
Menilik Lahan Bakal Rumah Jokowi saat
Pensiun di Colomadu, Tempati Kawasan
Strategis

Rumah untuk Presiden Berita Olahraga Terkini Joko Widodo atau Jokowi selesai
melepaskan kedudukan pada 2024, akan tempati tanah dengan luas sekitaran 9.000 mtr.
persegi yang ada di Jalan Adi Sucipto, Dusun Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten
Karanganyar, Jawa tengah.

Harus dipahami jika lokasi tanah akan rumah Jokowi itu tempati teritori vital. Jejeran hotel
berkelas sampai restaurant eksklusif menghias jalanan di pusat daerah Colomadu itu.

Berdasar pencarian Tempo, nilai jual tanah di teritori itu lumayan tinggi, yakni dengan range
harga capai Rp 10 juta per mtr..

Secara geografis, Kecamatan Colomadu sebagai daerah kecamatan yang terpisah dari
daerah Kabupaten Sukoharjo yang lain.

Status Kecamatan Colomadu ada di sisi paling barat, lebih dekat sama Kota Solo. Bahkan
juga lokasi tanah akan rumah Jokowi itu cuma memiliki jarak sekitaran 5-6 km dari tempat
tinggal Jokowi yang berada di Sumber, Banjarsari, Solo.

Jalan Adi Sucipto sendiri sebagai lajur khusus ke arah Lapangan terbang Adi Soemarmo
Solo. Tidak jauh dari teritori itu, ada juga dua pintu tol yaitu pintu tol Ngasem dan pintu tol
Ngemplak.

Pas di sisi kanan dan kiri tanah yang sudah dibeli negara untuk Jokowi itu ada rumah makan
Taman Sari dan restaurant Grandis.

Di seberang jalannya, ada sebuah bengkel mobil besar. Disamping itu ada juga pertokoan
dan beberapa hotel berkelas.

Pengamatan Tempo, Senin, 19 Desember 2022, di lokasi tanah itu tetap berbentuk tempat
kosong. Belum kelihatan kegiatan pembangunan di sana.

Seperti disampaikan Camat Colomadu, Sriyono Budi Santoso, jika tidak ada kejelasan
kapan pembangunan akan rumah Jokowi itu akan diawali.

"Untuk pembangunan (rumah), kami tidak ada informasi," tutur Sriyono ke Tempo, saat
diminta verifikasi, Senin, 19 Desember 2022.

Tetapi Sriyono benarkan, tanah untuk akan rumah Jokowi itu sudah dibeli oleh negara dari
pebisnis atau pemilik PO Rosalia Cantik, Yustinus Soeroso.
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"Untuk luas tanahnya lebih kurang 6.000 sampai 9.000 mtr. persegi. Yang terang luas
tentunya berada di sertifikat," kata Sriyono.

Berkaitan tanah yang dibeli negara untuk rumah Jokowi itu, Sriyono akui tidak ketahui tentu
nilai harga yang telah disetujui di antara pemilik tanah dengan faksi Sekretariat Negara.

"Jika nominal jual belinya (tanah untuk Jokowi) saya tidak paham tentu. Tetapi jika berdasar
survey yang saya kerjakan dari beberapa faksi, memang harga tanah di Jalan Adi Sucipto ini
range Rp enam juta sampai Rp 10 juta ( per meter)," bebernya.

Sriyono mengaku ada kebanggaan tertentu untuk warga di Kecamatan Colomadu dengan
diputuskannya salah satunya tempat di daerah itu yang ditujukan jadi akan rumah Presiden
saat Jokowi purnatugas nantinya.

"Ya waktu Pak Bupati (Juliyatmono) memberitahukan mengenai ini, kami kejutan, sekalian
senang. Rupanya nantinya ada rumah yang ditujukan untuk Pak Presiden Jokowi saat
beliau kelak usai periode kedudukannya," kata Sriyono.

Rasa senang itu dianggap beberapa masyarakat Dusun Blulukan. Seperti dikatakan Avi, 30,
salah seorang masyarakat Dusun Blulukan yang akui suka nantinya ada rumah Presiden
dibuat di daerahnya.

"Ya terang saya suka jika nanti ada rumah Pak Jokowi dekat sama daerah saya. Siapa yang
tahu kelak ada beberapa program kontribusi, dapat dekat sama beliau," tutur Avi.

Masyarakat yang lain, Agus Purwanto, 50, akui suka bila nantinya tempat itu akan dibuat
untuk tempat tinggal Presiden Jokowi saat purnatugas. Menurut Agus, dengan dibuatnya
rumah itu di depan teritori itu semakin lebih terjaga keamanannya.

"Ya sejauh ini kan tanahnya masih tanah kosong dan kerap banyak ular. Jika kelak telah
dibuat apa lagi untuk rumah presiden, tentu semakin lebih terjaga keamanannya, ada
kegiatan, tentu saja saya sebagai masyarakat suka," kata Agus.

Bendungan Semantok juga jadi bendungan ke-30 yang sudah disahkan Presiden Jokowi.
Sasaran 50-60 saat sebelum 2024.

Jokowi menyebutkan Indonesia sudah menegaskan tempatnya jika dalam kerja-sama
antarnegara, pemerintahan tidak sekedar ingin maju bersama, tetapi sama dengan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan resmikan empat project bendungan yang sudah
selesai pembangunannya sampai tahun akhir 2022.

Presiden Jokowi bertandang ke Pasar Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan
membagi sembako dan kaus ke masyarakat sekitaran.

Juru Berbicara Milenial Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga
mempermasalahkan keputusan import beras beberapa ratus ribu ton oleh Perum Bulog.

Presiden Jokowi pagi hari ini berangkat ke Propinsi Jawa Timur untuk lakukan lawatan kerja
ke beberapa lokasi. Meresmikan Bendungan Semantok.



Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan walau periode kedudukannya hanya
kurang dari satu tahun, tetapi itu bukan dia anggap masalah.

Presiden Jokowi belum ungkap siapa figur KSAL alternatif Laksamana Yudo Margono yang
dikukuhkan sebagai Panglima TNI. Ada 4 nama bintang tiga.

Presiden Jokowi rupanya masihlah ikuti laga Liga 1 yang pernah disetop sementara karena
bencana Kanjuruhan. Ia menonton Tepat versus Persib.

Menurut Jokowi, Indonesia berkesempatan jadi lumbung pangan dan energi dunia apa lagi
energi hijau yang paling diperlukan dunia.


