Wali Kota Minta Masyarakat
Memberikan Ide dan Masukan
MAYANGAN-Ada pesan yang penuh makna disampaikan Wali Kota Hadi
Zainal Abidin ketika penutupan Semipro ke XI tahun 2019, di
Stadion Bayuangga, Sabtu (7/9) malam. Secara gamblang ia
menyampaikan, agar masyarakat dapat menghargai apa yang sudah
disajikan dan akan memperbaiki apa yang kurang dalam gelaran
sepekan itu.
Ia berharap masyarakat tidak menilai kekurangan saja, namun
menurutnya, Kota Probolinggo sudah menjadi tuan rumah yang
baik bagi masyarakat sekitar agar dapat menikmati rangkaian
kegiatan dalam semipro.
“Omzet yang disampaikan ada peningkatan, alhamdulillah. Dari
tahun ke tahun harus ada konsep yang terbaik semata-mata untuk
menghibur masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya. Manusia
tidak ada yang sempurna, apa yang kita lakukan pasti ada
kekurangan. Tapi, kita harus punya semangat untuk memperbaiki
diri agar menjadi lebih baik,” katanya.
“Boleh ada riak-riak kecil. Jadilah warga yang baik dan beri
masukan yang baik. Jadi warga yang cedas bukan hanya warga
yang mem-bully apa yang kami lakukan, karena kami melakukan
ini untuk kepentingan semua pihak untuk merayakan Hari Jadi ke
660 Kota Probolinggo,” ujar Wali Kota Habib Hadi dengan suara
menggelegar.
Habib Hadi mengaku tidak antikritik, ide dan masukan selalu ia
tampung. Menurutnya, itu lebih baik karena bisa memberi
edukasi pada menilai kesalahan orang lain. “Kelemahan memang
milik kita semua. Di kepemimpinan saya dan wakil, Semipro yang
sudah kami anggap baik untuk Kota Probolinggo maka saya punya
kewajiban untuk meneruskan yang sudah baik ini. Yang kurang
sempurna akan disempurnakan,” imbuhnya.

Habib Hadi pun menyampaikan permohonan maafnya, membuka pintu
lebar-lebar terkait masukan untuk Semipro. Ia mengajak semua
masyarakat berpikir positif, bukan hanya melihat sudut pandang
masing-masing. “Jika terus melihat sisi negatif, tidak mungkin
semua akan baik,” pesannya.
Jika ada yang merasa tidak nyaman, ia pun memohon maaf.
Apabila ada sarana dan prasarana yang kurang memadai, orang
nomor satu di Kota Probolinggo ini pun meminta maaf. “Mohon
maaf dan dimaklumi, tapi jangan mencemooh,” imbuh bapak dengan
tiga orang anak ini.
Tahun depan, Habib Hadi berupaya melaksanakan Semipro yang
lebih baik dari tahun ini. Oleh karenanya, ia meminta saran
dan masukan dari masyarakat. “Kami berikhtiar, dengan adanya
doa bisa memberi kelancaran apa yang menjadi harapan warga
Kota Probolinggo. membangun bersama rakyat insyaallah semua
akan terwujud,” tuturnya.
Habib Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan
sponsor yang sudah mendukung Semipro 2019. “Alhamdulillah
semipro luar biasa, sajian yang dilibatkan dari kesenian lokal
menjadi daya tarik masyrakat. Ke depan insyaallah bisa
memberikan yang terbaik,” pungkas wali kota yang ingin
warganya punya semangat untuk membela diri jika ada komentar
tidak benar di media sosial ini. (famydecta/humas)

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo serta Forkopimda
saat menutup pagelaran Semipro. (Foto:Rifki/Humas dan Protokol
Setda Kota Probolinggo)

