
Pasalnya, anjal yang pernah dijaring juga ada dari Kabupaten
Probolinggo. Untuk memulangkan mereka Satpol PP setempat harus
mengantar langsung ke rumahnya. “Nah, ini kalau ada kerjasama
dengan Satpol PP Kabupaten Probolinggo kan lebih mudah
pemulangannya,” tutur mantan camat ini.
Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan juga penting
menjalin kerjasama dengan daerah tetangga. Karena banyak juga
warga kabupaten yang berobat di kota, begitu pula sebaliknya.
“Batas wilayah perikanan juga begitu. Kerjasama ini bisa
dibentuk asal ada komitmen kuat dari kedua belah pihak. Kami
sangat optimis, masing-masing OPD di kabupaten dan kota bisa
berkomitmen, berkesinambungan dan menjalin sinergitas demi
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Usai pertemuan rapat yang juga dihadiri kepala OPD ini, jika
ada yang belum menemukan kesepakatan bakal dibahas dalam tim
khusus. Sebenarnya, Kota Probolinggo sudah menjalin kerjasama
program kegiatan dengan kabupaten tetapi tahun ini OPD yang
bekerjasama bakal bertambah.
“Kami berupaya agar programnya match. Bisa menjalin komitmen
dan kerjasama dengan baik. Targetnya tahun anggaran 2018 sudah
terealisasi,” pungkas Ina. (famydecta/humas)

