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DATA

No
1

Comments

Date

Situation

24th March
2019

Jokowi
berkunjung
ke
Pondok Pesantren, Salafi
Induk, Tegalrejo, Kabupaten
Magelang dan mendapat
pesan dari Bisri Mustofa.
Pesannya “ojo nesu”

2

Dibalik senyummu dan
kesederhanaan yang kau buat itu
ada jeruji besi yang diterima oleh
rakyat yang mengkeritik mu..
sepertinya nyindir diri sendiri tapi
dia tdk tau
Setingan

3

Wooow pencitraan

4

8

Manusia munafik adalah manusia
yang sering berbohong
Orang
sering
marah-marah
biasanya hidupnya gak bahagia pak,
saya saja mobil disenggol bajaj
malah abang bajajnya saya kasih
duit buat benerin bajajnya yang
kegores padahal dia yang nyenggol.
Karena hidup saya bahagia
bawaanya seneng mulu pak
Pencitraan teros hehe
Semoga captionya bapak jokowi
sendiri yang nulis, aamiin
Adminnya lagi bener nih

9

Indonesia mundur 01 wkwkwk

10

Sambil hatinya yang busuk terus
dan terus semakin panas
mengumpulkan sampah untuk
dibuang di rumah tetangga. Lupa
gimana penampilan rumahnya
sendiri
Minim prestasi, sehingga hanya 25th March Bapak Jokowi yang sedang
mengkalim sana sini
2019
meresmikan kereta MRT di
Ibu Kota, Jakarta
Bapak ini sebagai presiden atau
calon presiden? Kok sambil nyelam
minum air?
Dunia tahu itu bayaran semua

5

6
7

11

12

13
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14

Bohong itu padahal sepi

15

Pencitraan

16
17
18
19

Nice pak pencitraanya
Video perpisahan terakhir yah pak
Ceritanya absurb kayak orangnya
Saya kira ketemu sama janji-janji
kampanye dulu pak
Kotornya dirimu nak, kasihan
orangtuamu
Sa ae… semuanya diaku-akui
sebagai hasil kerjanya
Sayang ternyata bapak Jokowi
hanya mimpi
Cukup cukup cukup, 17 April di
mana bapak Jokowi akan pulang
kampong ke Solo
Yang ngibul minta dua periode?
Ngimpi
Keliatan banget pencitraan, tidak
sesuai dengan kenyataan
Pasti terkejut lihat diri sendiri yang
sekarang. Sekarang banyak dusta,
pencitraan sana sini, klaim sana
sini, janji nawacita kini jadi duka
cita

20
21
22
23

24
25
26

27

Berhasil itu diakui bukan mengakui

28

Ciye yang membanggakan diri
sendiri. Terimakasih pa katas 4,5
tahunnya dan sekarang bapak
pulang saja main sama cucu
Khayalan tingkat tinggi
Imajinasi pembodohan…. 2019
Jokowi duduk manis

29
30

26th March Ilustrasi yang
2019
menggambarkan seorang
Jokowi bertemu dengan
dirinya sewaktu muda.
Jokowi di masa kini
mengatakan bahwa telah
banyak yang dikerjakan oleh
seorang Jokowi di tahun
2019
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31

Kecebong pada ngapa ya. Dasar
penerus PKI ente

32

Karena
langit
tidak
perlu
mengatakan dirinya tinggi, tapi
kalau sales perlu mengatakan
produknya baik walau sebenarnya
tidak baik

33

Pak dee ga kuat lagi memimpin 27th March Joko Widodo sedang
Negara. Kasihan badan pak dee
2019
kunjungan ke Kalimantan
Barat. Menjelaskan beberapa
program yang telah
dilaksanakan terkait
pembangunan jalan. Bapak
Jokowi juga berencana akan
membangun jalan tol dari
Pontianak ke Singkawang.
Hati-hati jangan terlena 01 tidak
bekerja secara optimal

34

35

Istri aja dicuekin apalagi rakyat
hmmmm

36

Indonesia maju, masyarakatnya
mundur
Siapa takut, saya kerja sendiri
bukan asik menjilat pantat orang
Gaya apa ini pak, gaya balik ke
Solo yah?
Pencitraan paling jago
28th March Joko Widodo berbagi sedikit
2019
pengalaman tentang sulitnya
membangun
kepercayaan.
Beliau
menarik
benang
merah sewaktu Joko Widodo
menjadi pengusaha dan
sekarang terjun dalam dunia
politik

37
38
39

40

Biar dipercaya terus, mau aja jadi
boneka yah pak. Eh

41

Bapak kerja di Aceh tempat
Prabowo yang tanahnya bapak
singgung yah. Banyak juga jasa pak
Prabowo terhadap bapak.
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42

43

44
45
46
47

48
49

50
51
52

53
54
55

56

57
58

Katanya
jadi
gubernur
gak
ngeluarin biaya. Lupa yang biayain
itu kan adiknya Prabowo. Ini
contoh manusia kacang lupa
kulitnya.
Alaaah bacot
29th March Presiden
Joko
Widodo
2019
mengajak
masyarakat
Indonesia
untuk
menggunakan hak pilihnya
dengan baik, bukan memilih
untuk golput.
Wajah yang penuh dengan munafik
Dasar pemakan uang rakyat
Pelacur abadi
Keluarga Jokowi adalah keluarga 30th March Joko
Widodo
sedang
Kristen
2019
bersantap
siang
diakhir
pecan di rumah makan
kawasan
Jalan
Sabang,
Jakarta Pusat
Sambil nyelam minum air
Beliau adalah penghapal yang baik,
walaupun jawaban tidak nyambung
beliau tetap yakin
Gatau malu
Jokowi tolol
Bapak Jokowi banyak bekerjasama
dengan China yang notabenenya
yahudi/nasrani
Saya mencium bau-bau kekalahan
Takut kalah… terlalu ambisus…
panik panik panik
Baca al fatihah aja gk lancer
bagaimana mau jadi seorang
pemimpin
Males dan udah bosen sama yang 31st March
tukang ngibul. Bahasa inggrisnya 2019
aja gk becus, udah gitu sontoloyo
lagi kayak gundoruwo
Raja cebong lagi diteriakin
Bau lintah darat terdeteksi kah?
1st
April
2019

Sambutan
yang
meriah
bermandikan cahaya oleh
masyarakat Manado terhadap
bapak Joko Widodo
Potret wajah anak-anak SD
Inpres Kemiri di Distrik
Sentani Kabupaten Jayapura
saat dikunjungi oleh Joko
widodo setelah mengalami
bencana banjir bandang
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59

Pencitraan, setuju!

60

Empat
tahun
masyarakat
menantikan perubahan… namun
apa yang terjadi beban hidup
semakin tinggi sementara hasil
bumi harganya anjlok. Anak petani
susah cari kerja

61

Maling teriak maling, raja hoax 2nd April Joko Widodo melalui akun
teriak hoax
2019
instagramnya meminta untuk
menghentikan berita-berita
bohong
Lempar batu sembunyi tangan
Menampar muka sendiri
Mau Tanya mobil esemka, bantuan
Lombok 50 jt, tidak ada kebakaran
hutan. Itu namanya apa yah?
Jika
Jokowi
presiden,
cina
merajalela
Bapa orang baik tapi saying di kubu
benteng
Di debat banyak data yang ngaco.
Hadeh masa udah bekerja 4,5 tahun
data
masih
aja
salah.
Kerja…kerja…kerja
pencitraan
pak?
Esemka bulan Oktober diproduksi
masal. Itu adalah hoax yang
membangun
Eh teman-teman pas aku komen
“tukang ngibul”, komen aku
langsung dihapus. Haha
Enak ya kalo koalisi banyak yang
punya TV swasta, musuhnya
difitnah
Sudah prestasi minim, bukannya
3rd April
Joko Widodo bermain
fokus kerja ini malah bermain.
dengan cucunya „Jan Ethes‟
Rakyat disuguhkan atraksi
kebodohan
Nah cocok ngurusin cucu aja,
bukan ngurusi Negara
Kalau Jokowi jadi presiden tidak 4th April
Bapak Jokowi menanayakan
akan ada lagi adzan, tidak ada lagi 2019
cita-cita kepada anak
orang yang pake kerudung, LGBT
Indonesia di era digital
dilegalkan

62
63
64

65
66
67

68

69

70

71

72
73
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74

Islam itu kerudungnya dipake 5th April
bukan diselendangi kaya mau 2019
nonton bola aja

75

Gaya doank sok romantic, aslinya?

76

Oh ini dibiarin yang ngejungkang
di atas panggung
Bagaimana bisa tegas memimpin
negara? Memimpin istri untuk
berhijab saja tidak bisa.
Disaat istrinya terjatuh dia malah
asik selfie
Pencitraan!! Istri jatoh aja boroboro dibantuin
Jokowi adalah presiden yang pro
aseng, pro PKI, selalu pencitraan
Dibayar paling, 100 rebu
6th April
2019

77

78
79
80
81

82
83
84
85

86

87
88
89

Berdua berjalan dalam satu
payung ditengah dersanya
hujan sehabis makan siang di
sebuah rumah makan di
Tegal, Jawa Tengah

Kampanye akbar yang
diakukan oleh Joko Widodo
di Lapangan Temenggung
Abdul Jamal di kawasan
Mukakuning, Batam.

Massa bayaran ya iyalah penuh
Pasukan duit gocap
Editanya keren sekali. ITnya dari
mana yah saya mau belajar
Iya terbang tinggi pake fasilitas
negara, kagak cuti, uang negara
buat ongkos, uang korupsi buat
nyogok suara
Saatnya rejim berakhir saudaraku, 7th
April Bapak
Joko
Widodo
ngomong aja susah apalagi nyapres 2019
berharap
masyarakat
Indonesia dapat menyambut
pesta demokrasi dengan
gembira
Dekat dengan rakyat karena
kebutuhan pilpres
Oh my robot
Editannya mantap banget
8th
April Joko Widodo melakukan
2019
kampanye
umum
di
Lapangan Sitarda Lasiana,
Kota Kupang. Puluh ribuan
orang tampak memadati
lapangan tersebut.
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90

91
92
93

94
95
96

97

98
99
100
101

102
103

Ini yakin di Kupang, waktu saya
lewat kok belum rame yah? Apa
belum mulai? Misi-misi mau ambil
nasi kotak dan amplop kampanye
Panggung aja diseting, gmn mau
menang, good bye Jok
Berapa puluh juta habis ke sini
pak? Pake uang siapa?
Kau hanya dekat dengan rakyat 9th
April Joko
Widodo
sedang
hanya saat ada kamera pers
2019
berainteraksi
dengan
beberapa bapak di berbagai
pelosok Indonesia
Saya dari pada cebong cebong
mengucapkan BODO AMAT PAK
Masa segede ini tanya ikan? Seperti
ini yang mau jadi pemimpin?
Menertawakan masyarakat dengan
cemoohan
Lu kena prank, akhir zaman 10th April Joko Widodo menanggapi
seorang presiden bisa kena prank
2019
kasus
siswi
SMP
di
Pontianak, Kalimantan Barat
yang
menjadi
korban
perundungan beberapa anak
lain
Audrey cabe-cabean, mulut jablay
Ibadah kok difoto, ibadah atau
rekreasi
Ibadah itu privasi bukan publikasi
Ini anak gk berhenti-berhenti buat
curang. Kami udah gk sanggup lagi
melihatmu
Maklumlah, kalau pria dewasa
sholatnya di masjid
Lelaki soleha. Upssss

104

Cie yang sering digusur sekarang 12th April Cerita hidup seorang Joko
hobbynya menggusur
2019
Widodo dari kecil hingga
sekarang menjadi orang
nomor satu di Indonesia

105

Kami doakan agar bapak cepat
tobat dan kembali ke jalan yang
benar
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106

107

Saya sedih saat saya digusur dan
untuk menghilangkan kesedihan
saya maka saya menggusur juga
Tidak ada Jokowi seperti saat ini
jika tidak ada campur tangan pak
Prabowo

108

Menjadikan rakyat merasakan yang
pernah dirasakan oleh Jokowi dulu

109

Curang

110

Bayaran semua, pantesan rame

111

Miris litany, ulama diajak nyanyinyanyi gk jelas
Hiya hiya dibagi duti 100k gimana
pada gk datang coba
Maju dengan hutang
Presiden terhoax, program tidak
jelas. Rakyat sengsara. Masih mau
dipinpin sama nih orang?
Hanya diberi janji-janji kok masih
pada mau ya?
Kata PDIP gabutuh umat islam.
2019 kok akhirnya gandeng ulama?

112
113
114

115
116

117

118

13th April Joko Widodo melakukan
2019
kampanye umum di Gelora
Bung Karno dan dihadirin
oleh
puluh
ribuan
masyarakat hingga tampak
seperti lautan manusia

Sehat
selalu
pak!
Untuk 24th March Jokowi berkunjug ke Pondok
menyaksikan pelantikan prabowo 2019
Pesantren, Salafi Induk,
jadi presiden….
Tegalrejo,
Kabupaten
Magelang dan mendapat
pesan dari Bisri Mustofa.
Pesannya “ojo nesu”
Dosa apa bangsa ini Tuhan, punya
pemimpin seperti ini

119

Captionnya sih ok, tapi kenyataan
nya kenapa berbeda pak

120

Anda kalau kampanye gk lupa kata
Alloh swt. Nanti ucapan itu cuman
ada di bibir manisnya anda
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121
122
123

Jokowi tolol
Cebong tai anjing
Hoax anjir

124

Giliran di demo pergi giliran 25th March Bapak Jokowi yang sedang
peresmian yang tugas gubernur di 2019
meresmikan kereta MRT di
hantem pie iki ko presiden kaya
Ibu Kota, Jakarta
ngene
Makasih pak Anies dan gubernur
sebelumnya
Presiden terbaik pencitraanya
Saya mau bertanya, ini acara
peresmian MRT atau kampanye?

125
126
127

128

129

130

131
132

133

134
135

Auto klaim yess. Mungkin masih
berasa jd gubernur dki. Makanya
kelarin dulu satu-satu
Hahaha. Pinter banget nyari masa
pas hari minggu acara CFD di HI.
Memang tiap minggu rame. Pinter
banget nyari sela. Kampanye
dimana-mana sepi. Heh dia nyari
sela.
Yang kerja siapa yang ngeresmiin
siapa. Emang harus presiden ya.
Apa sekedar pencitraan?
Pak jokowi ganteng mirip yang di
goa
Yang di belakang terlihat ramai tapi
kayak gk klop sama gambar depan.
Kaya foto editan cimiiw
Kebanyakan baca komik pak???
26th March Ilustrasi
yang
2019
menggamabarkan
seorang
Jokowi bertemu dengan
dirinya
sewaktu
muda.
Banyak hal yang telah
dikerjakan oleh seorang
Jokowi di tahun 2019
Seorang penghianat tidak pantas
dilebih lebihkan
Lantas kenapa bapak dg lantang
menyuarakan kalau yang tidak
berpengalaman jangan coba-coba
jadi pemimpin… kesetaraan apa
yang bapak maksud.?
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136
137
138

139

140

141

142
143
144
145
146

147

148

Rupanya
cuma
mimpi
jadi
president oh haha
Drama amat, saya sedih ternyata
masih ada pemimpin seperti ini
Pencitraan kayak gini masih laku?
Pantes pendidikan kita salah satu
yang terburuk di dunia, lah wong
masih muda dikibuli sama data
palsu

Ceritanya untuk mengenang jadi
presiden soalnya bentar lagi mau
pulang kampong ya kan pak?
Ceritanya harusnya jokowi ketemu
prabowo ditolongin ehhh lupa
dehhh. Yah kaya kacang lupa
kulitnya gituuuuu nah itu baru
fakta….. ayo mau nyangkal apa lagi
loe bong?
Mobil esemkak pak. Saya mau beli.
Terus uang korban Lombok pak.
Terus ganti rugi took di palu pak.
Terus MRT anda sendiri yang
menolak jadi penanggungjawab,
ketika jadi kenapa bapak sok2an
yang paling banyak bekerja. Terus
masih banyak lagi pak
Ngakak liat videonya
Tetap tidak terharu
Hallah beneran ini pak
Sombong amat
Baru kali ini ada presiden yang
selalu
ria
dalam
kinerjanya…Astagfirullah
Dulu saya milih bapak, tapi setelah
ditengah masa jabatan sebagai
gubernur DKI bapak tergoda
mencalonkan diri menjadi capres,
saya jadi ragu dan akhirnya golput
sewaktu pemilu. Sekarang saya
yakin 1000% untuk memilih bapak
untuk pulang ke solo.
Untungnya cuma komik
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27th March Joko
Widodo
sedang
2019
kunjungan ke Kalimantan
Barat. Menjelaskan beberapa
program
yang
telah
dilaksanakan
terkait
pembangunan jalan. Bapak
Jokowi juga berencana akan
membangun jalan tol dari
Pontianak ke Singkawang.

149

Selebgram apa presiden?

150
151

Hancuuuuurrrr
Bapak jokowi telah banyak
menyakiti umat Islam, masih mau
pilih dia?

152

Kampanye kok pake uang rakyat
dengan menggunakan fasilitas
kepresidenan?
Kampanye terus, rakyat menjerit
Iya terserah kau lah, hanya janji- 28th March Joko Widodo berbagi sedikit
janji manis
2019
pengalaman tentang sulitnya
membangun
kepercayaan.
Beliau
menarik
benang
merah sewaktu Joko Widodo
menjadi pengusaha dan
sekarang terjun dalam dunia
politik
Kentut preeet
Gak waras pendukungnya si Joko
Kepercayaan rakyat terkikis, bumi
pertiwi menangis.
Semuanya tau Jokowi ini PKI tetapi 29th March Presiden
Joko
Widodo
kenapa kalian coblos Jokowi
2019
mengajak
masyarakat
Indonesia
untuk
menggunakan hak pilihnya
dengan baik, bukan memilih
untuk golput
Begitu banyak ditampakkan oleh
Allah SWT kepada kita bersama
tentang kecurangan yang dia buat
dan kita masih memilih dia?
Masa depan yang burem
Saya kapok memilih bapak pada 30th March Joko
Widodo
sedang
2014 lalu
2019
bersantap
siang
diakhir
pecan di rumah makan
kawasan
Jalan
Sabang,
Jakarta Pusat

153
154

155
156
157
158

159

160
161
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162

Tai….gak jelas….payah loe alay

163

Malu-maluin presiden kok doyan
selfie hadeuhhhh

164

Bosen liat mukanya

165

Cari muka lu

166

Bencanapun
dijadikan
bahan
kampanye
Banyak janji, kampanye pake
fasilitas Negara. Gk habis piker
masih aja mendukung lu 2 periode
Rupanya presiden kita sudah lupa 4th April
rasanya lapar dan sengsara. Udah di 2019
atas gk mau turun

167

168

31st March
2019

Sambutan yang meriah
bermandikan cahaya oleh
masyarakat Manado terhadap
bapak Joko Widodo

1st April
2019

Potret wajah anak-anak SD
Inpres Kemiri di Distrik
Sentani Kabupaten Jayapura
saat dikunjungi oleh Joko
widodo setelah mengalami
bencana banjir bandang

169

Pak Jokowi orang yg sederhana
cocoknya jadi kepala keluarga.
Nanti
jadi
presiden
kalau
englishnya sudah lancar. Saya
doakan bapak balik ke Solo

170

Biar dibilang romantic sama istri,
bikin image baru lah ceritanya,
sholat diupload, apalagi entar?

5th April
2019

171

Itu dulu, tapi sekarang? Maaf

6th April
2019

172

Udah pada cuti belum, sudah mau 7th April
pemilihan
masih
aja
pake 2019
transportasi negara

Bapak Jokowi menanayakan
cita-cita kepada anak
Indonesia di era digital

Berdua berjalan dalam satu
payung ditengah dersanya
hujan sehabis makan siang di
sebuah rumah makan di
Tegal, Jawa Tengah
Kampanye akbar yang
diakukan oleh Joko Widodo
di Lapangan Temenggung
Abdul Jamal di kawasan
Mukakuning, Batam
Bapak Joko Widodo
berharap masyarakat
Indonesia dapat menyambut
pesta demokrasi dengan
gembira
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173

174
175
176
177
178

Saya tidak senang markas FPI
diserang pendukung bapak. Jogja
ini sudah damai, kalau mau
kampanye ya dikondisikan
Babi lu
Dasar PKI jahanam
Kafir
Dasar muka Chinese
Kenapa pertanyaanya selalu tentang 9th April
ikan? Gk ada pertanyaan yang lebih 2019
berbobot?

179

Ngak berbobot, enggak berfaedah.
Kami gk sebodoh orang yang tuatua

180

Banyak bacot lu

181

Jangan ngepost doank donk?
Emang cukup? Ngomong doank

182

Solat kok pamer, ini sengaja banget
difoto?

183
184

Kok ibadah diumbar
Pencitraan, munafik. PDI itu sarang
PKI
Wah bisa solat ternyata, bukannya
kafir ya?

185

186

Ngarang cerita yah pak?

187

Saya sangat benci kacang lupa
kulitnya
Omong kosong semuanya, rakyat
udah bangun dari tidurnya
Munafik, penghianat yang purapura sederhana, firaun kecil bagai
berhala berjalan seakan-akan yang

188
189

Joko Widodo sedang
berainteraksi dengan
beberapa bapak di berbagai
pelosok Indonesia

10th April
2019

Joko Widodo menanggapi
kasus siswi SMP di
Pontianak, Kalimantan Barat
yang menjadi korban
perundungan beberapa anak
lain.

11th April
2019

Bapak Jokowi yang sedang
menunaikan ibadah shalat
bersama cucunya Jan Ethes

12th April
2019

Cerita hidup seorang Joko
Widodo dari kecil hingga
sekarang menjadi orang
nomor satu di Indonesia
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paling wah…wah. Lalu menjual
asset negara, berlaku semena-mena,
mengancam bawahan-bwahannya.
Amazing you mister
190

Bodo amat

191

Mundur pak mundur mundur tidak
boleh maju lagi

192

Untuk selanjutnya, istirahat saja
yah pak
Dengerin tuh pakde, jangan Cuma
baik di depan kamera, jangan
marah-marah baru dihujat 4,5 tahun
aja dendam terus koar-koar. Minum
obat sana, terus bobok panjang
Masyarakat Indonesia kembalilah 25th
ke jalan yang Benar. Jiwa Takbir March2019
yang suci… Allahuakbar!!

193

194

24th
March2019

195

Bapak tidak usah repot-repot lagi, 26th
duduk santai saja dan berkumpul March2019
bersama keluarga di solo

196

Tutup kebaikanmu sebagaimana
kamu menutup aibmu… di slide
terakhir menunjukkan bahwa apa
harus pake pamer ibadah segala,
mau sok nunjukin bahwa solat
subuh dan doain Negara. Doain
Negara doank mah marbot masjid
juga berdoa untuk Negara
Jokowi muda pasti kecewa dibalik
kemajuan selama pemerintahan
bapak. Sekarang waktunya bapak
buat istirahat, menghabiskan hari
tua bersama keluarga

197

Jokowi berkunjug ke Pondok
Pesantren, Salafi Induk,
Tegalrejo, Kabupaten
Magelang dan mendapat
pesan dari Bisri Mustofa.
Pesannya “ojo nesu”

Bapak Jokowi yang sedang
meresmikan kereta MRT di
Ibu Kota, Jakarta
Ilustrasi yang
menggamabarkan seorang
Jokowi bertemu dengan
dirinya sewaktu muda.
Banyak hal yang telah
dikerjakan oleh seorang
Jokowi di tahun 2019
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198

199

200

201

Karna seneng baca komik jadi bikin
komik deh. Kok naikin bbm diem2
gk dimasukin ke komik pak…janji
bantu korban 50 juta yang gk tau
kapan gk dimasukin di komik…
yang katanya di kampanye 2014
bilang gk bakal menghindar and
kangen didemo terus sekarang
banyak yang demo depan istana
malah dibiarin berminggu-minggu
Diakui yah bukan mengakui. 1
periode aja yah pak. Terima kasih
untuk 5 tahunnya
Aduh sampai segini yah mencari
suara, kinerja itu diakui bukan
mengakui
Kayaknya pak jokowi sudah cukup 27th March
dengan pencitraannya yah pak.
2019
Udah bosan banyak berita hoax dan
fitnah kepada bapak prabowo dan
Negara ini. Kami harap bapak
menjadi kepala rumah tangga saja
lebih baik.

202
203
204

Engga cuti aja boss? Cuti kali
Citra saja pak yang diurusi?
Semangat menutupi kegagalan
dengan pencitraan

205

Istirahat aja pak, jadi pemimimpin
rakyat itu susah, cukup memimpin
rumah tangga aja pak ke Solo.
Cuti pak cuti jangan pencitraan
terus
Muka kau sangat lelah presiden, 29th March
saatnya istirahat
2019

206
207

28th March
2019

Joko Widodo sedang
kunjungan ke Kalimantan
Barat. Menjelaskan beberapa
program yang telah
dilaksanakan terkait
pembangunan jalan. Bapak
Jokowi juga berencana akan
membangun jalan tol dari
Pontianak ke Singkawang.

Joko Widodo berbagi sedikit
pengalaman tentang sulitnya
membangun kepercayaan.
Beliau menarik benang
merah sewaktu Joko Widodo
menjadi pengusaha dan
sekarang terjun dalam dunia
politik

Presiden Joko Widodo
mengajak masyarakat
Indonesia untuk
menggunakan hak pilihnya
dengan baik, bukan memilih
untuk golput.
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208
209

Pulangkan ke Solo. Salam!
Kitakan
sudah
tahu
bahwa 30th March
pemerintahan itu tidak baik 2019
memimpin terlalu lama.

210

Lebih baik muka sangar tapi jiwa
sederhana (merakyat) dari pada
muka sederhana tapi hatinya
(sensor). Keinginan masa untuk
pemimpin dari kolongan bawah
(notabene
pengusaha)
sudah
dirasakan cukup nilai dalam hati.
Kalau kita mending dari kalangan
angkatan soalnya rasanya beda ada
manis-manisnya gitu. Asli gk
pencitraan
Move on ah bosen 01
Presiden vlog… rakyat tuh butuh
31st March
pro kebijakan bukan video dagelan 2019

211
212

213

214

Cuti lah pak de. Habis uang negara.
Bagus uangnya dikasih kepada
orang yang membutuhkan. Orang
gila sudah tidak sabar menyambut
pak de
Cuti kali elah cuti

1st April
2019

215

Pemimpin yang ingkar semoga 2nd April
dipercepat azab di dunia pun di 2019
akhirat

216

Presiden memiliki semua data, bisa
membuat fakta menjadi opini.
Masyarakat bisa membuat hoax
karena ada kepalsuan data Negara
yang disembunyikan. Di sini misi
Jokowi melawan hoax berarti
melawan rakyat. Gila amat 01,
super banget dungunya. Masih
yakin sama 01?

Joko Widodo sedang
bersantap siang diakhir
pecan di rumah makan
kawasan Jalan Sabang,
Jakarta Pusat

Sambutan yang meriah
bermandikan cahaya oleh
masyarakat Manado terhadap
bapak Joko Widodo

Potret wajah anak-anak SD
Inpres Kemiri di Distrik
Sentani Kabupaten Jayapura
saat dikunjungi oleh Joko
widodo setelah mengalami
bencana banjir bandang
Joko Widodo melalui akun
instagramnya meminta untuk
menghentikan berita-berita
bohong
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217
218

219
220

221

Balik ke Solo aja pak, cukup SBY
yang 2 periode
Dari pada kampanye tapi gk ada
3th April
yang datang mending main sama
2019
cucu. Kasihan deh elu Jok
Cuti atau libur pak. Tanggungjawab
dikerjakan?
Woi digaji untuk bekerja bukan
untuk bermain. Progress
infrastruktur lemot
Pak dee ayo balik ke Solo aja lah
4th April
2019

6th April
2019

222

Istirahat saja pak, jangan serakah

223
224

Cuti lah pak cuti adoh adoh
Beresin barang-barang yang ada di 7th April
istana presiden yuk pak, siap-siap 2019
pulang kampong

225

Pikirin tuh pemilu yang semeraut!

226

Sungguh tidak layak. Pulang saja
ke Solo
Waktu kasus seorang wanita dan 10th April
anaknya sampe meninggal bapak 2019
gk usut. Katanya adil!

227

228

Rakyat kudu cerdas yah, lihat
kayak ginian? Masih yakin?

229

Sembunyikan ibadahmu seperti kau
menyembunyikan aibmu

230

Makasih atas 1 periodenya pak.
Pulanglah ke Solo, karanglah buku

9th April
2019

11th April
2019

12th April
2019

Joko Widodo bermain
dengan cucunya „Jan Ethes‟

Bapak Jokowi menanayakan
cita-cita kepada anak
Indonesia di era digital

Kampanye akbar yang
diakukan oleh Joko Widodo
di Lapangan Temenggung
Abdul Jamal di kawasan
Mukakuning, Batam
Bapak Joko Widodo
berharap masyarakat
Indonesia dapat menyambut
pesta demokrasi dengan
gembira
Joko Widodo sedang
berainteraksi dengan
beberapa bapak di berbagai
pelosok Indonesia

Joko Widodo menanggapi
kasus siswi SMP di
Pontianak, Kalimantan Barat
yang menjadi korban
perundungan beberapa anak
lain
Bapak Jokowi yang sedang
menunaikan ibadah shalat
bersama cucunya Jan Ethes

Cerita hidup seorang Joko
Widodo dari kecil hingga
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231

untuk mengenang masa bapak yang
membuat rakyat menjadi seperti ini
Stadion fungsinya apa? Jangan 13th April
disalahgunkan
2019

232

Dilarang debat sama kampret 24th March
mending nguras sumur pake Aqua 2019
gelas bekas

233

Sudah tau PKI masih juga dipilih

234

Percaya diri boleh namun ada hal 26th March
yang tidak dapat dipaksakan
2019

235

Setelah lihat postingan ini saya jadi
beralih ke jokowi…. Aprilmooop
Mungkin semua bisa bapak beli,
semua bisa bapak kuasai, semua
media bisa bapak ambil, semua
suara bisa bapak beli, bumi pun
bisa bapak bolak balikkan, jangan
harap kecurangan akan menang.
Allah tidak akan membiarkan
orang-orang zolim berkuasa lagi.
Sesungguhnya Allah itu maha besar
Pak presiden, saya mau ambil
sandal saya yang ketinggalan. Saya
mau pindah ke 02

236

237

238

25th March
2019

sekarang menjadi orang
nomor satu di Indonesia
Joko Widodo melakukan
kampanye umum di Gelora
Bung Karno dan dihadirin
oleh puluh ribuan
masyarakat hingga tampak
seperti lautan manusia
Jokowi berkunjug ke Pondok
Pesantren, Salafi Induk,
Tegalrejo, Kabupaten
Magelang dan mendapat
pesan dari Bisri Mustofa.
Pesannya “ojo nesu”
Bapak Jokowi yang sedang
meresmikan kereta MRT di
Ibu Kota, Jakarta
Ilustrasi yang
menggamabarkan seorang
Jokowi bertemu dengan
dirinya sewaktu muda.
Banyak hal yang telah
dikerjakan oleh seorang
Jokowi di tahun 2019

29th March
2019

Presiden Joko Widodo
mengajak masyarakat
Indonesia untuk
menggunakan hak pilihnya
dengan baik, bukan memilih
untuk golput.

30th March
2019

Joko Widodo sedang
bersantap siang diakhir
pecan di rumah makan
kawasan Jalan Sabang,
Jakarta Pusat
Potret wajah anak-anak SD
Inpres Kemiri di Distrik
Sentani Kabupaten Jayapura
saat dikunjungi oleh Joko
widodo setelah mengalami
bencana banjir bandang

Jokowi akan saya ancam dengan 1st April
hukuman mati
2019
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6th April
2019

Kampanye akbar yang
diakukan oleh Joko Widodo
di Lapangan Temenggung
Abdul Jamal di kawasan
Mukakuning, Batam

Kalau lu jadi lagi, bakal terjadi
perang seperti tahun 1998

7th April
2019

Bapak Joko Widodo
berharap masyarakat
Indonesia dapat menyambut
pesta demokrasi dengan
gembira

242

Mimpi 2 periode bos?

12th April
2019

Cerita hidup seorang Joko
Widodo dari kecil hingga
sekarang menjadi orang
nomor satu di Indonesia

243

Saya pastikan tidak akan nada suara 26th March
dari keluarga saya. Jadi youtuber 2019
aja pak lebih cocok

Ilustrasi yang
menggambarkan seorang
Jokowi bertemu dengan
dirinya sewaktu muda.
Banyak hal yang telah
dikerjakan oleh seorang
Jokowi di tahun 2019

244

Hati-hati pak Jokowi, saya sangat 26th March
yakin dan bisa saya pastikan, bapak 2019
tidak akan lanjut ke tahap 2
periode. Kafir itu tidak berhak
menjadi pemimpin.

Ilustrasi yang
menggambarkan seorang
Jokowi bertemu dengan
dirinya sewaktu muda.
Banyak hal yang telah
dikerjakan oleh seorang
Jokowi di tahun 2019

245

Anda
PKI,
kafir
jahanam 29th March
sebaikanya turun dari jabatanmu
2019

246

Maaf pak cukup 1 kali saja stop 1st April
pencitraan yang nggak berguna, 2019
stop jadi pemimpin

Presiden Joko Widodo
mengajak masyarakat
Indonesia untuk
menggunakan hak pilihnya
dengan baik, bukan memilih
untuk golput.
Potret wajah anak-anak SD
Inpres Kemiri di Distrik
Sentani Kabupaten Jayapura
saat dikunjungi oleh Joko
widodo setelah mengalami
bencana banjir bandang

239

Gk mungkin Batam gk seramai ini

240

Editan… aslinya gk segini

241
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