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Lampiran 1
Artikel Hoaks 1
Peringatan Untuk Seluruh Ummat ISLAM di Indonesia
Fakta dan Data :
Alur Pergerakan yang Massive Serangan Asymmetric Wars dan GERILYA CHINA
KOMUNIS Secara Sistematik meLalui Jalur POLITIK bekerja sama dgn Partai Partai
yg meMusuhi Islam
Mari kita renungkan bersama Peringatan KERAS Untuk seluruh UMMAT ISLAM.
Utk merealisasikan keinginan CHINA KOMUNIS yang sudah kontrak perjanjian
dengan PDIP Megawati
Secara Transactional, Mungkin dengan Dana MAHAR yang Sangat besar untuk
memperalat Ulama KH MA'RUF AMIN di jadikan Umpan/ Korean Sbg Proxy dan
mendapatkan Dukungan suara Ummat Islam terhadap Joko Widodo oleh partai PDIP.
Scenario Busuk :
Di Tengah Jalan
*Ketika Ummat Islam mendukung dan Jokowi berhasil menang maka Jokowi akan
mengganti KH MA'RUF AMIN dengan AHOK di dalam Tahun Pertama dengan
alasan kondisi sudah tua lalu AHOK jadi WAPRES.
Di Tahun ke 2 Jokowi akan di Ganti kan oleh AHOK ( Karena Jokowi pun, selama
ini hanya sebg Boneka)
Penggantian Joko Oei dengan berbagai Alasan.
Dengan Lengser nya Jokowi otomatis AHOK naik menjadi Presiden.
Mengapa Jokowi, tdk langsung memilih Ahok menjadi Wapres dalam Pilpres,
Karena rakyat pasti tidak mendukung Jokowi
*Karenanya Jokowi di perintahkan Megawati untuk mengangkat KH. MA'RUF
AMIN atas permintaan China Komunis lalu setelah Jokowi di lengserkan Ahok
otomatis Ahok naik menjadi Presiden Tanpa melalui Pilpres, Sesuai UU, jika
Presiden berHalangan Tetap.
Selanjut nya PKC dan Ahok sudah punya sekenario
yaitu setelah Ahok menjadi Presiden tentunya Wapres kosong maka AHOK
mengangkat HARI TANU menjadi WAPRES maka kedua Penguasa PRESIDEN dan
WAKIL PRESIDEN sudah sesuai Rencana dari CHINA KOMUNIS,
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sudah sesuai sekenario dan yang di kehendaki, lalu untuk Jokowi dan Puan Maharani
cuma di kibuli oleh China Komunis apalagi KH. MA'RUF AMIN menjadi ceritanya
PDIP dan sekutunya PKB P3 GOLKAR NASDEM HANURA PSI hanya di kibuli di
jadikan alat untuk merebut kekuasaan oleh CHINA KOMUNIS.
Inilah kelicikan China Komunis yang sangat halus permainan nya di PDIP yang
hanya di jadikan alat partai untuk meraih Kekuasaan saja oleh CHINA KOMUNIS.
Ini Dari sumb4ťdari Intelijen yang Valid.
Jika CHINA KOMUNIS Sudah BERHASIL MENGUASAI NKRI sepenuhnya maka
dengan pasti membuat kebijakan untuk menghabisi semua yang berlebel Ummat
Islam dan Pribumi secara konstitusi.
Lalu UMMAT ISLAM di tindas dan Rakyat China akan di impor besar besar-an ke
Negeri ini, serta Negeri ini dijadikan Negara Indo China. Yang merupakan bagian
dari NEGARA CHINA RAYA yang di Cita Citakan selama ini dan Indonedia hilang
dari peta Sejarah.
Mari kita Sadarkan UMMAT ISLAM, seluruh Indonesia ini.
*Rencana Busuk PKI dan PKC / Komunist di Indonesia.
Janganlah kita dan anak cucu kita menjadi sasaran korban Politik China Komunis.
Sebagai JIHAD FII SABILILLAH, Mari kita Bela Dienul Islam dan NKRI.
Agar Ummat Islam sadar, dan Jangan menJadi Korban Politik.
Agar tidak Mudah di tipu dan tertipu oleh Kelicikan CHINA KOMUNIS... Yang
bermain di balik layar yang mengendalikan bekerja sama / atas Penghianatan PDIP
dan Sekutu nya terhdp Bangsa dan NKRI untuk menJual, mengGadai kan serta untuk
Menguasai NKRI oleh Asing China
Waspadai :
Secara KONSTITUSI Sungguh Halus dan Licik Permainan Catur Politik CHINA
KOMUNIST
Sbg MUJAHID MUSLIM SEJATI, berpesan : Selamatkan Islam dan Ummat Islam di
Indonesia _
Selamatkan NKRI
_Mari kita wujudkan Ukhuwwah Islamiyah
Wujudkan PUID (Persatuan Umat Islam seluruh Dunia, (WMA /World Moslem
Association)._
#Save NKRI
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Mohon di SHARE
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=169756597252030&id=100026530723
915
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Lampiran 2
Artikel Hoaks 2
[22/10 04.51] +62 811-991-982: INFO AHAD PAGI
(Ahad, 11 Shofar 1440 H/21 Oktober 2018 M)
Kementerian Agama diganti namanya menjadi Kementerian Urusan Haji Zakat
dan Wakaf
wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementrian semata, tetapi
beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya.
Kementrian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji,
zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus.
Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2
periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di
Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah.
Di antaranya:
(1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus.
Alasannya :
tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama.
(2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan.
Alasannya:
Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan
toleransi antar manusia semakin terjaga berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika.
(3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan.
alasannya:
Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan
pribadi masing bukan ranahnya publik atau negara.
(4) peraturan hak wali asuh di tiadakan.
Tujuannya:
agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut
campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan.
inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementrian agama
dan beberapa peraturan di kementrian agama, negara tidak akan lagi melakukan
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campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan
masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan.
Tujuan utamanya adalah:
(1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama.
(2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama.
(3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan.
(4) Sekulerisme akan diterapkan total.
(5) Pernikahan beda agama di perbolehkan
Tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin
balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan
tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan
Agama, dan menjadi lembaga yang mengurusi kepentingan umat beragama, bukan
semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah
dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan
umatnya.
Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga
Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah,
pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut
pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat
beragama.
Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada
Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan
minoritas lgbt pki di Indonesia.
Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai
tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di
tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh
rezim Jokowi.
Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan
suaranya kepada Jokowi.
Jika jokowi 2 periode tercipta Sama artinya:
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Umat beragama memberikan bom bunuh Diri untuk mematikan seluruh keluarga
umat beragama.
Semoga bermanfaat...
[22/10 04.51] +62 811-991-982:
https://nasional.sindonews.com/read/902371/12/muhammadiyah-protes-jokowiberniat-ganti-nama-kemenag-1410936963
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Lampiran 3
Artikel Hoaks 3
SAYA TIDAK BENCI JOKOWI....TAPI WARASKAH SAYA SEBAGAI
UMAT ISLAM MEMILIHNYA LAGI ???
Jika ada yg tanya ; Apa alasan kalian Ingin ganti Presiden?
Mungkin tulisan i. ni bisa menjadi refrensi jika kita sulit mengungkapkan dgn kata2.
Bukan karena saya benci jokowi
Atau ada dendam pribadi...
Bukan karena saya lebih favorit prabowo...
Bukan pula karena pak Prabowo di dukung ulama...,
Karena klo bicara ulama/kyai, dibelakang jokowi pun ada ulama/kyai yg
mendukungnya...
Jadi alasan yg sesungguhnya saya menolak jokowi 2 periode
Karena saya melihat & merasakan adanya Sistem dan kebijakan2 di rezim jokowi yg
tidak menguntungkan agama saya, Islam...
_Ada kebijakan2 yg mendiskreditkan agama islam...
_Ada sistem2 yg membahayakan agama islam...
_Sistem yg mencoba menjauhkan umat islam dari syareat islam...
_Sistem yg berupaya menjauhkan umat islam tanpa sadar secara perlahan lahan dari
syareat islam...
Dengan :
_Adanya ajaran islam NUSANTARA
Adanya larangan pengeras suara dimasjid
_Adanya upaya penghapusan pelajaran agama di sekolah2
_Adanya larangan sholat di sekolah
_Adanya larangan takbir keliling
_Adanya aturan2 tentang khutbah di masjid
_Adanya aturan2 dalam beribadah yg seharusnya bukan kewenangan pemerintah
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Itu semua merupakan bukti2 kuat dan nyata yg seharusnya bisa kita cerna dgn hati
dan fikiran secara bijak, jika benar kita merasa Umat Islam yg pandai... artinya bukan
umat islam YANG DUNGU DAN BODOH !!!!
Maka sudah sepantasnya tidak memilih jokowi 2 periode jika kita memang merasa
bukan UMAT ISLAM YANG BODOH DAN DUNGU...
Lihatlah kebaikan atau keuntungan apa yg bisa kita dapat untuk agama kita bila
jokowi tetap presiden ?
Yg ada kerugian, ulama di perkusi dan mau dibikin penertiban tentang ulama kocak
dan lucu.
Jika kamu mengaku orang islam maka jangan cuma lihat keuntungan infrastruktur....
sementara agama dan aqidah kita dan anak2 kita terancam dalam bahaya...
_Keutuhan negeri terancam
_Persatuan umat islam terpecah
Maka jika kita merasa sebagai umat islam yg pandai jangan pilih pemimpin yg
kebijakannya merugikan agama islam...
Pilih pemimpin yg menguntungkan islam dan umat islam...
Jadi jika nanti sekalipun Pak Prabowo terpilih lalu kebijakan atau sistem yg dibuatnya
tidak memihak dan malah merugikan agama islam...
Maka otomatis Saya tidak akan memilih beliau kembali jadi presiden.
Faham ?
Jika anda ngaku muslim tapi pilih jokowi,
Waraskah anda ?
Dari : Eks Jokower yg sdh Insyaf
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LAMPIRAN B
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Lampiran 4
Tangkapan layar artikel berjudul “Peringatan Untuk Seluruh Ummat
ISLAM di Indonesia” di WhatsApp

Sumber : Peringatan Untuk Seluruh Ummat ISLAM di Indonesia. WhatsApp Grup
Al-Kayyis, 2019.

219

Analisis resepsi kalangan..., Nur aida tifani, FIKOM UMN, 2019

Lampiran 5
Tangkapan layar artikel berjudul “Kementerian Agama Diganti Namanya
menjadi Kementrian Urusan Haji dan Zakat dan Wakaf Indonesia” di Jejaring
WhatsApp

Sumber : Peringatan Untuk Seluruh Ummat ISLAM di Indonesia. WhatsApp Grup
Al-Kayyis, 2019.
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Lampiran 6
Tangkapan layar artikel berjudul “Saya Tidak Benci Jokowi…. Tapi Waraskah
Saya Sebagai Umat Islam Memilihnya Lagi?” di Jejaring Facebook

Sumber: Saya Tidak Benci Jokowi…. Tapi Waraskah Saya Sebagai Umat Islam
Memilihnya Lagi. Facebook. 2018.
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Lampiran 7
Tangkapan layar artikel berjudul “Saya Tidak Benci Jokowi…. Tapi Waraskah
Saya Sebagai Umat Islam Memilihnya Lagi?” di Jejaring WhatsApp

Sumber : Peringatan Untuk Seluruh Ummat ISLAM di Indonesia. WhatsApp Grup
Al-Kayyis, 2019.
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LAMPIRAN C
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Lampiran 8
Pedoman Wawancara

Pra sebelum baca artikel hoaks
-

Latar belakang informan (nama, usia, pekerjaan, Pendidikan terakhir)

-

Seberapa sering mengonsumsi media?

-

Berita jenis apa yang sering dikonsumsi?

-

Dimana/media apa yang sering menjadi tempat baca berita?

-

Apa media sosial yang Anda gunakan sehari-hari?

-

Apakah WhatsApp menjadi salah satu media komunikasi yang sering Anda
gunakan sehari-hari?

-

Apakah Anda Masuk ke dalam grup WhatsApp?

Pasca setelah baca hoaks
-

Bagaimana tanggapan Anda terhadap artikel ini? Apakah artikel ini
mengkhawatirkan?

-

Apakah artikel ini mengandung kebenaran?

-

Apakah pesan dalam artikel ini benar terjadi atau dialami oleh Anda?

-

Apakah Anda menyetujui atau mempercayai artikel ini? Atau adakah poin-poin
yang ada setujui dari artikel ini?

-

Apakah Anda akan berniat untuk membagikan artikel ini kepada grup ataupun
orang-orang terdekat?
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-

Apakah sosok Jokowi yang digambarkan dalam artikel tersebut benar adanya?

-

Kalau tidak sesuai bagaimana pendapat Anda tersendiri tentang Jokowi?

-

Apakah Anda pernah mencari tahu kebenaran atau informasi dari media
mainstream?

-

Anda memilih siapa saat pilpres 2019 kemarin?
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LAMPIRAN D
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Lampiran 9

Endang Triningsih
Usia – 52, D3 Sekertaris, Ibu Rumah Tangga
T: “Sering tidak mengonsumsi berita sehari – hari?”
J: “Kadang – kadang baca, kadang - kadang ngga, sekarang banyakan menyeramkan, jadinya
pusing, males, banyakan grup di ta’lim gitu ya banyak yang serem jadi saya hapus – hapus
aja lah, kita takut fitnah. Percuma ya ngaji gini – gini kita gatau kebenarannya gitu kan ya
jadi saya diem aja. Bodo amat lah ya hahaha.”

T: “Terus kalo baca berita di mana bu?”
J: “Di grup – grup itu, di grup - grup ta’lim, kan banyak saya ikut ya di whatsapp, Instagram
ngga, Facebook ngga.

T: “Baca berita selain di Whatsapp ada gak bu?”
J: “Ngga, hanya di whatsapp aja.”

T: “Sehari bisa baca berapa banyak berita bu?”
J: “Kalo baca mah banyak mba kadang – kadang sampe wehh, kan banyak grup ta’lim ya.”

T: “Ibu masuk berapa grup ta’lim bu?”
J: “Ada 9 kali mba, makanya, banyak banget itu juga.”

*Baca berita 1*

T: “Menurut ibu gimana setelah membaca itu bu?”
J: “Saya sih gapercaya mba, kalo yang ini mbak yang ahok untuk naik jadi wapresnya Jokowi,
karena pas aku relawan kumpul kan memang isu – isu begini, dan ada yang bilang itu tidak
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benar, tidak semudah itu mekanisme wapres, tinggal nyomot orang kaya gitu, gabisa, itu
ada prosedurnya nanti ya kan. Prosedurnya melalui mk, melalui pemilihan gitu gitu, di DPR
MPR gasegampang itu.

T: “Jadi skenario ini tuh ibu gasetuju gitu ya, karena ga gasegampang itu ganti cawapres gitu
kan ya?
J: “Gasetuju, iya, sekarang kaya wapres gubernur aja, wagub aja kan susah itu ya kan,
walaupun waktu itu kan Gerindra akan menyerahkan untuk PKS ternyata kan dia memang
masih tarik ulur kan, tak bersyarat tadinya untuk PKS ternyata ga dikasih sampe sekarang
gubernur DKI mana udah berapa bulan gaada kosong kan ga semudah itu musti ada
rapatnya, antara partai - partai itu, misalnya PKS nyalonin kan ga satu, tiga yang disetujui
siapa nanti gitu kan mba, ga segampang kadang – kadang orang ngomong ini – ini, itu kan
karena mudah orang ngomong ya dia gatau mekanismenya, apalagi kalo orang yang udah
kaya mahasiswa segala kan tau kan cara - caranya ga segampang itu kan, pemilihan senat
aja gimana kan mba haha rumit kan.”

T: “Jadi menurut Ibu ini mengandung kebenaran atau ngga?”
J: “Ngga, gaada kebenaran.”

T: “Terus kalo ibu misalnya dapet berita ini bakal di share atau ngga?”
J: “Ngga, saya hapus.”

T: “Kalo misalnya Ibu kan gapercaya, otomatis Ibu ingin mencari kebenaran dong berita ini
bener apa ngga, Ibu nyarinya dimana gitu?”
J: “Saya kan banyak kenal TKN, terus orang – orang itu ya hukum, ahli – ahli hukum, saya
nanya ini bener gak sih, kadang – kadang hanya fitnah gitu, kadang – kadang kok kaya ngilu
gitu ya, saya tanya, saya share japri gitu ya, ini benar gak sih, nggak lah bu endang, gaada
begitu – begitu, kita kan harus ada mekanisme yang benar, kita ga segampang itu lompat
gitu, kaya kita misalnya wakil kepala sekolah, wakilnya ilang terus ngambil siapa jadi wakil
gitu gabisa katanya, kita harus ke sini dulu ke pengawas dulu setuju apa ngga, ga segampang
itu.”
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T: “Jadi cara Ibu buat ngecek fakta atas kebenaran berita itu dengan mencari ahlinya
langsung?”
J: “Iya dengan mencari yang ahlinya lah mba, yang dia memang saya anggap pinter ya, saya
anggap tau lah ya gitu masalahnya gitu. Jadi memang saya ngga gaakan percaya gitu loh
mba, apapun, bukan karena saya Jokowi ya, tentang Prabowo pun yang ini – ini ga
segampang itu percaya, fitnahnya yang itu itu, gapercaya. Kalo gampang percaya kan kita
takut dosa juga mba, kita meng-iya kan itu udah sama dosanya, makanya saya kadang –
kadang, kalo pun ya mba saya dapet yang bagus ya istilahnya, jawaban yang dianggap saya
dia pinter dia bener, tapi saya juga ga seratus persen meng-iyakan saya masih yaAllah gitu
lah balik lagi sama Allah memang kalo bener begitu misalnya dia jelek apa gitu ya mudah mudahan sadar lah gitu. Semua itu kan untuk rakyat bukan untuk mereka golongan gitu aja
sih, gaharus ikut – ikutan jadi jelek – jelekin gitu ngga lah.”

T: “Menurut Ibu sosok Jokowi disini gimana, maksudnya dalam berita ini Ibu mengiranya
Jokowi ih Jokowi tuh gakaya diberita yang ini gitu.”
J: “Ngga – ngga, dia, dia itu ya memang orangnya gimana ya, karena aku baca juga ya dari
riwayatnya dia itu memang sederhana. Memang awalnya kita dulu aku mengira dia
bonekanya Megawati gitu ya, sekarang ternyata tidak, jadi dia Megawati pun gaada haknya
untuk dia banyak omong untuk Jokowi gaada, karena dibelakang dia kan banyak jadi dia
Megawati yang dianggep Ibu ya dia ngasih saran gini nanti dipertimbangkan sama Jokowi
dan dewan - dewannya, nasehat dia kan banyak juga gitu, ga tiba – tiba misalkan Megawati
ngomong kamu harus begini, harus a gitu, dia gabisa jalanin begitu, dia harus ada
persetujuan penasehat dia juga, karena Negara bukan rumah tangga, rumit sebetulnya.
Kaya kemaren tuh, kan di KPU kan kita dateng mba ke KPU saya sama berapa orang gitu kan,
yaitu diterangin gini – gini, yaAllah saya bilang kasiannya KPU serumit itu, sepayah itu masih
ya namanya manusia ada salah pasti ya namanya lelah mata itu kekomputer gitu ya salah
masuk ya wajar lah tapi kan udah dibenerin gitu, tapi kalo saya ngeliat orang yang maki gitu
kan coba deh yang maki kerja begitu deh yakan, aduh yaAllah kasian deh liatnya, sampe
kadang – kadang kita pegang handphone aja berapa jam aja udah cape ya matanya itu kan
harus bener – bener, ya kalo salah wajar lah, dia juga kan gasengaja istilahnya tapi sampe
mencaci - maki KPU ngeri gitu, ngilu lah rasanya.”

T: “Jadi ini skenario ini tuh kan katanya ada Cina, Komunis, gaada ya?”
J: “Gaada, anak komunis pun udah ga komunis kan, jadi saya gapercaya. Anak komunis pun
tau ya sekarang, walaupun bukan islam ya istilahnya, dia tetep punya agama punya tuhan
gitu loh, karena dia tau kalo komunis itu kan kaya di Rusia jaman dulu, Rusia sekarang aja
udah banyak Islam, banyak yang Muslim. Cina – cina itu juga kan punya agama, kalo ga
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Konguchu, Kristen, Katolik, Budha, Hindu kan, iya mereka semua punya agama gaada yang
gapunya agama gitu, orang – orang kaya pribumi jawa itu kan, dulu kan banyak yang
kepercayaan Islam, sekarang udah banyak yang berubah lah, tapi ya memang kalo adat
istiadat kaya apasih ya, tentang kembang gitu, masih adalah masih gitu, memang pelan –
pelan kaya kita kan tahlilan itu kan kalo menurut yang sunah banget kita gaboleh tahlil ya
kan.”

*Baca berita kedua*

T: “Misalkan nih Ibu banyak masuk grup kan ya, terus kan pasti ada yang ngeshare tentang
Jokowi, terus ibu menanggapinya gimana? Kesel gak bu?”
J: “Iya, gatausih definisi menghina orang gimana, tapi saya gapernah jawab.”

T: “Pokoknya Ibu gasetuju kalo Jokowi yang seperti di gambarkan, jadi berita seperti ini ibu
gaakan shar eya?”
J: “iya gaakan share, berita bagus pun jarang saya share. Walaupun berita ini bagus tapi saya
pikir pasti belom tentu sebagus ini, pasti ada salahnya.”

T: “Ibu kalo cek fakta, selain contact temen ibu pakar hukum, Ibu cek di google apa ngga?”
J: “Ngga, males kadang google juga suka palsu gitu.”

T: “Kalo misalnya ada berita bagus tentang Jokowi ibu share juga ngag?”
J: “Ngga, ngga tentu juga, gajuga, karena kadang ada yang terlalu memuji banget, tetapi
menurut saya biasa aja gitu kan. Suka kelembutan dari Jokowi aja gitu.”

T: “Tapi ibu pernah share tentang Jokowi? Ke grup apapun? Sekali – sekali gitu?”
J: “Ohh iyaa kadang kadang mba tapi ga kegrup, lebih kearah japri sih gitu. Nanyain ini bener
atau ngga sih gitu.”
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T: “Jadi 2 berita yang ini tuh menurut ibu gaada benernya sama sekali?”
J: “ngga, ngga.”

*baca Berita ketiga*

T: “ini mungkin dari yang ga pro sama dia ya bu, dia mendekati santri supaya dapet suara
dari umat islam, menurut ibu gimana?”
J: “ya ngga gitu lah, dia kan bilang saya gatakut sama siapapun saya cuma takut sama Allah
kan, ya kalo dia difitnah malah seneng dia pahalanya kan banyak.”

T: “Menurut Ibu, Jokowi sosoknya tegar sabar walaupun di fitnah?”
J: “iya sabar, sabar banget.”

T: “Setelah membaca, menurut pendapat Ibu gimana?”
J: “Kalo Jokowi itu Islamnya memang nggak lah apa yang dibilang ada penghapusan agama
di pelajaran gitu ngga tetep, itu juga ngga wewenang presiden, itutuh kaya gitutuh bukan
wewenang presiden, kalo presiden itu udah diserahkan ke menteri – menterinya gituloh,
tugasnya apa tugasnya apa, Menteri Pendidikan dan kebudayaan itu nanti kan untuk
kurikulum konsultasi sama Menteri agama gitu loh ya kan, itu udah gaada haknya lagi
presiden tuh, presiden itu tugasnya lain gituloh, makanya itu menghapus agama itukan
ketauan mereka semua, gaakan dihapus, ktp pun gaakan dihapus itu bohong itu.”

T: “Jadi Ibu harapannya itu ya?”
J: “iya haha, pengen sih.”

T: “Jadi Ibu gasetuju sama sekali percaya sama berita ini ya?”
J: “kurang berbobot kalo menteri agama. karna agama orang – orang sekarang kan bagus
bagus ya istilahnya. Jadi agama islam harus jadi contoh banget gitu, ngilu rasanya tuh kalo
Menteri agama tuh ngga jalanin yang bener bener gitu.”
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T: “Pokoknya ibu gasetuju ya bu dengan artikel ini gitu ya? Jadi gaada kebenaran sama sekali
dalam artikel ini? Ibu gabakal share ya kalo kaya gini ya berarti ya, faktanya juga berarti kalo
kaya gini nanya ketemen?”
J: “Iyaa nanya ketemen, kadang juga males lah gausah gitu, hapus – hapus aja. Kesel mba.”

T: “Ibu selalu kesel berarti kalo ada berita Jokowi?”
J: “Kadang – kadang fitnah gitu loh, ini orang kok menghujat orang, walaupun bener dan
tidaknya itu udah menghujat udah dosa. Kita mengorek kesalahan orang kan udah dosa
mba. Sedangkan Allah aja menutupi aib kita. Walaupun itu bener orang itu begitu.”

T: “Ibu sendiri memaknai sosok Jokowi gimana sih? Sosoknya lembut atau gimana gitu?”
J: “Dia baik mba, untuk agama biasa ya, tapi dia jalanin kan. Tapi pembangunan juga kan
banyak banget positif banget utang memang utang ya kan tapi ada buktinya coba jaman
Soeharto, utang berlipet mana buktinya kaga ada, jaman SBY kemaren juga gitu sama,
makanya SBY kan sekarang merapat kan ke Jokowi gitu. Makanya mudah - mudahan ya
semua tuh ada satu super berpihakan Allah ya istilahnya ya kalo Allah ga ngizinin ini ya
gaakan gitu ya kan gitu. Makanya kalo ada yang ngasih saran jangan lah mba ikut – ikut
people power, itu nanti kita yang rugi, kita satu dosa ya kan, dalam hukum aja people power
itu makar kan mba, gaboleh karena itu kan pemerintahan masih pemerintahan sah ya kan,
kecuali kaya jamannya soeharto ya kan, udah 32 tahun tidak ada apa apa dan mau terus.
Jaman Soeharto kan perdamaian negeri tau sendiri, bapaku dulu arus golkar, sekarang kan
ngga. Kalo ngga dikeluarin dipecat kan gitu.”

T: “Tapi Ibu kalo misal baca – baca berita kaya gini berarti gaada terlintas pikiran ohh
ternyata Jokowi tuh kaya gitu, jadi Ibu tuh tetep yah pendirian Ibu?”
J: “iya, karena saya tau mba dari awal, dari 2014 itu kan, saya tau saya baca gitu kan, dari
buku tentang Jokowi dikasih temen, tentang keluarga gitu – gitu dan ternyata buktinya juga
memang begitu gitu loh sesuai dengan apa yang buku itu saya baca gitu ya kan.”
T: “Jadi dari awal Ibu sudah menentukan kalo Pilpres 2019 ini tetep pilihan Ibu dari awal
Jokowi gitu?”
J: “Iya, emang. Tapi saya gagitu mba yang ga maksudnya harus terus gimana gitu kan, saya
memang ikut clubnya gitu kan, tapi ya kita bahasnya diri kita sendiri gitu
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T: “Ibu masuk di grup Al-Khayyis sejak kapan?”
J: “Sudah lama, AL-Khayyis banyak Prabowonya cuma kita berdampingan enak gituloh. Kalau
di Teh Rini AA Gym harus Prabowo, dan saya keluar. Kalo memang harus Prabowo saya
keluar dulu gitu, pernah ada yang kaya gitu. Saya di japri juga, Bu Endang 01 atau 02? Dan
saya jawab, say amah gamalu dan gatakut mba.”

T: “Jadi Ibu pernah menemukan yang kaya gitu ya? Sering apa ngga bu?”
J: “Ngga, cuman Teh Rini aja tapi mereka masih Japri aku gitu dan digrup itu kok gaada unsur
– unsur agamanya gitu saya bilang di grupnya dan semakin kesini semakin politik doang
kampanye doang, tapi tiap aku mau pengajian di japri gitu.”

T: “Tapi Ibu di Al-Kayyis gapernah kaya gitu kan? Dapet dapet pertanyaan kaya gitu?”
J: “Ngga kok ngga.”

T: “Di Al-Kayyis sendiri banyak konten politiknya gaksih menurut ibu ya?”
J: “Satu orang itu doang, yang gapernah ngaji tapi pedes banget kalo ngomong, yang lain sih
gaada yang gitu.”

T: “Jadi Ibu sendiri kesel ya kalo ada orang yang ngeshare tanpa tau kebenarannya?”
J: “Iyaa kesel, agamanya gaada itu. Kalo agamanya ada gabakal ngeshare yang kaya gitu.”

T: “Ibu sendiri nih misalnya memaknai berita ini tuh sebagai apa selain hoax? Misalnya
fitnah atau apa gitu?”
J: “iyalah mba fitnah, banyak fitnahnya, ngeri itu.”

T: “Jadi tidak ada kebenaran sama sekali ya menurut ibu ya?”
J: “Tidak ada. Pokoknya siapapun nanti pimpinannya, Allah tuntun jalan yang bener, gituloh,
rakyatnya terutama dan agamis, menjalankan agama yang bener.”
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T: “Terus kalo misalnya berbagai hoax katanya Jokowi Cina Komunis lah, Anti-Islam lah tidak
benar?”
J: “Ngga itu, dia anti-islam dia gamungkin lah bikin Hari Santri haha.”

T: “Jadi gaada Hoax manapun yang menggoyahkan hati Ibu dari Jokowi ya?”
J: “ngga gaada Inshaallah gaada.”
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Lampiran 10
Leli Lindati
49 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Karyawan Alliance (Financial Consultant), S1

T: “Ibu sering mengonsumsi berita sehari – hari?”
J: “Inshaallah, baca berita.”

T: “Biasanya baca beritanya tentang apa?”
J: “Lebih banyak lingkungan hidup, ekonomi, politik, masalah kependudukan, masalah sosial,
budaya, banyak gitu ya.”

T: “Baca beritanya dimana?”
J: “Karena langganan Kompas, kalo Whatsapp gak saya jadiin rujukan, tapi saya selalu
mengambil koran mainstream, media mainstream mau online mau media cetak, saya lebih
memilih mainstream yang lebih bisa dipercaya, saya gamau media abal – abal hehe.”

T: “Berapa lama udah langganan kompas?”
J: “Dari awal nikah, tahun 98 sampe sekarang masih langganan, kalo yang lain – lain lebih
banyak majalan sih kadang – kadang juga dulu.”

T: “Ibu sebelum pilpres ini udah memikirkan belum ada calon yang sudah ibu mau pilih?”
J: “Sebelum pilpres ngga, saya kan gabegitu ini ya, gabegitu, pokoknya saya menentukan itu
biasanya sebulan sebelumnya gitu ya, tapi karena melihat hoax terus ujaran kebencian
kepada sosok Jokowi nah dia gapernah membalas, gapernah membalas, terus mereka juga
pake tameng agama, fitnahnya juga gencar dari tahun 2014 dan dia diomongin sama temen
– temen kita ya, saya juga udah nasehatin takut dosa ya kalo fitnah itu kan kalo misalnya
tidak terbukti bisa balik ke diri kita, sementara dia itu fokusnya kerja itu kan masalah sepele,
nah negara lain udah maju kita masih berputar – putar aja masih masalah nyinyiran, ujaran
kebencian, fitnah, kita kapan majunya, akhirnya kita lelah untuk ngurusin masalah
kebencian itu sendiri, sementara kalo ngeliat negara – negara lain udah berapa tahap
kesana, kita masa mundur kebelakang, nah itu yang saya pikirin sih. Terus masyarakat juga
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jadi terbelah, jadi sesama musli m sendiri sampe dibilang kafir, sesat, dan saya juga
ngerasain sampe dibilang komunis loh.”
T: “Itu dari grup Whatsapp atau apa?”
J: “dari temen, temen biasa temen ngobrol kaya gini, bukan pengajian, temen, tapi temen
ngobrol. Karena dia terlalu fanatik, kebetulan manggil ustadnya, ustad yang sering
mengajarkan ajaran kebencian dan pelajaran keimanan gaada, aqidah akhlak gaada,
bahasan tentang syariah fiqih gaada, tapi lebih menggiring opini untuk membenci
seseorang.”

*baca berita 1*
“Ini ngambil dari mana? Dari dari grup wa? jahat banget ya, kenapa Ahok semua ya? dan
emangnya gampang kita kan ada undang-undangnya, nih yang nggak tahu akan ke plintir,
karena undang-undang kita kan udah jelas dan presiden gak bisa memilih wakil presiden
karena setara sebetulnya. undang-undang kita tuh bisa nggak bisa seperti ini, kita bukan
negara main-main semua maunya aja, bukan negara otoriter, nih kalau yang gak ngerti
tentang ketatanegaraan bisa gawat dan kita berhubungan antar bangsa dan negara tidak
memandang apapun ideologinya kan kita berdagang sama Negara Amerika dengan Arab
bahkan kalau bisa sampai ke Afrika ke Amerika Latin itu bisa hubungan dagang biasa. Kalau
pun minta bantuan negara lain juga minta bantuan sama Cina karena ekonominya itu lebih
baik dari pada Amerika, Turki waktu lagi krisis juga minta tolong nya ke negara China dan itu
bukan berarti langsung tiba-tiba Turki jadi komunis gitu, kan terlalu menyimpelkan
menyederhanakan masalah gitu jadi langsung Kalau A akibatnya B kan Nggak nggak seperti
itu kan ini kan ilmu sosial masih banyak indikator lain dan Cina itu sendiri udah nggak bukan
negara yang itu Vietnam juga udah nggak ada boleh dibilang selama Perang Dingin kan
komunis itu udah nggak ada dan itu kejadiannya tahun 88 kan Soviet udah runtuh kemudian
Cina udah berubah udah bukan negara komunis lagi terus apa yang ditakutkan dari sebuah
komunis? terus PDIP berdiri tahun 98 setelah reformasi. Pemilihan umum pertama itu PDIP
terus kenapa dibilang komunis? inikan PDIP Perjuangan, kan jadi konstentan itu pemilu
tahun 98 makanya fitnahnya itu benar-benar luar biasa dan Megawati udah nggak mikirin
masalah gituan, masa bodo gitu gak klarifikasi nggak apa-apa ahirnya terus-terusan pada
berdiri tahun 98 nggak ada hubungannya sama komunis. Saya keluar dari grup karena
enggak mau terus mengklarifikasi, aura negatif saya jadi kesedot. Saya sendiri aja enggak
mau tuh di FB itu ada pokoknya yang negatif saya nggak mau mendingan saya hapus gitu
saya tutup gitu, karena kita jadi bawaannya kesal nggak mau saya, jadi istrighfar aja jadi
nggak happy. Kalau saya udah saya hapus aja sih habis tetap berteman sih tapi kalau dia
ngeshare makanan ngeshare apa gitu ya apa itu saya terima tapi pas udah ke arah
kebencian saya nggak nggak mau.
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T: “Jadi pendapat Ibu itu jahat?”
J: “Jahat, jahat terus mengatasnamakan agama untuk menyudutkan pihak tertentu, Kenapa
kebenciannya itu ke PDIP? Iya kebenciannya ke Jokowi terus kayaknya karena Emang ada
Ahok Ya dijadikan alat karena emang jadi karena dia labelnya Cina kebetulan non-muslim,
nah itu dijadikan alat kita harus memusuhi etnis tertentu terus untuk memusuhi orang yang
bukan beragama Islam, walaupun memberikan kemaslahatan.”
T: “Ibu bener – bener gasetuju dengan artikel tersebut?”
J: “Ya.”

T: “Gasetujunya karena mungkin menggiring opini?”
J: “Pertama menggiring opini terus padahal itu secara ketatanegaraan ya sistem
pemerintahan ketatanegaraan kita itu udah ada sistem yang baku udah ada undangundangnya orang yang gak tau ketatanegaraan yang gak bisa baca undang-undangnya yang
gak pernah mengikuti proses gimananya kan semua mekanisme semuanya itu kan udah ada
dan kita nggak bisa membalikan ujug-ujug gitu istilahnya semau maunya gitu kayak
perusahaan milik sendiri pun nggak bisa gitu biasanya ada musyawarah dulu Apalagi urusan
yang besar negara besar dan kita ada 34 provinsi di situ lembaganya juga kan terpisah di
dekat yudikatis, eksekutif, terus legislatif dan itu yang mengangkat Presiden itu kan lembaga
tertinggi di tangan kedaulatan rakyat bukan di DPR lagi tapi udah di MPR nah ini kok
gampang banget dan itu kuota forumnya itu kan harus terpenuhi. 3/4 dari anggota harus
hadir selain terpenuhi 3/4 yang hadir yang menyetujui juga harus terpenuhi gitu dan dia
nggak gampang gitu. Terus memilih yang ini, nggak bisa dan itu harus dipilih lagi diadukaduk lagi apa lagi anggotanya itu kan nggak semuanya dari PDIP ada dari partai lain dari
oposisi maupun dari partai koalisi dan itu semuanya itu sangat itu dinamis nggak bisa
semudah itu gitu.”

T: “Terus yang dilakukan ibu kan ga setuju nih ya otomatis, apa nih?”
J: “Kalau saya kebetulan ngga baca yang seperti ini, cuman desas desus yang seperti ini,
kalaupun ada saya nggak pernah ini nggak pernah peduli saya hapus dan saya nggak mau
gitu.”

T: “Ibu itu tadi katanya Bu mengklarifikasi itu biasanya ketemu orangnya langsung berarti
ya?”
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J: “Saya biasanya kan nggak pernah gimana ya karena ketemu langsung gitu ya, ketemu
langsung orangnya itu ya ketemu langsung orangnya Ini Nah dia ya seperti itu dia
ngomongnya seperti itu ya begitu deh.”

T: “Jadi ibu memberikan klarifikasi, argumen ya, kalo ketemu langsung mungkin ya, kalo
mungkin kalo di media sosial?”
J: “Kebetulan sekarang udah gamau ketemu lagi haha, dia kan udah memutuskan
silaturahmi gara-gara seperti ini ya katanya dia kan udah kita putus hubungan silaturahmi
haha.”

T: “Terus karena ibu gasetuju, ibu pernah ga cek fakta atau gimana, di google atau gimana?”
J: “ya enggak kan saya kan udah udah itu saya baca koran ya kita juga punya ininya ya sistem
pemerintahan yang udah baku yang enggak bisa dirubah dan kalau yang begini nih ya nggak
mungkin gitu karena kita pake nalar pake logika terus pakai pengetahuan yang kita miliki
dan ngga gampang Nggak gampang untuk ini kan pokoknya nggak semudah itu naik ini naik
terus diganti disingkirin, itu kan gabisa, gagampang, gabisa semudah itu.”
“dan orang yang nyebar itu saya tau, temen saya, saya ga unfollow, unfollow kan gabisa
masuk. Kalo yang garis keras saya udah unfoll.”

*baca berita kedua*
Kayanya kalo menteri agama ada, nah kalo urusan zakat dan wakaf itu emang ada terpisah.
Departemen agama itu kan dibentuk itu kan dari tahun 45, dan cuma ada di negara
Indonesia. Tau ga sejarah departemen agama sendiri? Karena tujuh kata di dalam piagam
jakarta yang sesuai dengan BPUPKI itu diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Nah itu
akhirnya minta supaya ada departemen Agama yang mengurusi umat islam, hajat umat
islam itu melalui departemen agama. Nah kalo Haji dan wakaf, itu karena banyak
penyimpangan dana haji jadi harus di urus sama orang yang profesional. Inshaallah di zaman
Jokowi itu udah ada, jadi Haji dan zakat di urus bukan orang yang, departemen agama
sebetulnya kan bukan orang yang ngurusin ahli dibidang masalah seperti itu gitu, masalah
kepengurusan uang yang segitu besarnya wakaf dan haji. Jadi sebetulnya ini adalah
kebutuhan umat islam yang tambah banyak dan tambah kompleks, bukan malahan
mengecilkan. Tapi isu itu kok dibuat malahan seolah – olah gaada departemen agama.
padahal dibikin departemen agama itu selamanya akan ada sampe hari kiamat, selama
masih ada NKRI selamanya akan ada. Gadihapus, nah ini badan zakat dan wakaf itu terpisah
supaya lebih profesional, urusan haji tuh terpisah. Karena negara- negara lain kaya cina itu
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ada lembaga haji dan wakaf. Ada urusan haji diurusin, masalah keagamaan udah bebas. Itu
tuh yang kasus uygur itu sebetulnya kasus separatis, tapi dibesar besarkan. Karena emang
satu grup, orang ISIS uygur, pokoknya sama sama aliran garis keras larinya ke al-qaeda sama
ini. Uygur itu orang yang dihajar sama cina itu sebetulnya orang ISIS gitu, masuk lewat jalur
chezchnya itu. Keadaan masjid tambah banyak, pengajian ada, UIN aja ada ya di Beijing di
beberapa tempat malahan ada di zaman sekarang. Nah kalo uygur itu kaya separatis gitu
kaya di papua ada ini itukan urusan mereka. Nah itu dipelintir beritanya seakan akan cina itu
menghabisi umat islam padahal ngga. Ya itu kan kalo ada yang berontak otomatis negara
pengen aman gitu. Ada orang – orang yang seperti itu.”

T: “Menurut pendapat Bu Leli gimana nih?”
J: “Bohong, ini berita bohong.”

T: “Tidak mengandung kebenaran sama sekali gitu?”
J: “Tidak mengandung kebenaran, dan sangat tendensious untuk menjatuhkan.”

*baca berita ketiga*
“Nah ini bohong juga, berita bohong.”
T: “Ada poin – poin yang menjadi perhatian Bu Leli ngga?”
J: “Ngga ada tuh yang kebijakan mendiskreditkan agama islam gaada, yang membahayakan
agama islam gaada, gaada semua. Ajaran Islam Nusantara kita kan halal bihalal, terus
adanya beduk, adanya ta’jil, kan ada di kita doang haha. Itu kan istilahnya kan, Nabi
Muhammad itu kan orangnya ramah, baik gitu ya, itu sebetulnya sifat – sifat itu ada di
dalam masyarakat indonesia yang ramah ramah, yang budinya halus, yang itu makanya
islam berkembang di Indonesia secara damai karena tabiat rasul itu sebetulnya ada disini,
Nabi Muhammad sendiri berbeda sama tabiatnya sama karakternya, orang Arab yang
istilahnya paling jahiliyah ya di saat itu itu paling jahiliyah itu Bangsa Arab dan islam itu
berbeda dengan ini karena itu. Jadi kita kalo menilai agama itu Islam itu berbeda dengan
arab, kalo arab itu kan masalah budaya. Kita mau manggil mba mau manggil teteh bukan
berarti kita kehilangan keislaman, itu kan hanya masalah bahasa, terus diganti ukhti atau
apa. Itu kan cuman masalah bahasa, di arab juga ada yang agama yang non-muslim.
Masalah islam nusantara itu kan istilahnya sesuatu yang baik yang sesuai dengan ajaran
islam disini, ya dilanjutkan gitu tabiat orang timur ya, orang Indonesia, orang Malaysia,
orang Asia tenggara, orang timur jauh, orang Jepang, orang Cina itu kan menghormati orang
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tua. Orang tua tuh kaya jimat, itu kan tabiat yang bagus yang diajarkan Rasulullah. Sesuai
dengan kita, banyak hal kita suka silaturahmi suka ini, tabiat yang bagus ya diserap gitu
kan.”

T: “jadi Ibu gasetuju ya?”
J: “Ya istilahnya banyak ya gajadi masalah, karena emang ada orang yang ingin berusaha
mengajarkan islam itu identik dengan arab. Semua yang berbau arab itu dianggap islam,
padahal ngga. Islam di eropa pasti berbeda dengan islam di Indonesia, islam di Arab dan
pakaiannya juga beda, kan ada pakaian adat Bosnia, muslim juga pakaiannya, syar’i juga
gitu. Islam Nusantara itu bukan hanya Indonesia terlalu sempit ya, se-Nusantara, Malaysia,
Indonesia, Filipina. Masyarakat Balkan kan pakaiannya beda lagi, kalo kita kan cenderung
kan bajunya gabisa gamis, gabisa apa, kalo masih di Jakarta, nah kalo di daerah – daerah kan
gabisa dan itu bisa osteoporosis loh pake cadar pake baju gitu hati hati juga bisa lebih dini
mengalami pengapuran tulang dari pengaruh baju. Makanya kalo di negara kaya irak itu kan
ada pantai yang terbuka khusus perempuan semua, yang jaga perempuan juga. Nah itu
supaya untuk mencegah osteoporosis jadi ada berenangnya ada ininya ada untuk itunya,
karena banyak muslimahnya tuh terkena osteoporosis. Makanya ada tempat khusus
muslimah, untuk berjemur, untuk olahraga, untuk apa gitu, itu dijagain yang liat muslimah
juga, sama ada anak – anak paling. Dan itu masih sopan juga.”

T: “Nah itu jadi gimana pendapat bu Leli?”
J: “Penghapusan pelajaran agama di sekolah kan gaada, malahan disekolah – sekolah
manapun sebelum masuk kelas baca qur’an. Malahan tambah banyak, ada btq, baca tulis
quran, ada ini. Itu jamannya jokowi loh bukan nanti periode kedua. Jadi kayanya gamasuk
akal haha, larangan solat disekolah. Kayanya lagi banyak bangun masjid disekolah – sekolah
haha. Larangan takbir keliling udah dari kemarin – kemarin, bukan dari jaman jokowi aja
karena banyak kan yang kebut – kebutan banyak yang gapake helm banyak yang apa gitu,
bahaya gitu, kalo takbir keliling di kampung pake beduk sih gapapa, yang dilarang itu bukan
melarang takbirannya, tapi melarang itu perilaku ugal – ugalan di lalu lintas. Jadi kadang kadang melarang itu bukan berarti larangannya itu bukan melarang ke takbirannya tapi
larangannya itu ke undang-undang lain, undang – undang lalu lintas gitu peraturan lalu
lintas nah itu yang banyak dilanggar oleh yang melakukan takbiran keliling. Kadang-kadang
sebetulnya yang di omongin ini nyambungnya udah suudzon aja gitu kan. Terus kan banyak
kecelakaan juga, kadang – kadang yang gapuasa, ikut takbiran, mabok juga haha. Minum
oplosan, bener ga kan yang dicari itu hura – huranya, kalo saya sih suka aja takbiran kan
nyuruhnya takbirannya di masjid, khusyuk gitu merenungi gitu, kayanya gitu masalah
begituan dijadikan alat untuk menjatuhkan.”
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T: “Jadi dari ketiga hoax ini bener – bener tidak ada yang mengandung kebenaran ya?”
J: “Gaada yang mengandung kebenaran, kan mba sendiri udah bilang hoax. Kalo saya
kebetulan ga menerima seperti itu ya cuman emang ya saya emang orang-orang seperti itu
gak saya follow sih.”

T: “Jadi udah ya Ibu kalo misalnya nyari berita kaya gitu dari koran, majalah gitu?”
J: “Majalah, koran dan saya emang gaberminat masalah gituan. Saya kan lebih senang ke
positif saya juga gamau mengklarifikasi sih.”

T: “Jadi yaudah kalo nemu yang kaya gini langsung hapus – hapus aja gitu ya?”
J: “Hapus aja, dan saya ga dishare, apalagi dishare dihapus langsung haha. sayakan lebih
seneng ya lebih baik saya produktif.”

T: “Ibu Leni pernah waktu masih di grup sering nemu hoax kaya gini gak sih?”
J: “Iya di grup, di wanya dia. Nemu, sehari itu bisa sampe 5 hoax itu masuk, kadang-kadang
10 dan banyak yang termakan dan banyak pendukung ada pendukungnya juga, justru yang
berisik itu yang nyebarin hoax. Saya kan cuman sekali – kali doang ya kadang-kadang
klarifikasi, terus kita juga mengajarkan pake nalar, by data, bukti gitu jangan cuman itu
doang, itu kan tendensius banget beritanya, menjatuhkan, terus apa untungnya sih.”

“saya kan pernah bilang sama bu hari, lebih percaya ini nih ahli konsultan keuangan yang
tadi katanya ekonomi dikuasain cina, sama ini katanya, ya saya lebih percaya dia pertama,
orangnya kredibel, dia membawahi lembaga sekuritas nasional yang bonafit, ya saya lebih
percaya masa saya itukan sumbernya gajelas, sumbernya pertama gajelas, terus mereka
ngomongnya tanpa bukti, hanya penggiringan opini ya saya lebih percaya orang yang punya
kapasitas, punya pendidikan punya ini ya saya pasti ini haha.”

T: “Berarti bu Leli kan setelah mencoblos, pasti nyoblosnya Jokowi kan ya?”
J: “Yaiyalah, dari diam akhirnya gasetuju, akhirnya saya punya saya harus membela orang
yang dizalimin, justru Jokowi yang paling banyak dizalimin dia gak menzalimin rakyat rakyat
menzalimi pemerintah itu ya, bahkan mengarah ke kudeta, nanti tanggal 22 itu pasti.”
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T:”Bu Leli sendiri ngeliat Jokowi sendiri gimana menurut bu Leli?”
J: “Ya diakan, pertama dia tidak membalas hoax atau fitnah kepada dirinya, dia lebih banyak
fokus kearah pekerjaan dan saya diajarkan bagaimana kita ngga usah berkutat kepada
fitnah, kepada ujaran kebencian bagaimana kita membangun bangsa, paling tidak kita
membangun diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, teman – teman kita untuk berbuat baik
sebanyak banyaknya, yang kaya gitu sebetulnya urusan sepele gitu, kalo kita hanya berkutat
disitu, kita pasti akan tertinggal sama negara lain, sama bangsa lain, yang lain-lain udah
berpikir sangat maju kalo kita ngeliat national geographic, discovery channel kita tuh kalo
masalah begini saya malah gamau denger, gamau liat, gamau bahas, kita kan pengennya ih
udah kearah bagus banget gitu ya terus kita ngeliat kok kita masih urusan kerdil kaya gini sih
bagi saya itu sepele dan makanya saya keluar itu karena saya lebih baik memikirkan hal yang
baik.”

T: “oh jadi di grup itu menurut ibu emang gimana masuk grup itu?”
J: “Namanya pengajian tapi isinya itu ujaran kebencian haha, dan banyak pendukungnya
ini.”

T: “Jadi alesan bu leli keluar itu karena itu?”
J: “karena saya gamau aura negatif itu ada di saya, saya menghilangkan semua, temen –
temen yang ngeshare-ngeshare negatif langsung saya blokir wa-nya, bukan orang sini
kebetulan, ada yang sengaja orang jauh masuk begitu langsung saya blokir gabisa masuk lagi
haha. Saya gamau mengklarifikasi.”

T: “oh jadi Al-Kayyis aja grup pengajiannya?”
J: “kalo pengajian iya taqum aja. Ada Nursalihat disini tapikan gamau bahas politik,
bahasnya agama, terus info, info – info RT misalhkan bahas kita dapet jatah takjil dari ini
terus nanti ada pengajian di Al-Ashri, Al-Muhajirin ada undangan-undangan gitu emang
gapernah main politik gitu, karena nanti jatohnya perpecahan karena kita kan bertetangga
baik gitu kalo udah bahas politik jatohnya nanti kan ada yang pro ini pro itu kalo itu sih
masalah urusan masing-masing.”
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T:”Ibu masuk Al-Kayyis dari kapan sih?”
J: “Dari kapan ya, 2014 ya, udah lama terbentuknya terus saya tutup 2017. Kebencian itu
dari sejak kalah itu dari 2014, kebenciannya tuh udah massive banget. Jadi emang
ditanamkan kebencian karena kalah dari 2014 sampai sekarang. Di Grup itu dari sebelum
2014 Taqum udah ada ya sebelum pilpres, tapi kan massive banget kebenciannya itu terusterusan loh 5 tahun berturut-turut.”
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Lampiran 11
Ismaya Juwita
48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, SMA.

T: “Ibu sering mengonsumsi media? Baca berita?”
J: “Iyah.”

T: “Biasanya dimana?”
J: “Ya kalo baca yah di Internet lah kaya Google gitu kan, ataupun kompas.com, detik,
youtube juga gitu, banyak.”

T: “Komunikasi utama ibu, misalnya pake apa? Facebook atau Whatsapp..?
J: “Whatsapp aja, sebenernya sih facebook ada, cuman saya nya gaaktif udah males gitu,
soalnya facebook kan siapa aja tuh kadang apa namanya nambah-nambah temen,
komennya suka gabagus juga gitu tuh. Jadi mending kalo Whatsapp kan sekitar kita yah.”

T: “Terus kalo dapet sumber informasi atau apa-apa dari whatsapp juga sering bu?”
J: “Iya, sering.”

T: “Termasuk tentang kampanye Jokowi atau apa gitu bu?”
J: “Iya, Whatsapp.”

*Baca berita satu*

T: “Abis baca itu gimana bu menurut pendapat Ibu?”
J: “Kalo membaca ini sih serem banget yah gitu, cuman saya menganggap ini bener-bener
hoax.”
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T: “Hoax? Mengapa ibu bisa bilang begitu?”
J: “hmm, ini apasih namanya kayanya udah terlalu banget gitu loh, inikan bilangnya disini
kayanya itu si Jokowi tuh kaya cina gituloh, namanya Joko-oy gitu. Kalo aku sih pertama kali
tau Jokowi, pertama tau, pertama kali sebelum dia jadi Presiden, dulu kan masih jadi
walikota tuh. Nah diberitakan, diberitain semua tuh kalo dia tuh orangnya gini-gini, tapikan
tuh dulu orang kan semua gatau kalo dia bakalan jadi Presiden kan gitu, dulu aku pernah
ngomong gini, wah nih orang bagus yah gitu. Suatu saat, mungkin bisa jadi Presiden. Aku
pernah ngomong begitu, dan dia kalo presiden kayanya bagus nih aku bilang gitu, dulu tuh.
Dia tuh apa namanya pokoknya kerjaannya ini, aku lupa detilnya apa aja gitu yah, pokoknya
aku sampe salut deh gitu sama pribadinya dia juga gitu, eh ternyata dia jadi, diangkat jadi
ganyangka dia diangkat jadi gubernur DKI, itu juga kan ganyangka. Dari Gubernur DKI terus
jadi Presiden, itu juga ganyangka kan. Aku dulu bener-bener ganyangka gitu karena cuman
ngeliat pribadinya dia doang, orangnya tuh sederhana terus merakyat gitukan terus udah
gitu sabar, bijaksana gitu kan, terus udah gitu sama keluarga dia tuh bagus lah gitu istri,
anak-anaknya gitu kan terus ya mengenai agama dia jelas Islam gitu kan. Yaitu kalo dibilang,
terus kan setelah dia jadi, diangkat jadi Gubernur mulai kan ada berita yang gaenak-gaenak
gitu kan katanya dia tuh cina lah gitulah inilah itulah gitu, ya gatau ya, hati nurani aku aja
kayanya feeling aku aja gapercaya gitu kalo dia tuh PKI lah, katanya gitu ngga gapercaya aja.
Aku lebih percaya sama pertama kali, soalnya gini. Kesan pertama tapi kan juga gasecara
kesan doang gituloh, dipelajari juga gituloh bener ngga. Makanya salut aku sama dia gitu
loh, anak aku juga salut, dia juga kan ngulik tuh apalagi si Faisal tuh anaknya ngulik. Kalo
mau tau orang nih gitu, apalagi orangnya orang besar gitu yah, ngulik dia. Sampe yang
kemana, sampe yang sekecil-kecilnya gitu loh. Aku tuh gapernah yang namanya nyuruhnyuruh anak, oh kamu begini iniloh, ngga, dia ngulik sendiri terus begitu ntar waktunya, nak
kamu pilih siapa nanti nih presiden, gitu. Saya sih Jokowi bu katanya gitu, emang kenapa?
Nih, terus dia gini-gini, dia juga ngulik soalnya Prabowo, bagaimana Prabowo tuh siapa, ibu
kalo pengen tau, kalo jawaban dia lebih pinter lagi, lebih bijaksana lagi, lebih wah aku sampe
haduh mashaallah. Pokoknya jawaban dia tuh bikin aku merinding, merindingnya tuh nih
anak nih luas banget gitu wawasannya, terus kasih tau aku ibutuh kalo jadi orang tuh mesti
begini-begini gitu sekarang itu kan kita jangan mau dibodohin gitu. Kita nih semua sarana
ada untuk jadi pinter gitu, jangan mau dibodohin orang, kata orang begini ikut. Ibu pelajari
dari, sekarang banyak bu dari google lah dari apalah dari apalah gacuman dari buku doang
gacuman dari tv gitu, ya jadi aku semakin yakin, semakin ya bagus lah gitu ya. Terus udah
gitu juga gini mengenai rakyat kecil, mengenai usaha-usaha, mengenai apa namanya yang
tadinya gadiangkat gitu, yang tadinya pemerintahan dulu tuh ga ngeliat gitu kan usahausaha kecil mengengah gitu kan. Sekarang rakyatnya udah pada mulai, rakyat kecil nih udah
mulai pada yang tadinya ngga gabisa, pokoknya penghasilan sekecil apapun sekarang udah
mulai berasa ada hasilnya gituloh, usaha-usaha apa jadi kaya Jokowi tuh mendukung banget
anak muda anak muda kreatif seperti yang misalnya dia itu bikin sepatu, motorlah, segala
macem lah, kopilah apalah gituloh.”
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T: “Itu Ibu tau itu dari mana? Dari omongannya anak ibu atau?”
J: “Google.”

T: “Oh Google? Baca berita berarti ya?”
J: “Iya baca berita terus udah gitu apa namanya, kesaksian dari yang google itu gitu kan
terus udah gitu banyak lah gituloh dari yang begitu begitu terus udah gitu juga aku juga
nyamperin juga, nyamperin ke tempat showroomnya gitu, yang kopi, yang motor, yang
cincin apasi yang kaya metal gitu loh, beli dia juga gitu kan gitu, kaya gitu – gitu. Terus yang
kaos, jaket kaya gitu gitu, kan tadinya kan ga keangkat sekarang tuh udah mulai, jadi
keliatan mengenai kreatif, apasih namanya kreatifitas anak bangsa tuh udah mulai terangkat
lah gitu loh. Jadi sekarang tuh orang pada beramai – ramai, kebetulan pada suami juga
kebetulan kerja kan di Hak Cipta Intelektual kan, jadi dia itu yang ngeiniin UKM, Usaha Kecil
dan Menengah, jadi tuh UKM juga semenjak Jokowi tuh semakin giat, semakin menggeliat,
semakin pegawai negeri tuh bener-bener diteken untuk bener-bener kerja gitu loh, terus
udah gitu rakyat kecil yang tadinya gak ngerti begimana tuh supaya produk kita laku, supaya
produk kita bisa bersaing di luar negeri gitu, jadi semakin tau, jadi semakin hidup gituloh
yang tadinya kita cuman bikin kripik-kripik gitu doang sekarang tuh jadi terangkat gituloh,
besar. Terus udah gitu cara packagingnya gimana gitu, terus udah gitu pemasarannya
bagaimana, jadi bagus gitu.”

T: “Jadi Ibu sama sekali ga meyakini dengan artikel ini sama sekali?”
J: “Nah terus udah gitu gini juga, apa namanya itu yah, itu yang secara asli di diri kita sendiri
ya, terus udah gitu soalnya suami juga tau kan dia juga orang pemerintahan gitu kan, tapi
ada kekurangan Jokowi ada, tapi bukan pribadinya dia gitu kaya misalnya, di pegawai negeri
nih janjinya Jokowi, kebijakannya yang nanti akan seperti ini dulu-dulu janji pegawai negeri
tuh, eh untuk pegawai negeri tuh akan begini-begini ada yang belum terealisasi gitu loh, tapi
kan alesannya jelas, dananya itu kemana gitu loh kaya dananya itu buat rakyat kecil, buat
kaya kartu miskin, kartu apalagi yang, kartu pelajar kaya gitu-gitu, jadi dananya kesitu, kata
suami nih, jadi yaudahlah kalo emang dananya untuk memang bener-bener, memang bener
sih, gamau suudzon, kalo memang boong, dia yang dosa, gitu aja, aku mah orangnya gitu.
Jadi gamau suudzon gitu gamau bego juga, ngga tetep kan pelajari kan, terus udah gitu,
ternyata bener rakyat kecil sekarang..., terus udah gitu gini sertifikat tanah beneran kan, itu
ribuan rakyat kecil yang tadinya cuman tanahnya girik, mau ngurus susah, gratis, dapet,
yaitu bener itu kan butuh biaya pemerintah juga, tapi di gratisin untuk rakyat semua, itu kan
gaboong, dari situ juga udah kenyataan, apakah tidak melihat seperti itu? Banyak yang aku
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lihat positif dari hasil usahanya dia, ditambah lagi infrastruktur kan, kaya gitu. Jelas gitu loh
yang sekarang pembangunan jalan tuh udah begini, sampe kemana-mana sampe ke plosokplosok, terus emang ada beberapa hambatan yang kayanya lama banget, kaya yang jalan tol
yang mau kebandung tuh, dibekasi itu kan lama banget gitu, aku juga kesel disitu cuman kan
pasti ada sesuatu jangan cuma liat disitunya, yang lainnya banyak kan yang berhasil gitu kan,
disini mungkin ya belom ngerti lah ada masalah apa gitu kan, terus udah gitu itu ya, terus
kalo masalah si Jokowinya ini soal cina, ceritanya gini, aku pernah naik mobil grab pulang
dari mana gitu, terus udah gitu sopirnya tuh cina, cina banget kakek-kakek udah tua, terus
dia bilang gini, kan masuk villa serpong tuh, wah bu rumah yang disini gede-gede yah
katanya gitu, iya pak yang disini rumahnya gede-gede saya mah kecil lewatin doang, ohh
gitu tapi enak bu kalo rumah kecil, kalo rumah gede begini bu, pajaknya gede dia bilang gitu.
Saya aja rumah saya di summarecon, dia bilang gitu mau saya jual, summarecon kan
rumahnya, villa serpong kan yang diliat rumah yang gede-gede itu ya diluar, rumah saya aja
yang ga segede ini aja pajaknya gede, dia bilang gitu kan, mahal, makanya saya mau jual dia
bilang gitu saya mau jual, cari rumah yang kecil-kecil dia bilang gitu, terus saya bilang, iyaya
pak pajaknya mahal ya kalo tempat yang perumahan mewah gitu, iya bu saya mau rumah
yang biasa aja dia bilang gitu, terus udah gitu kaya dijakarta bu. Saya bilang gini, kalo saya
mah pajaknya kecil pak rumah saya, malah tahun kemaren gratis, pernah kan gratis yah?
Aku tahun kapan tuh pernah gratis, disini ya, di RS ya pernah gratis tahun kapan gitu di
gratisin, setahun doang kalo gasalah, tahun ini kayanya aku belom bayar haha, terus udah
gitu gratis pak tapi sekali doang gitu, gatau nih tahun ini gitu, kalo kemaren-kemaren sih
bayar, oh kalo dijakarta memang begitu bu dia bilang gitu, kalo dijakarta memang orang
ekonomi bawah itu di gratisin semua gabayar pajak, jadi yang bayar pajak itu orang-orang
yang rumah mewah dia bilang gitu, jadi subsidi dari orang-orang kaya untuk orang-orang
kecil dia bilang gitu, itu dulu tuh kebijakan dari Ahok dia bilang gitu, terus udah gitu dari
ahok tuh bikin peraturan begitu, terus dia bilang gini tapi sayang ya bu maaf ya bu dia bilang
gitu, karena dia cina yakan maaf ya bu bukan saya ngebelain mentang-mentangsaya orang
cina ngga, cuman saya kasian aja kaya orang si Ahok itu padahal dia bener-bener kerjanya
tuh bener-bener dia juga banyak dimusuhin sama orang cina karena kebijakannya dia
banyak merugikan orang cina dia bilang gitu, terus udah gitu orang-orang kaya itu kan
pajaknya mahal banget gitu di Jakarta tuh, jadi kan nyusahin gitu loh tapi kenapa kok Ahok
digituin, dibeginiin gitu, terus udah gitu terus aku bilang gini, jangankan Ahok pak gitu,
Jokowi aja yang bukan orang cina aja diginiin, iya saya heran bu, yang jelas-jelas pribumi
dimusuhin, dibilang cina, yang jelas-jelas cina malah gadibilang cina, Prabowo emang cina,
Prabowo itu emang bapaknya cina, kan dia itu kuliahnya di universitas punyanya Prabowo.
Ngga emang dia cina, Prabowo kan karena TNI makanya kulitnya begitu, bapaknya mah cina
banget adeknya juga cina banget gitu, emang cina gitu loh si bapaknya Prabowo itu, tapi
masuk islam, tapikan islamnya juga, kan Prabowo sendiri islamnya juga belom kaya Jokowi,
jadi tuh baru bener-bener menjalankan solat yang bener juga belom lama gitu loh, terus si
sopir grabnya ini bilang, saya heran gitu, yang orang cinanya sendiri itu gadipermasalahkan,
kenapa yang orang pribuminya sendiri ini, malah kok sesama orang islam, asli orang

247
Analisis resepsi kalangan..., Nur aida tifani, FIKOM UMN, 2019

pribumi, sesama pribumi, sesama islam tapi kok saling ngejelekin gitu loh, tapi kok tidak
melihat, tidak memperhatikan masalah yang sebenernya cina gitu. Dalem hati dia orang cina
juga bisa ngomong begitu, malu harusnya kita kan yang orang Indonesia asli yang pribumi,
sama sama muslim gitu kenapa malah ngemusuhin yang muslim terus kok beritanya kok
kayak begitu, gitu. Jadi saya tau tuh karena suami kan kesatu pegawai negeri, kedua dia itu
kuliahnya di Universitas punyanya Prabowo gitu, jadi tau banget keluarganya Prabowo gitu,
keluarga bapaknya, dari bapaknya sampe si Prabowonya nah terus kemaren terakhir Yusuf
Mansur kan ngomong soal Jokowi, memang kalo dia gatau soal Prabowo, karena dia bilang
saya belom kenal Pak Prabowo gitu, secara deket ya, kalo Jokowi emang dari dulu dia deket
sama keluarganya Jokowi, deket sama ibunya Jokowi si Yusuf Mansur nih jadi tau banget
keislaman keluarganya Jokowi gitu dan itu nambah saya semakin yakin kalo Jokowi tuh
bukan PKI, si Yusuf Mansur juga bilang bukan PKI, dosa orang yang mengatakan kalo Jokowi
itu PKI, itu udah fitnah gitu, yaitu jadi begitu.”

T: “Misalnya nih ibu dapet artikel hoax ini, terus ibu gimana responnya? Rasanya? Di grup
gitu.”
J: “Ketawa aja, soalnya kalo kita nimpalin di grup yang mayoritas semuanya itu menghujat si
Jokowi ini, itu namanya bunuh diri, bodoh namanya, jadi saya ga nanggapin yang gitu gitu,
nah sekarang setelah pemilihan juga, kemaren saya milih, milih gini lagi karena itu kan
banyak ya gede itu, saya nyoblos tuh bukan ditengah tengah, dipinggir gini, karena buruburu atau gimana gitu gakepikiran jadi kan mungkin takutnya gaketauan ya, takutnya
gangeliat kalo ini udah di coblos gitu loh aku coblos satu gitu loh tapi satunya di sebelah sini
gituloh, tapi aku ga mempermasalahkan karena gini presidennya siapapun, itu udah
kehendak Allah, yang penting aku mah gamau ngejelekin gitu, tapi kalo soal keislamannya
Prabowo, bukannya aku ngejelekin ya, karena memang keluarganya, kebetulan suami tau
keluarganya Prabowo memang islamnya itu emang, ya namanya juga bekas dari cina, jadi
gaterlalu islami banget gitu loh, justru keluarganya Jokowi Islami banget karena si Yusuf
Mansur jamin memang dia kenal deket sama Jokowi dari dulu, dari si Jokowi sebelum jadi
gubernur gitu, dari masih jadi walikota dulu itu udah deket jadi tau banget gitu, dan udah ga
diginiin lagi, dan kalo misalnya Jokowi itu pasti, Yusuf Mansur itu dulu ini dia suka solat itu
bukan pencitraan memang dia tuh orangnya kaya gitu jadikan dia dibilangin dia itu
pencitraan lah apa kaya gimana lah gitu kan, sedangkan si Yusuf Mansur sendiri udah tau
dari dulu dia tuh orangnya kaya gitu, gitu jadi ini bukannya ngebelain terus udah gitu yang
mengenai kemaren nih pemilihan umum kan, akumah ya kalo misalkan si Prabowo menang
ya gapapa. Rejeki juga dari Allah kok bukan dari siapa presidennya kan, terus udah gitu aku
gataukan kemaren nih siapa yang menang gitu kan, gapeduli gitu ditanya lah, ada yang
nanya, aku bilang wah gatau ya gitu, terus udah gitu gataunya, tau laras kan? Nyimas gitu
kan, gatau kayanya si Nyimas mungkin milih Prabowo gitu aku gatau si Laras itu siapa,
gataunya dia pendukung Jokowi kan malah dia yang.., aku sih kaya ada post post atau segala
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macemnya gitu, dia ngasih tau yang menang Jokowi, RT kita nih, kata aku disini yang
menang ternyata Jokowi, Prabowo cuma 6 orang, dalem hati aku nih YaAllah ganyangka yah,
kan orang-orang di wa kan di grup kita jor-joran ngebenci Jokowi, ngebagusin Prabowo,
temen kita disini kan pada ini semua kan gitu, terus udah gitu aku tanya sama adek aku tuh
di RT sana kan dua orang tuh disebelah sana yang menang ternyata Jokowi juga. Di siapa
namanya, kampung baru yang menang ternyata Jokowi juga, dalem hati lah kemaren pada
begitu, ya cuman pengajian ini aja nih yang pada ini, Al-Qayyis, terus pengajian yang kaya Bu
Rilla si, bu Ella tuh di Al-Muhajirin ya itu orang-orangnya ya orang Al-Qayyis semua kan, jadi
sama ini kaya masjid ini juga Al-Ashri juga sama, Prabowo juga, ngejelekin juga soalnya gini,
si Nyimas, suaminya ngejelek-jelekin banget Jokowi gitu, yaitu, pendukung Prabowo itu
bener-bener ngejelekin semua tapi ngejelekin Jokowi ya, tapi pendukung Jokowi semuanya
pada diem, aku heran, diem gaktau siapa nih, aku gatau. Laras aja gapernah ngejelek-jelekin
Prabowo, aku juga gapernah jadi kayanya aku jadi mikir gini, kayanya kok pendukungnya
Jokowi nih sopan-sopan yah mulutnya gitu, seperti Presidennya yang orangnya kalem,
sopan, sabar kaya gitu, kok aku bilang iyaya, semua. Terus anakku bilang gini, ya temen isal
bu, yang kebetulan Prabowo ya sama, gahar-gahar gitu, katanya kemaren ini mau ada apasi
demo atau apa ya gangerti lah gitu, isal diajak bu, mas kita itu yuk besok, tanggal segini, gitu,
terus kan iya inshaallah deh jangan bilang ngga ah ntar kamu bilang gitu dikira pendukung
Jokowi ya gitu, jadi kayanya-kayanya keras-keras gitu pendukung Prabowo tuh, pendukung
Jokowi kan diem semua, ada juga sih, anak ku kan bergaul sama siapa aja, ada juga sih
temen isal yang pendukungnya Prabowo ngasih tau ke isal, sal lo entar tanggal 22 kalo ada
duit di rekening bank, ambil katanya gitu, mau ada kerusuhan tanggal 22, kata pendukung
Prabowo itu, ohiya iya, nanti gue ituin deh, kalo ada duit ya haha, ngasih tau aku tuh, kalo
ada duit ambil aja bu si isal bilang gitu tanggal 22, pendukung Prabowo adain kerusuhan,
jadi kalo ada uang banyak gitu mendingan diambil aja, takutnya nanti susah. Terus itu bu
Edot pendukung Prabowo gitu, pendukung Prabowo yang baik dia itu bu yang lain gitu haha.

*Baca berita kedua*
“Padahal kan SCTV yang punya Tanoe kan? Hari Tanoe kan?”
“Aku sih mikirnya gini kalo memang yang ini semua memang bener-bener fakta, wah itu
yang namanya si Megawati, Jokowi, itu masuk neraka semua, gitu. Kitamah gasalah yagak,
kita melihat cuma hasil kerja mereka doang kan selama ini udah bener gitu, berjalan dengan
bener gitu loh walaupun ada banyak kekurangan ya namanya juga manusia, gaada yang
sempurna, tapi dibandingin yang dulu-dulu ya mendingan sekarang lah pemerintahan yang
sekarang, hasilnya jelas keliatan gituloh. Dulu-dulu kemana aja, utang doang banyak, kaya
jaman Soeharto, utang kita buanyak, bensin di subsidi segala-galanya disubsidi tapi kan
nanti beban utangnya ke anak cucu, sampe sekarang dibilangin utang jokowi tuh banyak
yaitu karena dari dulu-dulunya udah nanggung utang, sedangkan pembangunan harus terus
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berlanjut ya gak mungkin dong utang berkurang justru malah harus makin bertambah
karena keadaan
Itu kok disalahin gitu Jokowi? Kok gamikir kesitu gak belajar apa gitu.”
“Iyanih kaya gini-gini nih, katanya pelajaran agama islam dihapuskan, aku sampe tanya sama
pa Rohayat, si Imam anaknya, pelajaran agamanya di hapus ngga, ngga katanya, ada tetep
pelajaran agama. Mungkin nanti terjadi, itumah dosa ya tapi aku gapercaya, mana mungkin
ditambah lagi nanti kalo Jokowi jadi presiden, PKI merajarela itu suudzon banget. Siapapun
presidennya PKI gaakan bisa diterima. Jadi udah ini banget deh..”
“Kalo kaya gini-gini mah kaga ngerti lah bener apa ngganya, kan aku gangeliat peraturannya
bakal dirubah, si Jokowi juga galaporan keaku, bu besok peraturannya berubah nih akan
seperti ini, yagak kok dia bisa tau duluan dari mana gituloh..”
“Akumah... tuh makanya ama yang kaya gini-gini akumah kasian loh sama Jokowi nih, dikitdikit kekuasaan Jokowi.. yang tadinya aku liat Jokowi nih orangnya kalem, terus tidak peduli,
kayanya akhir-akhir ini aku liat dia ada bangun emosinya gituloh, mungkin diri dia yang digini
giniin, aku aja ngedengernya ya astaghfirullahaladzim, apa lagi dia yang udah kerja benerbener tapi digini-giniin gitu loh.. sakit hati kan orang, kalo emang gabener.. sakit hati loh. Dia
tuh islam juga yang bener-bener Islam gamungkin dong Yusuf Mansur bener-bener yakin,
buat apa si Yusuf Mansur ustad yang begitu bener, ya buat apa dah ada ustad-ustad yang
lain-lainnya gituloh, jadi bingung, ustad mana yang mau kita giniin ya gak? Ya aku percaya
sama Yusuf Mansur kenapa, aku juga udah kenal Yusuf Mansur udah lama ya dengan
ceramah-ceramahnya, terus udah gitu dia tuh ga sedikit pun ngejelekin Prabowo, dia bilang
karena dia belom kenal Pak Prabowo secara pribadi, liat deh yang Yusuf Mansur di Mata
Najwa, aku sampe korek tuh yang itu, terus udah gitu dia disitu terlihat banget si Yusuf
Mansur itu netral, gangejelekin siapapun ga ngebagusin siapa tapi dia ngebagusin Jokowi
karena dia tau banget pribadi Jokowi bagaimana dan keluarganya, karena dia kenal, dia jujur
mengungkapkan kaya gitu dan dia tidak menungkapkan bagaimana Prabowo karena dia
bilang terus terang, karena saya memang belum mengenal pak Prabowo secara pribadi. Kalo
nanti saya akan dipertemukan dengan pak Prabowo ya monggo, silahkan, saya sangat
bersenang hati, gitu. Liat deh, aku sampe liat yang kaya gitu. Jangan mau dibodohin kata
orang, jangan mau disuruh. Makanya nih aku sebenernya yang kaya gini-gini udah ada di
iniloh, udah di WA nih.”
T: “Berarti Ibu sering dapet yah?”
J: “Sering lah, sama haha.”

T: “Biasanya Ibu apain nih kalo nemu hoax kaya gini? Langsung hapus atau apa?”
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J: “Ngga, diemin aja. Ya baca sih baca, cuman nyebut istighfar aja, harusnya jangan disebarin
lagi, karena dia itu kan gangeliat dengan mata kepala sendiri, ngga tau bener gak nih hasil
kerjanya Jokowi nih akan mengeluarkan peraturan seperti ini? Emang dia orang
pemerintahan? Kok dia iya-iya aja terus sebarin lagi, dia itu kan ngerti agama, udah
dibilangin di agama di Islam itu, jangan gibah ya ngga, jangan nyebarin berita-berita yang
membangkitkan kebencian ke orang lain. Ujaran kebencian, kaya yang sekarang gini, gausah
ujaran kebencian ke pemerintahan, contohnya kaya aku nih ngajak bu cocom benci sama
temen kita, itukan udah gaboleh kan, kita punya masalah sama si A, terus kita ajak nih
misalnya ajak-ajak bu Tati, bu jangan temenin dia tuh, dia kan gini-gini, itu kan berarti, kita
kasih tau orang lagi begini-begini, walaupun punya masalah sama orang itu gaboleh ya,
terus jangan percaya, ya kaya gitu, ini juga sama, ini lebih bahaya lagi karena kan ngajak
bangsat benci gituloh, kalo bener, kalo pun bener, ya jangan kita sebar-sebarin, supaya kita
gadapet dosanya ya gak, biarin aja dia yang dosa, kita benci ama dia gitu ya gausah ngajakngajak orang, misalnya dia benci dia kelakuannya kaya gini, pernah ngeliat dia kaya gini
yaudah diem aja, keep kita sendiri gitu, supaya ga nambah dosa dikit-dikit gitu, jangan
nambah dosa aja, ini loh, aku sampe merinding bacanya begini, disebarin, apalagi yang bu
Auzi itu, aktif banget kan di wa. Gangertinya gini, apalagi di Al-Qayyis ya, itukan pengajian,
maunya aku nih, ya bijaksana lah gituloh, itu pengajian, pengajian itu isinya apasi, kan
belajar agama, kan di agama sudah diajarkan, jangan menyebarkan fitnah, kalopun memang
itu bukan fitnah, itu kan aib orang, kejelekan orang, ya gausah disebarin lagi terus juga
diagama diajarin hormati pendapat orang lain, hargai yang beda pendapat gitu loh, jangan
menghujat siapapun, tapi kan ngga, di Al-Qayyis sendiri kan isinya wah udah itu, pa ustad
juga monggo-monggo aja. Harusnya pa ustad bilang, ngasih tau, ibu-ibu sekalian kita ini kan
isinya nih pengajian, menuntut agama, menuntut pelajaran agama supaya kita jadi tau yang
salah yang mana yang bener yang mana yang gatau jadi tau gitukan, bukannya kita disuru
buta politik, gaada loh gaada yang hari gini buta politik tuh gaada, buta teknologi juga
gaada, sekarang teknologi udah gampang, jadi kalo kita diem dibilangin kita tuh jangan buta
politik gini gini. Haduh nih orang, jadi aku gapernah yang kaya ibun kan, ekstrim tuh.”
“Pada kenyataannya, si Laras ngomong, di kita nih se-Jelupang Jokowi menang, se-Jelupang,
terus udah gitu disini jelas gaada kecurangan, jelas-jelas murni, di RT ade aku juga, di Rtnya
si ibun aja yang menang Jokowi, tapi gosipnya kan dibilangin katanya curang, curang lah
apalah, lah kita ga menemukan kecurangan atau apalah, gatau ya kalo ditempat lain ya, tapi
disini aja kita tidak menemukan kecurangan, tapi tetep dibilangnya curang. Ya itulah
makanya jangan menanam kebencian lah kalo aku bilang, jangan menanamkan kebencian
dalam hati kita, apalagi kita tularkan ke anak kita, aduh astaghfirullahaladzim, aku aja
gapernah tuh sama anak ngajak-ngajak pilih ini ya, anakku, ngapain kita kuliahin anak tinggitinggi yakan, biarin dia memilih sendiri biarin dia belajar sendiri gitu, dia tau kok mana yang
baik mana yang benar, terus kalo kita benci sama orang jangan ngajak-ngajak anak kita
untuk ikutan membenci apa yang kita benci, itu kan berarti kita ngajarin anak ngajarkan
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kebencian, ya kaya gitu, banyaklah yang aku liat terjadi di sekitar kita kaya gitu. Katanya bela
Islam.”
“Jadi yaitulah jangan atas dasar apa sih mereka tuh benci banget, kalo mau banyak
mengalami kekecewaan dari kebijakan-kebijakan Jokowi mungkin, pegawai negri ya, kan
akumah suami pegawai negeri, tapi aku mah, kita ga sakit hati, aku malah jadi korban,
korban apa namanya, korban jual beli jabatan. Kan kemaren kan ada ribut tuh di Kementrian
Agama jual beli jabatan, dan itu bisa terjadi dimana aja yang terungkap memang disana yang
lainnya ga terungkap kaya ditempat suami ku kan gaterungkap, nah salah satunya yang jadi
korban suami ku, tapi kita yaudah itu semua terjadi, daon jatuh aja udah kehendak Allah ya
gak, kita jangan salahin presidennya, presiden mah udah bener, kalo bisa yang dibawahnya
kaya gitu ya itu tanggungan dosa mereka sendiri. Jadi diikhlasin aja, biarin aja nanti, ya
apapun yang terjadi udah kehendak Allah gituin aja, masasih aku begini dibilang PKI kalo aku
milih Jokowi katanya, berarti aku gabelas Islam, kalo gabela Islam berarti katanya PKI, ya
gamau lah dibilang begitu astaghfirullahaladzim, kalo anak muda yang digituin marah ya
emosi, tapi alhamdulillah anakku gaemosian orangnya, dia tuh bijaksana dipikirin lagi
gituloh, kata-katanya lah apanya gitu terus kalo ada orang emosi juga dia ga kepancing
emosi, ketawa aja.”
“Ya kaya gini kan persatuan umat islam terpecah, yaitukan memang dia sendiri sih yang
mecah. Ini kaya ngatain pendukung Jokowi tuh bodoh dan dungu.”
“Sampe sekarang pengerasan suara di masjid masih biasa-biasa aja gaada yang dilarang, ga
diapa-apain, aku merasa bukan maksudnya harus mengecilkan suara masjid, banyak sih
sebenernya pemerintah tuh mengatakan seperti ini, tapi maksudnya ga seperti yang
langsung dipikran orang gitu loh, toh menteri agama juga gaada peraturan tertulis jelas
begini-begini kan ngga, maksudnya dia mungkin disesuaikan, tapi aku gasetuju juga.”
“Selama peraturan semuanya masih sama masih biasa-biasa aja kaya dulu masih yang apaapa juga kaya dulu ngapain si dipercaya kaya gitu, kaya gitu, Menteri Agama juga bentar lagi
diganti kan.”

T: “Dari ketiga artikel ini menurut Ibu mana yang paling ekstrim?”
J: “semuanya ekstrim neng, semuanya ekstrim, menyesatkan, memecah belah bangsa,
menebar kebencian semua, gaada yang bener semuanya.”

T: “Jadi Ibu kalo nyari pembenaran itu dari Google, baca berita dari media mainstream,
nonton tv juga ya?”
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J: “Ho oh, ho oh, nonton TV juga, TV juga ga Cuma satu, semua nih kalo Metro TV ketauan
banget ngedukung Jokowi banget gitu kan. Anakku bilang, bu kalo Metro TV mah Jokowi
banget tuh, ngga netral banget.”
“Sampe sekarang deh aku sampe gahabis pikir sama ustad-ustad yang lain-lain ini yang pada
apa namanya, ustad wajar kalo misalnya mendukung ini mendukung itu tapikan gasemua
ustad itu ngejelekkin si A si B, kan kita memang harus punya pilihan.”

T: “Terus bu kan Jokowi kan banyak hoaxnya ya, contohnya kaya tadi kaya cina disangkanya
komunis, terus mendukung pihak asing, menurut ibu sendiri gimana? Itu semua gabener
atau..?”
J: “Nah kalo mendukung pihak asing emang ada beberapa yang aku gasetuju sama beberapa
kebijakannya Jokowi ya, tapi soalnya kenapa aku tetep ngedukung dia, karena sudah tau
kinerjanya, sudah tau pribadinya gitukan, orangnya memang bagus, secara kerjanya bagus,
bijaksana juga sabar, tapi kan tetep aja dia manusia biasa pasti ada kekurangannya ada
kelemahannya, terus udah gitu dan dia juga kan kerja teamwork kan, ga dia kerja sendiri
kan, kebijakannya dia juga bukan kebijakannya dia sendiri kan, pemerintah gituloh, negara
gituloh, ya gamungkin dia sendiri gitu, pasti ada kebijakan dia yang lemah gitu kan, nah
salah satunya yang mendukung asing lah gitu. Tapi pendukung asing ini dilebih-lebihin nih
ama yang ini, yang dari berita-berita ini tuh keterlaluan gituloh, beritanya. Kalo kaya
kemaren kebijakan mengenai tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, ya emang si aku juga
gasetuju, cuman itukan memang dulu sebelum presidennya Jokowi juga udah dikasih tau,
nanti akan ada globalisasi atau apalah jadi keterbukaan tenaga kerja dari mana-mana masuk
kemana, gitu ga yang Indonesia aja yang dimasukin tapi dari Indonesia bisa keluar juga.”
“Nah itu salah satu yang aku ga setuju kalo tenaga kerja asing tuh gajinya di tinggiin,
harusnya kan tenaga kerja kita sendiri. Nah itu itu juga aku salah satu ga setujunya, sama
apalagi ya, adalah beberapa yang aku gasetuju sama kebijakannya, tapi ya aku mikir gini,
kalau pun Prabowo jadi presiden, emang gaada kelemahannya? Emang dia bisa dijamin
lebih baik dari pada Jokowi? Gitu aja, kalo Jokowi udah keliatan kerjanya gitu loh, kalo
Prabowo kan belom, sedangkan Jokowi ini jatahnya 5 tahun lagi doang kan, 5 tahun lagi anu
dia udah gaboleh lagi ikut gitu kan, apa salahnya, kerjaannya dia dirampung dulu nih dalam
waktu sekian tahun ini, 5 tahun ini gitu. Jangan sampe ini belom kelar diganti yang baru,
kebijakannya baru lagi, akhirnya kaga kelar-kelar tuh kerjaan, tar diganti lagi cara-caranya
apa gimananya, kapan pembangunan mau kelar? Biasanya gitu sih ganti presiden ganti
kebijakan, karena dia gamau pake kebijakan yang lama, ya gitulah. Terus udah gitu juga
Prabowo udah abis abisan kan, untuk modal dia jadi presiden ini kan, dan dia gamungkin
dong, nanti dia gamau balikin apa yang dia keluarin.”
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“Ya apapun namanya, Jokowi itu gapake modal pribadi kan dipilih, dan dia itu garugi kalo dia
nanti dipilih lagi dia garugi, karena dia sedikit pun dia gakeluar uang abis-abisan, jor-joran
kaya Prabowo harus ngeluarin biaya kan untuk jadi presiden gitu, jadi dia kaya sekarang nih,
ngeluarin apa-apa dia uang sendiri, jujur dia bener-bener gamau dapet apa-apa gitu cuma
gaji tok.”

T: “Tapi ada yang bilang katanya cuman drama politik aja, menurut Ibu gimana?”
J: “Nah itu dia itu, itutuh aku setuju tuh Jokowi emang orang jujur, orang jujur dia itu.”

T: “Kaya yang katanya sampe blusukan..”
J: “Nah itutuh emang diatuh kaya begitu orangnya, emang seperti itu dari dulu kan dia kaya
gitu, dia juga ganyangka kali bakal jadi presiden dulu waktu jadi walikota, dan si Yusuf
Mansur sendiri yang bilang kalo Jokowi tuh orangnya ya seperti itu apa adanya, bukan
pencitraan, kaya gitu aja, tapi gatau ya aku punya feeling ya dari dulu sama si Jokowi ini
memang orangnya bener, emang orangnya bener gitu.”

“Kalo aku kenapa gamilih Prabowo gini, kesatu dari jaman sebelum kita tau ada Jokowi, kita
udah tau siapa Prabowo, terus udah ada Jokowi, kita tau Jokowi terus sekarang di iniin kan
disuruh pilih, otomatis kita udah tau dong ini gini, ini gini tapi kita gamau ngejelekin kaya
gitu, karena sebelum Jokowi keluar pun, duluan Prabowo kan kita udah kenal Prabowo itu
dari dulu siapa dia gitu, terus keduanya mau jadi pemimpin, pemimpin rumah tangga aja dia
ga berhasil kan gitu, Jokowi kan mimpin keluarganya kan karena dia bagus gitu, Prabowo
kan mimpin rumah tangga aja dia gagal, tapi siapa tau kalo jadi presiden memang bisa,
malah bagus, wallahualam.”
“Yang penting jangan ngejelek-jelekin ,kita kan khawatir boleh, tapi jangan ngajak-ngajak
orang gitu, dosa, takutlah sama dosa apalagi bulan puasa.”
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Lampiran 12
Murdiyana
47 Tahun, Ibu Rumah Tangga, SMEA.

T: “Seberapa sering mengonsumsi berita?”
J: “Nah itu, gabegitu terlalu sering banget ya cuman kadang baca-baca ya sedikit lah.”

T: “Baca-bacanya dimana?”
J: “Ya di berita-berita dari tv sedikit lah ada, juga ada berita ya dari grup-grup di wa.”

T: “Paling sering?”
J: “Sering, lebih sering di wa di grup.”

T: “Biasanya kalo dapet di wa di grup berita apa?”
J: “Ya macem-macem tentang, bisa kesehatan juga, politik ada, ya lebih sering ya tentang
ilmu agama.”

T: “Terus masuk ke Al-Qayyis atau Taqum dari kapan?”
J: “Kalo di Taqum udah lama, ada 15 tahunan. Di Al-Qayyis cuma sebentar terjun 3 tahun,
sekarang lagi vakum.”

T: “Tapi yang paling sering buat berkomunikasi sama temen sama keluarga apa? Pake
Whatsapp kah Facebook kah atau apa?”
J: “Whatsapp sama telfon.”
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*Baca berita 1*

T: “Bagaimana tanggepan tante Yana? Setuju atau ngga?”
J: “Ya kalo dari berita satu ini, sedikit banyaknya tante Yana udah tau di berita-berita,
terutama di berita Whatsapp di grup, mengenai ya jokowi itu memang, apa dia juga seorang
anak komunis.”

T: “Kata siapa itu?”
J: “Ya, iya dari informasi WhatsApp iya, dan ibunya juga gerowani, juga berkomplot ia
dengan komunis Cina untuk memusuhi umat Islam.”

T: “Jadi bener-bener meyakini itu berita tuh bener?”
J: “Iya, benar itu benar.”

T: “Kan disitu kan kita gatau siapa pengirimnya atau apa tapi tetep percaya?”
J: “Iya percaya. Karena juga kan disamping tulisan juga ada foto-foto.”

T: “Foto-foto?”
J: “Hmm.”

T: “Foto-foto seperti apa?”
J: “Foto-foto ya tentang Jokowi.”

T: “Jadi sumber lain itu juga ada yang menyertakan foto Jokowi komunis?”
J: “Iya.”
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T: “Contohnya kaya gimana fotonya?”
J: “Ya itu pake ituan apa tuh yang ada apa namanya, ada tandanya palu sama arit yah.”

T: “Iya itu lagi ngapain Jokowinya? Seinget tante Yana sih kaya gimana?”
J: “Lagi ya pokoknya kaya lagi berkumpul gitu.”

T: “Ada gak fotonya tante Yana?”
J: “Gaada, terus ada bendera itu gitu disitu.”

T: “Lagi ngapain sih Jokowinya emang?”
J: “Sedang ya duduk-duduk gitu sama orang banyak gitu.”

T: “Inget-inget ga isunya apa waktu itu fotonya?”
J: “ya, yaitu kalau Jokowi tuh anak seorang komunis dan ibunya juga gerowani gitu.”

T: “Berarti bener setuju yah?”
J: “Setuju.”

T: “Kalau misalnya setuju gitu, bakal di share ulang apa ngga?”
J: “Aku ga share ulang, cuman buat pengetahuan sendiri aja.”

T: “Jadi disimpen sendiri?”
J: “Iya disimpen sendiri.”
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T: “Ke keluarga pun ngga?”
J: “Keluarga juga udah banyak yang tau. Mungkin juga anak-anak lebih pinter karena kan
mereka juga lebih, pengetahuannya juga lebih tinggi terus, apa, pake alat komunikasinya
juga kan lebih canggih.”

T: “Terus menurut tante Yana sendiri ditanggep dari pesan ini nih yah kalo si Jokowi itu
gimana sih? Selain komunis atau apa?”
J: “Dia cuma apa ya..”

T: “Kira-kira ini bakal bener gasih skenarionya tuh?”
J: “Ini kayanya bener.”

T: “Benernya kenapa? Selain si Jokowi itu apa namanya Komunis gitu disitu kan ceritanya
katanya Cina lah yang bakal bergrilya di sini gitu.”
J: “Iya, dia kan mau inikan disini juga ada kan ini apa namanya mau menghapus NKRI, dia
mau, itu juga kan udah banyak yang ketenagakerja Cina itu yang dateng ke Indonesia.”
T: “Jadi percaya yah kalau Jokowi bakal melakukan hal kaya gitu skenarionya?”
J: “Percaya.”

T: “Jadi tante Yana percaya kalo Ahok bisa jadi Presiden itu?”
J: “Bisa, yaitu skenario mereka. Nanti ini cuman untuk memecah umat Islam kan dia
mengambil Ma’ruf Amin untuk jadi calon, apa namanya wakil, wakil presiden, yang nantinya
akan diganti sama Ahok. Ya berita, berita seperti itu gitu.”

T: “Terus kan ini beritanya disini di Whatsapp ya, kita kan gatau itu dari siapa dari siapanya,
tante Yana pernah ngecek gaksih di Google apa bener si Jokowi kaya gitu apa gimana? Apa
percaya aja mentah-mentah dari Whatsapp? Pernah ngecek gitu ga misalnya bener gaksih si
Jokowi kaya gini coba gua cari ah di Whatsapp gitu? Gapernah?”
J: “Ga, gapernah nyari di Google. Maksudnya ya dari berita-berita di Whatsapp aja dari
berbagai grup.”
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T: “Di TV juga ngga gitu? Di koran atau apa ngga?”
J: “Ya kalo di TV kan gaada berita-berita kaya gitu.”

T: “Gapercaya dengan media TV gitu atau gimana?”
J: “Ya kadang kan ada..”

T: “Ngga, maksud Fani tuh kenapa percayanya ama Whatsapp gitu? Karena disitu bisa
kebongkar atau apa gitu. Jadi pesan-pesan kaya ginituh ngebongkar si Jokowi gitu?”
J: “Hmm.”

T: “Jadi gabakal di share ya tante Yana yah?”
J: “Ngga sih ngga, gadishare kemana-mana lagi. Dishare dari temen, terus kita baca sendiri
gitu buat pengetahuan sendiri aja tapi tante ga ngeshare lagi ke yang lain.”

T: “Tapi tante Yana sendiri responnya gimana pas baca kaya gini? Marah gak sih sebel gak
sih atau apa?”
J: “Yaiyalah marah sebel tapi kan juga, juga gimana yah, gabisa ya maksudnya gabisa ngapangapain.”

T: “Tapi kan kita bisa “”oh ini nanti pokoknya gua harus gimana nih untuk pemilu
mendatang” gitu?”
J: “Iya, cuma hanya jangan sampe kita milih dia apalagi ngedukung dia ya udah gaakan
mungkin gitu.”

T: “Kira-kira sampe kaya mendukung fanatik gitu gaksih misalnya ikut yang nanti kan
katanya ada people power lah segala macem?”
J: “Gaampe segitu, cuman perkembangan gitu ya ngeliat aja.”
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*baca berita kedua*

T: “Berita-berita kaya kompas.com, liputan6.com pernah?”
J: “Ngga juga itu.”

T: “Kenapa gapernah tante Yana?”
J: “Gaada waktunya. Iya”

T: “Oh jadi whatsapp itu karna sambil ngechat atau apa suka muncul ada terus baca gitu?”
J: “Iya, kan juga gacuman 1 grup. Banyak grup jadi informasi dari situ aja.”

T: “Emang Tante Yana masuk grupnya ada berapa grup pengajian gitu tante Yana masuk?”
J: “Ada 3 sama grup haji, ada grup tartilla juga mereka rata-rata Prabowo dukung Prabowo
juga.”

T: “Itu taunya karena merekanya nyebar-nyebar berita-berita Jokowi, Prabowo gitu?”
J: “Iya, tentang Jokowi, tentang Prabowo gitu, sama di grup Haji juga gitu. Di grup Haji
banyakan juga yang ngedukung Prabowo.”

T: “Jadi banyak unsur politiknya di..”
J: “Iya, banyak informasi-informasi dapet dari situ.”

T: “Tante Yana merasa keganggu gak sih dengan adanya inian..?”
J: “Ya ngga, ya untuk informasi dan pengetahuan juga.”

T: “Bagaimana pendapatnya, tanggapannya?”
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J: “Tentang berita kedua ini juga ya udah dapet dari Whatsapp, dari grup-grup temen-temen
ngaji dan grup Haji.”

T: “Terus gimana, setujukah? Meyakininya? Apakah itu sebuah kebenaran menurut tante
Yana?”
J: “Iya, ini ini betul yang ditulis disini betul semua.”

T: “Mengapa menurut tante Yana betul?”
J: “Ya tentang..”

T: “Pernah bacakah apa sebelumnya emang ada seperti itu?”
J: “Kalo ini ya apa namanya sering baca, ya tante yana sering baca.”

T: “Itu kan kalo gasalah tentang penghapusan..”
J: “Iya, tentang LGBT, tentang masalah urusan zakat dan wakaf, dan LGBT disahkan oleh
Jokowi.”

T: “Emang sudah disahkan? Kapan? Emang tante Yana taunya dari mana itu?”
J: “Kan disahkan kan? Dari berita di Whatsapp.”

T: “Whatsapp juga?”
J: “Hmm.”

T: “Jadi menurut tante Yana, dia mendukung LGBT? Si Jokowi nih? Sedangkan berita yang
disitu menghilangkan agama di KTP terus juga segala macem bener juga menurut tante
Yana?”
J: “Iya. Hmm.”
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T: “Tapi kayanya tidak diberitakan deh soal masalah itu, menurut tante Yana gimana?”
J: “Kalo di, kalo di TV kayanya gaada kalo di TV, gaada berita-berita yang tentang ini tapi ya
dari informasi-informasi yang lain.”

T: “Informasi yang lainnya tetep dari Whatsapp berarti ya?”
J: “Hmm, dari Whatsapp.”

T: “Betul semua? Menurut tante Yana?”
J: “Iya.”

T: “Sosok Jokowi menurut tante Yana gimana disitu?
J: “Ya, gimana ya..”

T: “Setuju gaksih dengan nilai-nilai yang diutarakan dalam pesan tersebut dalam artikel itu?
Kan disitu disebutkanlah Jokowi LGBT lah, mendukung minoritas, PKI lah, gimana menurut
tante Yana? Apakah itu sebuah kebohongan ga menurut tante Yana artikelnya?”
J: “Yah, Jokowi hanya apa namanya, dia hanya membela, membela orang-orang yang
mendukung apa namanya..”

T: “Jadi tuh bener sih tuh agenda banget itu?”
J: “Jokowi ya gatau agamanya apa, abis kan dia berkedok aja agama Islam.”

T: “Ohh gitu? Jadi Jokowi itu dianggepnya kaya kedok doang ya agama Islamnya?”
J: “Diragukan kalo dia bener-bener agama Islam. Dia lebih banyak apa namanya, membela
orang-orang cina dibanding orang pribumi.”

T: “Kenapa gitu tante Yana mikirnya gitu? Dari kebijakannya si Jokowi atau gimana? Berarti
itu kebijakan itu menurut tante Yana bener?”
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J: “Iya, bener.”
T: “Tante Yana gimana baca itu? Merasa khawatirkah dengan..”
J: “Yaiyalah, dengan rakyat pribumi apalagi yang beragama Islam. Yang suatu saat kalo
sampe dia bener-bener jadi presiden lagi nanti gimana rakyat Indonesia, terutama agama
Islam. Kan sekarang udah banyak yang di ini, orang-orang yang kyai-kyai ustad-ustad yang
ini kan udah banyak yang diciduk sama polisi kan, ada beberapa ustad yang sudah di polda
kan.”

T: “Jadi Jokowi disini tuh kaya kedok doang gitu ya? Padahal skenarionya kaya gitu?
J: “Iya.”

T: “Bakal di share apa ngga kalo ada berita kaya gitu?”
J: “Kadang dishare kekeluarga, cuma di keluarga tuh ada satu yang dukung Jokowi gitu, jadi
karena udah ada satu beda pendapat yaudah udah gapernah di share lagi. Kalo anak, suami
udah dukung Prabowo, jadinya mereka juga lebih pinter dibanding tante Yana sendiri gitu.
Informasi-Informasi mereka lebih canggih lah, mungkin tante Yana yang dirumah yang
terbilang ketinggalan berita, soalnya jarang, jarang nonton-nonton berita-berita tentang
politik, ya kadang-kadang doang gitu tapi ga selalu.”

T: “Jadi beneran setuju ya sama artikel ini ya?”
J: “Setuju.”

*baca berita ketiga*

T: “Kalau misalnya nih, kan tante Yana tadi bilang ada yang ga setuju di keluarga atau
dimanapun misalnya dipengajian gitu ya tante Yana ya, terus mereka memberikan lah
argumen, tante Yana gimana? Ngebalas argumen mereka lagi atau diem aja atau gimana?”
J: “Kadang-kadang ngebantah, kadang ya kalo memang dia yang terlalu fanatik yaudah
diem. Karena ya kalo dikeluarga ya, kalo ditemen rata-rata temen semua dukungnya
Prabowo. Kalo ke saudara kemaren sempet itu karena dia punya bos juga orang chinese
gitu, dibilang dia dia makmur katanya.”
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T: “Makmur gara-gara pemerintahan Jokowi gitu?
J: “Iya karena pemerintahan Jokowi. Karena bosnya dia orang chinese.”

T: “Jadi ada kepentingan chinese ya?”
J: “Hmm
“Iya tante Yana setuju sama berita ketiga ini.”

T: “Kenapa setuju tante Yana?”
J: “Ya gaakan ngedukung Jokowi, karena dia juga memang tidak begitu membela umat
Islam.”

T: “Kira-kira apa aja sih kasus yang bikin si Jokowi ngga ngebela umat Islam menurut tante
Yana? Yang tante Yana tau gitu?”
J: “Ya dia kan bikin ini kan, bikin Islam Nusantara dengan juga banyak berbagai macam
larangan-larangan yang untuk orang Islam.”

T: “Larangan itu pernah tante Yana rasakan gaksih, apa tante Yana cuman denger infonya
doang?”
J: “Ya ngedenger infonya juga terus kan udah ada buktinya juga gitu, kalo dia gaakan
gapernah membela ulama atau kyai.”

T: “Buktinya dapetnya dari mana tante Yana?”
J: “Ya dari berita di TV dan di Whatsapp gitu.”

T: “Jadi, apa yang disampaikan dalam artikel itu mengandung kebenaran menurut tante
Yana? Tidak terbantahkan?”
J: “ini benar, iyah betul. Tidak terbantahkan. Dan tante Yana ngedukung Prabowo juga
karena Prabowo membela umat Islam.”
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T: “Pernah ngecek juga apa gimana? Ngecek berita Jokowi, Jokowi tuh pernah gaksih tante
Yana kepikiran buat ngecek?”
J: “Gajuga, gangecek-ngecek.”

T: “Tapi pernah dapet share-share-an tetang Jokowi?
J: “Iya sering.”

T: “Maksudnya itu kan Jokowinya yang ini ya dalam sudut pandang yang negatif gitu
maksudnya, yang berita bagusnya ada pernah apa ngga dishare sama temen kah atau siapa
kah gitu si Jokowi ini nih prestasinya begini. Tante Yana pernah denger ngga? Pernah baca
ga diWhatsapp seperti itu beritanya.”
J: “Ngga juga karena kebanyakan pada belanya, bela Prabowo.”

T: “Jadi kebanyakan kontak yang tentang..”
J: “Iya tentang yang tidak baik tentang Jokowi.”

T: “Berita tentang Prabowo sendiri gimana, pernah ga denger berita yang negatif gitu di
Whatsapp?”
J: “Selama ini ya ngga, selalu bagus.”

T: “Lebih banyak membaca Prabowo bagus, apa kejelekan Jokowi?”
J: “Kalo digrup ya kebanyakan tentang kejelekan Jokowi.”

T: “Menurut tante Yana rezim Jokowi ini gimana sih? Yang sebelum-sebelumnya, tante Yana
sendiri misalnya merasakan atau dari pandangan tante Yana sendiri ih si Jokowi mah gimana
gitu”
J: “Yang selama ini yang tau Jokowi itu dia cuma boneka atau ya dia cuma ya yang
memainkan aja tetapi dibelakang Jokowi itu banyak pendukung-pendukung dia yang
terutama Megawati dan juga banyak didukung sama orang-orang chinese dan juga orangorang non-muslim, gitu.”
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T: “Jadi ada ketidakpercayaan ya tante Yana dengan..”
J: “Iya dengan orang-orang kafir gitu.”

T: “Jadi sebenernya tante Yana itu bencinya sama Jokowinya kah yang boneka atau sama
orang-orang dibelakangnya?”
J: “ya dua-duanya.”

T: “Jadi memaknaik Jokowi seperti itu ya?”
J: “Hmm.”

T: “Tanggepan tante Yana tentang pilpres ini gimana? Kira-kira..”
J: “Pilpres tahun ini memang sangat kalo dibilang rumit ya ngga cuman memang banyak
yang apa namanya, yang terutama mendukung salah satunya yang jadi rame, ya ada yang
dukung Jokowi ya ada yang dukung Prabowo juga gitu. Terus pesta rakyat ini juga semua
dijadikan satu gitu, kalo dulu-dulu kan dipecah, pemilihan DPR RI gadigabung sama
pemilihan presiden dan wakil presiden gitu, jadi lumayan menyita waktu, perhitungannya
juga lama, gitu.”

T: “Tapi yakin ga bakal Prabowo menang? Atau gimana?”
J: “Ya kalo, sebenernya ya kalo itulah namanya politik yah kalo diliat dari apa namanya
terjun langsung kebawahnya itu memang dari bawahnya juga udah mulai banyak istilahnya
pake uang disogok gitu untuk milih Jokowi gitu, dan juga banyak yang dibikinin ktp-ktp baru
sama kelurahan gitu yang tadinya gapernah keluar gitu ya pada keluar, pada milih ya
terutama orang-orang non-muslim dan orang-orang chinese. Kemaren yang di pengalaman
di tps tante yah, iya,”

T: “Kenapa mereka? Gapernah keluar tapi tau-tau nyoblos gitu?”
J: “iya dan mereka udah mendapatkan surat A5 itu jadi kami petugas tuh udah gabisa nolak,
dia harus milih ditempat itu, ditempat tps yang dituju dari kelurahan. Itu juga kebanyakan
semua orang-orang non-muslim dan dia memilih Jokowi.”
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T: “Jadi tante Yana tuh menduganya skenario Jokowi tuh sama non-muslim gimana sih?
Misalnya kaya oiya mereka tuh main dibelakang, gimana-gimana..”
J: “iya, dia mungkin punya apa namanya, ya pasti punya kepentingan untuk membela Jokowi
dan oleh Jokowi di apa istilahnya, dipermudah, pembuatan KTP sehingga mereka-mereka itu
bisa memilih gitu, jadi bisa menambah suara buat Jokowi, gitu.”

T: “Tante Yana sendiri pernah gak sih dari berita-berita yang pernah tante Yana baca si
Jokowi nih kalo kepilih nanti bakal kaya gimana? Apa yang menjadi kekhawatiran tante
Yana?
J: “Ya itulah tentang terutama masalah agama ya, yang umat islam mungkin akan dipinggirin
sedikit-sedikit gitu dan orang-orang chinese semakin berkuasa di berbagai bidang, terutama
dibidang ekonomi gitu. Dia akan memasukkan juga pegawai-pegawai asing terus PKI juga
bakal merajarela mungkin akan berjamur.”

T: “Jadi suat kekhawatiran tante Yana ya?”
J: “Kekhawatiran yang sangat, terutama ya dibidang perekonomian, semua pasti akan
berpengaruh. Tapi yang dikhawatiran yaitu masalah agama, terutama itu.”
T: “Jadi Jokowi ini ga bener-bener dilihat sebagai apanih, dalam agama tante Yana,
maksudnya kaya diamah gamembela agama Islam lah apa gimana ya, itu kaya gitu?”
J: “Iya, dia memang tidak membela karena dia juga kan komunis dan dia ngedukung orangorang kafir non-muslim, semuany pasti kan bakal berpengaruh dari segi apapun bakal
berpengaruh semua.”

T: “Jadi dari ketiga artikel ini tidak ada yang ditentang oleh tante Yana, semuanya betul dan
setuju? Dan meyakininya?”
J: “Setuju, iya.”
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Lampiran 13
Aguswati

48 tahun, SMA, IRT
(Panggilannya Bu Tono)
“Ini nih mengomentari yang ini ya kak yah? Ini bisa jadi benar, kalau misalkan awalnya mau
ngambil Ahok, kan dia ngambilnya Ma’ruf Amin ya? Karena untuk mendapatkan suara kak.
Dari pengalaman yang lalu seperti JK, setelah menjadi wakil mah kan sepertinya gaada
kerjaan yah, hanya boneka. Gajauh beda sebenernya Ma’ruf Amin pun akan diterapkan
seperti itu, gitu.”
“Karena ini kan atas dibelakangnya ini kan karena Megawati.”

T: “Apa yang Bu Tono tangkep dari artikel ini kira-kira?”
J: “Agar pemerintahan Jokowi terus berjalan mungkin kak. Kan mendapatkan suara dari
umat Islam, intinya seperti itu.”

T: “Skenarionya disini kan ini katanya bakal diganti dengan Ahok lah atau segala macem..”
J: “Bisa jadi.”

T: “Bu Tono kira-kira mempercayai hal itu? Mempercayai..”
J: “Fifty-fifty”

T: “Ohh jadi ga mempercayai sepenuhnya juga ya?”
J: “Bisa Fifty-fifty, kalo liat kondisi usianya yang sudah lanjut, bisa jadi Ahok naik gitu kan.”

T: “Jadi meyakini ngga dengan berita ini?”
J: “Bisa jadi.”
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T: “Menurut Bu Tono bisa kira-kira bakal seperti yang digambarkan oleh pesan ini di
pemerintahan kita?”
J: “Bisa jadi, apalagi sekarang kan udah banyak cina dikuasai, salah satunya di Bidang
Properti, tanah-tanah sekarang dikuasai cina, udah berapa persen gitu kemaren baca tuh. Ya
yang dikhawatirkan kita kan takutnya kembali ke jaman dulu.”

T: “Kira-kira nih Bu Tono kalo nemu berita kaya gini di grup atau apa bakal di share lagi atau
ngga?”
J: “Hmm, tergantung. Bisa di share bisa tidak, gitu.”

T: “Bu Tono akan milih apa misalnya abis baca ini kayanya Bu Tono sendiri nganggep artikel
ini tuh mengkhawatirkan kan atau apa, menurut Bu Tono sendiri gimana?”
J: “Harus tau, ngga mengkhawatirkan tapi memang harus tau.”

T: “Tapi maksudnya dengan membaca hal ini tentu kan misalnya kita punya perasaan sendiri
ih kok serem amat ada skenario yang kaya gini-gini gitu..”
J: “Iya, he em.”

T: “Nah terus ada niatan tertentu ngga untuk share ke orang-orang biar tau nih kalo
misalnya ini tuh bakal ada kaya gini gitu..”
J: “Tergantung diliat dulu orangnya kak, kalo kira-kira bisa dikasih pengertian itu orang
masih bisa diarahkah ya bisa diarahkan dikasih tau, terkecuali yang kekeh ya susah juga
kak.”

T: “Bisanya Bu Tono kalo ngeshare itu kesiapa? Ngeshare berita-berita semacem ini?”
J: “Ya minimal ke temen terdekat dulu, ke keluarga terdekat dulu. Ya ke keluarga terdekat
lah, temen terdekat gitu.”
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T: “Mereka nerima atau gimana? Bu Tono pernah ga melakukan hal itu?”
J: “Pernah, pernah. Ya salah satunya kan, tapi kadang-kadang diliat dulu jenjang pendidikan
kadang ada yang bisa masuk nerima, ada yang nggak, masa bodo gitu kan. Kalo yang masa
bodo ya susah juga. Keluarga dulu kak, keluarga terdekat, dikeluarga juga kan ada dua, tetep
ada dua beda-beda, liat-liat.”

T: “Dari artikel ininih Bu Tono ngeliat sosok Jokowi tuh kaya gimana sih?”
J: “Sebetulnya ini, merakyat. Merakyat cuman diliat dari cara berkomunikasinya kurang, ga
tegas, terus komunikasi dengan pihak luar juga, bahasa luarnya juga kurang gitu bahasa juga
inggrisnya kurang, intinya dari komunikasinya kurang kak. Gategas.”

T: “Kalo dari artikel ini gimana nih, kan katanya dia bakal diganti lah, digeser lah apa segala
macem, ya jadi kan nanti diganti sama Ahok, abis Ahok ngeganti Jokowi, ganti si Hari
Tanoe..”
J: “Maksudnya posisi Jokowi bisa diganti sama, sama Ahok..?”

*lanjut baca berita satu*

“Pokoknya pemerintahan sekarang bingung kak, orangnya juga aneh, gabisa dipegang,
gabisa apa namanya, bisa dikendalikan luar, dari pihak luar, Cina. Intinya hanya untuk
kepentingan diri sendiri kak.”

T: “Kepentingan siapa tuh? Dirinya Jokowi gitu?”
J: “Untuk dirinya sendiri. Timnya mereka, Jokowi, dia gitu yang ada kepentingan aja jadi
mendekatkan diri ke Jokowi gitu. Udah merasa enak mungkin, posisi itu udah enak kak,
udah dijanjikan sesuatu, ya Jokowi ya ini nih tim-tim yang lain-lainnya.”

T: “Oh yang dalem sini berarti?”
J: “He eh, aih Jokowi mah kayanya boneka sih. Dia hanya menjalankan aja kak, hanya
menjalankan.”
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“Ini udah kejadian..”

T: “Yang apatuh?”
J: “Sekarang banyak di impor ya besar-besaran ke negeri ini, Cina tuh udah banyak kesini
kak, He eh TKA.”

T: “Bu Tono sendiri gimana ngeliatnya?”
J: “Ya ngeliatnya miris banget kak, masa kita sendiri masih banyak ya pengangguran, ya
harusnya di prioritaskan dulu rakyat Indonesia, gitu. Banyak yang bermutu banyak yang
punya ahli gitukan dibidang itu tapi kenapa mesti Cina yang dikirim kesini, ke Indonesia.”

“Ini emang ini PKI udah masuk..”

T: “Ini dari mana Bu Tono PKI udah masuk?”
J: “Ya dari, salah satunya kan itu kak memecah belahkan, mengadu domba, banyak
mengadu domba, sekarang ulama aja di adu domba.”

T: “Oh fenomenanya gitu gejalanya?”
J: “He eh, salah satunya itu..”

“Tapi ya umat islam juga harus tau politik kak..”
“Pokoknya anti aja lah intinya. Anti Cina haha.”

T: “Jokowi gimana abis baca kaya gini?”
J: “Jokowi harus diganti.”
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T: “Harus diganti?”
J: “Iya harus diganti, sama Prabowo. Prabowo itukan lebih tegas, ditakuti oleh pihak luar,
gitu inshaallah keamanan juga inilah kuat gitulah.”

T: “Emang sekarang gakuat?”
J: “Banyak penyusup kan ka sekarang mah kak.”

T: “Seperti kaya TKA?”
J: “Iya, he eh segala dipermudah, dari luar juga gitu.”

T: “Gimana nih menurut Bu Tono dengan berita ini? Maksudnya inikan sama satu berita
juga, cuman gimana? Ini si Jokowi makin gimana menurut Bu Tono?”
J: “Ya kesimpulannya kalo ibu mah pengennya diganti aja gitu, udah.”

T: “Terus Cina Komunis bener menurut Bu Tono? Meyakini?”
J: “Iya, he eh meyakini.”

T: “Jadi ini bener ngga menurut Bu Tono?”
J: “Bener, bener.”

T: “Karena merasa gejala-gejalanya bener?”
J: “Iyah, gejalanya udah keliatan udah banyak.”

T: “Terus Bu Tono pernah ngga melakukan cek fakta gitu misalnya ini berita bener gaksih
gitu pernah ngga? Misalnya di grup ada tentang Jokowi hampir sama kaya gini, terus Bu
Tono ngecek gitu di Google, cari di Youtube kek atau apa..”
J: “Pernah ngecek-ngecek, sering di Youtube.”
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T: “Pernah? Terus gimana? Bu Tono nemunya apa di Google, di youtube atau dimana pun
gitu?
J: “Pernah, kadang-kadang ingetnya cuma selewat gitu yah, pokoknya sekarang itu
Indonesia ya pemerintahan Jokowi tuh lagi dikendalikan, pengen dikuasai lah Indonesia yang
begitu banyak kekyaannya mau dikuasai segala macemnya, paling enak pokoknya malah
Indonesia tuh, surganya dunia jadi semuanya pada ngerong-rong pada pengen ke Indonesia
gitu loh kak.”

T: “Bu Tono nemunya seperti itu?”
J: “He eh.”

T: “Yang baik-baiknya tentang Jokowi pernah nemu apa engga kira-kira?”
J: “Ada, ya merakyat aja. Terus secara pembangunan bagus sekarang tuh, tapi kan
dinikmatinya hanya orang-orang tertentu, rakyat sendiri secara langsung tidak. Kayak tol, tol
dari yang baru tuh yang ke Jawa, itu kan hanya segelintir orang aja yang bisa menikmati.
Secara langsung rakyat kan gabisa menikmati, malah semakin mahal juga biaya, kan mikir
dua kali juga kali ya, terus bisa dimanfaatkan lah dalam tempo jangka waktu lama,
sementara kan hutang waduh katanya kemaren 400 pertahun itu diitung 400 sekian triliun
kan ka, apalagi sekarang ada info ingin memindahkan ibukota, dari mana biayanya?
Sementara BPJS aja sekarang kan bermasalah, beresin aja dulu kaya BPJS yang lain-lainnya,
terus kita mau ngutang lagi? Gitu loh kak, kasian anak cucu yang menanggung semua utang
itu, gitu kan.”

T: “Jadi intinya Bu Tono mempercayai ya berita ini ya? Meyakini? Gejalanya juga udah
terjadi sekarang? Terus Jokowi juga dianggapnya sebagai boneka ya?”
J: “Iya, he eh, iya, boneka.”
“Ini wacana yah kak? Rencananya Jokowi ya? Ingin menghapus status agama di..”

T: “Gimana menurut Bu Tono?”
J: “Ini maksudnya Kementrian Agama, mau dipisahkan jadi ada Kementrian Zakat dan
Waqaf, dipisahkan gitu?”
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T: “Jadi agama mau diganti jadi Kementrian usuan Haji, Zakat sama Waqaf.”
J: “Komentarnya setuju atau ngga gitu?”

T: “Iya setuju apa ngga, kalo setuju kenapa kalau ngga kenapa, tapi Bu Tono gimana
tanggepannya gitu, meyakini ngga, kaya gitu bener apa ngga dalam pemerintahan Jokowi?
J: “Ngga, ya lebih baik yang langsung Kementrian Agama itu kak, gausah dipisah-pisah”

T: “Jadi menurut Bu Tono gasetuju?”
J: “Gasetuju. Apalagi yang ini, ini status agama dalam hukum nikah akan dihapus gasetuju.”

T: “Ini dalam pemerintahan Jokowi yah..”
J: “Iya, gasetuju.”

T: “Poin-poin yang ditulis disini bikin semuanya Bu Tono ga setuju ya?”
J: “Ini satu gasetuju ya, ini juga ngga setuju, ini gasetuju tetep harus ada wali, ini juga
gasetuju peraturan hukum kepercayaan tetep harus ada.”

T: “Jadi istilahnya ini semua poin-poin yang disebutkan dalam artikel itu gaada yang
relevaan dengan agama kita ya? Tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama?”
J: “Gasetuju, ngga. Betul.”

T: “Tapi motif yang dijelaskan disini bener ngga menurut Bu Tono?”
J: “maksudnya ingin menunjukkan bahwa agama Islam gitu? Intinya ke agama Islam?”

T: “Bu Tono nanggepnya gimana?”
J: “Iya, inikan tujuannya ini menghancurkan agama, apalagi sekarang kan ada ini ya, mau
disahkannya LGBT disini tadi?”
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T: “Bu Tono sebenernya tau ga tentang ini? Pernah baca ini?”
J: “Pernah, pernah baca kan sering ada yang ngeshare-ngeshare gitu kan kak.”

T: “Terus gimana Bu Tono?”
J: “Iya ini yang ini gasetuju pokoknya mah, intinya ini ga setuju, udah apalagi yang ini nih..”

T: “Tapikan ini katanya disebutkan juga ternyata penolakan ini katanya ini alesannya..”
J: “Alasan dari ini teh kesini kan ya.”

T: “Iya kaitannya kan gitu, terus gimana menurut Bu Tono? Jadi gimana menurut Bu Tono
sosok Jokowi?”
J: “Pokoknya LGBT tujuannya ya akan hancur Indonesia, gara gara masuk LGBT, PKI.”

T: “Jadi menurut Bu Tono gimana sosok Jokowi ini? Dia ada tegasnya nggak..”
J: “Nggak tegas kak, ngga tegas.”

T: “ngga maksudnya, Bu Tono udah baca ini, terus kok ih Jokowi gimana sih, Bu Tono
ngerasa apa, kesel ga? Ungkapin aja gitu maksudnya.”
J: “Iya kesel gara-gara pengen ituh. Pengen di ganti wae lah kitu. Ya intinya mah ga tegas,
terus mudah dikendalikan, agamanya oge masih dipertanyakan, terus mudah di kendalikan
orang-orang yang dibelakangnya kaya gitu kakak.”

T: “Bu Tono nangkepnya seperti itu? Sama ini juga kasusnya?”
J: “He eh, iyah.”
T: “Jadi ini tuh semata-mata karena Jokowi mudah dikendalikan? Jadi hal-hal seperti ini bisa
terjadi menurut Bu Tono? Bu Tono sendiri percaya nih bakal terjadi atau gimana?”
J: “Iya, he eh, bisa.”
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T: “Jadi ini suatu kekhawatiran ya?”
J: “Iya. Makanya milih Prabowo saking khawatirnya.”

T: “Terus Bu Tono bakalan share kaya gini apa ngga?”
J: “Mencoba, pasti di share ke orang-orang terdekat dulu atuh.”

T: “Jadi intinya Bu Tono percaya ya kaya gini?”
J: “He eh.”

T: “Solusinya pengen cepet ganti ya berarti ya?”
J: “Pengen cepet ganti, gaada tawar-menawar, pengen diganti sumpah ih.”

T: “Pernah gaksih Bu Tono mikir emang Jokowi bakalan begini apa gitu, kaya Bu Tono ga
fifty-fifty gitu memikirkan hal ini, masasih Jokowi gitu. Kepikiran ngga sama Bu Tono selintas
gitu..”
J: “Kepikiran, hem ngga pokoknya mah diganti ajah gitulah.”

T: “Jadi sudah gapercaya gitu?”
J: “Rezimnya sekarang Jokowi itu udah ngga..”

T: “Jadi gaada terlintas gitu dipikiran Bu Tono kayanya Jokowi ga begini deh, kayanya Jokowi
gini, gitu?”
J: “Ya yang dibelakang-belakannya itu loh kak he eh. Yang dibelakang-belakangnya. Aih
Jokowinya mah keliatan legowo gitu loh kak.”
*Baca berita ketiga*

T: “Gimana perasaan Bu Tono setelah membaca artikel tersebut?”
J: “Alasan ingin ganti presiden yakan?”
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T: “Kan itu kan dia bilang gamau milih Jokowi lagi, terus gimana menurut Bu Tono?
Setujukah dengan artikel tersebut?”
J: “Setuju.”

T: “Apa yang membuat Bu Tono setuju? Ada poin-poin disitu ga yang bikin Bu Tono wah ini
bener banget yang Bu Tono rasakan atau Bu Tono..”
J: “Ini, poin ini, kan menyudutkan Islam nih kan, malah apalagi sekarang mau dibikin Islam
Nusantara istilahnya kan, pokoknya ga setuju, ini ini semua kak. Salah satunya, kan ada di
berita juga diberitakan seperti itu.”

T: “Berita mana tuh?”
J: “Banyak di media, medsos, he eh, di Whatsapp, di IG, di televisi juga kan ada masuk.”

T: “Apatuh? Tentang Islam Nusantara?”
J: “Tentang Islam Nusantara, dipengajian juga, upaya penghapusan pelajaran agama di
sekolah.”

“Inikan kewenangannya harusnya para ulama ya, tapi pemerintah juga ikut turun tangan ya,
aturan-aturan..”
“Pokoknya umat Islam harus pinter, cerdas, bisa politik..”

T: “Jadi semua poin yang disebutkan disitu benar gitu menurut Bu Tono?”
J: “Bisa mengarah kesini kan kak.”

T: “Mengarahnya ke?”
J: “Ya dari omongan-omongannya Ma’ruf Amin juga ada ajaran Islam Nusantara, dibikin
Islam Nusantara.”

277
Analisis resepsi kalangan..., Nur aida tifani, FIKOM UMN, 2019

T: “Kira-kira siapa sih, Jokowi bisa membuat Islam Nusantara menurut Bu Tono?”
J: “Bisa mungkin bisa kan udah ada videonya kak kalo Ibu kan liatnya dari berita video-video
kaya gitu, ada buktinya gitu kan.”

T: “Buktinya gimana menurut Bu Tono? Kaya gimana Jokowi?”
J: “Islamnya diragukan juga, Ma’ruf Amin juga aneh ya, wakilnya juga Ma’ruf Amin kyai kok
bisa gituloh, apalagi dia dari NU, ngingetin Jokowi. Jadi mau gamau harus diganti presiden
gitu tetep. Sekarang udah ada tanda-tanda akan umat Islam udah terpecah, ulama juga
neng.”

T: “Terpecahnya menurut Bu Tono karena apa aja alesannya?”
J: “Beda pilihan bisa, beda pilihan, ada kepentingan seperti Yusuf Mansur kan, kenapa dia
dukung Jokowi? Salah satunya karena dia juga ada kasus, supaya dia aman dia dukung
Jokowi, gitu.”

T: “Kasus apa tuh Bu Tono boleh ceritakan ngga?”
J: “Katanya ada masalah ini kak dari Paytren itu ya kalo gasalah itu?”

T: “Itu Bu Tono dapet informasi seperti itu dari mana?”
J: “Ya dari berita ini juga apa namanya, dari Whatsapp gitu, eh dari televisi juga ada neng
pernah ada deh kayanya ada, gitu ternyata dia itu punya utang banyak diluar yang merasa
dirugikan dengan usaha itu gitu, ada juga beberapa yang ingin menuntut. Supaya aman, dia
merapatlah ke Jokowi gitu tapi gatau juga kalo baca-baca di informasi gitu kakak.”

T: “Jadi Bu Tono kalo nemu gini bakal share juga apa ngga?”
J: “Inshaallah, share iya.”

T: “Bener gaksi menurut Bu Tono ini semua? Bakal beneran, atau emang sudah terjadi,
apa..”
J: “Ada sebagian sudah terjadi, seperti ini ya, inimah kan kita udah ngeliat ya, ada videonya.”
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T: “Jadi semua dalam sini tuh Bu Tono setuju?”
J: “Bisa 80 persen bisa terjadi mungkin kak, iya.”

T: “Bu Tono sendiri setuju apa ngga dengan si tulisan si ini nih?”
J: “Iya setuju saya gaakan memilih, maksudnya gitu kan? Gaakan milih lagi.”

T: “Jadi sebelum pilpres pun Bu Tono sudah menentukan calon?”
J: “Udah, udah menentukan he eh.”

T: “Jadi intinya ini Bu Tono meyakini yah? Bener-bener gitu yah?”
J: “Iyah. Kenapa milih Prabowo? Karena keliatannya tegas, pinter gitu kan, didiukung ulama,
utamanya itu kan, ijtima ulama, kita ngeliatnya itu lah dukungan dari ijtima ulama.”

T: “Jadi itu sangat penting ya menentukan seorang umat Islam?”
J: “Iya.”

T: “Dari ketiga berita ini kira-kira mana yang Bu Tono paling setuju? Apa semua setuju?”
J: “semuanya, ininih yang ketiga juga setuju he eh gitu. Malah pengen diganti gitu kak
kesimpulannya mah, dengan rezim sekarang Jokowi itu udah bisa ancur lah negara kalo
terus-terusan Jokowi, iya, udah banyak cina, dimasukin cina terus.”

T: “Kan gini ya Bu Tono ya, ini kan kita kan mau baru mau menentukan kan nih kita ngobrol
juga, klao misalnya Jokowi menjadi presiden kembali gimana tuh menurut Bu Tono?”
J: “Ya sekarang udah dateng kan para jihad dari pelosok dari mana-mana, tinggal rakyat
mungkin yang menentukan semuanya. Ya misalkan kalo udah final udah gabisa diapa-apain
lagi ya itu mungkin udah jalannya Allah.”

279
Analisis resepsi kalangan..., Nur aida tifani, FIKOM UMN, 2019

T: “Tapi Bu Tono sendiri gimana dengan hal itu?”
J: “Ya gak puas, gak puas.”

T: “Terus mengkhawatiran ngga?”
J: “Ada, banyak yang dikhawatirkan dengan pemerintahan Jokowi ya itu salah satunya
apanya kan nanti masa depan anak cucu kita kan lebih memikirkan negara anak cucu gitu.
Bisa ancur kali kak kalo ngeliat yang sekarang, banyak hutang, pemerintah sekarang tuh
hutangnya banyak.”

T: “Selain hutang apalagi Bu Tono nangkepnya tentang pemerintahan Jokowi ini, si Jokowi
ini sosoknya?”
J: “Banyak adu domba, mengadu domba masyarakat he eh. Fitnah, banyak fitnah he eh. Jadi
ganyaman, kita kan, ya rakyat tuh pengennya nyaman hidup tuh ya, damai, lah intinya itu
sih.”

T: “Jadi mungkin banyak pertimbangan gimana-gimananya, Bu Tono pernah baca gaksih di
media lain, Kompas, selain Youtube atau apa gitu, selain Kompas maksudnya..”
J: “Jarang buka kompas, di youtube aja.”

T: “Oh di youtube aja? Tidak ada berita lain gitu selain..”
J: “Karena gaada aplikasi Kompas juga jarang buka, di Youtube doang baca suka di Youtube
video-video gitu.”

T: “Ada alesan gak selain gapunya aplikasinya kenapa gabuka Google gitu..”
J: “Suka gasempet kadang-kadang. Salah satunya kalo di televisi mah hampir berapa bulan
ini kalo nyetel tv mah ini jarang nonton, kalo berita-berita dari tanggal 17 april udah jarang
nonton tv, udah mati aja..”

T: “Jadi gapernah buka Google Bu Tono nyari misalnya..”
J: “Google jarang Youtube aja kak, di Youtube.”
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T: “Youtube sama Whatsapp? Itu aja? Dua berita itu yang jadi..”
J: “Instagram sering instagram karena banyak yang difollow tuh 02.”

T: ”Oh jadi medianya tuh 02 juga? Gaada yang lain lagi?”
J: “Iya, banyakannya 02.”

T: “Tapi Bu Tono pernah ngga ngebaca tentang kebaikannya Jokowi apa dari share-share-an
orang?”
J: “Jarang buka haha, ngga. Pokoknya ke yang lebih ke 02, jadi ngeliatnya banyak orang tuh
pro pendukung 02 semua gitu. Kalo ada netizen-netizen yang agak nyeleneh jarang dibaca,
gamau. Gaada deh ka kayanya gaada juga.”

T: “Kira-kira ada ngga yang..”
J: “Contoh soal aja sekarang yah, yang meninggal di KPPS sekarang udah ada 600 orang, dari
pihak pemerintah ada ga ungkapan bela sungkawa langsung? Kayanya ga ngeliat deh,
gaada.”
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Lampiran 14
Ella Nurlela
48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, SMEA
(Panggilan Ibun)

T: “Ibun sering mengonsumsi berita media ngga?”
J: “Ya lumayan lah, aktif sedikit lah di Facebook yah, di Facebook sama di grup.”

T: “Beritanya macem apa tuh Bun?”
J: “Ya macem, saya sedikit-sedikit pengen mengenal politik lah jangan terlalu pasif yah.
Mengenal politik kita harus buka mata sedikit gitu, apalagi sekarang ada gengnya emakemak yah, yang solid gitu kan jadi kita ikut bergabung lah di grup mawar bahwa disitu
semua pesertanya ibu-ibu semua dipengajian mawar yang dipimpin oleh Yolanda. Jadi disitu
berkubunya ke Prabowo Sandi gitu disana tuh”

T: “Untuk berkomunikasi sehari-hari Ibun pake apa? Aplikasi apa?”
J: “Aplikasi WA.”

T: “Berita juga termasuk ngga?”
J: “Iyah di WA banyak iya grup, melalui WA sama Facebook juga sih itu cuman dua sih.”

T: “Jadi salah satu media yang paling sering Ibun itutuh WA sama Facebook?”
J: “Iya.”
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*Baca berita satu*

T: “Menurut Ibun gimana?”
J: “Bener ini mah, ini kayanya fakta soalnya udah banyak yang mengklarifikasi bahwa ini
bener-bener ide-ide Jokowi semua udah kebaca bahwa sekak-sekaknya tuh, malahan
kemaren yang dari mana ya, ustad itu udah memplokamirkan bahwa kebangkitan PKI emang
udah terjadi ya ini yang ketiga kalinya, terus emang ini yang direncanakan PDI itu emang ini,
makanya dia gakmau melakukan, ya jelasnya emang dia gamau mengalah, gamau, karena
setau Ibu ada 28 proyek-proyek besar mega China yang siap ditanda tangani sama Jokowi,
itu udah ya kita kalo bilang hoax masa ada datanya gitu yakan.”

T: “Ibun tau datanya dari siapa?”
J: “Ada di share dari WA, di WA juga di share.”

T: “Terus tadi yang Ibun bilang, ada ustad yang bilang itutuh, ustad siapa tuh bun?”
J: “Siapa ya pokoknya di share kayanya ada deh, jadi fakta yang tahun 45, 65 sekarang
bangkit lagi 2019. Ya mungkin kita sadarnya 2019, mungkin sebelum-sebelumnya udah ada
apalagi sekarang uang seratus ribuan juga kan udah komunis Indonesia, udah jelas nyata
udah kaya uang cina. Jadi kita tidak, emang sekarang gabisa membedakan mana yang bener
mana yang hoax, kita gabisa bedain,”

T: “Oh menurut Ibun gitu?”
J: “Iya kita gabisa bedain, sisi lain kita emang nyata semuanya, sisi lainnya juga kita kan tidak
100 persen kita melihat dengan sendiri kan karena informasi-informasi tapi kita juga
keterbatasan waktu untuk mencari informasi keluar juga kan kita gamungkin juga gitu kan,
tapi dengan relawan-relawan yang mereka terjun kelapangan emang itu nyata gitu, jadi kita
gabisa bilang itu hoax ngga, gabisa sedangkan yang bener juga yang kaya sekarang kan kaya
ibu-ibu yang membela itu kan banyak ditangkepin juga yah, nah sekarang kita bisa bilang
hoax tidak? Yakan, kenyataan sekarang kaya relawan KPPS juga meninggal, banyak, nyata
ya, terus sekarang mau di otopsi gaboleh dokternya ditangkap, nyata. Nah sekarang kalo
memang tidak ada yang ditutup-tutupi kenapa di halang-halangi, itu aja ya kan, terus bukan
kita apa ya, makin kesini malah makin yakin ke 02 tuh apa? Gaada ketidak adilannya itu di
02 coba ya kan, tiap kita ada ocehan di 02 langsung tangkap, seret, tangkap, seret ya kan,
tapi ocehan 01 menghujat sekali pun, yang mengatakan apapun istilahnya, tidak ada
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tindakan gitu kan. Sampai istilahnya penghujatan buat manusia dianggap sepele, ini Rasul
aja kan istilahnya udah gaada artinya kan, jadi udah gaada takutnya dengan Allah, gaada
takutnya dengan seruan-seruan Rasulullah tuh gaada. Malah dianggapnya “masa pengikut
Rasulullah kasar” padahal kita tuh kasar sebelah mana? Yakan, jadi kadang Ibun juga
mikirnya kesana. Emang Ibun tidak langsung terjun kelapangan, tapi temen-temen Ibun
banyak, bukan banyak lagi banyak banget, di Bani Umar, banyak relawan perempuan ya. Di
Yolanda Mawar, hampir ada 200an lebih relawan Ibu-Ibu, terus sekarang ada di Rumah
Juang lebih banyak lagi, jadi kadang di Rumah Juang pun pesertanya itu-itu juga tapi
bergabung lah lebih banyak lagi.”

T: “Jadi dari relasi itu Ibun banyak dapet informasi gitu tentang “oh ini tuh kebobrokan
Jokowi, kesalahan Jokowi, semacem kaya gini termasuk?”
J: “Iyah, iya termasuk, ada.”

T: “Jadi Ibun meyakini bahwa ini itu bener? Yakin banget? Seratus persen yakin?”
J: “Ya bener, yakin banget, seratus persen lah istilahnya.”

T: “Ibun ngeliat sosok Jokowi dari berita ini kaya gimana?”
J: “Kalo berita ini, dari dulu juga Ibun tidak memilih beliau ya, dari dulu juga Ibun mah jujur,
dari 2014 Ibun karena begini, apa ya, sosok Jokowi walaupun Ibun tidak mengenal, dulu
Ibun pernah kagum waktu tahun berapa dia sebagai wali kota yang kesederhanaannya
yakan itu kesederhaan, ini siapa? Apalagi pas ada di Indosiar yang masalah dangdut dia di
tonjolkan, inilah gitu walikota orang Solo gini-gini, oh iya udah. Pas denger-denger dia
menyalonkan jadi Gubernur Jakarta yakan, dari situ Ibun mulai ilfeel, kenapa kok apanya,
wakilnya non-muslim. Nah dari situ udah ga sreg udah disitu. Malahan disitu banyak sampai
terpancing sama temen sendiri Ibun mau ribut gitu kan gara-gara Gubernur. Padahal kan
kita ga pemilihan Gubernur kan, ya kan karena kita pilihlah, bukan apa-apa siapapun
orangnya tapi tolonglah kita tuh kan mayoritas Islam, nah dari situ banyak tuh perang,
akhirnya udah kata saya, saya keluar dari Facebook ngapain mending gausah temenan gitu
soalnya liatnya nyosor banget gitu kan dengan bangganya dengan sosok Ahoknya gitu kan
disitu yaudahlah, tapi karena mungkin Allah udah memberikan bentuk ujian buat kita, kalo
Ibun mah mikir itu ujian akhirnya dia terpilih kan? Galama dia mencalonkan Presiden. Nah
pikiran Ibun udah gini, dia naik, Ahok pasti jadi Gubernur, bener kenyataannya yakan. Nah
terus disisi lain kenapa sih seorang presiden, tidak dari militer? Kan selama ini dari militer
kan? Walaupun pernah diganti sama Habibie, sama Gusdur walaupun aneh-aneh yakan,
cina-cina jadi masuk dari Gusdur, dari Megawati jaid merugikan karyawan, yang dari
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pegawai tetap jadi outsourcing ya kan, dari situ udah mulai kejanggalan-kejanggalan kan,
makanya udah. Nah dari situ Ibun udah gamemilih, dari pertama Jokowi emang udah ga
respect. Beliau jadi Gubernur aja belom setahun mendinglah kaya Anies, Anies gubernur
setahun tapi alhamdulillah, tapi ada gak di televisi? Gaada yakan? Tapi alhamdulillah
sekarang serba canggih, di share lah kebaikan-kebaikan, prestasi-prestasi Anies yakan, ada
gak pujian? Gaada yakan, sejak Anies jadi gubernur, semua tamu-tamu dari luar coba, jadi
bener itu Gubernur serasa Presiden yakan, sampe ada grup alumni Ibun sekolah, sampe
mendambakan “pinjem dong Gubernur sebentar, buat di Bandung untuk mengatasi banjir”
udah gitu diusulin rakyatnya ini banyak ngebandinginnya singapur kan teu nyambung nah
itu, makanya juga pertama Ibun ga respon ke Jokowi apalagi sekarang diliat-liat ada isu-isu
dia turunan PKI, kalo memang dia tidak merasa benar PKI, gak usah takut test DNA. Ya kaya
si oneng lah, saya bangga jadi anak PKI, dia bangga. Sekarang tuh banyak yang bangkitbangkit gitu apalagi sekarang ejak era-era kesini anggota mprnya kan cina-cina, yakan
anggota dewan banyak, kenapa?”

T: “Jadi Ibun merasa khawatir?”
J: “Oh bukan, khawatir banget. Ibun sebenernya tidak mempermasalahkan Jokowi nya jadi
Presidennya ya, tapi dibelakang-belakangnya itu, karena Ibun liat dia tuh gapunya prinsip,
gapunya ketegasan yakan, sebagai Presiden tuh harusnya tegas lah, jangan ini mah sedikitsedikit ditangkep, itu Presiden tidak mengayomi kalau menurut Ibun mah, gitu kan. Apalagi
yang Ibun takutkan apa, di jaman ini tuh, tiadakan Agama Islam, mau dibawa kemana. Nah
itu yang Ibun khawatirkan tuh yakan, pondok-pondok tutup, coba bisa ga kita pondokpondok ditutup? Ya mudah-mudahan itu kan kekuasaan Allah bisa melindungi anak-anak
kita yang di pondok. Kalau Ibun pribadi, Ibun mah bakal sebentar lagi mati istilahnya, anak
cucunya gitu, mau jadi apa? Ya maap ya sekarang aja dididik agama susah, jempolan
pesantren 6 tahun mana? Istilahnya kan. Kan kepengen lah jadi ustadzah, ustad ya kan? Tapi
kita kan cuman mengarahkan gapapa mudah-mudahan itu jadi basic dia, pelajaran dia, ada
ilmunya, gitu kan. Nanti kedepan rumah tangga, gaterlalu malu misalkan harus pimpin doa
kan punya ilmu, istilahnya gitu. itu yang Ibun khawatirkan soal agama, pemerintahan ini tuh
bukan soal apa-apanya lah. Namanya kebijakan yang lain istilahnya kaya apatuh, naik turun
harga tidak masalah ya, yang dimasalahkan itu Ibun tuh agama aja, agama. Nah itu sensitif,
jadi Ibun mah tidak dikhawatirkan ah itu Presidennya siapa-siapa, Ibun mah dari dulu juga
ada istilahnya lah ah Presiden siapapun tetep aja Ibun mah cari duit sendiri gitu kan, tapi
maksudnya disisi lain tuh keagamanya itu. Sekarang kaya adzan kan udah mulai dilarang,
sekarang di Lampung tadarusan aja udah gaboleh, kan itu bisa-bisa ngefek kemana-mana.”

T: “Ibun dapet informasi itutuh dari Whatsapp aja atau dari Google..”
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J: “Dari Whatsapp langsung juga ada Bupati Lampung, Bupati Lampung di Wa langsung kan
di share tuh, jadi informasi ini Bupati Lampung pidato gitu langsung dia menolak kebijakan
tadarus ditiadakan, itu kan gamasuk akal banget yakan, nanti ngefeknya kemana-mana.”

T: “Tapi Ibun pernah ngeliat ngga di Google, atau dikompas, atau di berita-berita lain kaya
misalnya Liputan 6 tentang kebijakan-kebijakan seperti itu?”
J: “Ngga, kalau tv-tv ngga, tapi Ibun langsung di Facebook ada, di Wa ada. Wa tuh bisa
istilahnya dapet grup dari sini, grup dari sana udah oh berarti sinkron berarti pada dapet
gitu. Tapi kalo misalkan kita Hoax itu kan langsung video yah, video itu dia gaterima gitu
kalau tadarus itu ditiadakan. Sekarang aja disini udah dibatesin yah, bangun yang sahur itu.
Jadi kalo dulu hargai orang yang berpuasa, kalo sekarang kebalik yah Menteri Agamanya,
hargai orang yang tidak puasa, coba. Makanya jadi sekarang tuh pada serba kebalik
sekarang tuh, aneh. Jadi ya itu tadi, kok bisa gitu dulu istilah itu diagung-agungkan, agama
tuh diinin, sekarang tuh udah kalo bisa agama Islam tuh menghormati yang lain, gabisa. Nah
di RT Ibun aja sekarang udah mulai pecah pengajiannya tuh, karena kemaren pengajian
mengundang orang-orang non-muslim untuk ikut ngaji juga. Nah kalo pendapat Ibun, kalo
menurut Ibun, kaya undangan nikahan, undangan syukuran, sunatan, atau ulang tahun
boleh lah. Emang kita tidak membatasi, semua non-muslim juga silahkan, tapi ini untuk
syukuran, pengajian, syukuran katanya dia punya sekolah udah 15 tahun yang dulu masih
masih jahiliyah syukurannya dengan karaoke dugem sekarang pengen ngambil pengajian,
kenapa di campur dengan non-muslim? Nah itu akhirnya, pecahlah, tapi udah gapapa udah
silahkan aja itu, gapapa satu RT gaada majlis ta’lim, sepuluh dua puluh juga silahkan ya kalau
memang itu kebaikan, tapi Ibun punya prinsip, Ibun gamau yakan. Walaupun ada omongan
“ih katanya kemaren ada yang meninggal juga orang kristen pada nengok” ya nengok wajar
sebagai kita sosial seorang makhluk hidup untuk istilahnya berbela sungkawa, tapi walaupun
dia mendoakan tidak akan sampai. Itu orang lain jangankan orang lain, ibu kandung sendiri,
beda agama ganyampe, beda keyakinan. Nah disitu bener tahun ini pemilihan presiden ini
bener-bener kacau banget, istilahnya mengadu domba banget, sama sodara aja istilahnya
bisa jadi berantem bisa jadi musuh, kadang ada sampai suami istri bercerai deh gara-gara
beda pilihan ada, itu bukan hoax itu nyata.”

T: “Ibun kalo nemu berita seperti ini bakal share ngga kira-kira? Ke temen-temen?”
J: “Dishare lagi, jadi walaupun, jadi ini sekarang orang-orang udah pinter ya jadi orang tau
hoax gitu kan, jadi sekarang baca dulu kalo memang penting untuk diri sendiri, untuk orang
lain ya sebar kalo ngga yaudah gitu aja paling begitu sekarang tuh.”
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T: “Jadi bakal share ya Ibun ya?”
J: “Iyah bakal share, tapi ada juga satu grup mana yah tidak bolehkan ada politik, ada juga,
jadi khusus pengajian, Ibun juga liat-liat jadi Ibun jarang ngeshare-ngeshare situ. Tapi ada
Ibun punya majlis ta’lim 3 itu share-share.”

T: “Kalo Al-Khayyis gimana? Sama? Diem juga?”
J: “Al-Khayyis cuek sih tapi kita, walaupun tidak di share, tapi pasti Al-Khayyis itu Prabowo
semua. Tapi kita alhamdulillah walaupun ada beberapa orang juga kita tidak langsung
mendoktrin atau apa, kita silahkan aja masing-masing, cuman kita ngasih gambaran kalo lagi
ngumpul gitu aja, walaupun dalam hatinya mungkin dia nunduk aja malu lah kaya gitu ya
tapi kita mah gamau meneken, kita mah tidak, silahkan, hak mereka untuk memilih
siapapun, tapi mungkin, nanti penyesalan mah pasti ada, gitu lah soalnya sekarang aja kaya
Bu Auji, kan dia nyesel dukung Jokowi, sekarang diamah istilahnya 1800 derajat memilih
Prabowo banget.”

T: “Ibun juga sama kaya gitu?”
J: “Kalo Ibun mah emang dari dulu juga ga ke Jokowi. Ibun mah sebatas mendukung jadi
belom bisa kaya orang terus berdatangan gabisa, apalagi Ibun mah pengen itu yang hari apa
turun ke jalanan.”

T: “Berarti fix ya Ibun meyakini berita pertama?”
J: “He eh.”

*Baca berita kedua*

“Bukan hoax ini mah, fakta inimah.”

T: “Gimana menurut Ibun? Mengkhawatirkan ngga? Mencemaskan?”
J: “Mengkhawatirkan banget. Kita kan bernegara, beragama, ya harus dicatet di negara juga
ya kan, yang bernegara dicatat juga asal-asalan bahkan ga beraturan, gimana gaada
peraturan? Gitu aja Ibun itumah, kita didalam peraturan berundang-undang aja banyak yang
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di langgar gitu, apalagi yang gaada undang-undangnya? Mau jadi apa manusia sekarang?
Apalagi sekarang manusia tuh banyak yang sok pinter.”
T: “Terus gimana Bun menurut Ibun? Jokowi bakal bener kaya gini gaksi?”
J: “Udah pasti, udah pasti karena dia tadi kata Ibun gapunya prinsip dia, gategas.”

T: “Jadi agama dilanggar gitu sama dia?”
J: “Iya, udah pasti. Agama dilanggar.”

T: “Ibun meyakini banget ini bakal terjadi?”
J: “Pasti. Bakal terjadi kalau dia terus menjadi pemimpin.”

T: “Jadi salah satu solusinya harus ganti?”
J: “Iya, harus ganti itumah pasti harus ganti. Gabisa membiarkan begini makanya kalau
memang kita, people power itu ga ini ya kita paling tinggal menunggu keajaiban tuhan aja
istilahnya, itu karena gaada yang gamungkin walaupun itu terjadi karena takdir Allah ya.
Takdir Allah pun kita harus menyikapi ini berarti ujian buat kita yang bener-bener meyakini
yang punya keimanan aja, kalau gapunya iman kita udah ngikut neng, udah pasti ngikut.
Ngikut jadi Islam Nusantara, yang sekarang tawareh joget-joget nah itu, yang Ibun
khawatirkan tuh itu. Itu bukan kita fanatik, kalo Ibun mah alhamdulillah sih punya orang tua
ngedidik walaupun tidak agamis banget ya kita tuh alhamdulillah punya pondasi bahwa kita
tuh sayang bener gitu aja, ya kan walaupun tidak merasa bener, kita masih mencari-cari
kebenarannya tuh kaya gimana, Ibun masih mencari neng makanya kita nyari kesana kesini
tuh istilahnya buat bekel Ibun. Jadi ada istilahnya kita buat berdialog adalah biar bisa
menyampaikan kan katanya harus disampaikan walaupun satu ayat itu aja sih Ibun mah.”

T: “Ibun kan misalnya dapet kaya ginian ya, berita kaya gini nih misalnya di Whatsapp, kirakira Ibun langsung percaya banget atau gimana?”
J: “Ngga langsung, Ibun ini dulu cari dulu kebenarannya dulu.”

T: “Kebenarannya gimana menurut Ibun?”
J: “Ibun cari-cari lagi yang lain.”
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T: “Cari-cari Whatsapp, berita Whatsapp lain?”
J: “He eh, kadang, neng coba cari ini-ini, iya bun ini ada gitu cari cari lagi gini-gini.”

T: “Di Youtube biasanya?”
J: “He eh, biasanya. Kalo anak mah kan hp lebih canggih lagi ya, dia lebih buka lagi. Kadang
sebelum, soalnya pernah kejadian Ibun, ternyata tuh hoax tuh bener waktu kejadian apa
tuh, nah dari situ Ibun ga inilah, soalnya pernah lagi anget-angetnya ini nih gitu. Pas
sekarang-sekarang kita tanya lagi ke temen kita, ini bener, ini bener, ini bener, apalagi liat di
youtube terus gini gini, ohh bener.”

T: “Jadi Ibun nanya ke temen-temen juga berarti ya? Untuk memastikan kalo ada beritaberita?”
J: “He eh, yang istilahnya adalah spesialisnya di Yolanda tuh ada si bu Muti, itu relawan
banget yang pinter orangnya, pinter banget menurut Ibun tuh dia politik bener-bener lah,
jadi kalo pun ada itu hoax, dia langsung itu bu bukan kejadian sekarang itu kejadian yang
lama dia tau. Kadang dia langsung tau.”

T: “Itu berita tentang Jokowi aja, Prabowo atau gimana?”
J: “Ada Jokowi, Prabowo ada selalu. Makanya sekarang kan katanya lagi viral Prabowo kabur
katanya ke Brunei. Iya jadi itutuh bukan kabur, masa kabur buat apa istilahnya kabur
gitukan, jadi ya kalo kaya kemaren bener tuh fakta yang sandiaga sakit itu kan betul, ya kita
juga pas liat ekspresi muka gini gini beda banget gitu kan jadi itu bener ga ini sakit? Bener,
apalagi Ibun punya pelanggan gitu kan, dia mah yang bener-bener langsung ikut sama
istrinya, kemana-mana rumah sandiaga tuh, di serpong park itu bener. Yaallah bun doain ya
dia tuh bagus, pokoknya Ibun informasi dari dia juga yah, terus alhamdulillah kaya mengenai
untuk itu Ibun salut juga, kaya donasi-donasi untuk pejuang-pejuang itu bener, jadi yang
pendukung Prabowo tuh bukan jiwa raga aja, sampe material pun dikorbankan. Jadi
tumpukan hoax itu fakta, ibun liat sendiri. Alhamdulillah, jadi ada istilahnya 02 tuh emang
bener pure dari rakyat untuk rakyat tuh bener, jadi ada istilahnya disitu kan ada hujatan,
ngapain kata sumbangan sama yang begitu gitu kan, sampe ada nenek-nenek kan, karena
apa karena mereka tuh pengen bener-bener presiden tuh diganti, yaAllah nenek-nenek aja
sampe dukung Prabowo. Saking udah gerahnya yah kepemimpinannya, sebenernya juga
kalo Jokowi tegas mah gamasalah, terus yang bohongnya lagi apa, pas tau Ibun kaget gitu
kan, dia dengan bangganya kesederhanaan yah, anaknya penjual goreng pisang yah,
ternyata dia tuh direktur batu bara di Kalimantan, anaknya yah. Makanya Ibun disuruh liat,
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Fani coba buka sexy killers, nah gitu itu kan dari situ itu kan fakta, sampe orang kita aja mau
minum air bersih aja susah, tapi mereka memeruk harta kekayaan alam yang bisa dijual di
ekspor ya kan, bisa miliaran trilliun, kesejahteraan kita tuh gaada, kita tuh bener-bener diuji
lagi kaya jaman penjajahan dulu, kalo dulu kita jajah ama belanda kita bisa perangnya
bener-bener yah, kalo sekarang kita perang sama sodara jadi bingung. Di adu domba
banget, kadang sisi lain mah temen deket Ibun aja sampe ngomong gini, kenapa Ibun gak
memilih kyai kita Ma’ruf Amin, jangankan orang lain si Om Juki aja Ibu terangin kalo
diomelin karena dia pengen memilih kyai yang dari Banten. Anak cucu elu nanti mau jadi
PKI? Ibun pengen meluruskan, mau kemana?”

T: “Ibun berarti bakal share ya kalo berita kaya gini?”
J: “Share, pasti itu.”
T: “Motivasinya karena mungkin takut, atau gimana menurut Ibun?”
J: “Sebenernya takut mah kita gaperlu takut yah, takut berlebihan juga gabaik bagi diri kita
ya, tapi waspada. Waspada aja.”

T: “Waspada dengan pemerintahan saat ini?”
J: “Iya, waspada dan kita harus anti pasif juga yah bahwa kita tuh jangan lengah gitu aja,
waspada mah harus, waspada aja.”

T: “Jadi selain informasi ini juga bisa jadi kewaspadaan buat Ibun?”
J: “Waspada iya, bahwa kita sekarang ya contoh lah kaya Ibun alhamdulillah jangan pada
keluar malem, emang kita mau kemana sih ya gitu kan, cuman itu buat pribadi Ibun anakanak tolonglah, selama ini mah memang kemaren-kemaren emang jangan pulang malem aja
emang gabagus kan pergi pulang malem juga buat apa gitu kalo gapenting-penting amat gitu
kan karena bahaya tuh jangankan diluar, emang dirumah juga ada bahaya ya kan, diluar
apalagi. Apalagi kemaren kan waktu di mana gitu korban grab yang ngegeletak, itu kan
bukan hoax, nah sekarang orang menolong juga takut ya kan. Jadi pelanggan ngegeletak
gaada yang nutupin, nah jadi sekarang yang bilang hoax tuh sebelah mana? Jadi sekarang
kalo kita ada video nih ada faktanya itu bukan hoax itu nyata, apalagi sekarangkan udah
canggih jam segini tanggal segini jadi tau ngomong gitu kan. Kalo dulu mah emang kan
ketauan ya hoax dan nyata tuh, kalo sekarang mah bukan hoax lagi, nyata. Nah sekarang
hati-hati ada teroris, kok dia bisa tau mau ada teroris? Buat besok tanggal 22? Coba tau dari
mana? Tapi mudah-mudahan Allah yang menggerakan hati manusia ya, siapa tau si aparat
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negara, TNI walaupun Polisi istilahnya dengan kun fayakunnya Allah dia bisa membela
rakyat, walaupun ada ribuan anjing, anjing kan makhluk Allah, yakan biarin aja kita gausah
takut.”

T: “Jadi Ibun udah fix meyakini berarti bakal terjadi kaya gitu?”
J: “he em.”

*Baca berita ketiga*
“Bukan punya dendam pribadi, ngga juga kan Ibun tadi udah bilang, kenal juga ngga,
Prabowo juga kenal juga ngga yah, cuman kan istilahnya kita memilihnya dibelakagbelakang Prabowo tuh siapa, orang-orang yang istilahnya bener-beer orang-orang cerdas
agamanya gitu kan, yang mengerti agamanya istilahnya bukan, ya namanya mereka juga
manusia tapi kan manusia juga pilihan Allah tidak segampang itu dia memahami Al-Quran
gitu kan, jadi Ibun gaada sih dendam pribadi, Cuma geleuh aja, geleuh pokoknya mah. Ada
ajaran Islam Nusantara, sedangkan dia waktu ngikutin acara dimana, logat baca al-qurannya
kaya, itu apa, udah ngga empati aja disitu.”
T: “Jadi apa yang diberitakan disini bener? Benar sekali menurut Ibun? Ibun meyakini berarti
ya?”
J: “Udah bener, bener banget, udah bener banget, yakin banget.”

T: “Terus, Ibun bakal share? Pasti share?
J: “Oh udah pasti itu mah, selalu kalo yang begitumah.”

T: “Motivasinya seperti tadi? Waspada? Sama informasi juga buat yang lain?”
J: “Iya, waspada. Pokoknya jangan lengah gitu aja.”

T: “Dari ketiga berita ini yah bun yah, pemerintahan Jokowi menurut Ibun kaya gimana?”
J: “Gaberes aja. Lebih parah kata orang dulu orde baru merugikan masyarakat ya, tapi kalo
menurut Ibun ada suntingan katanya memperkaya keluarganya gitu kan, itukan mendingan
memperkaya keluarganya, dia bikin perusahaan-perusahaan memperkerjakan orang
Indonesia juga. Nah sekarang dia walaupun begitu tapi kan dijual-jualin kan aset negara kita,
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ya kan udah dijual-jualin, tanah. Apalagi yang jonggol aja kan sekarang dijual cina sekarang,
itu fakta loh itu ya kan. Kita kalo diinimah kan kaya singapur tersisihkan kita mau pindah
kemana? Itu udah nyata gitu ya kan, sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia yang
disini istilahnya Indonesia kaya raya, tapi kita miskin di negara yang kaya, itu nyata. Soalnya
busung lapar dimana-mana, kemiskinan dimana-mana banyak loh kalo di inimah, kalo mau
dicari gitu kan. Kenapa gitu, sekarang kita impor negara cina juga ya kan, jadi bukan
makanan aja yang diimpor, semua sekarang sampe ke garem-garem, kita kan lautan banyak
Indonesia, itu aja yang gak masuk akal begitu. Malahan ada tuh siaran Jokowi yang 2014,
kalo saya jadi Presiden, stop impor. Tapi sekarang mana? Kebohongan, padahal dia bikin
spanduk gede, kalo Jokowi terpilih lagi tidak akan bohong lagi, berarti kan dia bohong
berarti? Itu kan omongan bocor sendiri.”

T: “Kalo misalkan Jokowi terpilih gimana nih menurut Ibun?”
J: “Yaitu jadi bakal perang kalo menurut Ibun mah, iya soalnya yang desas-desus yang lain
mereka udah gamikirin jiwa raga lagi. Udah diprediksi KPU akan memenangkan Jokowi, tapi
kekeuh rakyat Indonesia bakal ya itu tadi, banyak korban. Ya terserah jadi sekarang kita tuh
simalakama, jadi kan kekeh gamau, kalo menurut Ibun kaya Prabowo kan tidak menggebu
tidak, kalo Prabowo tidak, justru yang ngotot rakyatnya. Nah si pemimpin ini tidak mau
melihatke rakyat, malah kalo Prabowo mah dia mah apalagi Sandiaga Uno udah abis itu mah
karena Allah, saya menang kalah karena Allah. Siapapun nanti saya mah karena saya udah
berjuang saya untuk membela rakyat itu yang saya lakukan, jadi tidak ngotot kekeuh
Prabowo dan Sandi tuh tidak ada kengototan untuk menang, yang ngotot itu rakyatnya.
Karena banyak kecurangan itu, gaada ngotot tuh. Jadi sekarang mah tinggal dari si
Megawatinya aja gitu aja kalo menurut Ibun mah, kan dikendali dari situ, bukan dari Jokowi,
soalnya ini kalau dia kalah dia udah bener-bener rugi kan sekarang udah pada dateng kan,
tanker, dia gamau terima kalau Prabowo, yaitulah tadi punya kekuasaan, jadi kita jangan
takut Rasul aja dulu ribuan musuh, Rasul cuman ratusan bisa menang. Gitu aja, Ibun yakin
disitu aja bahwa kekuasaan Allah itu ada ya kapan lah. Ya kan kita udah nyata-nyatanya, nih
kemaren Ibun liat sharean, imam lagi solat di apa, ditembak cuman nempel doang kalo
bukan karena Allah, jadi Ibun mah yakin makin kesini tuh jadi kaya jaman Nabi ya dibuktibuktiin kekuasaan Allah tuh ada, kalo dulu kan kita ada gapernah liat kekuasaan Allah tuh
nyata yah, ya kita istilahnya berdoa-berdoa tapi sekarang tuh mulai-mulai diijabah. Allah tuh
tidak ridha dengan kepemimpinan yang sekarang, cuman orangnya aja dibutakan kalo ini
udah gaada keyakinan. Kalo orang udah keras gaada bisa masuk.”
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Lampiran 15
Dian Listiawati
39 Tahun, Ibu Rumah Tangga, SMA

T: “Sering mengonsumsi berita gak Ibu?”
J: “Suka.”

T: “Berita apa? Jenis apa? Politik kah, kesehatan kah? Ekonomi atau yang lain..”
J: “Ekonomi.”

T: “Jadi hanya ekonomi aja atau ada yang lain?”
J: “Ada politik sedikit.”

T: “Biasanya dapet berita itu dari mana? Baca berita?”
J: “Dari berita TV?”

T: “Terus dari mana lagi? Ada ngga media lain?”
J: “Instagram..”

T: “Selain Instagram?”
J: “Whatsapp.”

T: “Buat komunikasi sehari-hari pake aplikasi apa?”
J: “Whatsapp.”

T: “Pernah ikut grup pengajian sebelumnya?”
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J: “Pernah.”

T: “Biasanya suka dapet berita-berita politik dari Whatsapp gitu artikel?”
J: “Suka, suka dapet.”

*Baca berita satu*
T: “Bagaimana pendapat Ibu tentang berita ini?”
J: “hmm, gejalanya ada bakal bener.”

T: “Kenapa bakal bener?”
J: “Karena tenaga kerja asing udah masuk ke Indonesia, udah gitu pemerintahan udah
dikuasai oleh cina-cina, tenaga asing udah disebar dimana-mana, semua ibaratnya ininya
kecina, umat islam udah kalo misalnya terlalu vokal, terlalu ini, langsung ditangkep,
dicurigai, diiniin makar.”

T: “Kok Ibu bisa percaya? Itu bakal kaya gitu?”
J: “Gejala-gejalanya udah mulai, sedikit-sedikit gitu kan.”

T: “Itu Ibu tau banyak gejala-gejalanya itu dari siapa? Dari mana gitu maksudnya..”
J: “Yakan dari berita.”

T: “Berita mana?”
J: “Ya berita di TV, kadang kaya gitu, berita kalo misalnya, kita kan kalo ngeliatnya ulama.
Ulama, kalo misalnya kita punya, di Ekonomi juga keliatan, kalo misalnya ini perdagangan,
semuanya udah dikuasai sama cina, produk-produk lokalnya udah kalah sama cina, terus
yang inian kalo misalnya ada kesalahan di pemerintah, di tegur, langsung di tangkep,
dicurigai, kalo ada yang protes ada yang apa di curigai, ya sekarang kita liatnya para ulama,
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kalo pemerintahnya aja gak memihak kita, gaadil, memihak asing, ya kita harus ngikutinnya
ya para ulama, yang bener-bener memihak negara Indonesia, udah gitu berdasar agama.”

T: “Terus Bu Dian ini meyakini berita ini apa engga”
J: “Kita tetep sih tetep berprasangka baik sama pemerintah, cuman gejala-gejala pemerintah
yang sekarang ini dihadapi itu, seakan-akan menjurus seperti bakal kejadian. Tapi tetep kita
harus tetep berprasangka baik, mudah-mudahan sih engga sampe kesitu.”

T: “Misalnya nih dapet artikel seperti ini di media sosial gitu ya atau di Whatsapp, kira-kira
Bu Dian sendiri bakal ngeshare itu apa engga?”
J: “Engga, klarifikasi dulu.”

T: “Klarifikasinya gimana menurut Ibu?”
J: “Ya liat berita dulu, mana yang bener.”

T: “Liat beritanya lewat apa gitu?”
J: “Ya di Wa, ya kitakan nih awam, coba liat nih di pemerintahan yang bener-bener pro ke
rakyat, yang adil, yang sesuai dengan syariat Islam kaya gitu.”

T: “Yaitu berarti dari mana selain berita..”
J: “Whatsapp, terus dari temen-temen kan saling ngasih tau, kaya kajian-kaijan ilmu gitu kan
ada.”

T: “Selain Whatsapp apa?”
J: “Instagram, Line, Line Today.”

T: “Google atau segala macem sempet nyari?”
J: “Bisa google juga bisa.”
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T: “Tapi pernah melakukan hal itu? Berita tentang apa?”
J: “Pernah, tentang inian KPU.”
T: “Oh hanya KPU? Kalo tentang Jokowi? Yang lainnya?”
J: “Udah ketauan semuanya, udah keliatan.”

T: “Jadi Bu Dian mempercayai bahwa artikel yang seperti ini tuh benar gitu?”
J: “Iya, 80 persen.”

T: “Dari berita ini nih, yang katanya Jokowi segala macem lah, ada skenario mau
menggantinya menjadi Ahok, itutuh menurut Bu Dian gimana sih sosok Jokowi setelah baca
berita ini?”
J: “Ya kaya alat aja ya, cuman alat pemerintah.”

T: “Jadi boneka gitu istilahnya?”
J: “Boneka iya bener, jadi boneka aja. Sebenernya kan dia ngga apa ya, ya wallahualam juga
sih gabisa ini juga, cuman kalo hasil kerja dia, sebenernya dia tuh hanya boneka yang
disuruh petinggi partai, he eh gitu.”

T: “Tapi kan katanya gasegampang itu ganti-ganti, Bu Dian apa beneran percaya atau ngga?”
J: “Ya sekarang kan diliatnya dari ininya aja, apa, dari cara kerja dia. Sekarang selama ini dia
kerja begini, aturannya begini karena ibaratnya..”

T: “Cara kerja Jokowi emang gimana menurut Bu Dian?”
J: “Ya selama ini kadang dia janji, janjinya begini, kenyataannya ga diiniin, udah gitu dia
terlalu memihak asing.”

T: “Bagaimana Bu Dian melihat dia kok memihak asing banget gitu?”
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J: “Ya dia kaya kerja misalnya kaya petani-petani, harusnya ibaratnya dia ga impor beras dari
luar, dia malah impor. Akhirnya petani kita kesusahan, sedangkan kualitas di negeri kita kan
bagus baik, kalo seandainya tidak ada keuntungan disitu, gamungkin dia mau, kalo gaada
permainan gitukan.”

T: “Tapi Ibu nganggep ini tuh sebagai informasi yang layak di bagikan untuk orang lain atau
ngga?”
J: “Yah bisa juga buat ini, buat apasih, buat gambaran mereka, kadang kan mereka kan apa
yang diberitakan di TV, siapa tau dengan ini bisa jadi nambah ngerti yah.”

T: “Jadi layak di share ya?”
J: “Layak dishare, tapi tetep ibaratnya tidak, ngga sampai membawa orang juga, orang juga
intinya tetep mencari mana yang bener, dan mana yang tidak.”

T: “Tapi intinya, bakal share apa ngga? Ya atau tidak?”
J: “Hmm, ya boleh.”

*Baca berita kedua*

T: “Menurut Bu Dian gimana pendapatnya nih, tanggepannya terhadap berita ini?”
J: “Kementrian Agama digantinya namanya Kementrian Urusan Haji dan Zakat. Kementrian
Agama ya bukan ngurusin Haji dan Zakat aja, semuanya. Aturan-aturan, halal-haram aturanaturan negara, kalau urusan-urusan agama diganti, bagaimana nasib bangsa ini? Status
agama pernikahan, contohnya pernikahan kalo seandainya di hapus, kita gatau nanti itu si
laki-laki itu bisa menikah satu kali, dua kali, tiga kali dan mereka ada nasabnya, gimana
dengan nasabnya nanti?”

T: “Kan disitukan dijelasin itukan kebijakan pemerintahan Jokowi ya..”
J: “Iya, tapi kan kebijakan itu harus berdasarkan dengan aturan agama. Kalo misalnya aturan
agama, di agama itukan ibaratnya Islam itu penyelamat, kalo seandainya memang
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menyalahi agama kan mau jadi apa gitukan. Kita kan sudah ada contohnya dari jaman-jaman
nabi jaman dulu gitu.”

T: “Ada gak beberapa poin di artikel ini yang setuju atau engga?”
J: “Ini ga setuju, ga setuju, inikan ibaratnya semua mau diganti nih, ya ga setuju lah, pasti
gabakalan setuju. Soalnya ini udah bertentangan banget dengan ajaran agama kita gitu kan,
peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali itukan wajib, apalagi bagi perempuan
kalo memang misalnya gak ini ya gak sah, di aturan agama kan sedangkan itu diperaturan
agama harus ada saksi dan wali kalo memang misalnya ini ya gak sah, peraturan perceraian
rujuk ditiadakan kita bisa gatau laki-laki itu udah menikah berapa kali gitu, peraturan hak
dan asuh, itukan iniannya ke waris juga kan? Kalo memang misalnya nanti ditiadakan, terus
agama kalo memang dalam satu keluarga bisa beberapa agama, bagaimana nanti
keturunannya? Ngajarinnya mau kaya gimana gitu kan, gabisa.”
“Kalo pernikahan sesama jenis udah bener-bener dilarang, diagama aja gaboleh, apalagi
mau diberlakukan di Indonesia, gabakalan bener. Ya intinya kalo menikah dengan beda
agama aja udah gaboleh, udah menentang banget peraturan agama, kalo misalnya di
Indonesia, ya bakalan ancur.”

T: “Jadi ini mengkhawatirkan bukan sih, ini pemerintahan Jokowi, kan katanya disebutkan
dengan pesannya disitu, pemerintahan Jokowi akan menghapuskan Kementrian Agama dan
disitu ada tujuan-tujuannya. Menurut Ibu sendiri gimana nih?”
J: “Ya mengkhawatirkan banget, karena ini udah bertentangan banget dengan agama Islam.
Ini udah gaboleh, kita gabakalan setuju kalo kaya gini juga.”

T: “Ibu percaya bahwa itu Jokowi yang bakal melakukan hal tersebut?”
J: “Ya Jokowi dan antek-anteknya kali yah, kan ibaratnya Jokowi ini selama ini kan seperti
boneka diiniin sama pemerintah ya mungkin mereka yang berkepentingan lah yang bikin
aturan kaya begini gitu.”

T: “Kira-kira kepentingannya apa menurut sepengetahuannya Bu Dian?”
J: “Ya kalo memang misalnya nih di sekarang nih banyak orang asing masuk Indonesia, kalo
seandainya misalnya peraturannya dia beda agama ditiadakan, dilegalkan, dibolehkan nanti
kan keturunannya kaya gimana gajelas, satu, yang pertama udah menyalahi aturan agama,
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kedua dengan berbeda agama orang bisa masuk bisa bebas pernikahan gitu kan. terus yang
ketiga, kayanya udah ini, ga sesuai dengan ini Indonesia lah, kayanya udah melenceng
banget.”

T: “Kira-kira ini sudah terjadi apa belum di Indonesia?”
J: “Sedikit, udah mulai prosesnya.”

T: “Poin yang mana kira-kira?”
J: “Ya yang sekarang yang menikah beda agama udah ada, terus yang pemahaman tentang
Komunis, Atheis kadang sekarang kan anak-anak disekolah udah mulai sedikit-sedikit
diajarin, udah aliran itunya udah agamanya udah beda-beda udah banyak, itu juga udah
mulai mempengaruhi ke anak-anak sedikit-sedikit, pernikahan sesama jenis udah
diperbolehkan, mereka ibaratnya LGBT udah mulai mau di bolehkan sekarang. Pernikahan
beda agama udah lama udah ada, cuman kan selama ini kan mereka cuman ngumpetngumpet aja, nutupin dari media.”

T: “Kira-kira nih dari artikel ini gitu, ini kan pemerintahan Jokowi, otomatis gimana Bu Dian
ngeliat Jokowi itu dari adanya berita ini?”
J: “Ya gasuka yah, gasuka.”

T: “Gasuka? Walaupun ini kan baru beberapa poin yang terjadi yah, tetep? Gimana?”
J: “Tetep gasuka, kurang suka.”
T: “Apa yang disebutkan dalam berita ini, kan disebutkan katanya kalau Jokowi itu memihak
pada minoritas LGBT, PKI, apakah itu benar menurut Bu Dian, apa gimana? Apa Bu Dian
punya pandangan tersendiri?”

J: “Dia itu gini, sekarang dengan ada, kalo dengan dia bikin aturan seperti ini dan menyetujui
misalnya bakal menyetujui aturan begini, berarti kan dia tidak baik. Pemimpin yang baik itu
yang berdasarkan dengan agama, mengikuti aturan agama yang baik seperti apa, amanah
gitu. Kalo memang dia dalam akidah dia aja udah melenceng, apa kita bisa sebut itu
presiden yang baik? Kan tidak, gitu.”
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T: “Tapi kan ini masih belum, walaupun ada beberapa ya, tapi gimana menurut Bu Dian,
walaupun belum sepenuhnya dijalankan seperti ini gitu..”
J: “He eh. Tetep kalo untuk yang ini yang berita dua gasetuju, kurang baik.”

T: “Berarti senada dong ddengan artikel ini bahwa si Jokowi ini dianggap gaboleh sampe 2
periode lagi?”
J: “Ya, gaboleh. Gaboleh dia udah gagal.”

T: “Dalam hal apa Bu Dian bilang begitu?”
J: “Ya gagalnya satu, hutang nambah banyak di ekonomi. Kedua diagama, di aturan agama
udah mau dirubah kasusnya kaya di berita dua, kaya gitu, akhirnya bukan nambahnya
kebaikan, kemaslahatan buat umat, malah jadi banyak perpecahan, jadi banyak kebohongan
dimana-mana, orang akhirnya tidak percaya dengan pemerintah, itu kan udah salah.”

T: “Berarti sosok Jokowi digambarkan seperti itu oleh Bu Dian yah?”
J: “He eh.”

T: “Kira-kira kalo berita seperti ini bakal di share atau tidak? Bu Dian sendiri nganggepnya
apa ini, ini mengkhawatirkan kah, menakutkan, bikin cemas atau gimana, kira-kira patut ga
sih buat di share?”
J: “Di share boleh tapi tetep kita harus mengklarifikasi lagi, sambil nyari lagi, ibaratnya..”

T: “Tapi kan apa yang di share kadang suka jadi massive, jadi viral, jadi gaberenti gitu jadi
gaputus-putus gitu rantainya, terus gimana?”
J: “Sebaiknya sih kita cari informasi lagi yang lebih banyak, ditambahin yang lebih akurat
baru kita share.”
T: “Tapi layak buat dishare menurut Ibu sendiri?”
J: “Layak.”
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T: “Ibu kalo dapet kaya gini dapet bakal share apa ngga?”
J: “Bisa.”

T: “Tapi pernah gaksih sebenernya cek fakta lagi? Terhadap berita-berita Jokowi? Seperti
apa?”
J: “Pernah, suka. Ya kaya contohnya yang kaya kemaren inian yang sekarang aja yang lagi
hangat pemilihan umum, KPU, katanya curang, piplres, kenyataannya tapi emang buktibuktinya kan emang mereka curang.”

T: “Berarti melihatnya benar ya?”
J: “Iya kaya gitu. Dipilah-pilah lah kak, dipilah-pilah misalnya kalo memang ini benar, berita
ini sekiranya gini emang kenyataannya di beritanya rame dan terbukti ya itu memang benar
gitu kan. Kalo misalnya ini cuman hoax ini doang kan kita bisa liat juga kenyataannya gitu.”

T: “Ibu sendiri ngeliat berita Hoax yang seperti apa? Menurut Ibu?”
J: “Ya, kalau misalnya ini, dia lebih ini, kaya kemaren, lebih pro ke ulama, jadi kaya
pencitraan gini-gini gitukan, dibilang dia selama ini katanya membela ke ulama, tidak
memihak asing tapi kenyataannya dia tetep..”

T: “Jadi Ibu lihat apa kenyataannya gitu?”
J: “Iya, kenyataannya kan dia memihak asing, ulama yang protes yang ini ditangkepin di
penjara, dibikin masalah diada-adakan, yang gaada di ada-adain, jadi tertuduh, jadi
terpidana.”

*Baca berita ketiga*

T: “Gimana menurut Bu Dian? Apakah setuju? Apakah menentang berita ini atau gimana?”
J: “Kita tidak benci Jokowi, kita tidak benci orangnya tapi kita benci apa yang udah
dilakukannya, pekerjaannya gitu.”
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T: “Seperti apa? Kerjaannya yang bikin benci?”
J: “Ya dia sudah membohongi rakyat, dia tidak memihak rakyat, tidak amanah, sudah keluar
dari jalur agama gitu kan. Terus kedua, aturan-aturan Islam mau ditentang, sekarang kalau
memang aturan agama ga jadi pedoman hidup dia mau aturan apa yang dihidup kita,
sedangkan kita udah tau kalau aturan agama itu bakal nyelametin kita diseluruh dunia.
Sekarang liat aja contohnya kalo memang misalnya negara-negara kaya Turki dia kan sesuai
dengan syariat Islam, biarpun katanya kemaren diserang, apa perpecahan tapi karena
presidennya sesuai dengan aturan agama akhirnya kan jadi sejahtera, jadi bangkit, jadi
bagus, jadi damai, terus sekarang kalo memang misalnya kaya ini Komunis, dia lebih ini
Komunis tidak percaya dengan agama, terus dia mau percaya sama siapa?”

T: “Bu Dian sendiri kenapa percaya kalo si Jokowi ini Komunis?”
J: “Karena cara dia kerja itu seperti orang Komunis.”

T: “Apa yang dilihat, kok bisa tau gitu itu cara dia kerja seperti Komunis?”
J: “Satu dia udah berbohong kepada rakyat, kedua dia udah menkhianati kepercayaan
rakyat, dia dikasih amanah, menkhianatinya, dengan dia berhutang, berhutangnya dengan
memihak hanya orang-orang tertentu apalagi kebanyakan orang asing, itu yang dia pihak,
sedangkan rakyat sendiri, orang Indonesia sendiri sama dia tidak dibelain, dia lebih memihak
ke orang asing.”

T: “Tapi Bu Dian sendiri tau Komunisitu apa?”
J: “Dia tidak ini agama, intinya jauh lah dengan ajaran Islam.”

T: “Jadi itu bisa dikaitkan dengan Jokowi sekarang ini?”
J: “Iyah.”

T: “Kira-kira gimana nih dalam artikel ini tuh berarti betul mengandung kebenaran atau
engga menurut Bu Dian?”
J: “80 persen mengandung kebenaran.”
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T: “Terus kira-kira pantes kah buat di share atau dikasih tau ke yang lain?”
J: “Pantes, boleh.”

T: “Kira-kira Ibu sendiri bakal mau ngeshare atau engga?”
J: “Tetap ngeshare, mau.”

T: “Pernah ngelakuin cek fakta juga terhadap berita tentang Jokowi yang menghina umat
Islam atau apa?”
J: “Ngga, belum, belum. Ga cek fakta juga udah keliatan, keliatan di berita diiniin udah
keliatan.”

T: “Berita-beritanya tuh boleh dikasih tau ngga yang spesifik berita apa misalnya?”
J: “Ya sekarang gini..”

T: “Maksudnya beritanya dari mana gitu..”
J: “Dari TV ada, dari Instagram ada.”

T: “Iya maksud saya beritanya tuh dari medianya apa gitu yang jelas itunya, misalnya
medianya kompas.com lah atau apa gitu, di Instagram kira-kira dari mana, pernah ada gak
misalnya kaya oh nih saya mengonsumsi berita kompas soalnya saya percaya sama kompas
ini ini ini, pernah atau ngga?”
J: “Pernah, pernah, pernah baca di Kompas yang tentang kasus Ahok itu.”

T: “Ahok doang apa Jokowi?”
J: “Ya Ahok dan Jokowi juga.”
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T: “Dari ketiga Artikel ini apakah benar semuanya sesuai dengan pendapat ibu tentang
Jokowi atau gimana?”
J: “He eh, lumayan.”

T: “Semuanya betul?”
J: “He eh.”

T: “Jadi Jokowi tuh benar-benar seperti apa yang digambarkan dalam artikel ini?”
J: “He eh.”
T: “Dalam Pilpres 2009 kemaren kira-kira gimana menurut pendapat Ibu sendiri?”
J: “Ya banyak kecurangan, gaadil terus dia sebagai kepala negara, satu, sekarang rakyat juga
udah pada cerdas, gabisa dibohongin terus selama hasil kerja dia tahun-tahun kemaren kan
udah keliatan kerjanya, hutang menumpuk, pembangunan gaada, banyak rakyat yang
dirugikan.”

T: “Sebelumnya pernah ngedenger berita bagus tentang Jokowi atau ngga?”
J: “Dulu ada yang tentang kasus Esemka itu, tapikan kenyataannya gataunya itu boong,
gabener, hanya pencitraan, kalo seandainya memang Esemka itu betul, mungkin mobilnya
sekarang udah banyak di Indonesia, udah banyak di produksi ke luar negeri di ekspor keluar
negeri. Sekarang kan kenyataannya tidak ada, itu seakan-akan punya pencitraan saja apa
yang Jokowi lakukan cuma pencitraan saja.”

T: “Saat mencoblos kemaren Ibu pilih siapa berarti?”
J: “Prabowo.”

T: “Berarti ngga Jokowi ya?”
J: “Ngga.”
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T: “Sekarang ini kan masih perhitungan KPU kan yah, kira-kira Ibu sendiri harapannya apa
kalo Jokowi yang kepilih gimana menurut Ibu? Ada ga yang menjadi kekhawatiran,
ketakutan Ibu kalo misalnya si Jokowi ini kepilih gitu, menang pemilu 2019.”
J: “Saya sih tidak mengharapkan Jokowi yang menang, kalo seandainya Jokowi yang menang
semoga dipresiden yang sekarang lebih baik dari yang lalu, ya siapa tau dia dapet hidayah,
jadi bisa mennjalankan negara ini sesuai dengan syariat agama. Ya siapa tau dapet hidayah
jadi terbuka matanya tau mana yang baik, tidak mau dijadikan boneka oleh partai-partai
lain.”

T: “Ibu pas baca berita ini ada kesan sendiri gak?”
J: “Bagus, beritanya bagus setuju. Emang kenyataan apa yang diberitakan ini sesuai dengan
apa yang di TV dan apa yang dia lakukan gitu. Ya akurat lah.”
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Lampiran 16
Dewi Nur Azizah
35 Tahun, D1, IRT

*baca berita pertama*

“Ini berita bener apa hoax?”

T: “Menurut mba sendiri gimana pendapat mba?”
J: “Ya kalo yang bener adanya kaya gitu berarti parah banget ya. Maksudnya kok sampe
segitunya, sedangkan yang mba tau Jokowi anti minoritas LGBT.”

T: “Mba tau dari mana itu mba?”
J: “Pernah baca-baca berita ini.”

T: “Beritanya dimana? Baca beritanya itu, seinget mba. Apakah dari media mainstream
gitu?”
J: “Ya, he eh.”

T: “Oh dia sendiri yang bilang begitu?”
J: “Iya, tapi dia kenapa jadi kaya gini, kan bertolak belakang gitu.”

T: “Menurut mba bener gaksih kaya gini?”
J: “Ngga tau yah, tapi kok kayanya janggal yah?”

T: “Oh menuru mba janggal ini?”
J: “He eh.”
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T: “Kan disini disebutkan kalo misalnya Jokowi tuh ternyata orangnya dibalik itu minoritas
LGBT PKI lah sampe bikin skenario kaya gini bener ngga sih mba menurut mba? Mba sendiri
gimana melihat sosok Jokowi digambarkan dalam artikel kaya gini?”
J: “Kalo dalam artikel seperti ini berarti sosok Jokowi yang bener-bener ngga banget ya? Ga
bangetnya itu kok ampe di, nih ya mba gamasuk akalnya peraturan pernikahan tentang
adanya saksi dan wali serta penghulu ditiadakan. Itu alesannya mempermudah proses
duaorang saling mencintai agar dikedepankan cinta kasih sayang toleransi antar manusia
semakin terjaga, berarti ini mendukung juga dong adanya poligami, poliandri, dan segala
macem ya gak? Nah secara tidak langsung ya gitu. Kalo ngomongin cinta iya, sesama jenis
juga saling mencintai mungkin makanya terjadi ya berarti disini juga ada dong
pendukungannya? Berarti nanti sama aja kaya di luar negeri dong? Sesama jenis bisa
dinikahin.”

T: “Mba sendiri gimana tanggepannya terhadap kaya begitu?”
J: “Ya ngga banget lah, he eh.”

T: “Kira-kira Jokowi bakal begitu gak sih mba? Menurut mba?”
J: “Ngga ngerti ya, Mba Dewi belum terlalu ini banget sih cuman Mba Dewi lebih ke ngeliat
sosok-sosok keluarganya aja, anak-anaknya, istrinya.”

T: “Bagi Mba Dewi gimana dia?”
J: “Kayanya bikin adem, he eh.”

T: “Jadi dengan adanya artikel ini gimana? Pas baca?”
J: “Ya ngga banget berarti Jokowi, gitu aja.”

T: “Mba percaya?”
J: “Percaya ga percaya sih.”
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T: “Berapa persen kira-kira percayanya kalo bisa disebutkan?”
J: “Fifty-fifty juga.”

T: “Terus misalnya mba nemu berita kaya gini nih di Whatsapp misalnya yang nyebarin dari
pihak mana, misalnya temen mba kek keluarga mba, mba bakal share gak sih?”
J: “Ngga lah, he eh.”

T: “Jadi hanya diterima aja? Kenapa alesannya?”
J: “Setiap apapun yang dapet berita mba Dewi gapernah ngeshare. Suka males aja ya, kalo
bener. Soalnya Mba Dewi pernah ngeshare berita, ternyata hoax.”

T: “Oh gitu? Berita tentang apa emang?”
J: “Iya. Dulu waktu jaman-jamannya ini, itutuh yang begal di Yasmin itu, ternyata kan hoax
itu, ternyata adanya tuh di daerah Bogor, Luwiliang sana, kan salah jadi malu. Dari situ Mba
Dewi gapernah..”

T: “Itu share dimana? Keluarga apa temen?”
J: “Ngga, temen.”

T: “Itu temennya gimana Mba Dewi? Bilang itu hoax gitu apa gimana?”
J: “Ngga, awalnya pada percaya. Sampe-sampe akhirnya ada satu orang yang tau
kebenarannya karena masih ada familinya juga sama korban itu, udah akhirnya dia yang
ngomong, bukan disini bu digituin, ohh yah salah, malu dong gue gitu. Udah dari situ Mba
Dewi gapernah ngeshare-ngeshare berita.”

T: “Tapi untuk politik ini menurut mba gimana nih yang artikel ini?”
J: “semua kayanya kalopun berbalik ini yang diperankannya itu sama pak Prabowo, Mba
Dewi pun gaakan ngeshare, karena buat Mba Dewi cuma nambah-nambahin ini aja, beritaberita yang sumbang-sumbang doang.”
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T: “Berarti mba percaya?”
J: “Percaya ga percaya. Fifty-fifty. Kalo, kan Mba Dewi bilang, kalo pun ini yang diberitakan
pak Prabowo sekalipun, Mba Dewi bakal kaya gitu, gaakan ngeshare.”

T: “Tapi ini mempengaruhi pandangan Mba Dewi gak? Buat si Jokowi, bener gaksi si Jokowi
kaya gini?”
J: “Biasa aja, Mba Dewi gak yang menuju ke Jokowi atau Prabowo, jadi Mba dewi yang
ditengah-tengah. Tapi untuk hal kaya gini, misalkan pun pak Prabowo atau pak Jokowi, ya
Mba Dewi ngga banget gitu. Siapapun itu, kan saat ini beritanya pak Jokowi, berarti ga
banget deh.”

T: “Jadi mba nganggep pak Jokowi gabanget? Gabangetnya tuh maksudnya.”
J: “Kok bisa begitu sih? Kok begitu ya ternyata gitu.”

T: “Mba kaget apa gimana perasaannya? Percaya gapercaya?”
J: “Agak sedikit kaget, tapi ya namanya masih yang “Ini yakin kaya gini?” he eh, dengan
semua peraturan yang ada disini, yang dia perbarui nanti kalo misalkan emang dia jadi, ini
yakin kaya gini? Peraturan hukum cerainya juga rujuk ditiadakan, perceraian rujuk ditidakan,
alesannya gabanget, fokus sama pembangunan masa? Sedangkan rumah tangga itu kan,
maksudnya semuanya itu kan dapet perlindungan juga kan dari negara kaya begitu.”

T: “Nih misalkan mba kan bilangnya fifty-fifty dong ya, otomatis kan mba kaya ih percaya
gapercaya sama berita ini, mba bakal nyari tau nggak sih si Jokowi bener nggak sih, terus
saya cari tau gitu di google atau dimana, mba bakal gimana? Untuk meyakini nih, gua rasa si
Jokowi ga begini nih, gitu. Meyakini diri mba supaya mendapat jawaban yang jelas terhadap
kasus ini gitu, jika mba melihatnya mengkhawatirkan gitu, mba bakal gimana? Cari taunya
gimana?
J: “Yaitu iya cari tau. Ya browsing-browsing aja kali ya, browsing-browsing berita ini bener
apa ngga sih, dan ga nyari satu artikel doang gitu, maksudnya satu artikel dari media satu
yang jelaskan, pasti nyari yang lain juga, sama ga penjelasannya, sama ga kebenaran atau
kebohongannya gitu.”
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T: “Okedeh, berarti mba fifty-fifty terhadap artikel ini ya tentang kementrian agama
diganti.”
J: “He eh.”

*Baca berita kedua*

T: “Gimana mba menurut Mba Dewi?”
J: “Bener.”

T: “Bener gimana maksud mba?”
J: “Ada kebacanya, ya kalo secara logikanya, cara pengenalannya, ya semua bisa nih
tersusun rapih.”

T: “Mba Dewi percaya ga itu bakal terjadi?”
J: “Percaya ga percaya sih, tapi kalo diliat dari tracknya, ya bisa juga kali ya, bisa juga ini
terjadi semuanya, kaya Ma’ruf Amin iya ketua, Ahok udah keluar dari penjara, kalo pun bisa
diangkat jadi wakil presiden, itu kan wewenang dari presiden sendiri bukan?”

T: “Oh menurut Mba Dewi gitu?”
J: “He eh. Terus kalo Ahok udah naik jadi wakil, Pa Jokowi nya langsung lengser, Ahok naik,
siapa tadi Harry Tanoe, yaiya, kan mereka selama ini juga agak deket gitu ya diliatnya.”

T: “Bener gaksih tuh mba si sosok Jokowi tuh katanya dia cina komunis disitu? Menurut mba
bener?”
J: “Cina Komunis? Iyaya, kalo dari tracknya kaya gitu ya berarti emang dia seperti itu kalo
emang ebneran bakal terjadi tracknya bakal seperti itu, berati kan dia kesitu kan, tapi kalo
dari sejarah keluarganya dia kan bukan cina juga ya?”
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T: “Oh begitu menurut mba? Mba tau dari mana?”
J: “Gatau juga sih sebenernya cuma ini, bukannya dia Jawa? Emang Jawa Cina?”

T: “Menurut sepengetahuan Mba Dewi aja, dia Jawa apa menurut Mba Dewi Cina?”
J: “Jawa lah, gatau kalo dia keturunan Cina juga.”

T: “Jadi menurut mba gimana nih? Ini menakutkan apa serem gasih?”
J: “Ya lumayan, lumayan menakutkan lah.”

T: “Tapi Mba Dewi sendiri meyakini? Ih bakal kejadian kaya gini di Indonesia, apalagi ada
skenario Cina akan masuk menguasai NKRI, menurut mba giman?”
J: “Masa sih sampe segitunya? Kok dalem banget ya.”

T: “Ya kan ini kan skenario orang, artikel..”
J: “Ya kalo kaya gitu mah parah banget juga, tapi kalo kaya dari sekarang aja, boyband Korea
udah masuk-masuk yah haha. Ya dari situnya aja juga.”

T: “Oh Mba Dewi ngeliatnya begitu?”
J: “Gajuga sih tapi kok lebih ke dominan ke arah sana, apa dari pertanda-pertanda itu juga,
apa bener juga ini adanya kaya gitu.”

T: “Apa? Adanya apa? Komunis? Apa Cina?”
J: “Iya, Cina Komunis-Komunis itu.”

T: “Mba sendiri gimana nanggepin dengan Cina Komunis itu? Jadi sekarang Indonesia sudah
banyak merajarela gitu?
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J: “Emang udah banyak ya, kayanya banyakan orang Cina juga sekarang dari pada kita,
diliatnya.”

T: “Diliatnya menurut mba? Mba melihat itu dimana gitu?
J: “He eh. Dilingkungan sekitar aja, banyakan kan orang CIna, kebanyakan.”

T: “Tapi mba ini gak sih jadi mempengaruhi mba gak sih dengan artikel ini, si Jokowi bakal
kaya gini gak sih, gitu. Menurut mba gimana nih tentang Jokowi di sini nih? Jokowi kan
mengajukan diri jadi presiden harusnya dia kan gimana gitu, mba punya harapan sendiri
dengan Jokowi? Masa segampang ini, ya ngga aku nanya dengan Mba Dewi maksudnya,
kira-kira bakalan kaya gini gak sih Jokowi bakal seperti ini gitu menurut mba?”
J: “Ya kalo dia punya sikap dia gaakan seperti itu, tapi kalo dia gapunya sikap ya dia bakal
ngikutin itu semua.”

T: “Ikutin skenario ini?”
J: “He eh.”

T: “Jokowi punya kekuatan menurut mba?”
J: “Ngga.”

T: “Dalam skenario ini? Dalam dia sekarang ini yang dia mau nyalonin lagi dia punya
kekuatan gak sih menurut mba?”
J: “Ngga. Sebenernya ngga ya, dari awal aja, dari awal 2014 menjabat jadi presiden.
Sebenernya dia gaada kekuatan apa-apa, cuman karena kinerja dia disaat itu bagus, di
daerah sana, dari situ aja dari track kinerja dia aja kali ya. Ya mungkin dari karena kinerja dia
bagus jadi kaya partai-partai politik gitu jadi kaya yang, ya itulah jadi kaya di bonekakan
begitu. Kalo diliat dari artikel ini ya, kalo memang dia menjalankan semua ini yaudah berarti
bener gitu.”
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T: “Cuman kalo dari katanya dia bagus atau apa, mba ngeliatnya dari tahun-tahun awal dia
jadi presiden gimana dia? Ngeliatnya? Apa sama ama apa yang digambarkan di artikel ini
atau punya pandangan berbeda pas sebelum denger artikel ini gitu, Jokowi menurut mba
gimana? Bagus aja gitu?
J: “Pandangan berbeda? Iya, ya kinerjanya ya, kan kita liatkinerja dia, pembangunan dimanamana, emang dia ngga yang dia kan, dia hanya meneruskan semua proyek-proyek
pembangunan itu kan, tapi ya tapi dia yang merealisasikannya dong? Berarti? Iya, yaudah
ngeliat dari situ aja.”

T: “Jadi kata mba apa?”
J: “Banyak pembangunan lebih baik.”

T: “Jadi itu kan intinya? Tapi dari berita ini sosok Jokowi dilihatnya kaya boneka banget?”
J: “He eh, jadi tameng aja, tameng partai politik iya.”

T: “Oke jadi mba kan punya perbedaan nih sosok Jokowi yang mba lihat kinerjanya bagus
yang kedua yang disini ini apa, boneka. Kira-kira dari kedua pandangan itu, mana yang
condong bagi mba? Mba paling percayanya yang mana? Jokowinya bagus apa yang ada
disini?”
J: “Kalo ini kan belom terlihat nyata, lah ini kan baru artikel ini kan, gambaran? Gambaran
jika dia jadi akan seperti ini dan seperti ini, begini, kalo kinerja, dia udah membuktikan kan?”

T: “Terus kira-kira mba percaya dengan skenario ini?”
J: “Ya tadi balik lagi ke yang kalo ngeliat dari tracknya, bisa aja ya gitu.”

T: “Bisanya bagi mba berapa persen kira-kira kalo bisa di sebutin lah gitu..”
J: “Kalo dari track record tentang artikel ini semua jabarannya, ya bisa lah 50 persen 60
persen mah.”

T: “Bisa kejadian di Indonesia?”
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J: “He eh.”

T: “Mba khawatir ngga kalo kaya gitu?”
J: “Ya khawatir lah, terus kita mau menjadi orang Cina? Kan gamungkin mata kita gasipit,
kulit kita gaputih.”

T: “Mba sendiri khawatir berarti ya?”
J: “Yaiyalah, Indonesia ntar ga terkenal dengan sawo matangnya dong? Karena banyak cina,
ntar kita terkenalnya putih.”

T: “Berarti mba fifty-fifty ya dengan berita ini? Percaya sepenuhnya ngga, gapercaya juga,
tapi mba ada keinginan ngga buat kalo dapet kaya gini share ke keluarga atau ke tementemen? Tetep ngga?”
J: “Ngga, kata Mba Dewi tadi, kalo balik dengan disitu yang diceritakan itu pak Prabowo
sendiri, gaakan, karena buat apa gitu, okelah mereka harus tau yang sbeenrnya, kalo itu
benar, kalo ngga? Jadi fitnah dong.”

T: “Karena mba mikirnya masih fifty-fifty otomatis mba kan masih ragu ya? Masih ragu kan,
berarti mba mau cari tau ya?”
J: “He eh.”

*Baca berita ketiga*

T: “Gimana menurut mba?
J: “Geli bacanya, eks Jokower yang sudah inshaf.”

T: “Gimana? Pendapat mba gimana? Bener gak sih kata si eks Jokower itu?”
J: “Ada sedikit masuk akalnya.”
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T: “Apa beberapa poin yang bikin mba setuju, apatuh?”
J: “Jangan cuma lihat keuntungan infrastruktur, sementara Agama dan akidah kita dan anakanak kita terancam dalam bahaya.”

T: “Oke, berarti mba percaya kalo misalkan pemerintahan Jokowi itu mengancam agama
kita juga? Seperti apa yang ditulis disitu?”
J: “Ngga terlalu juga. Karena satu poin yang mba baca disini juga, nih, adanya larangan
pengeras suara di masjid, ini yang Mba Dewi tau sebelum presidennya Jokowi di daerah
deket Mba Dewi pun ada yang kaya gini. Larangannya, tapi sebelum jaman Jokowi udah ada
ini semua.”

T: “Oh berarti mba mengalami ya? Pernah tau?”
J: “He eh, pernah tau.”

T: “Gimana itu sebutan larangannya coba, mba masih inget gimana? Larangannya gimana?”
J: “Pokoknya didaerah kampung Bapanya Reno tuh, udah mengalami, itu daerah Ciseeng
kedalem, itu disebutnya ASPEK, Anti Speaker, iya orang-orang ASPEK disebutnya, Adzan,
Radio, TV itu gaada disitu.”

T: “Jadi gaada media masuk?”
J: “Sama sekali, malah sekarang udah jaman Jokowi dong? Ada, sebelum si Jokowi jadi
presiden gaada itu semua didaerah situ. Dari jaman dulunya ya, dari jaman Bapanya Reno
masih kecil tuh, berarti kan udah dari presidennya siapa tau dong? Sebelum SBY, Megawati
bisa, disitu udah ada larangan dimasjid kaya gitu pengeras suara.”

T: “Terus kalo poin-poin lagi apa? Poin-poin lain? Mba setuju sama si eks Jokowi ini?
Jokower.”
J: “Ini emang ada ya penghapusan agama?”
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T: “Menurut mba gimana?”
J: “Mba belum pernah tau.”

T: “Anak-anak mba ada apa ngga?”
J: “Masih ada he eh. Disekolah umum masih ada, disekolah madrasah mah apalagi ya,
kayanya ini ngga pinnya, ini hoax ya kan berarti? Solat disekolah justru berbalik, lagi jaman
Mba Dewi, gaada solat disekolah. Ya karena dari sekolahannya gaada, gaada programnya.
Tapi sekarang disekolahan si kaka, diwajibkan untuk Dhuha, kalo pagi tuh. Takbir keliling,
tahun kemaren masih ada, gatau sih tahun ini ya, kan kita belum nyampe ketakbir. Tentang
khutbah dimasjid, ini kita gatau, kita gapernah menjalani solat jumat juga. Nah ini gangerti,
ajaran Islam Nusantara maksudnya apa

T: “Islam Nusantara itu mencampur adukan Islam sama budaya kita, kearifan lokal misalnya
ngaji tapi pakaian ngajinya tuh ada inian ragam Jawa gitu. Jadi kita yang harus ngehormatin
orang non-muslim sedangkan dulu tuh orang non-muslim yang seharusnya iniin kita, gitu,
itu udah tanda-tanda dari Islam Nusantara gitu.”
J: “Kaya ngucapin natal kali ya, kan kita seharusnya kan gaboleh.”

T: “Bagi mba sendiri gimana? Pernah ngucapin atau ngga?”
J: “Belom pernah.”

T: “Mba sendiri meyakini?”
J: “Gamau juga he eh.”

T: “Nah istilahnya gitu, kita bertoleransi banget dengan non-muslim, sedangkan kan ada
beberapa ajaran yang sebenernya gaboleh kan.

T: “Jadi gimana mba, semuanya berarti mba ga meyakini ya?”
J: “Meyakini ga meyakini kan Mba Dewi bilang, karena ada bebreapa poin yang Mba Dewi
alamin sendiri dan itu gabener, tapi ada juga beberapa poin yang Mba Dewi, oh iyayah.”
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T: “Apatuh? Yang itu aja? Iya maksudnya yang itu aja?”
J: “Ini tadi, iya terus, persatuan umat Islam terpecah, kayanya itu mah ini deh ya karena
umat-umatnya aja sendiri yang satu misalkan Fani nih sama Mba Dewi, kita sama-sama
orang Islam, tapi kita sama-sama, Fani Prabowo, Mba Dewi misalkan Jokowi kita sendiri
yang kekeuh, ya kan gitu aja, sebenernya gitu sih. Kalo dari Jokowi atau dari Prabowonya,
kayanya ngga yang menganjurkan, lo berantemin aja, lo ributin aja, hem ngga kan itu mah
dari kitanya aja.”

T: “Jadi dari apa yang ditulis poin-poin dalam ini tuh gabener seluruhnya, tapi poin disini
begini keuntungan infrastruktur sementara agama akidah itu terancam dalam bahaya, nah
bagi mba ancaman ini tuh kaya gimana sih? Mba kan takut nih katanya nih, ya nih kayanya
iya ya mba setuju di bagian apa?”
J: “Kalo Mba Dewi lebih ke gini menilai kata-kata ini, jika kamu mengaku orang Islam, maka
jangan hanya melihat keuntungan Infrastruktur, selama ini yang Mba Dewi nilai tentang Pak
Jokowi itu kan bagus membangun negara kitanya, infrastrukturnya jadi kalo Mba Dewi
terhanyut disini, ini dia mematahkan kata-katanya, sementara agam dan akidah kita dan
anak-anak kita terancam dalam bahaya, jujur sebenernya Mba Dewi juga belum ngerti,
kenapa dari sini dipatahin kesini?”

T: “Oh jadi mba bagian sininya aja ya?”
J: “Iya, tapi kalo negeliat dari kata-kata ini iya juga sih, jangan terlena dengan kinerja dia
yang seperti itu, liatnya harus lebih dalam lagi, sosoknya lebih dalam lagi seperti apa kaya
gitu, tapi kalo untuk dia patahin kesininya sementara agama, itu kayanya buat Mba Dewi,
nyambungnya gimana? Gitu juga.”
T: “Harusnya gimana menurut Mba Dewi harapannya? Maksudnya gimana dia?”
J: “Ya intinya jangan ngeliat satu sisi he eh, jangan diliat dari cara dia membangun negara ini,
dengan infrastruktur yang sedemikian rapihnya dia jalanin, walaupun dibelakan dia
sebenernya udah ada yang mengkoordinir dan dia hanya merealisasikan kaya gitu kan. Ya
pokoknya intinya gitu.”

T: “Berarti Jokowi ga sepenuhnya benar digambarkan disini ya..”
J: “Ngga.”

317
Analisis resepsi kalangan..., Nur aida tifani, FIKOM UMN, 2019

T: “Mba Dewi sendiri punya gak sih sebenernya pandangan terhadap terhadap Jokowi selain
dia Infrastrukturnya bagus, kinerjanya bagus. Mba Dewi punya ga pandangan tersendiri?
Mba Dewi pernah ngeliat kekurangannya Jokowi nggak sih? Ada gak gitu yang kena di Mba
Dewi, ish Jokowi gini juga ya, gitu. Menurut mba gimana?”
J: “Apa ya, Mba Dewi juga jarang baca-baca artikel dia juga sih ya, jadinya ngga yang terlalu
tau dia kaya begimana, cuman ya Mba Dewi mah cuman ngeliatnya yang didepan mata
terjadi aja kalo buat harus mencari tau ngga, gitu.”

T: “Tapi Mba Dewi puas dengan kinerja Jokowi selama dia memerintah?”
J: “Puas ga puas, karena Mba Dewi gaterlalu menikmati juga ya.”

T: “Gimana, apa yang Mba Dewi ga menikmati?”
J: “Ya kan itu diluar-luar kota sana kan, daerah-daerah terpencil.”

T: “Oh ngga, ohh bagi Mba begitu?”
J: “Iya.”

T: “Tapi mba pernah ngga merasakan sendiri?”
J: “Ya Mba Dewi belom jalan-jalan kesana kan.”

T: “Oh ya ngga, misalnya harga naik ini naik banyak inian cina apa makin mahal, bagi mba
apa ada gak Jokowi punya impactnya gitu pemerintahan Jokowi ke mba?”
J: “Gaada.”

T: “Gaada sama sekali?”
J: “He eh.”
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T: “Infrastruktur aja gitu?”
J: “Iya.”

T: “Jadi Mba Dewi ngeliat Jokowi itu gaada salahnya gitu?”
J: “Ya salah, ada. Ya sebenernya sih kalo kita mau bicara soal kenaikan harga, atau bbm atau
apapun itu, sebenernya dari sebelum jaman Jokowi ya ada kan. Tiap presiden kan ada,
cuman kalo dirasain sekarang kayanya lebih parah SBY deh, he eh. Apa sekarang ya? Mba
Dewi gaterlalu, maksudnya Mba Dewi lebih ke yang yah yaudah lah gitu aja sih gaterlalu
dalemin juga, politik intinya.”

T: “Cuman mba punya ketertarikan gitu ngga tentang politiknya si Jokowi lah pilpres atau
segala macem?”
J: “Ngga terlalu juga.”

T: “Terus ini sendiri mba waktu pilpres kemaren nyoblos siapa mba?”
J: “Ga nyoblos haha. Dua-duanya Mba Dewi coblos.”

T: “Oh jadi mba bener-bener golput gitu?”
J: “Iya, karena emang Mba Dewi ga..”

T: “Tapi mba punya condong gak sih kemana-kemana..”
J: “Kalo condong sih agak lebihke Prabowo, ya ada lah poin-poin itu kan penilaian-penilaian
mba sendiri ya.”

T: “Mba sendiri ngeliat itu kenapa Prabowo apa berkaca dari Jokowi apa gimana?”
J: “Ya suka membandingkan aja. Kalo Prabowo tuh kaya lebih tegas, lebih ya lebih ber
gimana sih, lebih berwibawa lah lebih bertanduk.”
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T: “Oh gitu berarti mba ngeliatnya lebih pantes lah gitu ya?”
J: “Pantes sih ngga, kalo bilang pantes ga pantesnya ngga juga, cuma lebih ke ia punya nyali
gitu dia punya kekuatan loh tapi buat dia pantes atau ngga masih ngga, sama Jokowi juga.”

T: “Tapi Jokowi gimana menurut mba dengan cara mba ngeliatnya dengan
perbandingannya?”
J: “ya lebih kebanyak diem ya, maksudnya dia lebih ke kaya gaada daya gitu, iya gitu. Ya
makanya mba tadi bilang perbandingannya tuh yang kaya gitu tapi kalo untuk siapa yang
harus jadi diantara mereka yaudahlah gitu.”

T: “Oh mba gaterlalu pikir pusing gitu ya?”
J: “He eh. Intinya siapapun itu kaya gitu-gitu, pokoknya mah yang bisa membawa damai aja
jangan sampe kaya waktu apa tuh, yang penjarahan-penjarahn gitu iya. Jangan ampe aja
kaya gitu-gitu.”

T: “Cuman dari ketiga berita ini ada gak sih yang membuat Mba Dewi nyelekit gitu
maksudnya oh iyayah, sadar atau apa yang bikin terkesan buat Mba Dewi..”
J: “Yaitu tuh yang Chinese Komunis itu.”

T: “Mba gimana gitu maksudnya? Ngerasanya emang begitu kah sekarang berarti ya?”
J: “Ngga ngerasa begitu, tapi track recordnya tuh kok beneran ya bakalan kaya begitu, kan
itu pun masih merancang dong dan belom tau juga apa ngganya gitu tapi track recordnya
kok udah tergambar kaya begitu gitu.”
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Lampiran 17
Ade Rahmawati
34 Tahun, Pegawai, Ibu Rumah Tangga, D4 Teknik

T: “Sering mengonsumsi media gak mba?”
J: “Yah.”

T: “Media apa tuh?”
J: “Media online gitu.”

T: “Berita?”
J: “Berita, kadang lebih ke entertain..”

T: “Tapi politik pernah baca?”
J: “Jarang. Pernah sih tapi jarang.”

T: “Kalo berita online gitu mba senengnya baca dimana?”
J: “Di Line Today.”

T: “Oh berarti random ya mba?”
J: “Random, ngga, karena dia juga copas kan? Karena Line Today tuh copas dari media lain.”

T: “Ohh gitu?”
J: “He eh.”

T: “Jarang sih aku sekarang Line Today karena jarang buka Line sekarang lagi seneng
Whatsapp.”
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T: “Jadi mba sering baca media ya. Tapi kalo buat komunikasi mba seringnya pake apa?”
J: “Komunikasi buat pekerjaan atau pribadi? Whatsapp.”

T: “Tapi mba pernah dapet berita dari whatsapp?”
J: “Ngga.”

T: “Gapernah dapet sama sekali?”
J: “Hmm, ohh mungkin whatsapp status.”

T: “Mba pernah ikut kelompok pengajian gitu ngga?”
J: “Pernah.”

T: “Ikut sampe masuk grupnya gitu?”
J: “Ngga, pengajian yang dirumah-rumah.”

T: “Sering tapi ikutnya?”
J: “Jarang haha.”

T: “Berarti mba pernah baca berita-berita hoax gitu gak sih?”
J: “Sering.”

T: “Nemu dimana tuh mba?”
J: “Di Line Today.”
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T: “Ngga, kalo berita utuhnya banget gitu maksudnya yang share dari orang gitu, Facebook?
Whatsapp?”
J: “Ngga, aku gapercaya Facebook.”

*Baca berita satu*
“Ini bukan kaya berita ini kaya ungkapan amarah kesel banget”
T: “Tapi mba gimana? Percaya gak sih sama yang artikel ditulis itu?”
J: “Ngga.”

T: “Gapercaya sama sekali?”
J: “Ngga.”

T: “Tidak meyakini itu ya?”
J: “Tidak.”

T: “Bagi mba sosok Jokowi gimana?”
J: “Jokowi, kebapaan. Nah dia orangnya terbuka banget, aku dikira ini lagi kubu 01. Ya gitu
mungkin dia emang agak lembek ya kan, keliatannya lembek banget udah gitu ngomongnya
tuh hah hoh hah hoh gitu kan suka gemes dengerin dia ngomong kan, kaya ngomong apa sih
ini sebenernya tapi di balik itu kalo ngeliat..”

T: “Mba kalo, mba tau sosok Jokowi kaya gitu, ngeliat keluarganya itu dari media berarti ya?
Nah itu liatnya maksudnya dari media bacakah apa nonton..”
J: “Iyaa. Nonton, liat, lebih ngeliat sih bukan dari berita kaya gitu. Kadang suka dibesarbesarkan.”

T: “Dari Youtube berarti ya?”
J: “Iya kadang Youtube kadang di snapgram.”
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T: “Terus mba kalo nemu kaya gini artikel gitu, kira-kira bakal di share ngga ke orang?”
J: “Report aja.”

T: “Direport?”
J: “He eh, mengganggu. Kan kaya macem-macem gitu, ada report karena yang mengandung
pornografi, foto-foto menyeramkan, gak suka sih lihat seperti itu.

T: “Menjelek-jelekkan Jokowi berarti ya artikel ini?”
J: “He eh.”

T: “Terus bagi mba, kan disitu dijelasin kalo cina komunis itu bangkit, mba percaya?”
J: “hmm, gatau sih cina komunis itu yang kaya gimana haha. mba belom lahir.”

T: “Terus skenario itu bener nggak sih menurut mba? Masuk akal ngga?”
J: “Ngga.”

T: “Kenapa bagi mba gamasuk akal?”
J: “Karena gamungkin semudah itu mengganti wapres, kecuali meninggal yah setahuku
semudah itu lah mengganti wapres jadinya.

T: “Iya tapikan ini haha diganti dong Kyai Haji Ma’ruf Amin. Jadi gitu ya mba ya gabakal
mungkin ya.”
J: “Ngga.”
T: “Dan mba gapercaya bakal ada skenario kaya gini di Indonesia?”
J: “Ngga.”
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T: “Misalnya nih mba nemu sesuatu berita hoax yang bikin mba bimbang gitu ya mba ya.
Kira-kira mba bakal cek fakta gak sih mba? Pernah gak sih mba? Mba pernah gaksih nemu
berita-berita macam oh nih kok bikin takut sih tapi meragukan pernah nggak mba nemu,
baca berita semacam itu? Berita apa mba?”
J: “Pernah, fenomena alam, kiamat gitu, iya. Mba lebih penasaran sama keajaiban-keajaiban
Al-Quran, mba lebih ngecek yang kaya gitu sih dari pada berita politik,

T: “Jadi berita hoax politik tuh ngga ngena gitu ya di mba ya?”
J: “Ngga. Mba lebih ngecek berita-berita hoax tentang fenomena alam.”

T: “Jadi kalo hoax politik ga pernah cari tau ya?”
J: “Ngga.”

*baca berita kedua*
“Hmm, ini dari Sindo?”
“Ngga Sindo itu cuman apa ya informasi doang, warga NUnya marah, Muhammadiyah
memang ada.”

“Ini lebih jelas sedikit, lebih tertata rapih, kemungkinan betulnya ada kayanya.”

T: “Berapa persen kira-kira mba kemungkinan betulnya menurut mba?”
J: “30 persen he eh.”

T: “Ada poin-poin disitu gak sih yang menurut mba bener?”
J: “Ini tuh lebih spesifik, ganti kementrian, sub-subnya diganti, kemungkinannya bisa jadi,
kalo nyampe ke LGBT kayanya, ga dijaman Jokowi, nanti kalo udah mau kiamat kayanya.”
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T: “Tapi poin-poin disitu bener gak sih mba yang katnya mau ngehapusin fungsi ke KUA, atau
segala macem, bagi mba masuk akal ngga ini?”
J: “Hmm, ngga. Nggalah pasti ditolak.”

T: “Bener nggak sih si Jokowi itu ternyata dia tuh mementingkan balas dendam si minoritas
PKI LGBR?”
J: “Ngga, ngga, ngga bakal deh kayanya. Mungkin berubah mungkin ya tapi kalo diganti
keseluruhan kayanya ngga."

T: “Oh jadi maksud mba Jokowi bisa aja merubah..”
J: “Merubah KUA, Kementrian Agama..”

T: “Sama poin-poin itu bener menurut mba? Bakal diganti gak sih si Jokowi?”
J: “Ngga, ngga semua. Kayanya yang satu ini iya nih, status agama dalam hukum ini akan
dihapus.”
T: “Bagi mba bakal di hapus sama Jokowi? Kira-kira ngerugiin gak sih mba? Menurut mba?”
J: “Ngerugiin siapa?”

T: “Ya makanya saya nanya bagi mba ngerugiin sak sih? Apa bener yang disebutkan disitu
katanya alesannya?”
J: “Aku sih mikirnya karena sekarang banyak yang anarkis yah, itu bisa merugikan
masyarakat juga ya kalo ngeliat keadaan kaya sekarang nih, tapi gabisa juga diapus kolom
agama tar dia kalo meninggal di jalan di mandiinnya kaya cara apa? Gatau..”

T: “Jadi mba gimana meyakini berita ini ngga?”
J: “Ngga, karena banyak ga bener nya. He eh.”

T: “Mba ngerasa gabener gitu beritanya?”
J: “He eh.”
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T: “Gabakal mba share? Kalo nemu yang kaya gini?”
J: “Ngga.”

T: “Apa yang mba lakukan?”
J: “Diemin aja, he eh, liat perkembangan..”

T: “Tapi sosok Jokowi gabakal melakukan ini ya menurut mba yah?”
J: “Gatau deh dibelakangnya gimana.”

T: “Kenapa mba kok kaya meragukan, gatau. Emang menurut mba gimana dibelakangnya
Jokowi?”
J: “Hmm, Jokowinya baik, belakangnya itu orang-orang yang bisa menghalalkan segala cara
untuk bisa..”

T: “Contohnya kaya siapa mba? Mba ngeliatnya siapa gitu ya sepengetehauan mba?”
J: “Yah..”

T: “Ya mba tau orang-orang dibelakang yang menghalalkan segala cara, berbagai cara
supaya Jokowi jadi presiden lagi taunya gimana gitu maksud saya..”
J: “Megawati, terus kenapa dia milih Ma’ruf Amin, kenapa ga milih yang lebih kompeten dari
pada itu terus kan karena dia mau ngambil suara-suara orang muslim, kalo dia pilih yang lain
pasti bakal banyak yang ilang, takutnya kalo nanti ada ditekan masalah diskriminasi Jokowi
akan melakukan itu, melakukan penghapusan status agama.”

T: “Dari efek yang udah ditekan sama pihak belakangnya?”
J: “Iya, kan dia tadinya gamilih Ma’ruf Amin.”
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T: “Berarti kan secar gak langsung mba percaya dong kalo, ga pecaya sih maksudnya
meyakini, ga meyakini juga maksudnya ada pertimbangan dikit dong kalo misalnya mereka
bakal ngelakuin hal ini gara-gara orang belakangnya? Jadi unsur-unsur agama itu dihapuskan
gitu fix? Karena orang-orang dibelakangnya yang menekan Jokowi? Jadi mba mikirnya
Jokowi tuh lemah gitu?”
J: “He eh. He eh. He eh. He eh.”

*Baca berita ketiga*
T: “Gimana artikelnya? Benar menurut mba adanya..”
J: “Adanya Islam Nusantara bener, tapi kita kan emang di Indonesia bukan di negara Islam.”

T: “Oh mba nyangkanya Islam Nusantara begitu ya?”
J: “He eh.”

T: “Kalo yang lain-lain belom ketauan sih. Islam Nusantara tuh kalo setau aku ya sekarang itu
mencampur adukkan budaya sama agama Islam sekarang misalnya Al-Quran dibacanya
sama bahasa Jawa lah di campur aduknya kaya gitu.”
J: “Udah ada ya yang kaya gitu?”

T: “Ada, waktu itu kan, makanya kenapa Jokowi sampe disebelin sekarang sama banyak
umat muslim, walaupun ga semuanya ya, gara-gara waktu Isra Mi’raj ngundang malah bikin
langgeng Jawa atau apa gitu jadi solawatannya tuh kaya adat-adat Jawa gitu tuh yang ga
disukain sama umat kita, gitu sih katanya.”
J: “Tapi emang banyak sih..”

T: “Ya sekarang kita sendiri ini yah deket sama budaya gitu masuknya agama Islam juga
lewat budayakan

T: “Mba sendiri gimana dengan poin-poin ini yang disebutkan dalam tulisan itu? Ada setuju
apa ngga?”
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J: “Ini kan pendapat pribadi jadi aku gabisa ini terserah dia, dia ngajak kita untuk..”

T: “Nah mba terpengaruh ngga maksudnya..”
J: “Ngga, ini kan dia cerita diri dia sendiri yah gapapa anggap aja kita lagi dengerin dia
curhat.”

T: “Tapi mba, maksud saya ohiya ini ada benernya nggak bagi mba..”
J: “Ada benernya.”

T: “Beberapa hal seperti apa?”
J: “Kaya ini Islam Nusantara, larangan pengeras masjid kayanya udah mulai deh.”

T: “Mba ngerasain itu?”
J: “Lingkungan aku kan masih banyak orang Islam..”

T: “Mba ngerasanya itu taunya dari mana?”
J: “Dari sini haha kayanya pernah denger juga deh.”

T: “Pernah baca maksudnya?”
J: “Pernah denger, cerita juga dari mulut ke mulut kaya ada acara apa natal atau apa kalo
bisa speakernya dikecilin takutnya mengganggu.”

T: “Oh mba cuma pernah denger aja ya? Denger dari orang-orang?”
J: “He eh gitu.”

T: “Selain itu apalagi mba?”
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J: “Sama yang tetang speaker masjid, masjid berisik udah mulai kan berarti ada yang gasuka
sama pengeras suara yabisa jadi nanti karena Jokowi kalo ngga sama banyak hal yang kaya
gitu tuh tersinggung terus terus tertekan, terus akhirnya mengeluarkan kebijakan kaya gitu.”

T: “Itu aja mba?”
J: “Iyah. Kalo pelajaran agama disekolah gatau deh, sekarang kurikulum juga udah jauh
banget, beda sama yang dulu. Khutbah dimasjid iya nih, kayanya udah mulai deh. Sekarang
udah kita harus pake template.”

T: “Mba ngerasanya gitu?”
J: “He eh.”

T: “Dimasjid mba deket rumah begitu ngga?”
J: “Ngga.”

T: “Tapi gimana menurut mba? Meresahkan gak sih?”
J: “Iya.”

T: “mba sendiri gimana menurut mba tentang artikel ini, maksud saya percaya ga percaya
atau..”
T: “Iya. Percaya ga percaya.”
T: “Percayanya berapa persen mba?”
J: “50-50 lah. Larangan solat disekolah, masa gaboleh solat disekolah gamungkin nih, takbir
keliling bisa jadi, khotbah masjid iya, Islam Nusantara iya, pengeras suara iya, penghapusan
agama disekolah kayanya ngga yang ini ngga. Ini dia kenapa coba ngomongnya umat Islam,
sementara Indonesia ini kan gak cuman agama Islam.

T: “Karena kan poin yang saya tangkep gitu ya disini, Jokowi tuh kayanya mendiskreditkan
agama Islam banget kebijakannya seperti itu, mungkin yang pengen diangkat sama si ini
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kaya gitu jadi disebutkan lah beberapa poin kalo sekarang tuh begini kebijakannya begini
kebijakannya begini, nah Mba Ade nangkepnya yaudah fifty-fifty ya berarti ya nih ya.”
J: “Iya. He em.”

T: “Kira-kira mba kalo nemu berita kaya gini bakal di share gak sih?”
J: “Ngga.”

T: “Kekeluarga juga ngga ya? Walaupun mba nangkepnya gimana nih mba perasaan mba
baca ini bener gak takut gaksih karena ada beberapa poin yang bener menurut mba.”
J: “He em. Aku gasuka ngeshare

T: “Cemas gak sih?”
J: “Cemas cuman kan ngga, karena kan kita punya andil nanti ditengah-tengah kebijakan
pemerintahan Jokowi kan kita bisa complain.

T: “Dari ketiga berita ini menurut mba yang paling apa ya yang paling oh iya nih setujusetuju yang mana? Ada gak?”
J: “Yang ketiga, iya.”

T: “Tapi yang paling gak masuk akal yang mana mba?”
J: “Yang satu, berapi-api.”

T: “Mba sendiri gimana sih yang waktu kemaren coblos? Coblos siapa mba?”
J: “Satu.”

T: “Satu? Jokowi?”
J: “He eh. Sempet ada goyah sih waktu ngeliat videonya Abdul Somad.”
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T: “Oh berarti mba sempet kenapa bisa goyah gitu?”
J: “Karena aku ngeliat langsung tuh orangnya tulus,

T: “Terus gimana?”
J: “Udah kaya gitu terus ah kayanya keliatannya mereka, pandangan kita kan ga cuman itu
lah, apa, aku sih kaya lebih di ini, dihantui rasa takut Prabowo.”

T: “Kenapa emang Prabowo?”
J: “Ya dia kan terlalu eksklusif dan menggebu-gebu

T: “Oh bagi mba? Mba ngeliatnya?”
J: “He eh. Ya dia kadang suka ngambil keputusan yang kadang terburu-buru gitu, terus kalo
iya dia asal bicara tanpa memikirkan hal belakang gitu kan kaya misalnya yang Ratna
Sarumpaet. Masa pemimpin ucapannya bisa ditarik lagi sih.

T: “Jadi kan mba milihnya kemaren sempet goyah gara-gara ustad ya, jadi apa yang menjadi
pertimbangan mba pas waktu memilih Jokowi lagi? Jadi maksudnya apa yang gaada didiri
Prabowo yang milih, bikin mba milih Jokowi gitu. Jokowi sendiri mba liatnya gimana?”
J: “Dia dikeseluruhan pemerintahan..”

T: “Mba berkacanya dari pemerintahan?”
J: “He eh. Pemerintahan ga cuma ngurus agama aja, dan hal yang lain, infrastruktur,
pendidikan, sosial, kehutanan, perikanan, banyak.”

T: “Ya bagi mba gimana?”
J: “Jadi buat ku yang lebih, berkapabilitas Jokowi dari pada..”

T: “Melihat agamanya sendiri gimana Jokowi?”
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J: “Kayanya, setengah-setengah sih, gatau juga sih siapa yang lebih paham agama ga
keliatan.”

T: “Ngga itu jadi salah satu patokan mba gak sih buat memilih Jokowi kemaren misalnya oh
ini agamanya agama Islam, tapi dia ini ngga taat banget ngga atau gimana kaya di didukung
ulama kaya misalnya tadi si Prabowo atau gimana?”
J: “Ngga, gadiliat dari agamanya.”

T: “Jadi mba ngeliatnya dari keseluruhan kinerjanya?”
J: “He eh.”

T: “Kinerjanya sendiri memuaskan mba waktu..”
J: “Iya, karena mba kayanya dia lebih memilih slogan kerja, kerja, kerja. Mba ngeliat sendiri
sih kaya pegawai-pegawai BUMN, PNS-PNS tuh pada beneran diperes sama dia gitu loh
sampe bisa menghasilkan.”

T: “Mba merasakannya seperti itu ya?”
J: “He eh.”

T: “Terus berarti coblosnya 01 ya?”
J: “Ini disebar gak sih? Haha ntar aku di bully.”

T: “Jadi gitu ya mba ya pertimbangan mba karena emang Jokowi kinerjanya bagus walaupun
mba masih bingung dengan agamanya gitu ya? Tapi mba pernah mikir gak sih sampe kaya
isu-isu dia kan katanya Islam cina, tenaga kerja asing lah segala macem Komunis, anti Islam
segala macem mba pernah..”
J: “He eh. Ngga, itu tergantung dari kita kalo kitanya bisa bersaing, mau kita Islam, mau kita
Keristen, mau kita Cina, kitanya emang pinter pasti kepake.”
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T: “Katanya dia pernah ngasih tau tenaga kerja asing gitu-gitu, mba setuju dengan dia?
Katanya jangan persulit tenaga kerja asing buat masuk segala macem..
J: “Aku dari jaman kuliah tuh udah tau bakalan ada masyarakat ekonomi Asean, jadi
harusnya kita siap sama kaya itu, kalo dia bisa masuk kita harus bisa keluar. Jadi aku
terkadang disini..”
T: “Tapi mba ga terpengaruh kan dengan hal-hal semacam itu?”
J: “Ngga.”

T: “Terus mba tadikan jelasin juga sosok dia sederhana-sederhana, keluarganya juga
sederhana gitu, apakah itu mempengaruhi mba untuk memilih?”
J: “Iya, kalo aku ga ngebayangin ya kalo Prabowo yang jadi presiden sesusah apa dia disorot
kaya jaman Suharto dulu. Pasti dia kaya pasti dia menutup, terlalu eksklusif maksudnya, dia
tuh, dia sekeluarga, kayanya sekeluarga besar jadi eksklusif kayanya waktu dia dulu, tahun
98 udah lahir belom?”

T: “Maksudnya sek eksklusif apa mba ngeliatnya?”
J: “Eksklusifnya yang kaya ga tersentuh hukum, ga tersentuh media.”

T: “Oh oke jadi media tuh selalu membagus-bagus kan..”
J: “Bukan membagus-baguskan, cuma kaya ga tersentuh gitu gabisa ngeliat sosok aslinya
kaya gimana.”

T: “Sedangkan mba ngeliat Jokowi mereka bener-bener merakyat banget gitu maksudnya?”
J: “He eh terbuka gitu.”
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