
Malam-malam, Jokowi Bikin Heboh Manado Town 
Square 
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Ihsanuddin Presiden Joko Widodo blusukan ke mall Manado Town Square, Selasa 
(18/10/2016) malam. 

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melakukan pekerjaannya di pagi hingga sore hari, 
Presiden Joko Widodo memanfaatkan waktu senggang untuk jalan-jalan ke mal Manado 
Town Square di Manado, Rabu (18/10/2016) malam. 

Kehadiran Jokowi ke mal ini sudah diketahui oleh warga hingga wartawan lokal setempat. 

Begitu iring-iringan Jokowi tiba di lokasi, warga di lobi mal sudah berkumpul dan langsung 
menyambut antusias. 

Jokowi pun langsung berkeliling ke penjuru mal sambil terus dibuntuti oleh pengunjung. Ia 
ditemani oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wali Kota Manado Vicky 
Lumentut, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. 

Jokowi mendapat pengawalan cukup ketat. Lebih dari 10 orang pasukan pengamanan 
presiden terus berada di sekitar Jokowi. Belum lagi pengamanan tambahan yang dikerahkan 
dari pihak mal. 

Kendati demikian, Jokowi tetap memberi kesempatan kepada warga untuk berfoto bersama. 



Jokowi memilih warga yang hendak berfoto bersama dirinya. Setelah itu, baru Paspampres 
membuka barisan untuk mengizinkan orang yang dipilih berfoto dengan kepala negara. Salah 
satu petugas Paspampres juga merangkap menjadi juru foto. 

Meski berjalan mengitari seluruh penjuru mal, Jokowi hanya mampir ke dua toko. Di toko 
Buccheri, Jokowi membeli sepatu kulit berwarna hitam. 

Sementara di Toko Salt n Pepper, Jokowi membeli kemeja biru bermotif kotak-kotak. 

"Saya tadi beli sepatu karena diskon," ujar Jokowi kepada wartawan setelah selesai mengitari 
mal. 

Jokowi mengaku mengunjungi mall untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di 
Manado. 

Adapun pada pagi hingga siang hari tadi, Jokowi berkunjung ke Yahukimo, Papua, untuk 
meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai serta mencanangkan BBM satu harga di Papua dan 
Papua Barat. 

Setelah itu Jokowi dan rombongan langsung terbang ke Manado untuk menyerahkan sertifikat 
tanah secara simbolis kepada warga. 

Pada Rabu, Jokowi rencananya akan ke Miangas untuk meresmikan Bandara serta meninjau 
wilayah perbatasan. 

Kompas TV Jokowi Targetkan 2019 Papua Bisa Nikmati Listrik 
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