
 

 

LAMPIRAN 



Lampiran I: Interview Guide 

1. Apa yang anda ketahui tentang tagar #2019GantiPresiden? 

2. Apakah anda sering melihat tagar #2019GantiPresiden beredar pada jejaring 

sosial Twitter? 

3. Bagaimana pendapat anda terhadap berbagai postingan seperti tweet serta 

tautan berita bertagar #2019GantiPresiden pada jejaring sosial Twitter? 

4. Bagaimana pendapat anda terhadap figur Prabowo sebagai calon presiden 

#2019GantiPresiden yang dicitrakan dalam jejaring sosial Twitter? 

5. Menurut anda, apakah munculnya tagar #2019GantiPresiden dalam jejaring 

sosial twitter dapat memicu perpecah belahan antar masyarakat di 

Indonesia? 

6. Bagaimana pendapat anda terhadap informasi tweet dan pemberitaan tagar 

#2019GantiPresiden dalam jejaring sosial twitter yang memberikan kritik 

terhadap pemerintahan sekarang? 

7. Bagaimana pendapat anda terhadap para pendukung fanatik dari pihak tagar 

#2019GantiPresiden dalam membagikan kicauan serta pemberitaan melalui 

jejaring sosial twitter? 

8. Menurut anda apakah pemberitaan serta kicauan dari tagar 

#2019GantiPresiden akan mempengaruhi pandangan politik anda? 

 



Lampiran II: Transkrip Wawancara 

Informan AF 

G : makasih ye wak, udah mau aku wawancara (tertawa) 

AF : eh kau nih macam baru kenal jak santai jak wak 

G : gimane kabar sehat jak kan? 

AF : alhamdullilah sehat wak 

G : masih tetap pendukung pak jokowi kah kau nih? 

AF : masih dong hehehe gimane pun tetap die wak, liat jak pembangunan kite 

G : sering lah kau berarti ngeliat twit (kicauan) yang ngenak masalah pendukung 

sebelah nih  

AF : sering lah wak, kepo jugak aku nih cs 

G : berarti pasti paham lah soal twit twit bertagar #2019GantiPresiden? 

AF : ye pasti lah wak, namenye juga kan pihak lawan ye pasti kepo lah 

G : nah nih aku nak nanya, gimane sih menurut kau dengan postingan kicauan 

same berita-berita yg bertagar #2019GantiPresiden di twitter tuh? 

AF : gimane ye, gini kalo menurut aku itu tuh provokatif sekali sih wak, seolah-

olah apa yang udah dilakukan presiden ndak ade yang benar, padahal kan 



presiden udah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan di daerah 

tertinggal dan di mate mereke salah semue. 

G : contohnye tuh kek gimane tuh wak, kontribusi yg kek gimane maksud ente 

nih? 

AF : maksudnye kek gini, ya misalnye saat harga jagung naik, pemerintah 

dibilang merugikan peternak ayam, pas harge jagung turun malah dibilang 

pemerintah malah merugikan petani jagung. Maunye kek gimana gitu. 

Padahal setiap tindakan yang dilakukan pemerintah kan pasti memberikan 

dampak yang baik bagi ekonomi di Indonesia. 

G : oke oke, begitu. Nah kau tau ndak siape capres usungan #2019gantipresiden  

AF : ye taulah, masa ndak tau. Prabowo kan? 

G : wkwkwk benar. Nah menurut kau, gimane sih figur prabowo dalam setiap 

kicauan bertagar 2019gantipresiden tuh? Dalam artian gini nih, dengan 

berbagai kicauan bertagar tadi tuh, citra yang melekat di prabowo tuh menjadi 

kek gimana sih gitu? 

AF : menarik pertanyaan kau nih wkwkwk pastinya prabowo emang dicitrakan 

kek diagung-agungkan oleh para pendukungnya. cuman, ya sayang, kalo 

dukungan dilakukan dengan cara-cara yang negatif yg nanti berdampak pada 



prabowonya. Ya mana tau anggapan orang bahwa pak prabowo dikelilingi 

oleh orang-orang yang negatif. 

G : nah pertanyaan selanjutnye nih, dari kicauan-kicauan yang dishare sama 

#2019GantiPresiden, menurut kau dapat memicu perpecah belahan antar 

masyarakat di Indonesia gak? 

AF : menurut aku sih hal kek ginik nih ya itu konsekuensi dari tindakan elit 

politik, banyak masyarkat kita masih belum dewasa dalam berpolitik gitu. 

Banyak yang terlalu fanatik dengan satu figur. Cobe liat deh di twitter mereka 

menyampaikan informasi di dunia mayar dengan mendewa-dewakan panutan 

mereka lalu mengkritik habis-habisan pihak lawan. Karena hal ini nih, 

masyarakat kita mudah terkotak-kotak sehingga gampang terbentur antara 

pendukung figur lainnya. Gitu wak. 

G : woke woke wak, terkait dengan kicauan #2019gantipresiden nih, menurut 

kau apakah dalam kicauan-kicauan yang di bagikan dalam tagar tersebut 

selalu memberikan kritik terhadap pemerintahan? 

AF : ye memang itu udah menjadi tugas utama mereka ya karena menolak tokoh 

presiden sekarang. Kan tokoh presiden sekarang pak jokowi kan menjadi 

lawan politik dari prabowo nanti di pilpres 2019. Jadi kalo tanggapan saye ya 

wajar-wajar jak, kan pasalnye di setiap masa kampanye pilpres langsung para 



pihak oposisi mengkritik pemerintah yang menjadi lawannya di pemilu 

mendatang. 

G : nah wak, gimane sih pendapat kau tentang para pendukung fanatik 

#2019GantiPresiden dalam membagikan twit-twitnye di twitter? 

AF : menurut aku sih, aku pribadi menyayangkan hal itu, karena pada hakikatnye 

kita bukan mendukung seorang tokoh, tapi visi misi apa yang di perjuangkan 

tokoh tersebut. Fanatik tuh gabaik sih. 

G : nah pertanyaan terakhir nih wak, dari twit twit #2019GantiPresiden yang 

udah sering muncul, dengan memaparkan informasi dari capres usungannye. 

Apakah dari twit-twit tadi akan mengubah pandangan politik kau sebagai 

pendukung pihak lawan dari tagar tersebut?  

AF : terakhir ke? Adoh tanya teros lah wkwkwkwk gini sih wak, ya bagi saye 

jelas kalo mereka menyuarakan hal-hal yang masuk akal dan sessuai fakta 

tentu itu akan menjadi referensi bagi saye dan bukan tidak mungkin itu akan 

mempengaruhi bentuk dukungan politik saye kepada pihak tagar. Tapi pasca 

peristiwa persekusi kemaren, keknya sulitlah buat saye untuk berubah haluan. 

Tau kan kau masalah persekusi itu? Parah sekali sih menurut aku itu. 

G : tau aku wak, tapi dalam hal ini aku netral jak sih. Ndak berani komentar 

wkwkwkwk 



AF : kwkwkwkkw oke wak 

G : makasih banyak ye wak udah ngasi aku waktu buat wawancara masalah 

skripsi aku 

AF : same-same wak. Seru ngomongin hal kek gini nih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA 

G : halo assalamualaikum mbak wkwkwk 

NA : waalaikumsalam mas 

G : makasih ya mbak udah ngeluangin waktu buat wawancara nih 

NA : santai aja mas, dengan senang hati kok 

G : sibuk apa nih mbak sekarang? 

NA : biasa mas kuliah sama ngurus tesis ku 

G  : masih aktif kan di twitter?  

NA : masih dong wkwkwkwk ngeliat informasi kalo gak di twitter gak gress mas 

hehehehe 

G : pendukung jokowi kan masih? Anak-anak #diasibukkerja 

NA : masih dong, banyak perubahan mas selama masa kerja jokowi nih. Dan 

masih tetap ngedukung dia dong hehe 

G :wkwkwkwk oke mbak, start aja nih yak. Gimana sih mbak pendapat mbak 

tentang kicauan twit dengan tagar #2019GantiPresiden? 

NA : lumrah lumrah aja sih mas menurut aku. Ya gapapa gitu bikin gerakan twit 

masif tersebut. Tapi, menurut saya itu kurang etis, bahasa yang digunakan 



cenderung menjatuhkan pemerintahan sekarang. Kritik boleh asal berdasarkan 

data yang akurat. 

G : kurang etis kek gimana tuh mbak? Jelasin dong hehe 

NA : gini mas, misalkan tudingan jokowi sebagai keturunan PKI, itu kan harus 

ada pembuktiannya, jangan asal tuduh-tuduhan aja. Jika tuduhan tersebut 

tidak benar adanya jatuhnya kan hoax dan dapat mencoreng nama indonesia 

sendiri. 

G : okee mbak. Nah lalu pendapat mbak terhadap figur prabowo gimana mbak? 

Dalam artian gini, dari twit-twit yang tersebar, citra yang terbentuk pada figur 

prabowo menurut pendapat mbak gimana? 

NA : citra yang melekat ya, hmmm. Pendapat saya sih, figur prabowo buat saya 

tegas, berwibawa tapi sayang kalo didukung dengan orang-orang yang 

kerjanya menjatuhkan tersebut. Lihat saja para pendukung yang selalu 

menyampaikan informasi yang tidak jelas asal usulnya dan tentunya hal ini 

berdampak terhadap dia bukan? 

G : oke oke mbak, informasi yang disampaikan lewat twitter yang dimaksudkan 

mbak tadi kan? 

NA : iya mas lewat twitter, kan emang bahas twitter hahaha 



G : siap mbak hahaha maaf. Lanjut nih ya, nah menurut mbak nih, dari kicauan 

twitter yang ada tagar #2019GantiPresiden nya, pendapat mbak apakah 

kicauan tersebut dapat memicu perpecah belahan di masyarakat indonesia?  

NA : menurut aku jelas itu memicu perpecah belahan. Dari narasi-narasi yang 

dibangun cenderung menjatuhkan pemerintahan. Para pendukung kan gak 

terima. 

G : narasi yang seperti gimana nih mbak? Bisa jelasin gitu? 

NA : ya kek narasi-narasi beberapa waktu lalu seperti mengatakan bahwa presiden 

jokowi keturunan PKI, berpihak kepada pihak luar, perekonomian di 

Indonesia yang semakin memburuk, hingga membawa unsur-unsur SARA 

lainya yang dapat membelah antar masyarakat beragama. 

G : nah kalo pendapat atau penilaian mbak tentang twit-twit dari tagar 2019 ini 

di twitter ya terutama, tentang kritik yang mereka lancarkan terhadap 

pemerintah, gimana menurut mbak? 

NA : kalo aku ya nilainya, ya kalo aku sih melihatnya terlalu nyinyir sih mas, 

balik serba salah terus kan pemerintahan. Boleh sih kritik tapi jangan asal 

bunyi aja. Jangan membeberkan apa yang sebenarnya gak ada, dibuat menjadi 

ada. Itu udah gak bener. 



G : okidoki mbak, nah kalo tentang pendukung fanatik atau kalo aku lebih 

tepatnya nyebutnya nih para pengicau dari gerakan tagar masif berbau politik 

ini. nah kan ada tuh  yang fanatik, yang selalu membagikan twit tentang 

capres usungannya dan selalu mengkritik pemerintah dalam notabene adalah 

sebagai lawannya pada pilpres nanti, pendapat mbak gimana tuh? 

NA : paham mas saya, dapat poinnya. Pendapat aku seharusnya fanatik itu gak 

boleh sih mas, karena nanti kita bisa buta, dalam artian ya kaya pertanyaan-

pertanyaan mas tadi. Yang cenderung melakukan kritik terus menerus. Nah 

jadi mata kita tertutup seolah-olah dukungan kita yang paling benar dan 

dukungan lawan adalah salah. 

G : nah terakhir nih mbak hahaha pertanyaan terakhir nih. Dari twit twit yang 

dilancarkan dengan sisipan tagar tersebut tuh, apakah dapat mempengaruhi 

pandangan politik mbak? Dalam artian gini nih, dari twit-twit yang tersebar 

tadi apakah bisa ngubah preferensi pilihan capres mbak? Gimana pendapat 

mbak? 

NA : jujur mas. Saya pribadi enggak ya mas, karena selama ini mereka juga gak 

menunjukan data-data yang akurat terkait kritikannya. Mereka hanya 

cenderung, mengkritik tapi tidak menawarkan solusi.  



G : oke selesai sudah fase memfase interview kita mbak e hahahaha terimakasih 

ya mbak udah ngeluangin waktunya buat interviewnya. Ntar saya beliin 

indomie deh hahahaha 

NA : saya gamau indomie, saya maunya saham indofood mas hahahaha. Sama-

sama mas, ada juga akhirnya yg mau interview saya. Kirain saya mlm doang 

hahahaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RF 

G : Selamat siang pak hahahahaha 

RF : aku masih mude gun, jangan kau panggil aku pak hahaha 

G : bergurau je upin ipin hahaha, ape kabar nih bang? Sehat jak ke?  

RF : (kata-kata umpatan) hahahaha baek gun, sehat jak nih, kau gimane gak? 

G : alhamdullilah sehat bang, btw makasih ye bang dah nyempatkan waktu buat 

bantu aku nih 

RF : good good good, eh santai gun. Mumpung aku lg selow aku sempatin nih 

G : makasih banyak bang, nah aku mulai jak ye. Nah kan abang sebagai 

pendukung jokowi dan pernah juga kan ngetwit pake tagar #diasibukkerja, 

abang pasti ngikutin kan perkembangan politik di indonesia? terutame di 

platform twitter. 

RF : pernah gun dan aku juga ngikutkan lah perkembangan politik yang ade di 

indonesia. 

G : nah kan abang tau dak di twitter kan lagi heboh-hebohnye gerakan kicauan 

twit masif bertagar 2019gantipresiden dimane posisinya twit tersebut tuh 

adalah twit politik yang disuarakan oleh para pendukung dan masyarakat 



oposisi dari pemerintahan. Nah menurut abang sendiri nih, gimana sih 

pendapat abang terhadap kicauan 2019gantipresiden yang beredar di twitter? 

RF : ye taulah gun, aku nih pihak lawannya, ye otomatis aku pasti ngikutin lah 

ape yang terjadi dengan lawan politik dukungan aku. Menurut aku sih, 

namanya oposisi kan ye, jadi wajar jak twit tagar 2019gantipresiden 

cenderung menjatuhkan, karena kalo mereka mendukung bukan oposisi dong. 

Ndak heran sih same hiruk-pikuk politik kita. Yang penting kita jangan mau 

terjebak dengan data-data yang disampaikan jak, kite mesti croscek lagi 

kebenaran dari data yang disampaikan. Gituk. 

G : mantap jelas hahahaha nah lanjut nih bang, menurut pendapat abang gimana 

citra prabowo yang melekat sekarang sebagai capres terkait twit-twit bertagar 

2019gantipresiden yang disebar oleh para pendukungnye di twitter? 

RF : bagi aku, untuk prabowo secara pribadi die orangnye baik sih, apelagi dia 

juga pengusaha sekaligus militer ye. Die dicalonin sebagai presiden baik. Asal 

dengan cara-cara yang baek, semoga jak pak prabowo bisa mengontrol relasi 

politiknya dalam berkampanye terutame penyampaian tweet sama berita 

terkait di internet. 

G : oke bang sip. Terus nih bang terkait dengan twit tagar 2019gantipresiden, 

gimane pendapat abang tentang tagar 2019gantipresiden yang dapat memicu 

perpecahbelahan antar masyarakat di Indonesia? Gimane menurut abang? 



RF : ye benar sih gun, mereka kan terus menggiring opini. Dan itu udah jelaskan 

banyak keributan yang disebabkan dari aktivitas di sosmed terutame twitter 

ye. Kita bisa liat di dimedia nasional gembornye hal ini nih. 

G : begitu ye, oke bang. Nah pendapat abang nih, gimane pendapat abang 

dengan twit atau kicauan tagar 2019gantipresiden yang selalu memberikan 

kritik terhadap pemerintahan sekarang ini? 

RF : Jujur buat aku itu proses demokrasi, bentuk suare-suare yang harus 

didengarkan, tapi nih tapi gun. Gak terus-terusan jugak, itu malah jadi rong-

rongan bagi pemerintah. Ngebuang energi juga kalo ditanggepin ngabeskann 

waktu, ndak ditanggepin ini bisa jadi bom waktu yang dapat menjadi 

kebenaran bahwa pemerintah itu salah 

G : nice sugoi jawabannye bang. Terus gimane nih bang pendapat abang dengan 

pengicau ea pengicau hahaha pengicau fanatik tagar 2019gantipresiden dalam 

membagikan twitnye? 

RF : orang jepang ke kau? Hahahaha. Aku simpel jak sih gun. Jangan fanatik 

mas, kalo suka terhadap suatu tokoh hahahahaha. Cenderungnye nanti 

membenar-benarkan apa yang dia sukai dan menyalahkan yang tidak die 

sukai. Hilang nanti objektifitasnya. 



G : nah terakhir nih benar aku terakhir nih hahahaha. Dari isi isi twit-twit tagar 

2019gantipresiden di twitter, apakah dapat membuat mengubah pandangan 

politik abang? Ganti pilihan gitu maksudnye. 

RF : kalo aku ndak kayanye gun, soalnye secare visi misi memang aku lebih suke 

yang sekarang semacam pembangunan infrastruktur memang cepat kan 

sekarang dibanding sebelum-sebelumnye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WD 

G : Halo csku hahaha apa kabar nih? Makasih ye udah ngeluangin waktu buat 

wawancara aku ya hahahaha ntar aku beliin es teh lah buat kau  

WD : ndak baik kabar ku hahahaha same-same bang gun santai jak, tapi harge diri 

ku ndak semurah es teh kali gun, tapi seharge es jeruk hahahahaha 

G : pandai sekarang melucu ye kau cs hahaha masih sering ngikut 

perkembangan politik? Masih dengan pak jokowi? 

WD : jelas dong kan emang lucu dari dulu gun. Masihlah, politik adalah 

kepentingan kite juga cs hahahaha. Tetap dong masih die aku pek 

G : twitter? Masih sering mantengin lah kau cs? Perkembangan politik indo? 

Kan menjelang pilpres nih tahun depan hahaha. tagar 2019gantipresiden 

ngikutin kan kau? 

WD : masih dengan twitter aku gun, kalo ndak twitter gimane mau liat hal yang lg 

heboh sekarang, terutame soal sospol lah ye. Kalo facebook malas aku 

mantenginnye, banyak orang tua hahahaha. Ngikutin lah, apelagi tagar 

2019gantipresiden pasti ngikutin lah aku sebagai rival politik mereka yg 

santun hahaha asik santun, aku pasti ngikutin lah perkembangannye gun. 

Kepo aku kuat bos hahahaha 



G : asik sedap ye weg, nah kan kau sering dah tuh ngeliat. Gimane sih pendapat 

kau cs terhadap postingan twit di twitter dengan tagar 2019gantipresiden tuh?  

WD : emm opini aku tentang tagar tersebut ye? Bagi aku sih itu salah satu bentuk 

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Berguna sebagai kontrol bagi 

pemerintah. Setidaknya pemerintah aware kalo ada yang mengawasi. 

G : kek dengan kicauan atau tautan pemberitaan gitu kah bentuk 

pengawasannye?  

WD : iye gun benar macam gitu dengan membagikan twit bertagar tersebut 

G : nah kalo figur prabowo nih cs, gimane sih pendapat kau atau penilaian 

kaulah terhadap citra dari seorang figur prabowo? Terutame citra yang 

dibentuk para pendukungnya melalui kicauan tagar 2019gantipresiden di 

twitter? Gimane pendapat kau? 

WD : ye aku percaya dengan figur prabowo yang dicitrakan oleh timnya ye gun, 

Karena menurut aku pemimpin itu benar harus tegas gak yang plin plan. 

Cuma aku ndak suke dengan para pendukungnye yang memberikan informasi 

serta kritik ndak jelas untuk menjatuhkan lawan. Padahal prabowo sendiri 

tidak seperti itu. Ndak seperti sifat para pendukungnya itu. 

G : oke siap cs. Lanjut nih ye, boleh ndak? 

WD : ndak hahahahaha lanjutlah (kata-kata umpatan) kan interview nih 



G : hahahaha nah cs, gimane tuh cs pendapat kau terhadap twit tagar 

2019gantipresiden dapat memicu perpecahan antar masyarakat kek contoh 

antar kedua belah pihak pendukung lah gitu? Gimane tuh? 

WD : bagi aku potensi atau tidak nya balik lagi kemasalah individualnye sih dalam 

menilai sebuah informasi. Dia melihat aktivitas tersebut sebagai informasi 

atau ape? jadi kalo orang-orang tuh mudah baper ya itu bise jak terjadi. tapi 

kalo kite hanya sekedar sebagai referensi informasi aku rasa ndak lah. 

G : makin keren kau ye masalah politik nih hahahaha 

WD : jelas, nanti pak jokowi selesai masa jabatan aku gantiin die hahahaha 

G : mimpi cs hahahaha nah lanjut nih. gimane pendapat kau cs dengan twit twit 

tagar ini yang selalu mengkritik pemerintahan? Kan kite tau pemerintah yang 

sekarang kan oposisi dari capres usungan tagar tadi. Gimane menurut kau? 

WD : gimane ye gun ye, ape ye, itu bukan kritikan sih menurut aku tapi 

ketidaksukaan terhadap pemerintahan sekarang. Soalnya mereka terus 

menyalahkan bukan mengkritik suatu hal yang salah. Jadi itu dua hal yang 

berbeda menurut aku 

G : nah kalo dengan para pendukung fanatik yang mengicau dari tagar ini 

gimane pendapat  atau penilaian kau cs? 



WD : ya gimana ya ndak hanya para users 2019GantiPresiden jak sih menurut aku, 

siapapun mengidolakan sesuatu harus rasional. Kalo fanatik kadang suka 

diluar nalar. suka gak masuk akal. Sampai lupa akan kebenaran sebuah 

informasi. Kalo pendapat aku ye 

G : last nih cs hahaha abis ini kau dapat hadiah dari aku hahaha 

WD : oke aku berharap mobil atau tank  

G : hahahahaha jadi gini, dari setiap isi kicauan tagar 2019gantipresiden, apakah 

hal ini nih dapat mengubah pandangan politik kau? Apakah kau akan merubah 

preferensi politik kau dari isi twit tagar tadi? Atau terpengaruh? Plis jelaskan 

tolong hahaha 

WD : ye kalo terpengaruh ada beberapa ye, kaya misalnya isu ekonomi, memang 

secare pembangunan terasa cepat tapi secara ekonomi serba mahal kalo 

sekarang. Tapi kalo ngelihat dari informasi hoax di twitter dan kilas balik dari 

kejadian tindak intimidatif yang dilakukan oknum sumbu pendek seperti itu, 

saya rasa enggaklah. Gabisa kebayang aku gimane jadinye nanti semisal 

pilihan mereke udah naik kursi presiden. 

G : mantap csku hahahaha, makasih banyak nih ye cs udah mau bantu aku jd 

informan gini. Insya Allah ade reward nye nanti 



WD : berharap sih hadiahnye besar hahahaha. Same-same gun dengan senang hati 

kawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA  

G : halo mbak, makasih loh ya udah ngeluangin waktunya buat aku informan 

interview aku 

DA : duh santai aja mas, bawa flow rileks aja 

G : bawa santai aja ya kita mbak interviewnya 

DA : bawa kemanapun bebas mas, asal jangan bawa aku malam-malam keluar, 

ntar di cari ibuku. 

G : hahaha duh bisa aja deh si mbak, gak lah mbak saya anak baik dan sholeh 

kok hahaha. Eh iya mbak masih sering ngurusin politik lewat dunia maya? Ya 

maksudnya kek monitoring jialah monitoring hahahaha kepo masalah politik 

via dunia maya terutama twitter gitulah, masih sering gak mbak? 

DA : masih mas, kalo masalah politik mah twitter nomor satu, kurang lebih 

facebook gitu. Cuman lebih ringkes aja di twitter tuh, makanya aku suka. 

G : oh begitu, terus nih mbak udah seneng sama pak jokowi tuh sejak kapan sih 

mbak? 

DA : kalo aku sih mulai dari sejak dia jadi gubernur, mulai sedikit demi sedikit 

suka. Sampe suka beneran sm pak jokowi ku ehehehe 



G : konsisten ya mbak ini, mantap mbak. Nah terus kan ini menjelang pemilu 

presiden tahun depan nih mbak, kan lagi hangat-hangatnya perseturan antar 

kedua belah kubu terutama pada dunia sosmed, tagar war lah gitu antara pro 

jokowi atau biasa pro pemerintah dengan tagar diasibukkerja dengan pihak 

oposisi pro prabowo dengan tagar 2019gantipresiden. Nah gimana nih 

pendapat mbak tentang twit dengan tagar 2019gantipresiden yang beredar di 

dunia twitter? Monggo mbak 

DA : konsisten dong mas hahaha jadi gini mas, ya bagi aku tagar 

2019gantipresiden merupakan hak politik setiap orang, ada yang puas dengan 

A dan ada yang tidak, itu dinamika politik yang harus kita maknai secara 

bijak. Tidak mungkinkan semua orang harus seragam dengan pilihan kita 

kan? 

G : wujud tidak puasnya di salurkan melalui twit dengan menggunakan tagar 

2019gantipresiden gitu ya mbak maksudnya? 

DA : iya mas bener 

G : nah kalo dari figur prabowo sebagai calon presiden dari pihak oposisi, 

gimana pendapat mbak terhadap figur prabowo dari apa yang dicitrakan oleh 

para pendukungnya melalui tagar tersebut? 



DA : Prabowo itu kan kalo secara citra adalah pemimpin yang tegas, intelek, dan 

mapan. Dan itu memang nyata ya menurut aku. Sesuai dengan apa yang 

publikasikan oleh para pendukungnya di twitter 

G : terus gimana pendapat mbak dengan twit yang dilontar dari tagar 

2019gantipresiden ini kalo dapat memicu perpecahbelahan antar masyarakat? 

Gimana pendapat mbak dengan hal ini sih? 

DA : terkait problem perpecahan itu salah satu hal potensial yang pasti muncul 

sih, karena dua kubu sama-sama fanatiknya ya, tertutama dalam informasi 

yang beredar di dunia maya. Bagi yang menyadari kalau ini kontestasi politik 

mungkin biasa-biasa aja. Tapi masyarakat lapisan bawah saya rasa iya, karena 

gak semuanya melek politik 

G : oke mbak, lanjut nih. gimana sih pendapat mbak terhadap twit-twit 

2019gantipresiden yang memberikan kritik terhadap pemerintah melalui 

platform twitter? 

DA : kalo saya sih aku ya, balik dia melakukan itu karena memang kerja mereka. 

hanya saja lebih baik mereka melakukan pengawasan secara baik tidak 

nyinyir terus di sosial media. tidak semua masyarakat memahami apa yang 

mereka lakukan 

G : “mereka” disini yang mbak artikan para pendukung internal partai maupun 

para pendukung non partai gitu kah? 



DA : iya mas kedua belah pihak tersebut. Pokoknya pihak-pihak yang ngetwit 

2019gantipresiden baik dr internal maupun para pendukung. Tapi aku disini 

melihat cendurung dari pihak pendukung biasa, soalnya kan banyak 

pendukung biasa yang melakukan twit kek gitu. 

G : oke mbak mantap. Nah kalo masalah pendukung fanatik nih, gimana sih 

tanggapan atau pendapat mbak terhadap pendukung fanatik tagar 

2019gantipresiden dalam membagikan twitnya gitu? Gimana penilaian atau 

pendapat mbak sendiri? 

DA : ya balik ya mas seperti obrolan kita sebelumnya, begitu jadinya kalo orang 

awam ikut-ikutan politik. Mereka belum paham bagaimana sikap dalam 

berpolitik jadi kebablasan mendukung sesuatu. Jadi lupa dengan objektivitas 

dalam pemilihan fakta yang ingin dibagikan. Asalkan itu baik untuk calonnya, 

akan mereka bagikan, tak perduli walaupun itu menjatuhkan pihak lawan. 

G : pertanyaan terakhir ini mbak, dari isi twit yang disampaikan tersisip tagar 

tadi, apakah hal tersebut dapat mengubah pandangan poltik mbak? Mengubah 

haluan menjadi pendukungnya pak prabowo? Atau masih dengan pilihan yang 

sama? Tolong di jelasin dong mbak hehehe 

DA : aku balik ya mas, selagi mereka tidak mengungkapkan ide gagasan dalam 

penyebaran informasi seperti saat ini ya tidak mempengaruhi pandangan 

politik aku. 



G : maksud mbak informasi yang kek gimana ya mbak? 

DA : kek dalam tagar tersebut lebih sering menjatuhkan pihak lawan, 

dibandingkan dengan mereka memaparkan vismis dari pak prabowo sendiri 

G : wokay selesai sudah ini hahahaha makasih banyak loh ya mbak udah mau 

dan bersedia aku jadiin informan mbak baik banget deh. Mbak boleh pesen 

deh minum di dalem hahaha 

DA : sama-sama mas gugun, aku senang juga bisa kek gini bisa ngisi waktu 

luangku. Btw makasih juga ya mas traktiran minumannya nih. kalo bisa 

tambah sih ahahahha. 



Lampiran III: Foto Dokumentasi 

 



 

 



 



 


