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OPD

Penganugerahan Gelar Inovasi Pelayanan Publik (GIPP) Terbaik
di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2017 digelar
Kamis pagi, (26/10), di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor
Wali Kota. Di gelaran kedua GIPP ini Wali Kota Probolinggo
Rukmini hadir dan memberikan secara langsung penganugerahan
kepada para pemenang.
Pagi itu, seluruh staf ahli, asisten, dan kepala OPD
(Organisasi Pemerintah Daerah), camat dan lurah serta
perwakilan dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur hadir
memenuhi gedung. Disampaikan oleh Kabag Organisasi Heri Astuti
yang sekaligus panitia penyelenggara, GIPP, diikuti oleh 34
OPD dan unit pelayanan di lingkungan Pemkot Probolinggo, yang
kemudian diseleksi melalui presentasi dan tinjau lapangan
hingga tersisa 6 terbaik.
“GIPP ini untuk memotivasi OPD dan unit pelayanan lainnya
untuk menciptakan inovasi paling tidak setahun sekali,
mempunyai program satu instansi satu inovasi sebagai tindak
lanjutnya. Dengan harapan setiap jenis pelayanan publik dapat
dilakukan dengan tepat dan tepat sesuai sasaran,” jelas Heri,
panggilan akrabnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan kepada seluruh OPD untuk
mewujudkan good government, dituntut untuk memperbaiki
pelayanan di bidang jasa dan administrasi untuk mendukung
pelayanan publik inovasi yang kreatif dan berkesinambungan.
Penganugerahan ini diberikan kepada OPD terbaik yang
telahmenjaring inovasi serta menerapkan inovasi tersebut.
Sementara itu, Rukmini juga berharap gelar inovasi pelayanan
publik yang diselenggarakan saat ini, nantinya tidak hanya

diikuti oleh OPD maupun unit pelayanan di lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo saja, tetapi juga oleh instansi
vertikal, BUMN/BUMD yang ada di Kota Probolinggo.
“Semoga melalui kegiatan ini, dapat memberikan motivasi untuk
mewujudkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan
pelayanan publik pada masyarakat dan menjadi pioneer bagi
pemerintah lain untuk menerapkan pemerintahan yang bersih,
profesional dan berorientasi pada pelayanan prima,” harap
Rukmini.

Usai memberikan sambutan, Rukmini menyerahkan piala dan piagam
penghargaan kepada 6 GIPP terbaik. Diantaranya, Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) menjadi terbaik pertama GIPP tahun ini
dengan inovasi “Pelita Si Abah” yang merupakan pemanfaatan
limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah
lingkungan.
Terbaik kedua diraih oleh Puskesmas Kanigaran “Si Kepho”
dengan sistem inovasi kelompok peduli HIV dan ODHA, terbaik
tiga SMP Negeri 4 Kota Probolinggo dengan membuat inovasi
“Pelayanan Perpustakaan One Stop Pepet” memberikan buku
digital dan komputer yang tersambung dengan jaringan internet
sehingga siswa mudah untuk mengakses sumber pengetahuan yang
belum tersedia di perpustakaan.

“Majengan Berlari” yang merupakan inovasi Kecamatan Mayangan
dengan memberikan biaya gratis layanan di malam hari menjadi
inovasi terbaik empat. Sedangkan Dinas Perikanan “KP2B2 Mesra”
menjadi inovasi terbaik lima dengan membentuk kelompok
pengolah dan pemasar berkreasi berdaya saing menuju sejahtera.
Dan, terbaik enam diraih Dinas Kependudukan dan pencatatan
sipil dengan membuat inovasi “Paket Serius 3G (Triji) Gratis
yang memberikan pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,
Kartu Identitas Anak sekali urus tiga dokumen langsung jadi.
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