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Laporan Isu Hoaks 1 November 2019

1. Penjualan Handphone Mengatasnamakan Bea Cukai

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan informasi mengenai
adanya penjualan telepon genggam yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea
Cukai dengan harga yang murah.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut dibantah oleh pihak Bea Cukai dalam postingannya di akun Twitter resminya yang
mengatakan bahwa untuk selalu waspadai terhadap praktik-praktik penipuan yang
mengatasnamakan Bea Cukai. Untuk menghindari terjadinya penipuan, informasi
mengenai
lelang
resmi
Bea
Cukai
dapat
dilihat
dari
laman
http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id atau dapat menghubungi Call Center DJKN di
1500991.
Link Counter:
https://twitter.com/bravobeacukai/status/1008779212105211904?s=19

2. Seorang Perempuan Melahirkan 17 Bayi Kembar

Hoaks

Penjelasan:
Kembali beredar di Youtube sebuah video yang berjudul "Viral, Kuasa Allah SWT, Lahir 17
Anak Kembar. Dalam video yang berdurasi 3:23 menit itu terlihat beberapa dokter yang
sedang membantu proses melahirkan.
Dilansir dari Liputan6.com, setelah dilakukan penelusuran kabar tentang perempuan asal
Amerika Serikat yang bernama Cathrine Bridger melahirkan 17 anak kembar itu tidak
benar. Dikutip Liputan6.com sebelumnya juga pernah beredar kabar seorang ibu
melahirkan 18 bayi kembar. Kabar yang menyebut bahwa seorang perempuan melahirkan
17 atau 18 bayi kembar juga telah dibantah situs anti-hoaks lainnya seperti Snopes.com.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4053597/cek-fakta-viral-kabar-ibu-lahirkan-18bayi-kembar-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4099963/cek-fakta-hoaks-perempuan-melahirkan17-bayi-kembar
https://www.snopes.com/fact-check/mother-17-babies/

3. Jasa Pembuatan Plat Nomor Kendaraan oleh Korps Lalu
Lintas Polri

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi online shop di media sosial (Instagram) yang menawarkan jasa
pembuatan plat nomor mobil atau motor menyerupai plat nomor mobil atau motor yang
dikeluarkan oleh Korps Lalu lintas Polri.
Faktanya, Divisi Humas Polri melalui akun resminya @divisihumaspolri mengklarifikasi
Korps Lalu Lintas Polri tidak pernah menjual plat nomor mobil atau motor di online shop.
Dianjurkan jika ingin mengurus plat nomor mobil dan motor yang asli dapat memohon ke
Samsat di daerah setempat.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B4UCGQoJOqY/
https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/a.184838644878333/306662514003298
8/?type=3&theater

4. UYM: Prabowo Masih Kurang Cocok Jadi Menhan,
Harusnya Coba Menjabat dari Ketua RT Dulu

Hoaks

Penjelasan:
Telah dipublikasikan sebuah artikel dengan judul "UYM: Prabowo Masih Kurang Cocok
Jadi Menhan, Harusnya Coba Menjabat Dari Ketua RT Dulu" oleh situs berita online
emputnews.blogspot.com.
Dalam
artikel
yang
dipublikasikan
oleh
emputnews.blogspot.com terdapat gambar tangkapan layar sebuah cuitan yang mencatut
nama dan akun twitter Ustaz Yusuf Mansur. Adapun isi cuitannya adalah "Seharusnya kita
tau diri, kita harus coba dari hal-hal termudah dulu baru ketangga berikutnya, jangan
langsung jadi Menhan".
Faktanya dilansir dari www.medcom.id Ustaz Yusuf Mansur menyatakan dirinya tidak
pernah sekalipun mencuit seperti yang ada pada tangkapan layar yang telah beredar itu.
Ustaz Yusuf Mansur juga telah mengkalrifikasikannya melalui akun Twitter dan Instagram
miliknya bahwa cuitan tersebut adalah hasil suntingan.
Link Counter:
https://twitter.com/Yusuf_Mansur/status/1190085627129126913
https://www.instagram.com/p/B4SWPsWFRDl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/wkB7y40K-cek-fakta-ustaz-yusuf-mansursarankan-prabowo-jadi-ketua-rt-dulu-ini-fa

5. Mendikbud Nadiem Makarim Bagikan Buku Ajar
Penghayat Kepercayaan untuk Deislamisasi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial yang diunggah oleh akun Facebook, yang menarasikan
menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan buku
khusus anak ajar penghayat kepercayaan untuk deislamisasi, dan menuntaskan proyek
sekularisasi.
Faktanya, bahwa buku tersebut dicetak sebelum Nadiem Makarim ditunjuk dan dilantik
sebagai Mendikbud oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, buku tersebut sudah
ditandatangani dan diberi pengantar oleh Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy.
Selain itu apa yang disebutkan oleh Guru Besar ITS, bahwa Nadiem Makarim melakukan
deislamisasi Indonesia itu tidak benar.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/454/fakta-atau-hoaks-benarkah-mendikbud-nadiemmakarim-bagikan-buku-ajar-penghayat-kepercayaan-untuk-deislamisasi

6. Polda Ancam Pelajar Ikut Demo dengan Tak Bisa jadi PNS
atau Karyawan BUMN

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa Polda ancam pelajar yang ikut
demo, bakal tidak bisa jadi PNS atau karyawan BUMN.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut adalah salah. Fakta yang sesungguhnya
adalah, Polisi ancam tak terbitkan SKCK untuk pelajar yang ikut demo, bukan ancam
dengan tidak bisa jadi PNS atau Karyawan BUMN.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002171257-20-436159/kapolda-sumutancam-pelajar-ikut-demo-rusuh-tak-dapat-skck?
fbclid=IwAR3Z7pnyVbU0sEcwfI8Uk5zsQbZQsOMpQgiSCU9oJmyyFd5BqnW3i1pUH1M
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/10/02/pyqnml409-pelajarikut-demo-kjp-terancam-dicabut-hingga-skck-terjegal?
fbclid=IwAR20x7G1KqaFLO2ihyrmArHzfJWBeXQOnO6wf6xPuEetzMIqiNtkL2t0TC4

7. Perempatan Lampu Merah Dipasang Video Mapping

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang memberikan informasi di salah satu perempatan
lampu merah dipasang video mapping.
Faktanya adalah video tersebut adalah hasil editan video dari Mochamad Ariyanto
(instagram.com/jalankedua, youtube.com/Jalankedua) yang ditambah narasi yang tidak
sesuai dengan fakta sehingga membangun premis pelintiran seakan kejadian tersebut
ada.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/10/31/salah-keren-perempatan-lampu-merah-ini-dipasangvideo-mapping/
https://www.instagram.com/p/B3oQV7mnK23/

8. Kepala Sekolah di Makassar Gunting Bibir Siswa

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kabar terjadi penganiayaan pada siswa SMP Budi Kasih Makassar pada Senin 28
Oktober 2019. Penganiayaan itu dikabarkan menimpa salah satu siswa kelas VII berinisial
EK dimana disebut-sebut sang Kepala sekolah menggunting bagian bibir EK.
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com, Kepala sekolah SMP Budi Kasih, Ester,
membantah isu tersebut. Menurut Ester tak ada unsur penganiayaan yang terjadi. Ester
menjelaskan kronologi kejadian yang membuat bibir EK terluka dimana ketika itu pihak
sekolah mengadakan pemotongan rambut bagi siswa yang panjang rambutnya, saat
pemotongan berlangsung EK bergerak sehingga gunting mengenai bibirnya. Terkait
dengan insiden itu Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Makassar telah mendatangi
sekolah tersebut untuk mengklarifikasi isu yang beredar.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/30/viral-kabar-kepala-sekolah-di-makassargunting-bibir-siswa-begini-fakta-sebenarnya

9. Insiden Meledaknya HP di Dalam Pesawat

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah sebuah informasi tentang insiden ledakan yang terjadi di dalam pesawat, pada
narasinya disebutkan bahwa ledakan tersebut berasal dari sebuah handphone yang
mengalami panas pada bagian batre akibat handphone susah mendapat sinyal.
Faktanya insiden ledakan tersebut memang terjadi di dalam pesawat Royal Brunei
Darussalam rute Hongkong menuju Bandar Sri Begawan dengan nomor penerbangan
1636 pada 3 Januari 2019. Namun ledakan tersebut bukan terjadi akibat dari meledaknya
sebuah handphone seperti klaim unggah diatas, melainkan akibat powerbank pada
sebuah tas yang dibawa salah seorang penumpang.
Link Counter:
https://lifestyle.okezone.com/read/2019/10/31/612/2124170/viral-video-smartphonemeledak-di-dalam-pesawat-ini-faktanya?page=2
https://international.sindonews.com/read/1368047/40/power-bank-meledak-di-royal-bruneiairlines-saat-mengudara-1546662745
https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/01/06/pkwbwl368-power-bankmeledak-dalam-penerbangan-royal-brunei-airlines

10. Allah Bukan dari Arab, Kalau Berdoa di Masjid Pakai
Bahasa Indonesia Saja

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah artikel dengan judul "Menag: Allah Bukan dari Arab, Jadi Kalau Berdoa di
Masjid Pakai Bahasa Indonesia Saja". Artikel tersebut dimuat oleh situs
emputnews.blogspot.com.
Setelah ditelusuri, isi berita pada artikel tersebut ternyata mengutip dari okezone.com yang
diunggah pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 dengan judul "Menag Fachrul Razi Serukan
Berdoa Pakai Bahasa Indonesia di Masjid". Namun, terdapat suntingan fatal pada paragraf
pertama sehingga menggiring kepada pemahaman yang salah. Dalam naskah asli tidak
ada kalimat “Sebab menurutnya Allah bukan dari Arab” akan tetapi tertulis “Sebab
menurutnya tidak semua umat Islam bisa bahasa Arab.”
Link Counter:
https://muslim.okezone.com/read/2019/10/31/614/2123920/menag-fachrul-razi-serukanberdoa-pakai-bahasa-indonesia-di-masjid?page=1
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzAoMxN-cek-fakta-menag-sebut-allah-bukandari-arab-jadi-doa-pakai-bahasa-indone
https://turnbackhoax.id/2019/10/31/salah-menag-allah-bukan-dari-arab-jadi-kalau-berdoadi-masjid-pakai-bahasa-indonesia-saja/

11. Menhan Prabowo Tidak Akan Ambil Gaji, Rumah dan
Pakai Mobil Dinas

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial klaim yang memberikan keterangan bahwa Menhan
Prabowo tidak akan mengambil gaji, rumah dan pakai mobil dinas.
Faktanya Prabowo Subianto membantah tak bakal mengambil gaji sebagai Menteri
Pertahanan. "Saya nggak tahu dari mana itu. Pokoknya masa kita nggak terima gaji, kita
akan terima gaji dan itu kita pakai untuk keperluan yang sebaik-baiknya". Prabowo juga
mengatakan dirinya juga bakal memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara. Fasilitas itu
termasuk mobil dinas dan rumah dinas.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4767188/prabowo-bantah-dahnil-anzar-masa-kita-nggakterima-gaji
https://news.detik.com/berita/d-4767323/prabowo-bantah-tak-ambil-gaji-menhan-inipenjelasan-dahnil-anzar

Laporan Isu Hoaks 2 November 2019

1. Surat Undangan Rekrutmen Komisi Pemberantasan Korupsi
31 Oktober 2019

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar surat undangan untuk mengikuti tes untuk menjadi pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat Nomor: 102/S-427/KPK/57709/2019
tertanggal 31 Oktober 2019.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa surat undangan tersebut adalah palsu. Hal
tersebut dibantah oleh pihak KPK dalam situs resminya yang mengatakan bahwa terkait
surat hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa KPK tidak mengeluarkan surat tersebut dan
tidak sedang melaksanakan kegiatan rekrutmen pegawai.
Link Counter:
https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/1331-rekrutmen-palsu-1november-2019

2. Korban Pemukulan OTK di Wamena

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial Facebook berupa foto disertai dengan narasi yang
menuliskan bahwa telah terjadi pemukulan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang terjadi di
Wamena.
Terkait informasi tersebut, Humas Polda Papua melalui akun Instagram resminya
@humaspoldapapua_ menegaskan bahwa postingan tersebut adalah tidak benar atau
hoaks. Pihak Humas Polda Papua menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah
percaya terhadap postingan yang bersifat provokatif dan ingin menimbulkan kembali
kericuhan di Kota Wamena.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B39benIHeQY/

3. Alasan Pemerintah Masih Impor Garam, Jokowi: Garam
Lokal Kurang Asin

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah foto hasil tangkapan layar artikel berita dengan judul "Alasan Pemerintah
Masih Impor Garam, Jokowi: Garam Lokal Kurang Asin".
Faktanya berita tersebut merupakan hasil saduran dari artikel Kompas.com dengan judul
"Ini Alasan Pemerintah pilih Impor Garam Industri" yang telah di ubah petikan hasil
wawancara dan mencatut nama Presiden Jokowi, dengan menambahkan kutipan
"Sehingga garam kurang terasa asin". Padahal, di dalam artikel asli, sumber statement
terkait alasan impor garam berasal dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Achmad Sigit Dwiwahjono, bukan Presiden
Jokowi. Adapun Sigit juga tidak menyebut garam lokal kurang asin yang menjadi alasan
pemerintah impor garam.
Link Counter:
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/cek-fakta-jokowi-sebut-garam-lokal-kurang-asinini-faktanya/ar-AAJFPp9?li=AAuZNMP
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/20/182343126/ini-alasan-pemerintah-pilihimpor-garam-industri?page=all

4. Lowongan Kerja PT Angkasa Pura 1 Tahun 2019

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah pesan berantai bahwa PT Angkasa Pura 1 membuka lowongan
kerja bagi Pria dan Wanita, persyaratan Pendidikan SMA, SMK, S1, D3 dan Usia minimal
22 tahun keatas dapat mengirimkan lamaran dan cv melalui email:
pt.angkasapura1@hotmail.com.
Setelah ditelusuri informasi tersebut dibantah oleh Manajer Humas AP I Awaluddin bahwa
informasi tersebut tidak benar atau hoaks, pihaknya telah telah mengumumkan melalui
media sosial Twitter resminya bahwa AP I mengimbau masyarakat untuk berhati-hati
terhadap jenis penipuan berkedok informasi lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan
PT Angkasa Pura I (Persero). AP I menjelaskan bahwa informasi rekrutmen pegawai
hanya akan diumumkan melalui jalur resmi.
Link Counter:
https://www.republika.co.id/berita/q0501j414/angkasa-pura-i-tepis-emhoaks-emrekrutmenpegawai
https://turnbackhoax.id/2019/10/30/salah-lowongan-kerja-pt-angkasa-pura-1-2019/
https://www.antaranews.com/berita/1137748/beredar-pesan-berantai-lowongan-kerja-ptangkasa-pura-ini-penjelasannya

5. Gebrakan Menkominfo Baru, Gratis Telepon ke Semua
Operator

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai berupa informasi yang diklaim sebagai gebrakan Menkominfo
Johnny G.Plate dalam awal masa jabatan, berupa kebijakan gratis telepon ke semua operator
mulai dari 1 November 2019.
Faktanya informasi tersebut telah dibantah oleh Plt. Kepala Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, bahwa Menkominfo tidak pernah
mengeluarkan pernyataan sebagaimana informasi yang beredar. Informasi berupa pesan
berantai tersebut dinilai menyesatkan.

6. Politikus Brazil Diceburkan ke Sungai Karena Tidak
Penuhi Janji Kampanye

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di sosial media Facebook yang berisi video seorang pria yang diduga
seorang Politisi di Brazil diceburkan ke sungai, dalam narasi postingan tersebut
disebutkan bahwa seorang Politisi tersebut menjanjikan sebuah jembatan kemudian dia
datang lagi untuk kampanye pemilihan untuk masa jabatan baru dan menjanjikan hal yang
sama.
Dilansir dari cekfakta.tempo.co, postingan yang menunjukkan bahwa video seorang
Politikus di Brazil yang diceburkan ke sungai karena tidak tidak memenuhi janji
kampanyenya merupakan sebuah video sindiran. Video tersebut dibuat oleh warga
Engomadeira Brazil untuk menunjukan bahwa mereka telah ditipu oleh politikus.
Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1017532201912648/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/455/fakta-atau-hoaks-benarkah-politikus-brasil-diceburkanke-selokan-karena-tak-penuhi-janji-kampanyenya
https://periksafakta.afp.com/video-menunjukkan-seorang-politisi-dilempar-ke-sungai-ituhanyalah-dramatisasi?
fbclid=IwAR3xGsJasSeQyrEMNDp3bcqsyp8jq6EbhKzrH_7KnHJ87NcU1JG7UZt5YII

7. Bayi Alergi Setelah Digigit Tomcat

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan berupa foto seorang bayi yang mukanya alergi setelah digigit
tomcat.
Faktanya adalah foto bayi yang mukanya terdapat kelainan kulit pada postingan tersebut
bukanlah alergi setelah gigitan tomcat. Setelah ditelusuri foto bayi tersebut adalah terkena
sindrom “Linear nevus sebaceous”.
Link Counter:
https://www.semanticscholar.org/paper/Somatic-KRAS-mutation-in-an-infant-with-linearwith-Lihua-Feng/3e565381aaae11b8ff312372d590c6df40cd70c0/figure/0
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/10291/linear-nevus-sebaceous-syndrome

8. Kejadian di India Dimana Muslimah yang
Memakai Hijab Diguyur Air, Bagian dari
Islamophobia

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan yang mengatakan insiden tersebut merupakan diskriminasi pelajar
Hindu terhadap pelajar Muslim di India. Dan dalam postingan tersebut ditambahkan narasi
"segitu benci y orang hindu terhadap umat muslim ini kejadian di India".
Faktanya kejadian tersebut bukan di India, peristiwa tersebut terjadi di Eastern university
of Sri Lanka. Merupakan aktivitas RAGING atau perpeloncoan dalam dunia pendidikan,
dan tidak ada kaitannya dengan tindakan diskriminasi terhadap agama tertentu.
Link Counter:
https://www.altnews.in/a-ragging-incident-from-sri-lankan-university-viral-as-hindus-inindia-mistreating-muslim-girls/?
fbclid=IwAR3Rp2ECT5HI33QyvvFYlrInUsWElhLstZkQpvce0W6SYUxpcm0ol8ftLJ4
https://timesofindia.indiatimes.com/times-fact-check/news/fake-alert-video-sri-lankanuniversity-shared-with-claims-that-its-from-india/articleshow/68231366.cms
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ragging?
fbclid=IwAR3C_qi8VLWrmOoPNGAtK5qa_whqwIGgHC6C4x7XJS-mv9Zc5eyBtlHcXkE
https://www.youtube.com/watch?
v=OR39aEzs5nA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Z21507upwAS0WiooAj7OAat20RzKAD
OB893KbO_20ZDUhQF5Km1y6shk

9. Wabah Penyakit pada Babi yang Bisa
Mematikan Manusia

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun diketahui mengunggah foto tangkapan layar WhatsApp yang menyebut
adanya gejala penyakit pada babi, disertai himbauan untuk berhenti membeli daging babi
karena mengandung virus yang mematikan manusia.
Faktanya situs Al Jazeera dalam artikel berjudul "African swine fever keeps spreading
across Asia" yang dimuat pada 31 Oktober 2019 menyebutkan, African swine fever
diperkirakan akan menyebar ke seantero Asia. Tak ada negara yang kebal terhadap virus
mematikan bagi binatang itu. Sejauh ini negara-negara terdampak wabah ini di Asia
adalah China, Vietnam, Kamboja, Laos, Korea dan Filipina. World Organisation for Animal
Health (OIE), dalam situsnya, menegaskan bahwa African swine fever tidak berisiko pada
kesehatan manusia. Apakah African swine fever sudah menyebar hingga Indonesia?
Sejauh ini belum ada informasi sahih soal itu.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4100744/cek-fakta-klaim-wabah-penyakit-babiyang-bisa-mematikan-manusia-nyata-atau-hoaks
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1. Orang Papua Kembali Menjadi Korban Kekerasan
Penembakan oleh Kepolisian Kolonial Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook yang berisi foto seseorang yang diduga
orang Papua bernama Sarianus Ahale yang merupakan korban penembakan polisi.
Terlihat dalam gambar tersebut kaki korban dalam keadaan berdarah darah. Postingan
tersebut diiringi narasi orang Papua kembali menjadi korban penembakan polisi, Wamena
30 Oktober 2019 telah terjadi penembakan terhadap orang Papua. Orang Papua harus
waspada karena orang Papua seperti binatang diburu oleh mangsanya sehingga negara
kolonial Indonesia selalu melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap orang Papua
seperti binatang buruan sehingga terjadi banyak korban diatas tanah sendiri.
Dilansir dari akun resmi Instagram Humas Polda Papua @humaspoldapapua_, AKBP
Tonny Ananda, SH selaku Kapolres Jayawijaya menepis isu adanya masyarakat yang
menjadi korban penembakan. Pihaknya menegaskan bahwa korban adalah pencuri yang
mencuri alat sekap kayu yang dikejar oleh masyarakat sesuai dari keterangan saksi.
Kabar yang mengatakan bahwa korban adalah pelaku penembakan itu tidak benar. Pihak
rumah sakit juga menyampaikan bahwa luka yang ada dalam tubuh korban adalah luka
akibat benda tajam namun pihak keluarga menolak untuk diotopsi.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B4S-54FHxxp/

2. Akun Lelang Online Mengatasnamakan Pegadaian

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar akun Instagram Lelang Online yang mengatasnamakan Pegadaian. Akun
tersebut bernama @pegadaian_jakarta_selatan yang memiliki belasan ribu pengikut
sesama pengguna Instagram.
Menanggapi adanya akun tersebut, pihak Pegadaian melalui akun Twitter resminya
@shbt_pegadaian menegaskan bahwa hal tersebut adalah penipuan. Pegadaian tidak
pernah memiliki akun lelang online dalam bentuk apapun. Dalam kolom bio di akun Twitter
resmi Pegadaian juga dituliskan bahwa Pegadaian tidak memiliki akun lelang online.
Link Counter:
https://twitter.com/shbt_pegadaian/status/1189020354666061824?s=20
https://twitter.com/shbt_pegadaian

3. Bunga Mahameru (Pagoda) Mekar Setiap 400 Tahun Sekali

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan gambar bunga yang diklaim
bunga Mahameru (Pagoda) yang menurut keterangan dari narasi yang dibuat adalah
bunga Mahameru yang mekar setiap 400 tahun di Himalaya. Generasi kita sangat
beruntung, bisa melihatnya, bahkan di foto. Silahkan lanjutkan sehingga yang lain juga
bisa melihatnya.
Dilansir dari situs snopes.com, bunga yang diklaim sebagai bunga Mahameru (Pagoda)
tersebut ternyata adalah spesies kaktus yang bernama Carnegiea Gigantea. Sebelumnya
juga sempat beredar rumor bunga yang konon disebut "bunga Nagapushpa" dan
mengklaim bahwa bunga itu mekar setiap 36 tahun sekali. Namun, rumor itu
menggunakan foto invertebrata laut yang dikenal sebagai pena laut.
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/pagoda-flower-bloom-400-years/
http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?taxon=123&clid=14
https://translate.google.com/translate?
hl=en&sl=en&tl=id&u=http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?
taxon=123&clid=14http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?taxon=123&clid=14

4. Unidentified Flying Object (UFO) Datang ke Langit Jepang

Disinformasi

Penjelasan:
Jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di sebuah akun Twitter
yang memperlihatkan cahaya aneh di atas langit Shibuya, Jepang. Banyak yang
berspekulasi jika penampakan tersebut adalah UFO (Unidentified Flying Object).
Faktanya dilansir dari SoraNews, cahaya aneh yang menjadi perdebatan para netizen itu
hanyalah cahaya dari lampu sorot Shibuya Scramble Square.
Link Counter:
https://travel.detik.com/travel-news/d-4762842/viral-ufo-datang-ke-langit-jepang-inifaktanya

5. Pasien di Sumut Meninggal Akibat Ambulans Disetop
Polisi

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun di media sosial Facebook mengunggah informasi yang mengabarkan
seorang pasien meninggal dunia akibat ambulans yang dia tumpangi diberhentikan oleh
seorang polisi.
Faktanya, kabar tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kumparan.com, memang sempat
terjadi perselisihan yang melibatkan seorang polisi dengan sopir ambulans di simpang
empat Jalan KF Tandean, Kota Tebing Tinggi pada Sabtu 2 November 2019. Namun
perselisihan tersebut berakhir dengan damai usai melakukan mediasi di Taman
Musyawarah di Mapolres Tebing Tinggi. Menyikapi berita yang beredar, Kasatlantas Polres
Tebing Tinggi AKP S. Siagian telah menjenguk pasien tersebut di rumah sakit. Dari hasil
kunjungan dilaporkan bahwa pasien masih dalam keadaan sehat dan dalam perawatan
lantaran tengah menderita sakit stroke.
Link Counter:
https://kumparan.com/sumutnews/hoaxbuster-pria-di-sumut-tak-meninggal-akibatambulans-disetop-polisi

6. BBC News Khasmir : Polisi India Menggunakan Gas Air
Mata pada Siswa Kashmir

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun media sosial Facebook dengan nama BBC News Kashmir mengunggah
sebuah video yang diklaim sebagai kejadian aksi protes siswa di Kashmir. Postingan
tersebut dilengkapi dengan narasi berbahasa Inggris “Police use teargas to disperse
students protest…” #kashmirnews #freedom #newskashmir ”.
Faktanya video tersebut merupakan video kejadian aksi bentrokan antara pengunjuk rasa
(siswa) dan polisi di Indonesia dan bukan di Kashmir, India. Kejadian tersebut terjadi
pada 30 September 2019 di Jakarta ketika demo RUU KPK. Selain itu, berdasarkan
penelusuran, akun Facebook yang membagikan video tersebut diketahui telah meniru
media BBC News dengan menggunakan nama dan logo organisasi berita Inggris tersebut.
Link Counter:
https://www.altnews.in/protest-video-from-indonesia-shared-as-kashmir-by-fb-pageimitating-bbc-news/
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/415273022740623?_

7. Penampakan Seekor Gurita Sedang Mengalami Dehidrasi

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah oleh salah satu akun Twitter, konten yang menampilkan seekor gurita yang
menempel pada sebuah pipa air dengan kondisi mantel gurita yang kembang kempis
seperti kehausan. Sebagian netizen menganggap bahwa konten berupa video tersebut
nyata, bahkan salah satu netizen siap memberikan air untuk gurita tersebut.
Faktanya konten video gurita tersebut adalah tidak nyata. Adapun anggapan yang
mengklaim bahwa gurita tersebut kehausan adalah tidak tepat. Diketahui video yang
menampilkan gurita yang menempel pada pipa air itu adalah hasil rekayasa digital.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/10/2019/gurita-kehausan-hasil-sinema-4dimensi/
https://www.youtube.com/watch?v=8hrwyTiABvo
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1. Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Pandeglang 2020

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah postingan gambar Susi Pudjiastuti sebagai bakal calon
Bupati Pandeglang.
Menanggapi adanya informasi tersebut, Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter resminya
@susipudjiastuti menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4770236/diisukan-maju-pilbup-pandeglang-susi-pudjiastutihoax/2
https://www.tribunnews.com/regional/2019/11/03/susi-pudjiastuti-bantah-isu-dirinya-majupilkada-pandeglang-2020-hoax?page=all
https://twitter.com/susipudjiastuti/status/1190844714179674112

2. Toko Emas Murah Hati Bangkrut

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook yang berisi informasi bahwa toko emas
Murah Hati bangkrut. Postingan tersebut diiringi narasi “lagi antri di toko emas murah hati
bangkrut yang suratnya berwarna putih cepat jual gaes.”
Setelah telusuri, Yanto selaku pemilik toko emas Murah Hati menyatakan informasi yang
beredar tersebut tidak benar atau hoaks. Yanto menegaskan bahwa toko emas Murah Hati
miliknya yang berlokasi di Jalan Kanggraksan nomor 151 Kelurahan Harjamukti Kota
Cirebon dalam kondisi terus beroperasi seperti biasa. Klarifikasi juga disampaikan oleh
Ketua RT setempat serta pihak kepolisian. Dampak dari kabar bohong tersebut tidak
sedikit warga yang menyerbu toko emas untuk menjual emas.
Link Counter:
https://www.radarcirebon.com/termakan-hoax-warga-serbu-toko-emas-murah-hatikanggraksan.html

3. Charge Ponsel dengan Powerbank Terbakar di Mall
Emporium

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan video di media sosial Facebook dengan narasi “Di mall emporium
brusan kejadian ngecas hp pake powerbank taruh di kantong”
Faktanya bahwa seorang pria berusia 30 tahun membakar dirinya di pintu masuk
hypermarket Marjane Agadir Maroko pada 3 Juni 2018. Jadi semua hal yang menyatakan
tentang charge ponsel dengan powerbank terbakar di Mall Emporium itu tidak benar atau
hoaks.
Link Counter:
https://www.moroccoworldnews.com/2018/06/247823/would-be-shoplifter-sets-himself-onfire-in-agadir-supermarket/

4. Penjualan Barang Branded Atas Nama Pegadaian Syariah

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar akun Instagram yang mengatasnamakan Pegadaian Syariah dengan nama
akun @pegadaiansyariahpusat_ yang mengunggah foto-foto barang branded dengan
brand ternama. Akun tersebut menjual barang jaminan dari konsumen yang tidak ditebus
dan telah jatuh tempo. Cara penjualannya pun seperti jual beli barang-barang biasa, yaitu
dengan cara direct message admin melalui Whatsapp yang tersedia di akun Instagram.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pegadaian Harianto kepada Kontan.co.id menegaskan
bahwa akun itu bukan akun media sosial PT Pegadaian. Bahkan, Pegadaian juga sudah
melaporkan akun tersebut ke Mabes Polri sekitar satu bulan yang lalu. Harianto
menjelaskan, Pegadaian juga menerima barang branded sebagai jaminan atas pinjaman
ke konsumen tapi jumlahnya tidak banyak. “Saat ini, kami baru menyiapkan sumber daya
manusia untuk menuju ke sana,” ujar Harianto. Menurut Harianto, jika kelak Pegadaian
menawarkan barang secara online, konteksnya lelang bukan menjual barang, karena
perdagangan bukan usaha Pegadaian.
Link Counter:
https://nasional.kontan.co.id/news/waspada-penipuan-atas-penjualan-barang-brandedatas-nama-pegadaian-syariah-pusat?page=all
https://money.kompas.com/read/2019/11/03/151500026/waspada-penipuan-jual-barangbranded-atas-nama-pegadaian-syariah?page=all

5. Bupati Lampung Tengah Tertangkap OTT KPK

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar mengenai terjaringnya Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto
dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK baru-baru ini.
Dilansir dari lampung.tribunnews.com, kabar tersebut ditepis oleh pihak KPK dan juga oleh
Loekman Djoyosoemarto selaku Bupati Lampung Tengah secara langsung. Juru Bicara
KPK RI Febri Diansyah mengatakan tidak ada konfirmasi dari manapun bahwa pihaknya
telah melakukan serangkaian kegiatan OTT di Lampung Tengah. Lebih lanjut, terkait kabar
tentang penangkapan dirinya oleh KPK, Loekman Djoyosoemarto mengatakan jika dia
merasa ada yang ingin merusak nama baiknya.
Link Counter:
https://lampung.tribunnews.com/2019/11/04/breaking-news-kpk-bantah-lakukan-ottterhadap-bupati-lampung-tengah?
fbclid=IwAR070urJVoruz7YTRg9mQ2c4UKoQ32JNG5CSgcNRmxLJE2bcM51DretqfQw
https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/04/tanggapi-kabar-hoaks-penangkapannya-olehkpk-bupati-lamteng-banyak-orang-ingin-jatuhkan-saya

6. Perusakan Simbol Agama yang Dilakukan WNA asal
Denmark di Bali

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar pada media sosial sebuah pemberitaan tentang adanya perusakan simbol agama
di Bali oleh WNA asal Denmark bernama Lars Christensen, unggahan tersebut disertai
video yang memperlihatkan Lars Christensen merobohkan Pelinggih dengan
menggunakan kakinya.
Faktanya menurut keterangan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Buleleng,
Inspektur Satu I Gede Sumarjaya, yang dilansir news.detik.com dijelaskan bahwa
Christensen merobohkan pelinggih penunggun karang tersebut lantaran ingin
menggantinya dengan yang baru karena rumah tempat pelinggih itu berada sudah lama
ditinggalkan dalam keadaan kosong. "Tidak ada niat terlapor untuk melakukan perusakan
secara masif. Jadi yang dilakukan adalah merobohkan bekas tempat pelinggih itu untuk
diperbaiki lebih bagus. Pelinggih itu sudah diperbaiki, menjadi lebih bagus. Jadi bukan
dirusak, tapi dirobohkan dengan menggunakan kaki. Itu bekas pelinggih, dan
kemungkinan sudah tidak dipakai lagi," ujar Sumarjaya.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/457/fakta-atau-hoaks-benarkah-ada-wna-denmark-yangrusak-pelinggih-di-bali
https://news.detik.com/berita/d-4750689/viral-bule-rusak-pelinggih-pakai-kaki-di-bali-inicerita-di-baliknya/2
https://www.instagram.com/p/B3vwUxIntc9/

7. BPJS Kesehatan Kumpulkan Debt Collector Kejar
Penunggak

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang diunggah oleh akun Facebook yang menarasikan
"Tagih Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Punya 3.000 'Debt Collector'."
Faktanya, menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan itu
bukan debt collector, tapi ada tim khusus yang akan melakukan penagihan iuran BPJS.
Iqbal menjelaskan lebih lanjut, tugas kader JKN melakukan penagihan peserta dengan
cara menelepon atau telekolekting dan juga via SMS. Jika memungkinkan, Kader JKN
juga bisa menagih dengan datang langsung ke tiap-tiap rumah dengan sopan dan cara
baik-baik.
Link Counter:
https://mediaindonesia.com/read/detail/265809-djsn-minta-kader-jkn-jangan-dianggapdebt-collector
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN9wpAEk-bpjs-kesehatan-kumpulkan-debtcollector-kejar-penunggak-ini-faktanya

8. Pesan WA Meminta Donor Darah Golongan O+ untuk 3
Orang Anak di Medan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp grup mengenai donor darah golongan o+.
Dalam narasi pesan berantai tersebut dijelaskan, darah tersebut untuk 3 orang anak yang
sedang sakit tumor otak dan leukimia.
Setelah ditelusuri, dilansir dari akun Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax
memberikan klarifikasi terhadap pesan berantai yang beredar tersebut. Pesan yang
beredar adalah pesan lama yang diedarkan kembali. Mengutip dari akun Twitter
@Blood4LifeID bahwa pesan tersebut bukan untuk kebutuhan saat ini, ketiga anak
tersebut juga sudah berpulang pada tahun kemarin, dan posisi anak tersebut juga berada
di Medan jadi tidak mungkin mencari relawan donor di Area Jakarta. Akun @Blood4LifeID
juga memohon untuk meneruskan klarifikasi kepada sumber berita.
Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1019227298409805/
https://twitter.com/Blood4LifeID/status/1190896892990894081?
s=19&fbclid=IwAR35HBgm2q7Z7F4uexz07oky0btlbn0Ehx8260tRap7EmW8dEFpZQArndo
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1. Surat Mengatasnamakan Menteri PANRB

Penjelasan :
Beredar di media sosial surat mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo berisi beberapa
poin hasil rapat pada tanggal 26-27 Oktober 2019 yang bertempat di kantor Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Dilansir dari akun resmi Instagram @kemenpanrb, surat tersebut adalah surat palsu yang
mengatasnamakan Kementerian PANRB. Kementerian PANRB menghimbau masyarakat agar
waspada terhadap kemungkinan segala bentuk penipuan terkait pengadaan/penerimaan CPNS.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B4dzsMwHAy9/?igshid=ywlem49r8q9u

Hoaks

2. Nissa Sabyan Meninggal Dunia

Penjelasan :
Beredar sebuah video yang diunggah di platform Youtube kabar tentang Nissa Sabyan meninggal
dunia, video tersebut diiringi narasi innalilahi Nisa Sabyan meninggal dunia, prestasimu akan
selalu dikenang
Faktanya menurut pihak manajemen grup musik Sabyan yang bernama Owan, informasi tersebut
tidak benar atau hoaks. Video tersebut merupakan hasil editan
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4102682/cek-fakta-hoaks-kabar-nissa-sabyan-meninggaldunia
https://www.madurapost.co.id/2019/07/beredar-video-nessa-sabyan-meninggal.html

Hoaks

3. Seluruh Karyawan PNS dan ASN Diwajibkan Berpakaian
Seperti Foto Dibawah Ini, Kata Menteri Agama

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, dalam postingan narasinya menyatakan bahwa
“Perintah pemimpin negara, seluruh karyawan PNS dan ASN diwajibkan berpakaian seperti foto
dibawah ini kata Menteri Agama dan para menteri komunis, karena mulai sekarang berpakaian
hijab dan bercadar sudah dilarang oleh pemerintah Radikal.”
Berdasarkan hasil penelusuran, foto yang digunakan pada postingan tersebut adalah aktris India
bernama Shriya Saran yang tidak ada hubungannya dengan polemik pakaian ASN di Indonesia.
Ada pun mengenai larangan cadar, Menteri Agama Fachrul Razi membantah mengeluarkan
pernyataan melarang penggunaan cadar atau niqab.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/11/04/salah-perintah-pemimpin-negaraseluruh-karyawan-pns-danasn-diwajib-kan-berpakaian-seperti-foto-dibawa-ini-kata-mentri-agama-dan-para-menteri-komunis/
https://www.radarcirebon.com/menag-larang-cadar-begini-aturan-pakaian-dinas-asn.html
https://nasional.republika.co.id/berita/q0a6iy282/menag-saya-tak-melarang-cadar

Hoaks

4. Nge-like Akun Porno di Twitter, Wamenag: Jangan
Dibesar-Besarkan Itu Hal yang Wajar dan Manusiawi

Penjelasan:
Beredar sebuah artikel dengan judul "Nge-like Akun Porno di Twitter, Wamenag: Jangan DibesarBesarkan Itu Hal yang Wajar dan Manusiawi". Artikel tersebut dimuat oleh situs
Petromaz.blogspot.com.
Setelah ditelusuri, isi berita pada artikel tersebut ternyata mengutip dari suara.com yang diunggah
pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 dengan judul “Heboh Ngelike Akun Porno, Admin Twitter
Wamaneg Zainut Dikorek Polisi”, namun terdapat suntingan fatal pada narasi artikel tersebut
sehingga menggiring kepada pemahaman yang salah. Dalam naskah asli tidak terdapat kalimat
"Dia mengatakan,untuk masalah ngelike akun porno publik jangan membesar besarkan, ini hal
yang wajar dan manusiawi lah" akan tetapi tertulis "Dia mengatakan, pelaporan ke polda itu atas
dugaan peretasan akun dan penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan."
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/10/29/143342/heboh-ngelike-akun-porno-admin-twitterwamaneg-zainut-dikorek-polisi

Disinformasi

5. Cadbury Memberikan 1300 Keranjang Coklat Gratis
untuk Merayakan Halloween

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook yang berisi promosi cadbury memberikan 1300
keranjang coklat gratis untuk merayakan halloween, dalam postingan tersebut juga ditautkan
sebuah link untuk mendapatkan keranjang cokelat gratis.
Dilansir dari situs hoax-slayer.net, link tersebut merupakan penipuan atau scam. Karena postingan
tersebut tidak memiliki link koneksi ke cadbury langsung dan tidak ada orang yang masuk ke
tautan tersebut akan mendapatkan keranjang coklat yang dijanjikan. Tautan tersebut adalah
penipuan yang dirancang untuk menipu orang agar mengunjungi situs web berbahaya.
Link Counter :
https://www.hoax-slayer.net/free-basket-of-cadbury-chocolate-facebook-scams-continue/
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2629517890447130&id=104105339655077&anchor_composer=false
https://www.boomlive.in/is-cadbury-giving-out-free-chocolate-baskets/?
fbclid=IwAR3kkSB4miaAJTE7EAgws07L1_Of-8X4SbF9Wlar147j-_GVi6jMg7y6NAs

Disinformasi

6. Menag Fachrul Razi Tak Akan Perpanjang Izin FPI

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang diunggah akun facebook yang menarasikan bahwa izin FPI
tidak akan diperpanjang oleh Menag Fachrul Razi.
Faktanya, seperti yang dilansir oleh tempo.co, bahwa Menag Fachrul Razi tidak akan
memperpanjang izin ormas FPI tidak benar. Fachrul bukan tidak akan memperpanjang izin FPI,
melainkan tidak akan memberikan rekomendasi bagi ormas yang masih mencantumkan khilafah
dalam AD/ART-nya. selain itu, perpanjang izin ormas tidak dikeluarkan oleh Kemenag, melainkan
Kemendagri. Kemenag hanya berwenang memberikan rekomendasi.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/458/fakta-atau-hoaks-benarkah-menag-fachrul-razi-tak-akanperpanjang-izin-fpi

Disinformasi

7. Mata Seorang Anak Keluar Cairan Mirip Darah dan
Nanah Akibat Radiasi Handphone

Penjelasan:
Sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto dan video mata seorang anak perempuan
yang mengeluarkan cairan mirip nanah dan darah yang disebut akibat dari radiasi handphone.
Dilansir dari Kompas.com, menanggapi kejadian tersebut, spesialis mata bidang retina di Pusat
Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, dr Grimaldi Ihsan, SpM mengatakan bahwa
radiasi sama sekali tidak menyebabkan infeksi pada mata. Menurutnya, penyebab mata
mengeluarkan cairan seperti kasus pada anak dalam postingan tersebut dapat disebabkan
kontaminasi bakteri yang bisa tertular dari orang lain atau tangan kotor yang terkontaminasi bakteri
sehingga menyebabkan infeksi mata. Adapun lendir yang seperti diungkapkan oleh pengunggah
tersebut, menurut Grimaldi hal itu dikarenakan sebuah penyakit yang bernama konjungtivitis yakni
suatu peradangan atau infeksi pada selaput bening mata yang dapat diobati dengan menggunakan
antibiotik.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/02/195000665/viral-mata-seorang-anak-keluarkancairan-mirip-nanah-karena-radiasi-ini?page=2

Disinformasi

8. Video Seorang Wanita Tersentuh oleh Kuasa Roh
Kudus Panik di pesawat Cayman Airways

Penjelasan:
Telah beredar di Facebook sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang meronta. Ia
dinarasikan tersentuh oleh kuasa roh kudus saat naik pesawat dari Dubai ke Jamaika. Wanita
tersebut lantas dikeluarkan dari pesawat. Namun tepat setelah itu ditemukan masalah serius pada
mesin pesawat. Kapten penerbangan kemudian mengakui bahwa jika wanita itu tidak menahan,
mereka bisa terbang dengan mesin bermasalah dan mungkin bisa meledak.
Faktanya setelah ditelusuri diketahui kejadian dalam video tersebut terjadi pada tanggal 23
Oktober 2017 di dalam pesawat Cayman Airways KX620 yang akan bertolak ke Jamaika, saat
pesawat masih di darat di Bandara Internasional Owen Roberts (ORIA), Grand Cayman. Cayman
Airways dalam situs resminya memberikan konfirmasi bahwa wanita yang dimaksud di atas
dikeluarkan dari dalam pesawat Cayman Airways setelah dia berperilaku tidak jelas sehingga
membuat penerbangan tertunda selama 73 menit. Adapun klaim wanita tersebut tersentuh Roh
Kudus adalah tidak tepat.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/11/05/salah-video-seorang-wanita-tersentuh-oleh-kuasa-roh-kuduspanik-di-pesawat-cayman-airways/
https://cayman27.ky/2017/10/passenger-removed-from-cayman-airways-flight/?
fbclid=IwAR1M8jBsp99gaPQjJccvt_s9Pyhg8b62ysrm__eqZa6U9yTbzLgtWk5tDis
https://www.caymanairways.com/psa-cal-assists-passenger-with-deplaning?
fbclid=IwAR0KfhOCmnJNOEdTMuUrwZJErY8-0bl8QtTICod9Id3EqJD_5vwa02b6XpA
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Hoaks

1. Tadi Malam UU Tentang Suara Adzan Telah Disahkan,
Pemerintah Jokowi Akan Bertindak Tegas Dengan
Pelanggaran UU

Penjelasan :

Beredar gambar tangkapan layar yang berisi narasi bahwa Pemerintahan Presiden Joko
Widodo telah mengesahkan Undang-Undang tentang suara Adzan beredar di media
sosial. Gambar itu berasal dari akun Facebook pada Jumat, 1 November 2019.
Faktanya tidak ada undang-undang tentang suara Adzan yang disahkan oleh
Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Saat ini, aturan yang dimiliki Pemerintah
adalah Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Nomor
Kep/D/101/1978. Aturan itu pun tidak mencantumkan sanksi yang bisa dikenakan kepada
pelanggar.
Link Counter :

https://cekfakta.tempo.co/fakta/460/fakta-atau-hoaks-benarkah-pemerintahan-jokowitelah-mengesahkan-uu-suara-azan
https://news.detik.com/berita/d-4179022/begini-aturan-kemenag-soal-pengeras-suaramasjid-untuk-azan
https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-dia-aturan-bimas-islam-tentangpenggunaan-pengeras-suara-di-masjid
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180823092457-20-324253/kemenag-aturpengeras-suara-masjid-sejak-1978Ahmad Dhani Berencana Calonkan Diri Sebagai
Walikota Surabaya

Hoaks

2. Minum Air Kelapa Bikin Bayi Lahir Bersih

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial, terutama Facebook, yang mengatakan bahwa air
kelapa dipercaya bisa membuat bayi lahir dengan kulit bersih. Oleh karena itu para ibu
hamil dianjurkan untuk rajin minum air kelapa agar bayi yang dilahirkan kelak berkulit
bersih.
Faktanya Dr. Sri Pudyastuti, SpOG (K), dokter spesialis kandungan dan konsultas
fetomaternal di RS Bunda Aliyah menyatakan hal tersebut hanyalah mitos. Air kelapa
memang sangat bagus untuk ibu hamil karena mengandung elektrolit dan tinggi kalium.
Namun bukan berarti minum air kelapa bisa membuat bayi lahir dengan kulit bersih.
Menurut Dr Sri, bayi akan bersih bila lahir cukup bulan, bukan karena ibunya sering
minum air kelapa saat hamil. Janin makin tua akan makin bersih karena lemak fernik
(lemak yang menutupi tubuh janin) semakin berkurang. Jika bayi dalam kandungan lahir
cukup umur diatas 36 minggu, maka akan lahir bersih.
Link Counter :

https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1745085/benarkah-minum-air-kelapa-bikin-bayilahir-bersih
https://kumparan.com/babyologist/air-kelapa-membuat-bayi-bersih-saat-baru-lahir1537004453528712755

Hoaks

3. Virus Babi Hog Cholera Menular pada Manusia

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa daging babi di Sumatera
Utara terjangkit virus Hog Cholera (classical swine fever atau demam babi klasik) yang dapat
menular pada manusia. Dalam postingannya ditampilkan beberapa foto babi dan pasien yang
diklaim terkena virus Hog Cholera atau virus babi Afrika.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar yang menyebut bahwa virus Hog Cholera atau kolera
babi sedang mewabah di Sumatera Utara adalah benar. Namun, foto pasien yang diklaim
terkena virus itu keliru. Begitu juga dengan foto babi yang mengalami pendarahan, bukan foto
babi yang terkena virus Hog Cholera atau virus babi Afrika. Kementerian Kesehatan pun telah
menyatakan bahwa virus babi Afrika tidak menular pada manusia. Begitu pula dengan virus
Hog Cholera, tidak membahayakan manusia.
Link Counter :

https://cekfakta.tempo.co/fakta/462/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-babi-hog-choleramenular-pada-manusia

Disinformasi

4. Ade Armando Sakit, Hindari Panggilan Polisi

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook postingan yang berisi foto Ade Armando yang terbaring
dirumah sakit, postingan tersebut diiringi narasi "saya minta ketulusan doa pemirsa dirumah
biar satwa ini cepat the end". Postingan tersebut diunggah kemarin pada tanggal 5 November
2019.
Ade Armando sendiri menampik tudingan yang menyebut dirinya pura-pura sakit demi
menghindari panggilan Polisi. Menurut Ade Armando foto tersebut merupakan foto lama pada
saat dirinya melakukan donor darah.
Link Counter :

https://www.tagar.id/hoaks-ade-armando-sakit-hindari-panggilan-polisi

Disinformasi

5. Orang Obesitas di Jepang Bisa Dipenjara

Penjelasan :

Telah beredar broadcast di WhatsApp yang mengatakan jika di Jepang memiliki peraturan
yang disebut dengan hukum metabo. Di dalam hukum ini penduduk Jepang akan diperiksa
lingkar pinggangnya setahun sekali dan bagi yang mengalami obesitas bisa dipenjara
Setelah ditelusuri, Jepang memang memiliki hukum metabo. Hukum tersebut berlaku untuk
mencegah kegemukan dan obesitas yang mengancam Jepang. Akan tetapi klaim yang
mengatakan bahwa orang yang mengalami kegemukan dan obesitas bisa dipenjara adalah
tidak benar. Adapun faktanya, bagi mereka yang kedapatan mengalami kegemukan dan
obesitas akan diminta berkonsultasi dengan ahli gizi.
Link Counter :

https://www.suara.com/health/2019/11/01/070500/orang-kegemukan-dan-obesitas-di-jepangbisa-dipidana-mitos-atau-fakta?page=2
https://www.snopes.com/fact-check/the-metabo-law/

Disinformasi

6. Ahmad Dhani Berencana Calonkan Diri Sebagai Walikota
Surabaya

Penjelasan :

Telah beredar sebuah postingan yang berisi informasi bahwa artis dan politisi Ahmad Dhani
berencana mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya.
Faktanya setelah ditelusuri hal tersebut tidak benar karena telah dibantah oleh juru bicara
serta kerabat Ahmad Dhani, Lius Sungkarisma yang memberikan keterangan setelah
menjenguk di LP Cipinang bahwa Ahmad Dhani tak pernah memiliki niat untuk mencalonkan
diri menjadi Walikota.
Link Counter :

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4102822/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-dirijadi-walikota-surabaya
https://www.brilio.net/selebritis/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-diri-jadi-wali-kotasurabaya-191104x.html#

Laporan Isu Hoaks 7 November 2019

1. Didit Prabowo Mau Duet untuk Pilkada Solo

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook tentang Didit Prabowo mau duet dengan Gibran pada
pilkada Solo.
Faktanya setelah ditelusuri diketahui bahwa putra Presiden Joko Widodo, Gibran
Rakabuming Raka membantah jika foto dirinya bersama Didit Hediprasetyo dikaitkan dengan
pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Solo mendatang. Gibran menolak foto tersebut dikaitkan
dengan pilkada Solo karena menurutnya, Didit Hediprasetyo tidak tertarik dengan politik dan
tidak tertarik masuk ke ranah politik karena ingin tetap fokus di dunia kreatif.
Link Counter :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2444421295674252&set=a.2324032711046445&type=3&theater
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/06/gibran-bantah-foto-selfie-bersama-diditterkait-pilkada-ini-yang-dibicarakan-anak-jokowi-probowo
https://www.kompas.tv/article/58353/gibran-bantah-foto-dirinya-dengan-didit-terkait-pilkada

2. Warga Asli Papua Meninggal Diracuni Penduduk
Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan gambar seorang warga Papua yang tergeletak di sebuah trotoar disertai
narasi panjang yang menyebutkan bahwa warga tersebut ditemukan meninggal diduga karena
diracuni melalui makanan. Dalam narasi itu juga dihimbau supaya warga Papua tidak berbelanja di
kios milik warga Indonesia dan menuduh adanya upaya pembunuhan yang terstruktur melalui
berbagai produk yang dijual.
Faktanya, narasi dalam postingan tersebut adalah hoaks. Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua
mengatakan warga yang ada dalam foto yang beredar merupakan seorang pegawai Pemda dan
yang bersangkutan masih hidup. Jhon sendiri telah memanggil pegawai bersangkutan untuk
meminta penjelasan terkait fotonya yang beredar. Berdasarkan keterangan ASN tersebut, ia
mengaku tertidur di trotoar karena mabuk setelah makan pinang. Lebih lanjut, Kapolres
Jayawijaya, Provinsi Papua, Ajun Komisaris Besar Tonny Ananda Swadaya memastikan akan
mengejar penyebar hoaks atas foto tersebut.

Link Counter:
https://nasional.republika.co.id/berita/q0htnr428/polisi-kejar-penyebar-hoaks-indonesiaracun-penduduk-papua
https://aceh.antaranews.com/berita/106456/polisi-kejar-penyebar-hoaks-indonesia-racunipenduduk-papua

3. Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat, Puan: Bagi Saya
Itu Sudah Paling Murah!

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah artikel dengan judul "Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat, Puan: Bagi Saya Itu
Sudah Paling Murah!". Artikel tersebut dimuat oleh situs Petromaz.blogspot.com.
Setelah ditelusuri, situs petromaz adalah situs dengan domain blogspot dan bukan media
terpercaya. Faktanya isi berita tersebut mengutip dari berita Cnnindonesia.com yang
diungah pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 dengan judul "Menteri Puan: Iuran BPJS Naik
2 Kali Lipat per 1 September". Dalam narasi juga tidak terdapat kata-kata Puan yang
mengatakan "Bagi saya itu sudah paling murah", sehingga isi berita tidak sesuai dengan
judul berita tersebut.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190829163859-78-425833/menteri-puan-iuranbpjs-naik-dua-kali-lipat-per-1-september

4. Informasi Lowongan Kerja di PLTA Kerinci

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial tentang lowongan kerja di PLTA Kerinci. Dalam
pengumuman tersebut, PT Sapta Sarana Sejahtera selaku sub kontrak PT Kerinci Merangin
Hidro yang membangun PLTA Kerinci menerima ratusan pekerja.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari gatra.com PIC Rekriutment PT Sapta
Sarana Sejahtera, Andi Putrawan mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar atau
hoaks. Andi menjelaskan bahwa informasi lowongan kerja tersebut merupakan informasi
lowongan kerja pada bulan Juni lalu. Andi juga meminta masyarakat untuk tidak tergiur
dengan informasi tersebut, apalagi sampai membayar sejumlah uang.
Link Counter :
https://www.gatra.com/detail/news/455185/milenial/waspada-info-loker-di-plta-kerinciternyata-hoaks

5. Pesan Berantai Gebrakan Baru Menkes Dr Terawan
Mengenai BPJS Kesehatan

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar pesan berantai yang berisi informasi mengenai gebrakan baru dari Menteri
Kesehatan Dr Terawan terkait BPJS Kesehatan. Dinarasikan bahwa pasien BPJS dalam
kondisi darurat bisa masuk dan ditangani secara serius di rumah sakit manapun termasuk
rumah sakit bintang 5 tanpa harus membayar terlebih dahulu.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut adalah
tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas
Ma'ruf. Beliau memastikan kepada bahwa informasi tersebut hoaks. Hal serupa juga
ditanggapi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui akun Twitter resminya
yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4775086/beredar-gebrakan-menkes-terawansoal-bpjs-kesehatan-dipastikan-hoaks
https://www.inews.id/lifestyle/health/menkes-ri-nyatakan-hoaks-mengenai-pesan-berantaigebrakan-dr-terawan-soal-bpjs-kesehatan

6. Batu Saksi Isra'Miraj Nabi dan Bukti Keagungan Allah
SWT

Disinformasi

Penjelasan :
Telah diunggah pada platform Facebook sebuah foto yang menampilkan dua buah batu yang
tampak melayang dengan klaim bahwa batu tersebut adalah pijakan saat perjalanan Isra'Miraj
Nabi Muhammad dan bukti Keagungan Allah SWT.
Faktanya setelah ditelusuri diketahui bahwa batu pada unggahan tersebut merupakan sebuah
karya seni patung yang dibuat oleh Sha’ban Mohamed Abbas untuk ditempatkan di Bandara
Internasional Kairo Mesir pada tahun 2008. Narasi unggahan yang mengingatkan kita akan
kebesaran Tuhan yang Maha Esa merupakan hal baik namun klaim terkait batu tersebut
adalah tidak tepat.
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/photo-shows-sculpture-created-egyptian-artist-cairo-internationalairport-2008
https://www.alamy.com/stock-photo-trompe-loeil-sculpture-by-shaban-abbas-2008-at-terminal3-cairo-airport-25539941.html
https://cld.bz/users/user-BoQBWJo/Crystal-Chronicles-March-2017/13#zoom=z

7. Diminta Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Mahfud
MD Menangis

Disinformasi

Penjelasan :
Diunggah sebuah gambar berupa hasil tangkapan layar dengan menampilkan Menteri
Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sedang menangis, dengan
narasi "Diminta Mundur Dari Jabatan Menko Polhukam, PAK MFLUD NANGIS".
Faktanya gambar pada unggahan tersebut adalah hasil digital editing. Diketahui bahwa narasi
pada gambar itu merupakan kutipan dari judul berita yang diterbitkan oleh situs
harianpijar.com pada 30 Oktober 2019, dengan judul lengkap "Diminta Mundur dari Jabatan
Menko Polhukam, Mahfud MD: Memang ICW Itu Siapa". Adapun Klaim yang menyebut
Menko Polhukam menangis karena diminta mundur dari jabatannya adalah salah.
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob3xWBXk-mahfud-md-menangis-diminta-mundurdari-jabatan-menko-polhukam-ini-faktanya
https://www.harianpijar.com/read/2019/10/30/35572/diminta-mundur-dari-jabatan-menkopolhukam-mahfud-md-memang-icw-itu-siapa
https://news.detik.com/berita/d-4742439/mahfud-md-sebut-usus-wiranto-kena-tusukan

8. Sakit Mata Novel Baswedan Bisa Pindah-pindah

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa dua foto Novel Baswedan
yang disejajarkan, dimana foto pertama posisi mata Novel Baswedan yang cedera akibat
penyiraman air keras berada di sebelah kanan dan pada foto kedua berada di sebelah
kiri. Foto tersebut disertai narasi "saya kok penasaran sebenarnya bapak ini sakit mata
yang sebelah mana sih, kok bisa pindah2"
Berdasarkan hasil penelusuran, foto yang menunjukan posisi cedera mata Novel berada
di sebelah kanan adalah hasil editan. Adapun foto serupa ditemukan dalam situs berita
liputan6.com yang diambil oleh Herman Zakharia dimana pada foto asli posisi cedera
mata Novel berada di kiri. Foto tersebut diambil ketika Novel Baswedan berada di gedung
KPK, Jakarta pada 22 Februari 2018. Terkait kondisi mata Novel, dilansir dari tempo.co,
Klinik Eye & Retina Surgeons, Singapura, pada 26 Mei 2017, telah menyebutkan bahwa
mata kiri Novel mengalami permasalahan (kerusakan) 90 persen.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/news/read/3442546/headline-tabir-gelap-kasus-novelbaswedan-setahun-berlalu
https://nasional.tempo.co/read/1268800/rincian-kondisi-mata-novel-baswedan-pascapenyiraman-air-keras

9. Terlalu Sering Makan Sate Yang Dibakar Dapat
Meningkatkan Resiko Terkena Kanker

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Twitter, sebuah postingan yang menyatakan bahwa
apabila terlalu sering makan sate yang dibakar dapat meningkatkan resiko terkena kanker.
Faktanya, tidak semua sate yang dibakar dapat meningkatkan resiko terkena kanker.
Menurut Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia dan Ahli onkologi medik, Dokter Aru W.
Sudoyo menyatakan bahwa daging merah dipanaskan dan dibakar sampai menghitam
bisa berubah menjadi karsinogen (zat memicu timbulnya kanker). Tetapi, apabila makan
sate yang dagingnya dibakar tidak terlalu gosong tidak berbahaya. Jadi, sate yang dibakar
sampai hitam gosong yang dapat penyebab kanker karena mengandung zat karsinogen.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/sehat/benarkah-makan-sate-bisa-menjadi-penyebabkanker.html

10. Foto Nadiem Makarim Bawa Bingkisan Saat Sambangi
Istana

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar foto di media sosial yang memperlihatkan foto Nadiem Makarim yang sedang
membawa bingkisan saat bertemu Presiden Jokowi di Istana. Narasi dalam postingan
tersebut menyatakan bahwa "ternyata pak jokowi pesan go food".
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya foto Nadiem membawa bingkisan kresek ini adalah
foto hasil suntingan dari foto asli yang diambil oleh jurnalis kompas.com, Ihsanuddin.
Dalam berita kompas.com edisi Senin (21/10/19), foto Nadiem dengan tangan kosong dan
sedang melambaikan tangan. Foto ini diberi keterangan, Bos Gojek Nadiem Makarim
datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019) dengan mengenakan baju
putih lengan panjang.
Link Counter:
https://tekno.kompas.com/read/2019/10/21/10370067/bos-gojek-nadiem-makarim-tiba-diistana-negara-bakal-jadi-menteri?page=all

Laporan Isu Hoaks 8 November 2019

1. Promo Mengatasnamakan Taman Safari Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah akun Facebook bernama Taman Safari Indonesia memposting sebuah
promo tiket diskon sebesar 50%, akun tersebut juga memberi link tautan TAMANSAFARIBOGOR.COM. Dalam narasi dijelaskan promo booking tersebut dapat melalui website dengan
memasukan kode kupon ULTRA50.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Abi Febrian selaku Marketing Communication
Manager Taman Safari Bogor menegaskan penipuan mengatasnamakan Taman Safari Bogor
belakangan ini sudah memakan ratusan korban. Abi menjelaskan para korban pada awalnya tergiur
dengan promo yang tampil di media sosial lalu mereka akan diarahkan ke web palsu www.tamansafaribogor.com yang tampilannya dibuat mirip dengan web resminya yaitu www.tamansafari.com. Menurut
Abi modus pelaku, yaitu dengan menawarkan e-voucher dengan promo diskon besar. Setelah
melakukan pemesanan di web tersebut, korban lalu diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai
dengan pemesanan tiket. Nomor rekeningnya pun bukanlah rekening asli milik Taman Safari Bogor.

Link Counter :
https://www.jawapos.com/jabodetabek/07/11/2019/penipuan-lewat-promo-masuk-tamansafari-ini-penjelasan-manajemen-tsi/
https://www.facebook.com/tamansafaribogor/photos/a.1823365471287112/235417983487233
7/?type=3&theater

2. Celine Dion Meninggal di Umur 51

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi informasi meninggalnya penyanyi asal Kanada,
Celine Dion pada 8 November 2019 di umur 51 tahun.
Faktanya setelah ditelusuri kabar tersebut adalah hoaks yang diberitakan situs CNN palsu
dan kabar tersebut telah diklarifikasi oleh salah satu perwakilan agen Celine Dion yang
mengatakan laporan itu "benar-benar salah" mengenai penyanyinya. Celine Dion hidup dan
sehat di konser Tur Dunia dan menjalankan konser di Amerika Serikat sehari setelah berita
palsu menjadi viral.
Link Counter :
https://www.monstersandcritics.com/people/celine-dion-death-story-is-just-a-hoax-singer-isalive-and-well-on-tour/
https://www.hoax-slayer.net/celine-dion-is-not-dead-singer-targeted-via-death-hoax/

3. Kompol Santi Rianawati Membuat Spanduk Anarko

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyebutkan Kompol Santi Rianawati
membuat spanduk anarko dan menabur kebencian yang menciptakan konflik antar warga di
Kota Bandung.
Menanggapi informasi tersebut, Humas Polda Jawa Barat melalui akun Instagramnya
@bidhumaspoldajabar menegaskan bahwa informasi itu adalah tidak benar atau hoaks.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B4hUf0KhOjJ/

4. Cedera Mengerikan Andrea Gomes

Disinformasi

Penjelasan :
Ramai di media sosial Twitter sebuah postingan berisi video pendek berdurasi 21 detik, video tersebut
berisi pijatan tangan dari kaki kiri pemain sepak bola Everton, Andre Gomes yang bisa kembali lurus
setelah patah. Postingan tersebut diiringi narasi "lihatlah kaki setelah cedera mengerikan".
Dilansir dari jawapos.com, video tersebut terlihat janggal. Video yang sama tersebut ternyata juga
pernah diunggah di kanal Dr. Pankaj Kumar yang berjudul Chiropractic Treatment Ankle Adjustment
dan video tersebut diunggah pada tanggal 23 Juli 2019 yang artinya video tersebut ada sebelum
insiden cederanya Andre Gomes.

Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/07/11/2019/produsen-hoax-sebar-video-kelirutentang-cedera-gomes/
https://www.youtube.com/watch?v=hmM4U6a0234

5. Rekayasa Penangkapan oleh Buser

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook tentang sebuah postingan yang mengatakan bahwa
telah terjadi rekayasa penangkapan seseorang yang membawa sabu didalam bungkus rokok.
Dinarasikan bahwa penangkapan tersebut adalah rekayasa yang dilakukan oleh oknum Buser,
disebutkan bahwa Buser menjebak seseorang yang berinisial AG sedang duduk di lokasi dekat
penyimpanan sabu.
Setelah ditelusuri, ternyata informasi mengenai rekayasa penangkapan AG yang dilakukan oleh
Buser adalah tidak benar. Hal tersebut ditanggapi oleh Kapolsek Kalideres, Kompol Khoiri yang
membantah adanya rekayasa terkait penangkapan AG. Penangkapan tersebut berawal dari
informasi adanya kurir narkoba yang melakukan transaksi narkoba dan meletakan sabu
didalam kotak rokok yang diletakan pada tiang rantai toko H Marmo di Jalan Lingkungan 3,
Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Selanjutnya, tim Buser menuju lokasi. Sesampai di lokasi,
tim menemukan seseorang yang belakangan diketahui berinisial AG sedang nongkrong sambil
memegang ponsel. Keberadaan AG di tempat tersebut (depan toko) beralasan sedang
mendownload film menggunakan wifi gratis milik toko H Marmo, karena curiga terhadap
aktivitas AG, tim selanjutnya menangkap AG. Jadi, informasi yang beredar terkait rekayasa
penangkapan yang dilakukan oleh Buser adalah suatu disinformasi, karena tidak ada rekayasa
dan AG pun sudah dibebaskan dari tuduhan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4776085/polisi-bantah-rekayasa-barang-bukti-pria-dijebak-narkoba
https://news.detik.com/berita/4775981/pria-dijebak-polisi-ditangkap-saat-sedang-cari-wi-fi-gratis
https://news.detik.com/berita/4775764/tak-terbukti-pengedar-pria-yang-viral-dijebak-polisi-dilepaskan

6. Penculikan Anak di Bogor

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai kabar penculikan seorang anak berusia 14
tahun yang berasal dari Bogor yang diketahui bernama Rizkya Azra Harmaini pada 5
November 2019.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi terkait penculikan tersebut adalah keliru.
Hal tersebut dibantah oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono
yang mengatakan bahwa kabar penculikan tersebut adalah hoaks. Berdasarkan penelusuran
polisi, Azra hanya kabur dari rumah orangtuanya dengan membawa surat izin mengemudi
(SIM) milik bapaknya. Azra ditemukan di apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada 7
November 2019. Saat ini, Azra telah dikembalikan ke pihak keluarga.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/07/16321051/polisi-info-penculikan-anak-dibogor-hoaks-rizkya-azra-hanya-kabur
https://www.suara.com/news/2019/11/07/181713/bukan-diculik-bocah-ini-kabur-untuk-cariketenangan-di-apartemen

7. Pancasila Diubah Menjadi Bahasa Cina

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan dan video yang bernarasikan “Pak @jokowi yg mulia. Bisa jelaskan ngga.
Ada apa dngan kapolri di Indonesia ini. Knpa pancasila di ubah jdi bahasa cina
.. Saya ngga ikhlas pak. Yg mndirikan pancasila tuh para ulama. Knapa jdi berubah bahasa
asing begini. Miris pak di dngernya
.. Jdi antek asing vulgar amat. :weary::triumph:”
Faktanya sumber postingan tersebut membagikan video dokumentasi aktivitas di Sebasa
Lemdiklat Polri. Sebasa sendiri merupakan singkatan dari Sekolah Bahasa. Sebasa Lemdiklat
Polri merupakan lembaga pendidikan Polri yang mengajarkan 5 bahasa asing bagi seluruh
anggota Polri se- Indonesia, diantaranya Bahasa Indonesia (bagi siswa Mancanegara),
Bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Arab dan Jepang.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=z4aXbICy4So&feature=youtu.be&t=17
https://www.youtube.com/channel/UCNGM1URir1iBvmUmb5e9zQA
https://www.youtube.com/watch?v=G4tZ5ciMpLg
https://kumparan.com/hipontianak/kisah-polisi-di-kalbar-kuasai-3-bahasa-asing-inggrisjepang-prancis-1ra7p5VHIh1

8. Menhub Budi Karya Ikut Urusi Kegiatan Masjid

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi
Karya kini ikut mengurusi kegiatan masjid. Dalam postingan tersebut, terdapat dua foto Budi
Karya. Pertama, yang mengenakan kemeja batik berwarna hitam dengan ornamen kuning
serta yang memakai kemeja putih saat berada di tengah kerumunan pelajar bersama mantan
Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, pernyataan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya ikut
mengurusi kegiatan masjid termasuk menyesatkan. Konteks pernyataan Budi Karya kala itu
adalah saat memberikan kuliah akbar dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Budi
Karya pun bukan kali itu saja berbicara tentang Islam karena dia merupakan Ketua Dewan
Pembina Masyarakat Cinta Masjid.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/464/fakta-atau-hoaks-benarkah-menhub-budi-karya-ikut-urusikegiatan-masjid

9. Menhan Prabowo dan Panglima akan Tertibkan ORMAS
Berpakaian Mirip Uniform TNI

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di Facebook sebuah foto artikel iNews.id yang memperlihatkan Menteri
pertahanan Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Foto artikel itu lantas menjadi
perdebatan karena memuat berita seolah-olah Menhan dan Panglima akan menertibkan
ormas yang berpakaian mirip uniform TNI.
Faktanya, foto artikel tersebut adalah foto hasil suntingan. Berdasarkan hasil penelusuran
ditemukan artikel asli yang menampilkan foto ketika Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto
bertemu dengan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Artikel yang dimuat di iNews.id
tersebut berjudul "Menhan Prabowo dan Panglima TNI Bertekad Wujudkan Postur
Pertahanan Negara Andal". Dalam artikel tersebut, tidak ditemukan pernyataan "Menhan
Prabowo dan Panglima akan menertibkan ORMAS yang berpakaian mirip uniform TNI sesuai
Undang-undang nomor 16 tahun 2017 pasal 59" seperti yang ditulis di gambar yang kini
beredar luas di media sosial tersebut.
Link Counter :
https://www.inews.id/news/nasional/menhan-prabowo-dan-panglima-tni-bertekad-wujudkanpostur-pertahanan-negara-andal?

10. DPR Segera Panggil Menag Soal Larangan Cadar dan
Cingkrang Bahkan Mempertanyakan Apakah Kutang Gede
Sebelah Juga Dilarang

Disinformasi

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah gambar tangkapan layar dari
sebuah artikel yang dimuat oleh Republika.co.id dengan judul "DPR Segara Panggil Menag
Soal Larangan Cadar dan Cingkrang Bahkan Mempertanyakan Apakah Kutang Gede
Sebelah Juga Dilarang". Pada gambar tangkapan layar tersebut terlihat bahwa artikel
tersebut dipublikasikan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019.
Setelah ditelusuri, gambar tangkapan layar yang diunggah di Facebook tersebut merupakan
hasil suntingan dari judul asli artikel yang dipublikasikan oleh Republika.co.id. Faktanya judul
artikel Republika.co.id yang dipublikasikan pada Kamis, 31 Oktober 2019 adalah "DPR
Segera Panggil Menag soal Larangan Cadar dan Cingkrang".
Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/q08cae430/dpr-segera-panggil-menag-soal-larangan-cadardan-cingkrang

Laporan Isu Hoaks 9 November 2019

1. Yasonna Laoly Salah Masuk Mobil

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook tentang Yasonna Laoly salah masuk mobil.
Setelah ditelusuri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyangkal bahwa Yasonna
Laoly salah masuk mobil ketika dicecar wartawan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK). Menurut Kemenkumham,
Yasonna sudah memasuki mobil yang benar. Tidak benar ada berita menuliskan pak Yasonna
Laoly salah menaiki mobilnya atau menuliskan Menkumham Yasonna sudah menaiki mobil
tamu, lalu turun dan berpindah ke mobilnya yang berada di belakang, kata Kepala Bagian
Protokoler dan Keamanan Kemenkumham Ardian Nova Christiawan dalam keterangan pers,
Kamis, 7 November 2019.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1269690/kemenkumham-bantah-yasonna-salah-mobil-saatditanya-perpu-kpk/full&view=ok
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106143411-20-446062/kemenkumham-bantahyasonna-salah-masuk-naik-mobil
https://www.merdeka.com/peristiwa/klarifikasi-kemenkum-ham-soal-menteri-yasonna-disebutsalah-masuk-mobil.html

2. Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil Walikota Serang
Subadri Usuludin

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial akun Facebook mengatasnamakan Wakil Walikota Serang Subadri
Usuludin yang mengirimi permintaan pertemanan.
Dilansir dari bantennews.co.id, masyarakat sepertinya harus waspada terhadap segala
tindak kejahatan di media sosial. Seperti diungkapkan Wakil Walikota Serang, Subadri
Usuludin. Subadri menjelaskan bahwa akun media sosial Facebooknya dipalsukan, bahkan
akun tersebut juga melakukan penipuan dengan meminta minta pulsa. Dalam Instagram
resminya @subadriushuluofficial, Subadri menghimbau kepada masyarakat dimohon untuk
hati-hati terhadap akun tersebut dan akun resmi pribadinya tidak pernah meminta uang tunai
atau sejumlah pulsa.
Link Counter :
https://www.bantennews.co.id/waspada-akun-sosmed-wakil-walikota-serang-dipalsukanuntuk-modus-penipuan/
http://bantehttps://instagram/subadriushuluofficialnraya.com/berita/2019/11/07/10964/waspad
a-akun-facebook-wakil-walikota--palsu
https://www.instagram.com/p/B4gugDEAqEg/?igshid=lppbfo1a1bj8

3. Kebijakan Biaya Tilang Terbaru, Kapolri Baru Mantap

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kembali di media sosial postingan berantai mengenai biaya tilang terbaru,
sebelumnya juga sempat beredar postingan berantai yang menyebutkan biaya tilang untuk
pelanggaran tidak ada STNK yaitu Rp 500.000 namun dalam postingan kali ini pelanggaran
tidak ada STNK disebutkan yaitu berjumlah Rp 50.000 ribu.
Kompol Fahri Siregar, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Dengan banyaknya hoaks yang beredar, Polisi menghimbau
agar masyarakat lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya saat mendapatkan informasi
yang belum valid kebenarannya.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/otomotif/read/4106365/viral-biaya-tilang-baru-polisi-itu-hoaks

4. Undangan Seminar Mengatasnamakan BPK RI

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar surat undangan seminar yang mengatasnamakan Sekretariat Jenderal Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Faktanya, BPK RI melalui website resmi bpk.go.id memberikan pengumuman bahwa
undangan kegiatan Seminar / Kursus / Workshop / Bimbingan Teknis yang
mengatasnamakan BPK atau seolah bekerjasama dengan BPK merupakan upaya penipuan
oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam pengumuman tersebut juga terdapat
himbauan untuk para stakeholders BPK agar tetap waspada dan berhati-hati. Apabila ada
yang menerima undangan mengatasnamakan BPK dan diragukan keasliannya, maka dapat
menghubungi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Biro Humas dan Kerja Sama
Internasional BPK RI pada alamat kantor dan email, serta nomor telepon yang tertera pada
website bpk.go.id
Link Counter :
https://bpk.go.id/news/waspada-penipuan-yang-mengatasnamakan-bpk

5. Bayi yang Sering Digendong Bisa ‘‘Bau Tangan’’

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar mitos keliru di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa bayi yang terlalu
sering digendong akan “bau tangan”.
Faktanya, dilansir dari today.line.me, anggapan tersebut merupakan mitos belaka, beberapa
penelitian yang menjelaskan bahwa anak yang sering berdekatan secara fisik dengan kedua
orangtuanya memiliki perkembangan otak dan tubuh yang lebih baik. Fakta lainnya,
menggendong bayi dapat mempererat ikatan antara orangtua dan anak serta hal tersebut
merupakan salah satu langkah untuk menenangkannya. Bayi lama-kelamaan pasti akan
beradaptasi dengan stimulus dari lingkungan sekitar, pencernaannya pun jadi lebih baik. Di
saat itulah frekuensi menggendong bayi juga sebaiknya dikurangi, terutama ketika bayi mulai
belajar tengkurap dan merangkak, lebih seringlah biarkan bayi di alas untuk membantu
perkembangan motoriknya. Mengurangi juga bukan berarti tidak menggendong sama sekali.
Biar tidak bosan bisa ajak main atau jika sibuk orangtua dapat memberikan anak mainan
yang membuat dia tertarik untuk mengeksplor.
Link Counter :
https://today.line.me/id/pc/article/Tak+Membuat+Bayi+Bau+Tangan+Ternyata+Ini+Manfaat+Se
ring+Menggendong-1RB2Bm
https://www.liputan6.com/health/read/3976609/sering-digendong-bayi-bisa-bau-tangan
https://she.id/article/7484/terlalu-sering-menggendong-bayi-benarkah-mitos-bau-tangan.html

6. Aipda Nabud Salama Ditembak Rekannya Aiptu Purwanto

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, sebuah postingan yang narasinya
menyatakan bahwa kasus polisi tembak polisi kembali terjadi, Aipda Nabud Salama ditembak
rekannya, yaitu Aiptu Purwanto.
Faktanya, melansir dari berita detik.com, Kapolres Donggala AKBP Dadan Wahyudin
menyatakan bahwa Aipda Nabud Salama bukan ditembak, melainkan tertembak oleh senjata
yang dipegang Aiptu Purwanto. Peristiwa itu diduga karena keteledoran atau kelalaian
anggota dalam penggunaan senjata.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/4778199/polisi-donggala-aipda-nabud-tertembak-senjata-milikaiptu-purwanto
https://www.tribunnews.com/regional/2019/11/09/2-anggota-polsek-sirenja-jadi-korbankapolres-donggala-bantah-adanya-baku-tembak

7. Anggota DPR RI, Mulan Jameela Tempuh Sekolah Dasar 3
Tahun

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook tentang Mulan Jameela tempuh sekolah
dasar 3 Tahun.
Faktanya setelah ditelusuri Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Hani Tahapari mengatakan
hal tersebut semata-mata merupakan human error. “Salah ketik saja, maklumlah, kita cuma
manusia biasa," ujar Hani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019). Hani pun sudah
mengecek kepada pihak yang ditugaskan untuk mengunggah data tersebut bahwa memang
benar hanya salah ketik. Selain itu, Hani menambahkan bahwa tidak ada unsur apa pun
dalam kesalahan ketik tersebut. Saat disinggung terkait kebenaran riwayat pendidikan Mulan
Jameela, Hani mengatakan jika data sudah diperbaharui. "Data yang sudah diperbaharui di
website kami, itulah yang paling benar dan dapat dijadikan informasi”.
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/06/054500065/ramai-soal-riwayat-pendidikanmulan-jameela-dpr-salah-ketik-saja?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/08/054400765/-klarifikasi-riwayat-pendidikanmulan-jameela?page=all

8. Penutupan Perlintasan Kereta Karena Menunggu Masinis
Jajan di Warung

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang penutupan
perlintasan kereta karena menunggu masinis jajan di warung. Postingan tersebut dengan
narasi "G lucu sih, lbh trlihat sombong, dan mrasa penting, pamer jabatan sebagai masinis?
Cut aja msh bnyak yg lbh menghargai dn menghormati org lain, itu yg kecegat palang pintu
pasti emosi tingkat dewa”.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran penutupan perlintasan tersebut karena proses naik
turun penumpang bukan karena menunggu masinis membeli makanan di warung. Hal
tersebut dikarenakan Stasiun Parungkuda, Sukabumi yang kecil dan emplasemen stasiun
yang tidak cukup panjang, sehingga posisi Semboyan 10 G yang merupakan tanda berhenti
lokomotif berada sejajar dengan perlintasan sebidang. Vice President Communication PT
KAI, Edi Kuswoyo mengatakan bahwa yang turun ke jalan bukanlah masinis melainkan
asisten masinis, Sedangkan masinisnya tetap berada di lokomotif.
Link Counter :
https://bisnis.tempo.co/read/1269937/kai-tanggapi-video-petugas-kereta-turun-di-perlintasansebidang
https://kumparan.com/kumparannews/kai-jelaskan-ramai-masinis-jajan-ke-warung-saatkereta-di-perlintasan-1sDD57mLdnw
https://kai.id/information/full_news/2869-kai-klarifikasi-video-petugas-turun-dari-lokomotif-diperlintasan-sebidang

9. Driver Ojek Online Dimaki Calon Mertua

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar viral di media sosial Facebook, video pendek seorang ibu-ibu yang memarahi driver
ojek online sebagai bentuk pengorbanan dari cinta.
Faktanya video pendek tersebut merupakan potongan syuting dari penyanyi Denny Caknan
yang berjudul Tanpo Tresnamu dan bukan kejadian sebenarnya. Melalui Insta Storynya,
Denny Caknan juga turut memposting potongan lainnya terkait dengan video tersebut.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/seleb/2019/11/08/video-viral-driver-ojek-online-dimaki-calonmertua-fakta-dibaliknya-dijamin-bikin-ambyar
https://www.youtube.com/watch?v=sYpuN5flUSo
https://www.dream.co.id/news/fakta-ibu-marah-ke-driver-ojol-191108y.html

Laporan Isu Hoaks 10 November 2019

1. Surat Edaran Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
Mengatasnamakan Kemendikbud

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar surat edaran di media sosial yang berisi mengenai pelaksanaan program
Indonesia pintar yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama negeri maupun
swasta seluruh Indonesia tertanggal 7 November 2019.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa surat edaran tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam postingannya pada akun Twitternya yang mengatakan
untuk waspada terhadap surat edaran palsu dan mencantumkan gambar surat edaran palsu
tersebut.
Link Counter :
https://twitter.com/DikdasmenDikbud/status/1192692811436478465?s=19
http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Surat-Palsu-tentang-PIP_7Nov-2019.jpg

2. Loker Tenaga Kebersihan Kebun Binatang Ragunan pada
Awal November 2019

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pada website jual beli online, sebuah informasi lowongan pekerjaan sebagai tenaga
kebersihan yang mengatasnamakan pihak Kebun Binatang Ragunan.
Faktanya informasi tersebut dibantah oleh pihak Kebun Binatang Ragunan pada akun media
sosial resminya, bahwa informasi lowongan pekerjaan tersebut tidak tepat. Setiap Informasi
resmi terkait Taman Margasatwa Ragunan hanya akan diumumkan pada sosial media resmi
dan website kita ragunanzoo.jakarta.go.id.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B4oQUyHgheS/?igshid=ttms77xpm4w2

3. Surat Fogging Berbayar Mengatasnamakan Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana Singkawang

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah surat mengatasnamakan Tim Kesehatan Lingkungan Unit
Penanggulangan Wabah Penyakit Demam Berdarah (DBD) Provinsi Kalimantan Barat. Dalam
surat tersebut juga terdapat biaya Fogging Insect Sprey dikenakan biaya Rp 30.000 ribu per
liter dan harga Fumigasi Rp 30.000 ribu per 100 CC.
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Besar Berencana Singkawang Kalimantan Barat,
Achmad Kismed mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan
Fogging atau pengasapan Demam Berdarah (DBD) secara berbayar kepada masyarakat.
Achmad menghimbau kepada masyarakat Singkawang untuk berhati-hati bila menemukan
ada oknum petugas yang mengaku dari Tim Kesehatan untuk melakukan Fogging secara
berbayar. Jika ada petugas yang coba-coba meminta bayaran dalam hal Fogging atau Abate
tolong hubungi Dinas Kesehatan terlebih dahulu.
Link Counter :
https://kalbar.antaranews.com/berita/392306/fogging-berbayar-dinkes-singkawang-bantahselebaran

4. Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Karena Tamu Luar
Negeri Hanya Mau Bertemu Anies

Disinformasi

Penjelasan :
Salah satu akun di media sosial telah memposting sebuah pernyataan yang berisi bahwa
wacana pemindahan Ibu Kota itu dikarenakan tamu-tamu yang datang dari luar negeri cuma
mau bertemu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya pernyataan dalam postingan tersebut tidak benar.
Saat diwawancarai Tempo pada 19 Agustus 2019, Jokowi memaparkan alasan pemindahan
Ibu Kota yakni karena di Jakarta terancam banjir, penurunan muka tanah, macet, dan polusi
udara.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1238028/wawancara-eksklusif-jokowi-paparkan-alasan-ibukota-harus-pindah
https://tirto.id/jokowi-ungkap-alasan-pindahkan-ibu-kota-di-pidato-kenegaraan-2019-egoz?
fbclid=IwAR3Ik8EnbLDw83zU-DM3wPDFxJSFJytGTjsitK3GFDTZLVeAhc8PA28JR6w

Disinformasi

5. Rusia Bersholawat

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook video sekelompok orang sedang bersholawat. Pada unggahan

video terdapat teks bertuliskan Rusia Bersholawat, yang kemudian dijadikan narasi oleh
pemilik akun yang mengunggah video tersebut.
Setelah ditelusuri video yang diklaim sebagai Rusia Bersholawat merupakan cuplikan konser
Sharifah Khasif Fadzilah Syed Mohd Badiuzzaman Al Yahya, seorang qariah ternama
Malaysia. Melansir dari media online Malaysia, UtusanOnline video diambil saat Sharifah
Khasif sedang melantunkan qasidah di Sarajevo, Bosnia Herzegovina pada tahun 2017,
sehingga klaim yang menyebutkan video tersebut merupakan acara Rusia Bersholawat
adalah tidak tepat.
Link Counter :
https://www.mainmain.id/r/3874/awas-disinformasi-konten-rusia-bersholawat-manfaatkanmomen-maulid-nabi
https://www.youtube.com/watch?v=X7lKWPaguu4

6. Video Biota Laut Cantik

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video biota laut tampak sebuah hewan yang
sangat lentur bergerak-gerak di dalam air. Bagian atas mirip ubur-ubur, sedangkan bagian
bawahnya seperti cacing melingkar yang dikelilingi manik-manik.
Faktanya adalah setelah ditelusuri lebih lanjut video tersebut adalah hasil sinema 4 dimensi
atau animasi komputer yang sempat diunggah akun Instagram milik Southarena pada 12
September 2017. Jadi bukan biota laut yang ada di alam melainkan hasil karya animasi
seseorang.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/09/11/2019/animasi-hewan-laut-yangmenakjubkan/
https://twitter.com/PicPedant/status/1192283297298239490
https://www.instagram.com/p/BY7rWrwAeVm/?utm_source=ig_web_copy_link

7. Nata Ditolak Minta Biaya Tiket Oleh Pemda Purwakarta
dan Pemprov Jabar

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Twitter, postingan yang menyatakan bahwa Nata
Sutisna anak tukang warung nasi dapat beasiswa ke Tunisia, ditolak minta biaya tiket oleh
Pemda Purwakarta dan Pemprov Jawa Barat.
Faktanya, dilansir dari Liputan6.com, Nata Sutisna membantah adanya penolakan beasiswa
dari pihak Pemkab dan Disdik Purwakarta. Karena Nata Sutisna sendiri belum bertemu
dengan pihak Pemkab dan Disdik Purwakarta, jadi tidak ada kata menolak.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/4106308/cerita-sebenarnya-soal-beasiswa-natasutisna-yang-heboh-di-media-sosial

8. Menggunakan Handphone Dekat Kompor Bisa Memicu
Ledakan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp berisi informasi bahaya yang mengancam jika
menggunakan handphone di dekat kompor akan dapat memicu ledakan.
Faktanya, dilansir dari cnnindonesia.com, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
membantah isu ini. Menurut Peneliti Utama Elektromagnetik Desain LIPI, Harry Arjadi ponsel
tidak menyebabkan kompor yang ada di dapur meledak. Adapun penyebab kompor bisa
meledak karena adanya kebocoran gas elpiji bukan disebabkan oleh memainkan ponsel atau
menaruh ponsel saat di dapur. Harry menyarankan jika dapur disematkan pintu tersendiri,
pemilik rumah harus selalu membuka pintu. Sebab jika terjadi kebocoran gas dan pintu dapur
dalam keadaan tertutup, potensi kompor cepat meledak bakal terjadi karena tidak ada
sirkulasi udara yang masuk.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191017142108-185-440365/mengungkap-mitosbahaya-pakai-hp-dekat-kompor
https://kabarberita.id/mitos-bahaya-hp-di-dekat-kompor-fakta-atau-bukan/

Laporan Isu Hoaks 11 November 2019

1. Lowongan Kerja PT Transportasi Gas Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi di media sosial yang mengatakan bahwa telah dibuka
lowongan pekerjaan bagian Plant Operational Staff yang mengatasnamakan PT Transportasi
Gas Indonesia.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya melalui akun resmi media sosial milik PT Transportasi
Gas Indonesia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dalam postingannya
menghimbau agar tetap waspada terhadap segala penipuan berkedok penerimaan karyawan
baru PT Transportasi Gas Indonesia, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guna
mengambil keuntungan pribadi.
Link Counter :
https://twitter.com/pt_transgasindo/status/1192381389217263616?s=19

2. Nota Permintaan Data dan Dokumen Barang Kiriman
Mengatasnamakan Bea Cukai

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar surat yang berisi nota permintaan data dan dokumen barang kiriman yang
mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam surat itu, pihak pengirim dan
penerima barang diminta melunasi sejumlah uang untuk melengkapi pembayaran pajak bea
dan cukai serta pembayaran jaminan/pertanggungjawaban sementara.
Terkait hal tersebut, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui akun Twitter resminya
@beacukaiRI menegaskan bahwa surat tersebut adalah palsu dan bukan dikeluarkan oleh
pihak Bea Cukai. Pihak Bea Cukai menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada
apabila menerima surat seperti yang beredar tersebut.
Link Counter :
https://twitter.com/beacukaiRI/status/1191914181970120705

3. Lowongan Kerja PDAM Kabupaten Tegal

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar selebaran yang berisi informasi mengenai lowongan kerja yang
mengatasnamakan PDAM Kabupaten Tegal. Disebutkan bahwa pihak PDAM Kabupaten
Tegal membutuhkan posisi Supervisi dan Staff Administrasi.
Faktanya, informasi terkait lowongan kerja tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut
ditegaskan oleh pihak PDAM Kabupaten Tegal dalam situs resminya yang mengatakan
bahwa informasi terkait penerimaan karyawan PDAM Kabupaten Tegal yang beredar dalam
selebaran tersebut adalah tidak benar/palsu.
Link Counter :
https://pdamkabtegal.com/blog/2019/03/27/pengumuman/
https://twitter.com/PDAM_kabtegal/status/1192357082223132673

Hoaks

4. Pulang Dari Nikahan Mantan Langsung Bunuh Diri

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video seorang laki-laki yang datang di acara pernikahan
mantan pacarnya sepulang dari acara pesta pernikahan laki-laki tersebut dikabarkan bunuh diri dengan
cara gantung diri di area persawahan.
Faktanya hal tersebut adalah hoaks setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut karena terdapat
perbedaan jaket yang dikenakan dan sepatu yang digunakan. Kejadian pada video tersebut
sebenarnya seorang pria warga Kampung Bojong Bubu RT 03 RW 03 Kecamatan Solokan Jeruk,
Kabupaten Bandung yang bunuh diri di pohon mangga di Dusun Cikalama, RT 02 RW 10, Desa
Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Link Counter :
https://www.harapanrakyat.com/2019/11/viral-video-bunuh-diri-diisukan-di-pamarican-ciamis-inifaktanya/
https://notif.id/2019/7170/news/pria-asal-solokanjeruk-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-pohon-mangga/
https://www.youtube.com/watch?v=6TT9jMgvGhs&list=PL76Er9dSWhD0tzFXmjD1HGxihUSZjV0A&index=5

Disinformasi

5. Persiapan Muslim Saat Idul Fitri Untuk Memberikan Makan Umat Hindu.

Penjelasan :
Beredar video sekumpulan pria berpeci jilati peralatan makan di masjid dengan judul "persiapan
muslim saat memberi makan umat hindu". Dalam video tersebut memperlihatkan sesuatu yang tidak
pantas saat mempersiapkan peralatan makan. Peralatan makan seperti piring, sendok dan mangkuk
dibersihkan dengan cara diludahi kemudian dijilat.
Faktanya video tersebut menceritakan bahwa sekumpulan pria tersebut dari komunitas agama
Dawoodi Bohra. Komunitas tersebut berasal dari negara Yaman dan India Barat. Orang-orang dari
komunitas tersebut punya kebiasaan tidak menghabiskan makanan. Itulah sebabnya mereka selalu
menjilati semua peralatan makan untuk memastikan tidak ada makanan yang terbuang. Di samping itu
ada satu hal yang meyakinkan bahwa ini benar-benar tradisi dari Bohra, yaitu pada peci yang
dikenakan. Motif peci yang digunakan oleh pria-pria dalam video viral itu sama persis dengan orangorang beragama Bohra. Selain itu video viral tersebut bukan saat hari raya Idul Fitri melainkan memang
tradisi makan bersama dari agama Bohra.

Link Counter :
https://food.detik.com/info-kuliner/d-4766696/ini-fakta-video-viral-pria-berpeci-jilati-peralatan-makan-dimasjid
https://vimeo.com/282586776
https://english.factcrescendo.com/2019/06/15/eid-special-preparation-by-muslims-for-hindus/

Disinformasi

6. Gebrakan Nadiem 22 Organisasi Guru 4 November

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial facebook dan pesan berantai dengan narasi
GEBRAKAN NADIEM ikatan guru Indonesia bersama 22 organisasi guru dan komunitas guru diundang
khusus mendikbud Nadiem tanggal 4 November 2019. Nadiem membuka pembicaraan dengan
meminta seluruh undangan tidak mengangkat masalah tapi memberikan solusi.
Setelah ditelusuri terkait hal tersebut, Berkaitan dengan beredarnya pesan tersebut, Pengurus Ikatan
Guru Indonesia (IGI) mengeluarkan pernyataan bahwa rilis tersebut telah ditambah pernyataan oleh
pihak lain. Dalam klarifikasi melalui surat nomor 021.1/PMP/00715/XI/2019, IGI menyatakan, yang
beredar di masyarakat adalah 10 butir usulan mereka kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Berita atau
rangkuman usulan dari IGI yang beredar berjudul GEBRAKAN NADIEM dengan isi yang sama persis
dengan usulan dari IGI, namun dibawah point ke-10 Bukan merupakan tanggung jawab kami (IGI)
karena berita atau rangkuman usulan tersebut diubah judulnya oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab," demikian tertulis dalam surat itu.

Link Counter :
https://tekno.tempo.co/read/1269915/beredar-pesan-berjudul-gebrakan-nadiem-ini-klarifikasiigi/full&view=ok

Disinformasi

7. Kritik Anies, William PSI Dipecat DPRD Jakarta

Penjelasan :
Beredar sebuah video di Media Sosial Youtube dengan judul "Kritik Aniess, WIlliam PSI Dipecat
DPRD Jakarta Sukurrin".
Setelah ditelusuri dalam video tersebut tidak ditemukan sama sekali fakta bahwa William politisi
Partai Solidaritas Indonesia dipecat dari keanggotaan DPRD DKI Jakarta. Adapun narasi berita
yang dibacakan oleh pengisi suara dalam video tersebut berasal dari artikel berita yang dimuat di
situs suara.com pada Selasa, 05 November 2019, 14:38 WIB yang berjudul “William Terancam
Dipecat dari DPRD DKI karena Bongkar Skandal Lem Aibon”. Selanjutnya video tersebut juga
hanya berisi salinan artikel dari berita lain, yakni “Soal Lem Aibon Rp 82 M, Pengamat: PSI Tampar
Muka Sendiri” dari situs politik.rmol.id, dimuat pada 31 Oktober 2019, 09:14 Wib. Dari artikel berita
yang dikutip oleh video tersebut tidak ada yang menyebutkan William dipecat, hanya saja dalam
berita di suara.com William baru dikatakan akan terancam mendapatkan sanksi jika terbukti
bersalah. Kesimpulannya Judul pada video tersebut yang menyebutkan William dipecat dari DPRD
DKI Jakarta tidaklah benar.

Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/11/05/143817/william-terancam-dipecat-dari-dprd-dki-karenabongkar-skandal-lem-aibon
https://politik.rmol.id/read/2019/10/31/408473/soal-lem-aibon-rp-82-m-pengamat-psi-tampar-mukasendiri
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/11/16595931/pansus-sejarah-akan-mencatat-aniesmampu-tuntaskan-tugas-tanpa-wagub?page=all
https://nusantara.rmol.id/read/2019/08/08/398589/kinerja-anies-bakal-semakin-kinclong-jikadidampingi-wagub

8. Belalang Berwarna Pelangi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di Facebook sebuah foto gambar belalang yang tubuhnya berwarna
pelangi atau rainbow, postingan tersebut ditambahkan narasi yaitu belalang pelangi -Kosta
Rika.
Faktanya foto belalang yang berwarna pelangi tersebut bukanlah yang sebenarnya,
melainkan gambar dalam kontes Photoshop yang diselenggarakan oleh Worth 1000
(sekarang bernama Design Crowd). Gambar pelangi itu di ciptakan oleh seorang peserta
yang secara digital memasukkan banyak warna ke dalam foto belalang dengan penampilan
asli yang terlihat lebih lembut.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/rainbow-grasshopper/

9. Antibiotik Mengobati Batuk dan Pilek

Disinformasi

Penjelasan :
Penyakit batuk dan pilek merupakan penyakit yang umum dialami setiap orang. Pada saat
batuk dan pilek menyerang, banyak orang yang memilih mengonsumsi antibiotik untuk
menyembuhkan penyakit ini.
Faktanya menurut Harry Parathon, Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba batuk
dan pilek tidak perlu diatasi menggunakan antibiotik. Untuk mengobati batuk dan pilek
penderita hanya memerlukan istirahat, minum cukup air putih, mengonsumsi sayur, buah dan
rutin mengeluarkan lendir dalam tubuh. Harry menjelaskan bahwa penggunaan antibiotik
berlebihan juga berisiko menimbulkan resistensi, yang menurunkan risiko pemulihan penyakit.
hal tersebut dikarenakan ketika bakteri kebal dengan banyak antibiotik maka penderita tidak
dapat diobati dengan antibiotik apapun. Harry menyarankan masyarakat berkonsultasi
terlebih dulu sebelum mengonsumsi antibiotik. Bila perlu, pasien bisa meminta pemeriksaan
laboratorium yang meyakinkan pentingnya antibiotik sebab menurutnya tak semua gangguan
pada tubuh harus diatasi dengan antibiotik, kecuali yang sudah mengganggu fungsi tubuh,
produktivitas, dan pertumbuhan.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4227217/batuk-pilek-tak-butuh-antibiotik-ini-yangsebenarnya-lebih-dibutuhkan
https://www.suara.com/health/2017/11/14/184129/alami-demam-jangan-buru-buru-konsumsiantibiotik

Laporan Isu Hoaks 12 November 2019

1. Toko Obat Akhir 1800-an Memiliki Simbol Daun Ganja

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah foto populer yang beredar secara online menyatakan untuk memperlihatkan
sebuah Toko Obat dari Simbol Daun Marijuana tahun 1800-an sebagai Logo. Foto hitam
dan putih tua tampak memperlihatkan sekelompok pria berdiri di luar toko, bersama
dengan satu anak.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu tidak benar. Foto itu sebenarnya adalah
seni Photoshop yang pintar menggunakan montase gambar yang berbeda. Ini sering
muncul di ruang internet di bagian meme lucu.
Link Counter :
http://www.hoaxorfact.com/history/drug-store-late-1800s-marijuana-leaf-symbol.html

2. NASA Memprediksikan Asteroid Akan Menghantam Bumi
5 Hari Sebelum Natal 2019

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter mengenai NASA yang memprediksikan asteroid akan
menghantam bumi 5 hari sebelum Natal 2019. Informasi tersebut diawali dari adanya
artikel yang mengatakan bahwa bumi dalam keadaan bahaya karena akan ada asteroid
besar yang jatuh menghantam bumi. Artikel tersebut menjelaskan jika asteroid yang
dikenal sebagai 216258 2006 WH1 mendekati bumi dan mengancam keselamatan.
Setelah ditelusuri NASA tidak membuat pengumuman peringatan tersebut, NASA
menyatakan bahwa bumi dalam keadaan aman, tidak ada asteroid yang akan
menghantam bumi pada 5 hari sebelum Natal. Paul W. Chodas, sebagai Director of the
Center for Near Earth Object Studies menyatakan bahwa asteroid 216258 2006 WH1 tidak
berbahaya. Asteroid tersebut hanya akan mendekati bumi. Para astronom telah
mengamati posisi asteroid ini selama 13 tahun, NASA dapat memprediksikan jarak
terdekatnya ke bumi hingga 200 tahun kedepan dan dapat dipastikan bahwa asteroid ini
tidak akan mengenai bumi.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/asteroid-hit-earth-on-christmas/

3. Foto Rekonstruksi Polisi atas Kasus Penyiraman Air
Keras Novel Baswedan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di sosial media Twitter sebuah unggahan yang menampilkan hasil tangkapan
layar dari JawaPos.com dengan narasi polisi melakukan rekonstruksi penyiraman Novel
Baswedan dan di bawah foto dalam gambar tangkapan layar berita itu, terdapat
keterangan yang berbunyi: "Rekonstruksi kasus penyiraman terhadap penyidik senior
KPK, Novel Baswedan.
Setelah ditelusuri, foto tersebut memang pernah dimuat oleh JawaPos dengan judul
"Ketika Wartawan Memerankan Adegan Penyiraman Air Keras Novel Baswedan". Namun
terdapat suntingan pada hasil tangkapan layar yakni pada bagian bawah foto. Keterangan
foto asli di JawaPos.com berbunyi: "Tiga wartawan yang tergabung dalam wadah jurnalis
anti korupsi saat melakukan aksi teatrikal penyiraman air keras terhadap penyidik KPK,
Novel Baswedan...". Kesimpulannya hasil tangkapan layar tersebut telah disunting dan
yang melakukan rekonstruksi tersebut bukanlah polisi tetapi wartawan yang sedang
mengadakan aksi teatrikal.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/06/2017/ketika-wartawanmemerankan-adegan-penyiraman-air-keras-novel-baswedan/http://jawapos.com/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/473/fakta-atau-hoaks-benarkah-foto-ini-diambil-saatrekonstruksi-polisi-atas-kasus-penyiraman-air-keras-novel-baswedan

4. Garam Pink Himalaya Lebih Sehat

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa garam pink Himalaya
lebih sehat dibanding dengan garam dapur pada umumnya.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa khasiat dari garam pink Himalaya tersebut
adalah keliru. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hipertensi
Indonesia (PERHI) Dr Tunggul D Situmorang, SpPD-KGH, FINASIM mengatakan produkproduk alternatif hendaknya dipilih sesuai bukti yang jelas melalui penelitian, sehingga
belum dapat dipastikan bahwa garam Himalaya punya hasil yang baik untuk penderita
hipertensi. Beliau juga mengatakan bahwa Kedokteran menerima hal yang sudah based
on evidence, bukan soal testimoni. Hal yang sama juga ditanggapi oleh pendiri sekaligus
Direktur The University of Arizona Center for Integrative Medicine, Andy Weil yang
mengatakan bahwa tidak ada studi ilmiah tentang itu, garam pink tidak lebih istimewa
manfaatnya bagi kesehatan. Menurut Weil, garam biasa sama sehatnya dengan garam
pink. Pembedanya hanyalah garam pink terlihat lebih cantik dan harganya lebih mahal.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4750342/tren-garam-pink-himalaya-diklaimlebih-sehat-ini-kata-ahli-hipertensi
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/11/01/phi8o2366-garam-pinkhimalaya-ternyata-tak-punya-khasiat-istimewa

5. Foto Mengerikan Mulut Penuh Gigi

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar foto di media sosial yang menunjukkan mulut tampak penuh dengan gigi,
disebut karena kondisi langka hyperdontia. Dalam unggahan yang berbeda, ada yang
menjelaskan bahwa foto tersebut milik seorang pasien di India yang di dalam mulutnya
terdapat 232 gigi.
Faktanya, benar ada kondisi medis bernama Hyperdontia. Dikutip dari PubMed,
Hyperdontia ini terjadi ketika di mulut tumbuh struktur mirip seperti gigi di luar dari 20 gigi
susu dan 32 gigi permanen yang biasanya ada. Menurut penelusuran detikcom tidak
menemukan foto digunakan dalam berbagai kasus Hyperdontia yang dilaporkan. Pada
tahun 2014 lalu memang pernah ada satu pasien remaja bernama Ashik Gavai di India
dioperasi karena terdapat 232 struktur mirip gigi di mulutnya. Tapi gigi-gigi tersebut tumbuh
di dalam gusi, tidak menyembul keluar. Penelusuran lainnya oleh halaman pencari fakta
Snopes menemukan gambar Hyperdontia yang ramai dibagikan di media sosial memiliki
tanda sudah diedit secara digital. Ada beberapa gigi yang tampak diduplikasi sehingga
seolah-olah mulut tampak penuh oleh gigi. Selain itu Snopes juga menemukan bahwa
gambar Hyperdontia yang viral sudah mulai muncul sejak tahun 2010 di situs cerita fiksi.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4779924/foto-mengerikan-mulut-dengan-232gigi-karena-kondisi-langka-asli-atau-hoax
https://www.snopes.com/fact-check/hyperdontia-supernumerary-teeth/

6. Pemerintah Denmark Setujui Penggunaan Cadar

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah pada media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan seorang Polisi
memeluk perempuan yang memakai cadar atau niqab dan diklaim pada narasi
unggahannya bahwa Pemerintah Denmark telah menyetujui penggunaan cadar atau
niqab.
Faktanya klaim pada unggahan tersebut berbanding terbalik. Sejak Mei 2018 pihak
Pemerintah Denmark telah mengesahkan undang-undang yang melarang pengenaan
penutup muka yang biasa dikenakan perempuan muslim di muka publik, dan peraturan
tersebut mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2018. Sementara itu, peristiwa yang terekam
dalam video unggahan adalah momen ketika aksi penolakan aturan pelarangan cadar di
Ibu Kota Kopenhagen.
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAV2ewb-cek-fakta-parlemen-denmarkmenyetujui-penggunaan-cadar-ini-faktanya
https://news.okezone.com/read/2018/09/27/18/1956462/kepolisian-denmark-selidikianggotanya-yang-tertangkap-kamera-peluk-perempuan-berniqab
https://dunia.tempo.co/read/1112835/parlemen-denmark-berlakukan-pelarangan-burqahari-ini

7. Jokowi Pakai Kaos Bertuliskan 'Aibon'

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah sebuah foto Presiden Joko Widodo yang tampak sedang berjalan dengan Ketua
Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan terlihat pada foto tersebut Presiden Jokowi
memakai kaos berwarna kuning dengan tulisan "CHEAP & CHEERFUL HERE'S THE Aica
Aibon".
Faktanya foto yang menampilkan Presiden Jokowi dengan Airlangga Hartarto telah melalui
proses digital editing pada bagian kaos yang mereka kenakan. Setelah ditelusuri diketahui
bahwa foto tersebut diambil pada 24 Maret 2018 di di Kompleks Istana Kepresidenan
Bogor, dan pada foto aslinya terlihat bahwa kaos yang dikenakan Jokowi dan Airlangga
Hartarto adalah kuning dan putih polos tanpa tulisan maupun gambar.
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2AnQdN-sindir-anies-jokowi-pakai-kaosbertuliskan-aibon-ini-faktanya
https://netz.id/gallery/2018/03/24/00516-01016/1003240318/kaos-kuning-jokowi-sinyalcawapres-untuk-partai-golkar/
https://www.merdeka.com/politik/makna-kaos-kuning-jokowi-ketum-golkar-sebut-silakanterjemahkan-sendiri.html

8. Foto Anggota TNI Berhasil Merebut Markas Organisasi
Papua Merdeka (OPM)

Disinformasi

Penjelasan:
Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan foto yang bertuliskan
"SELAMAT ATAS KEBERHASILANNYA MEREBUT MARKAS BESAR OPM" "jauh dari
Media, jauh dari Koar-koar dan banyak gaya, pasukan khusus mengajarkan hal-hal biasa
dengan cara yang luar biasa". Postingan itu sudah banyak dibagikan seolah-olah kejadian
tersebut baru terjadi.
Faktanya Kapendam Cenderawasih Kolonel (Inf) Muhammad Aidi membenarkan kejadian
perebutan markas OPM itu. Namun perebutan itu tidak dilakukan pada baru-baru ini,
melainkan pada Oktober 2018 lalu.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4611057/viral-foto-tni-rebut-markas-opm-begini-cerita-dibaliknya

9. Video Rekaman Super Zoom

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan berupa video yang berjudul Super Zoom. Video itu
menunjukkan teknologi zoom kamera yang sepertinya di luar nalar. Yang membuat kagum,
zoom kamera tersebut seperti bisa memperlihatkan serat-serat logam di ujung bolpoin,
bahkan menembus partikel-partikel atom logam itu.
Faktanya Kanal YouTube Boze menyebutkan bahwa video itu adalah hasil animasi
komputer. Alias bukan super zoom yang nyata. Situs thisiscolossal.com juga menjelaskan
bahwa video tersebut adalah animasi computer-generated (CG) yang dibuat Pedro
Machado, desainer grafis komputer yang berbasis di Brasil.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/11/11/2019/diklaim-super-zoom-ternyataanimasi-komputer/
https://youtu.be/6Bb21RlHHZc
https://www.thisiscolossal.com/2019/08/super-zoom/

10. Bank BUMN Bakal Selamatkan Bank Muamalat

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial facebook tentang Bank-bank BUMN Bakal Selamatkan Bank
Muamalat.
Faktanya setelah ditelusuri Menteri BUMN Erick Thohir membantah isu BUMN akan
menyelamatkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pasalnya, Bank Muamalat merupakan
bank swasta dan dimiliki investor asing. Bukan saya, itu kan nggak ada hubungannya
sama BUMN. Bank Muamalat kan bukan BUMN,tegas Erick di Jakarta, Senin
(11/11/2019). Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, memastikan tidak ada permintaan dari
pemerintah kepada bank badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyelamatkan Bank
Muamalat. Jika bank pelat merah ingin menyuntikkan dana segar, lanjutnya, itu murni
keputusan manajemen bank tersebut.
Link Counter:
https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20191111171037-29-114404/bantah-isupenyelamatan-menteri-erick-muamalat-bukan-bumn
https://www.merdeka.com/uang/wapres-maruf-pastikan-tak-ada-perintah-bumnselamatkan-bank-muamalat.html

11. Bayi Batuk Pilek Tak Perlu Obat Kimia, Cukup Selembar
Daun Sirih?

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di situs online yang mengunggah berita informasi terkait artikel yang berjudul,
"Bayi Batuk Pilek Tak Perlu Obat Kimia, Cukup Selembar Daun Sirih Tempel di Badannya,
Ga Lama Dahak Keluar Dari Hidungnya."
Faktanya menurut dokter spesialis anak Trully Kusumawardhani, hingga saat ini belum
ada bukti dengan meletakkan daun sirih di dada dan punggung bayi bisa menyembuhkan
batuk pilek pada bayi. Di dunia pengobatan medis, segala sesuatu harus melalui uji klinis
ilmiah. Pengujian pun dilakukan dengan banyak tahap.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4108471/cek-fakta-bayi-batuk-pilek-tak-perluobat-kimia-cukup-selembar-daun-sirih?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.merdeka.com/sehat/benarkah-daun-sirih-bisa-bantu-mengatasi-batuk-pilekpada-anak.html

Laporan Isu Hoaks 13 November 2019

1. Kertas Bertuliskan Sejarah Hitam DKI yang dibawa
Sandiaga Uno

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar yang menampilkan foto Sandiaga Uno sedang membawa kertas
bertuliskan Sejarah Hitam DKI dan sebuah handphone.
Faktanya setelah ditelusuri diketahui bahwa gambar tersebut telah melalui proses digital
editing, gambar tersebut merupakan hasil kutipan dari media daring online tentang
pemberitaan laporan kekayaan Sandiaga Uno pada saat pencalonan dirinya sebagai calon
wakil Presiden. Diduga narasi yang terdapat pada gambar tersebut merupakan satire yang
ditujukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Link Counter :
https://bisnis.tempo.co/read/1117466/triliunan-ini-angka-kekayaan-sandiaga-uno-danprabowo-subianto
https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/31/01/2018/ceritakan-perselingkuhan-vero-adikahok-ini-berlangsung-7-tahun/
https://news.detik.com/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara

2. Video Tornado Disebut di TPK Perhutani Bojonegoro

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial tentang sebuah video fenomena alam angin tornado yang
di klaim terjadi di TPK Perhutani Bojonegoro.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Nadif Ulfia memastikan bahwa video tersebut tidak benar
atau hoaks. Dari identifikasi yang dilakukan sejumlah pihak di Bojonegoro, video itu diduga
berlokasi di Kapas. Namun setelah dicek ke lokasi yang dimaksud, peristiwa tersebut
dipastikan tidak ada.
Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/q0v7815122000/video-tornado-disebut-di-tpkbojonegoro-bpbd-pastikan-hoaks
https://kumparan.com/jatim-now/video-tornado-disebut-di-tpk-bojonegoro-bpbd-pastikanhoaks-1sEtGsz3VYx
https://jatimnow.com/baca-21225-video-tornado-disebut-di-tpk-bojonegoro-bpbd-pastikanhoaks

3. KH Maruf Amin Rubah Hukum BPJS Setelah Jadi Wapres

Disinformasi

Penjelasan :
Diunggah oleh salah satu akun Facebook dua foto wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dengan
narasi, Tahun 2015 sebelum jadi Wapres BPJS haram dan sekarang setelah jadi Wapres
BPJS Sunah atau dianjurkan.
Faktanya KH Ma’ruf Amin yang pada saat menjabat Ketua Bidang Fatwa MUI tidak pernah
mengeluarkan fatwa Haram terhadap BPJS Kesehatan, melainkan menyatakan bahwa BPJS
Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun pada Mei 2018, BPJS Kesehatan
telah dilakukan berbagai penyesuaian sesuai prinsip syariah. Pada foto kedua diketahui
bahwa foto berbentuk tangkapan layar tersebut dikutip dari kanal Youtube Official iNews
dengan judul “Ma’ruf Amin Sebut Kenaikan Iuran BPJS sebagai Tolong Menolong". Dijelaskan
oleh KH Maruf Amin bahwa BPJS adalah bentuk pelayanan sosial baik dari Pemerintah
maupun masyarakat, dalam rangka melakukan tolong-menolong dan saling membantu.
Bahasa agamanya taawun, ber-taawun yang merupakan sikap yang dianjurkan Agama.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/471/fakta-atau-hoaks-benarkah-wapres-maruf-amin-pernahmenyatakan-bpjs-kesehatan-haram
https://news.detik.com/berita/d-2978630/ijtima-ulama-mui-bpjs-bukan-haram-tapi-tidaksesuai-syariah
https://nasional.tempo.co/read/1086537/mui-sebut-bpjs-kesehatan-siap-menjalankan-prinsipsyariah

4. Desa Siluman Tidak ada Penghuni Dan Tidak Ada
Warganya

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Twitter, sebuah postingan yang menyatakan bahwa
kebobolan laporan pendanaan biaya buat Desa Siluman yang tidak ada penghuni dan tidak
ada warganya bisa mendapatkan Rp. 1 miliar.
Faktanya, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie
Setiadi meninjau langsung keberadaan Desa Siluman, dan menyatakan bahwa Desa Siluman
itu benar-benar ada, Yaitu berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Apapun menurut data Badan Pusat Statistik, Desa Siluman mempunyai jumlah penduduk lakilaki berjumlah 3.528 jiwa dan perempuan 3.571 jiwa.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4781360/wamendes-cek-desa-siluman-lokasinya-di-subang
https://www.liputan6.com/news/read/4108883/ketika-wakil-menteri-desa-budi-arie-berada-didesa-siluman

5. Mahfud MD Minta Rizieq Shihab Jangan Ngoceh Di
Medsos

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di artikel blogspot.com yang menarasikan bahwa "Mahfud Tantang Rizieq
Kirim Surat Pencekalan: Jangan Hanya Ngoceh Di medsos".
Faktanya, bahwa yang dimuat di situs tribunind.blogspot.com merupakan hasil salinan dari
artikel CNNIndonesia berjudul "Mahfud Tantang Rizieq Kirim Surat Pencekalan: Kok Hanya di
TV". disitu tidak ditemukan perkataan Mahfud MD meminta Rizieq Shihab untuk tidak
"ngoceh" di media sosial.
Link Counter :
https://cnnindonesia.com/nasional/20191111115937-32-447261/mahfud-tantang-rizieq-kirimsurat-pencekalan-kok-hanya-di-tv
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/wkB7vneK-mahfud-minta-rizieq-shihab-janganngoceh-di-medsos-ini-faktanya

6. Foto Kura-Kura Tertua Berumur 344 tahun

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan yang ramai di twitter terkait sebuah foto kura-kura raksasa dan tertua
berumur 344 tahun.
Faktanya foto kura-kura tersebut bukan alagba yang meninggal di istana penguasa tradisional
Ogbomosho, Nigeria Barat Baya. Yang menurut pihak istana tersebut berumur 344 tahun.
Melainkan, kura-kura raksasa asal Kepulauan Galapagos yang ada di Kebun Binatang
Taronga. Menurut National Geographic, rata-rata usia kura-kura asal Galapagos lebih dari
100 tahun. Yang tertua tercatat pernah hidup sampai 152 tahun.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/12/11/2019/hoax-foto-kura-kura-afrika-berusia344-tahun/
https://www.nationalgeographic.com/animals/reptiles/g/galapagos-tortoise/
https://www.ogbomosoconnection.com/tourist-site/

7. Penghentian Paksa Upacara Odalan di Mangir Bantul

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar berita yang mengatakan bahwa Upacara odalan (peringatan) maha lingga
padma buana di Dsn Mangir Lor, Ds Mangir, Kec Pajangan, Kab Bantul terpaksa dihentikan
karena desakan beberapa orang warga, bahkan warga sempat mengusir sejumlah umat yang
baru tiba untuk mengikuti upacara tersebut.
Faktanya, dilansir dari kumparan.com, Wachyu Tri Budi Sulistiyono selaku Kapolres Bantul
mengatakan bahwa pihak kepolisian maupun TNI tidak melakukan penghentian upacara.
Wachyu mengaku memang ada warga yang mempertanyakan legalitas dari kegiatan dan
tempat yang merupakan rumah warga untuk kegiatan keagamaan tersebut. Adapun sejumlah
aparat kepolisian maupun TNI yang terlihat tengah berjaga-jaga di sekitar lokasi kegiatan
tersebut bukan untuk melakukan penghentian namun untuk menjaga ketertiban dan
keamanan semua pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam waktu dekat,
FORKOMPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Bantul akan melakukan pertemuan
dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul, Kementerian Agama
dan Nyonya Uti selaku pemilik rumah untuk berdiskusi terkait kegiatan tersebut.
Link Counter :
https://kumparan.com/tugujogja/kapolres-bantul-soal-upacara-odalan-tidak-ada-yangmenghentikan-1sEw7mrSVNJ
https://jogja.suara.com/read/2019/11/12/214857/kapolres-bantul-bantah-ada-penghentianpaksa-upacara-odalan-di-mangir
https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/polres-bantul-upacara-odalan-terlaksanatapi-izin-tetap-dipertanyakan

8. Sri Mulyani Berencana Jual Pulau untuk Bayar
Utang Negara

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan yang menampilkan hasil tangkapan
layar dari tribunind.blogspot.com dengan judul "Tahun Ini Pemerintah Sudah Tambah
Utang Baru Rp 317 Triliun, Sri Mulyani: Bayar Pake Pulau Kan Bisa..".
Setelah ditelusuri, berita yang dimuat pada artikel tersebut tidak ada satupun kata-kata Sri
Mulyani yang mengatakan membayar utang dengan pulau. Adapun faktanya isi berita
tersebut mengutip dari artikel Inews.id yang diunggah pada hari Senin, 04 November
2019 dengan judul "Tahun ini, Pemerintah Sudah Tambah Utang Baru Rp. 317 Triliun.
Link Counter:
https://www.inews.id/finance/makro/tahun-ini-pemerintah-sudah-tambah-utang-barurp317-triliun
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZ636YK-sri-mulyani-berencana-jual-pulauuntuk-bayar-utang-negara-ini-faktanya

9. Tape Singkong Obat Ambeien atau Wasir

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook bahwa Ambeien kronis atau wasir dapat diobati dengan
tape singkong yang mengandung ragi.
Dilansir dari viva.co.id wasir atau ambeien adalah gangguan yang terjadi di lubang
pengeluaran BAB manusia. Dijelaskan oleh Dokter Nina Amelia pada laman Meetdoctor,
bahwa hingga saat ini belum ada riset klinis yang membuktikan efektivitas dari tape
singkong benar bisa mengatasi wasir.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/692200-dokter-benarkah-tapesingkong-efektif-obati-wasir

10. Gula Aren Lebih Baik Untuk Penderita
Diabetes

Disinformasi

Penjelasan:
Gula aren dan atau gula merah sering digunakan sebagai pemanis alternatif yang
dianggap lebih sehat dibanding gula putih, bahkan ada yang menganggap baik untuk
penderita diabetes.
Faktanya baik gula aren ataupun gula merah termasuk dalam kategori gula yang sama
dengan gula putih yaitu monosakarida. Gula aren memiliki Glycaemic Index sebesar 35
dan termasuk kategori rendah GI, namun Glycaemic Index hanya menunjukan berapa
lama gula yang terkandung di dalam makanan mempengaruhi kadar gula dalam darah, itu
bukan berarti gula aren memiliki kandungan gula yang lebih rendah. Hal terpenting bagi
penderita diabetes adalah menjaga keseimbangan kadar gula darah, sehingga yang perlu
diingat bagi penderita diabetes yaitu gula aren dan atau gula merah tidak lebih baik dari
gula putih.
Link
Counter:
https://health.detik.com/konsultasi/d-2123403/bolehkah-orang-dengan-diabetes-konsumsigula-aren
https://www.suara.com/health/2019/11/12/162831/cek-fakta-banyak-minuman-kekinianpakai-gula-aren-benarkah-lebih-sehat
https://jogja.tribunnews.com/2019/10/04/apakah-gula-merah-baik-untuk-penderitadiabetes-simak-penjelasannya

Laporan Isu Hoaks 14 November 2019

1. Mobil Boks Terguling di Tol Surabaya-Malang

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial video kecelakaan mobil boks yang menyebutkan lokasi
kejadian di Tol Surabaya-Malang ruas Pandaan - Malang.
Faktanya menurut Humas PT Jasa Marga Tol Pandaan - Malang, Agus Tri Antyo, kejadian
yang terjadi di video tersebut tidak pernah terjadi. Menurutnya ia sudah menganalisa video
tersebut dan menyebut kejadian itu tidak nyata.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4780581/viral-mobil-boks-terguling-di-tol-surabayamalang-ini-faktanya

2. Surat Undangan Rapat Program Bantuan Dana Hibah TA 2019
Mengatasnamakan Dirjen Binalattas Kemnaker RI

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar surat edaran di media sosial yang berisi mengenai undangan rapat koordinasi
penetapan calon penerima dan penandatanganan perjanjian program bantuan dana hibah TA
2019.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa surat edaran tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam postingannya pada akun
Twitter resminya yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah palsu atau hoaks, dan
kepada pihak-pihak terkait, harap berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.
Link Counter :
https://twitter.com/KemnakerRI/status/1194126590138966016?s=19

3. Anies Pangkas Anggaran Rehabilitasi Sekolah Untuk Formula
E

Hoaks

Penjelasan :
Telah tersebar informasi di media sosial yang menyatakan bahwa kini anggaran rehabilitasi
gedung sekolah dipotong untuk dialokasikan ke penyelenggaraan Formula E.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh Hidayat mengatakan bahwa
kabar itu tidak benar dan tidak menyeluruh. Karena faktanya, tidak ada pemotongan
anggaran rehab gedung sekolah untuk Formula E.
Link Counter :
https://www.beritasatu.com/megapolitan/585150/formula-e-dki-tegaskan-tak-pangkasanggaran-rehabilitasi-sekolah
http://www.rmoljakarta.com/read/2019/11/13/59908/Hoaks,-Anies-Pangkas-Anggaran-RehabSekolah-Untuk-Formula-E-

4. Penipuan Mengatasnamakan Kapolres Kepahiang, AKBP
Pahala Simanjuntak, S.I.K.

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar di Platform Whatsapp, dalam percakapan tersebut terlihat
foto profil yang digunakan adalah AKBP Kepahiang AKBP Pahala Simanjuntak, S.I.K. Isi dari
percakapan tersebut adalah penipuan dengan modus meminjam uang.
Saat dikonfirmasi Kapolres Kepahiang, AKBP Pahala Simanjuntak, S.I.K., mengaku sudah
mengetahui adanya pencatutan namanya di Whatsapp. Petugas kami sedang melaksanakan
penyelidikan guna mencari pelaku penipuan tersebut karena sudah meresahkan masyarakat.
Sebelumnya Masdar Helmi, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Disnakertrans Kabupaten Bengkulu
Tengah dihubungi melalui Whatsapp oleh nomor tersebut. Pelaku dengan foto profil dan
nama Kapolres Kepahiang tampak meyakinkan dengan menyapa selanjutnya pelaku dengan
tipu daya meminta sejumlah uang hingga meminjam uang dan akan dikembalikan.
Link Counter :
https://bengkulutoday.com/nama-kapolres-kepahiang-dicatut-untuk-menipu-modusnyapinjam-uang

5. Pria Meledak di Mapolrestabes Medan Bukan Pelaku Bom
Bunuh Diri, Tetapi Driver Ojek Online yang Dijebak

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp, yang kemudian beredar pula di Facebook
terkait bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, pada pesan tersebut menyebutkan bahwa
pengemudi ojek online yang meledak bukan pelaku bom bunuh diri, melainkan korban.
Pengemudi ojek online disebut-sebut mendapat orderan untuk mengantar barang ke
Mapolrestabes Medan dan kemudian barang yang dibawa meledak.
Setelah ditelusuri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan untuk tidak
perlu mempercayai pesan yang tidak jelas sumbernya. Agus menyebutkan dari rekaman
CCTV terlihat pelaku yang berinisial nama RMN mengurus SKCK dan bom meledak saat
pelaku keluar dari ruangan pelayanan SKCK. Agus juga mengatakan bahwa itu merupakan
modus agar tidak ada yang percaya pada siapapun. Hingga saat ini pihak Kepolisian masih
melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya.
Link Counter :
https://www.idntimes.com/news/indonesia/arifin-alamudi/beredar-kabar-driver-ojol-hanyaantar-paket-kapolda-kok-percaya-nasional/full

6. Surat Panggilan Peserta Tes Calon Karyawan PT Nissan
Motor Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi berbentuk surat melalui pesan elektronik yang berisi surat perihal
panggilan peserta tes calon karyawan PT Nissan Motor Indonesia. Dalam surat tersebut berisi
beberapa nama calon peserta yang akan mengikuti tes calon karyawan dan juga terdapat
penggantian uang akomodasi peserta menggunakan pihak travel yang sudah disiapkan.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam surat tersebut adalah tidak benar.
Hal tersebut ditegaskan oleh pihak PT Nissan Motor Indonesia dalam postingan pada akun
Twitternya yang menyebutkan bahwa informasi dalam surat tersebut bukan berasal dari PT
Nissan Motor Indonesia dan pihaknya tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
Link Counter :
https://twitter.com/NissanID/status/1194306873354178560?s=19

7. Lidah Dikerik Pakai Cincin agar Anak Cepat Bicara

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi pada masyarakat jika anak tidak kunjung bisa bicara maka lidahnya dikerik
dengan cincin emas atau batu cincin.
Faktanya, informasi tersebut hanyalah mitos. Masyarakat juga masih banyak yang meyakini
bahwa tips agar anak cepat bicara dengan dipukuli daun salam, makan buah manggis dan
makan tempe yang dibungkus daun. Semua hal tersebut juga hanyalah mitos atau bersifat
kebetulan ungkap dr Meta pada health.detik.com
Link Counter :
https://health.detik.com/ulasan-khas/d-3020906/hal-hal-yang-diyakini-bisa-bikin-anak-cepatbicara-fakta-atau-mitos

8. Video Penyiksaan Anak Perempuan Di Indonesia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di pesan WhatsApp, video penyiksaan terhadap seorang bayi yang
dilakukan oleh seorang wanita.
Faktanya, kejadian tersebut bukan terjadi di Indonesia. Video tersebut diunggah melalui akun
Facebook Portal Santarem News Noticias. Akun tersebut menggunakan bahasa latin dan
beralamat di Amazonia, Brasil. Akun tersebut menyampaikan bahwa postingan tersebut
menginformasikan bahwa pelaku sudah ditangkap, sedangkan anak yang menjadi korban
penyiksaan sudah dibawa ke rumah sakit. Sayangnya tak ada penjelasan, kapan peristiwa itu
terjadi.
Link Counter :
https://www.vivanews.com/viva-fakta/18888-cek-fakta-video-penyiksaan-anak-perempuan-inifaktanya

9. Ditemukannya Rangka Tubuh Kaum Ad

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar penemuan fosil kerangka manusia raksasa yang disebut sebagai Kaum Ad di
berbagai media sosial dan grup percakapan WhatsApp, disertai foto-foto situs purbakala yang
seolah menguatkan temuan itu.
Dilansir dari turnbackhoax.id, ditemukan fakta bahwa foto-foto yang disebarkan untuk
mendukung klaim soal adanya penemuan kerangka manusia raksasa yang disebut sebagai
Kaum Ad tersebut sama sekali tidak akurat dan kredibel. Satu foto misalnya, aktivitas
penggalian fosil manusia raksasa, setelah ditelusuri, merupakan gambar sampul sebuah buku
berjudul The Return of the Giants: After Noah's Flood.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2016/07/09/hoax-ditemukannya-rangka-tubuh-kaum-ad/
https://suaramerdekasolo.com/2019/11/13/hoax-rangka-manusia-yang-luar-biasa-besarditemukan-di-saudi-arabia/
http://www.blankexit.com/13-giant-human-skeletons-real-fake//

10. Bangkai Babi Akibat Virus Hog Cholera Menular Pada Ikan
dan Manusia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar pada media sosial informasi terkait penemuan bangkai hewan babi yang ditemukan
di Sungai Bedera dan Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, Bangkai
babi tersebut diduga terjangkit Virus Hog Cholera. Namun pada narasi yang beredar
disebutkan bahwa masyarakat Medan dihimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan, terutama
ikan yang terdapat pada sungai tempat dibuangnya bangkai babi tersebut karena banyak
mengandung virus.
Faktanya menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap,
mengatakan bahwa virus Hog Cholera tidak menular pada ikan tetapi hanya menular pada
babi. Azhar menyatakan pula virus Hog Cholera tidak membahayakan Manusia walaupun
daging babi yang terjangkit virus itu dikonsumsi.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/476/fakta-atau-hoaks-benarkah-bangkai-babi-bervirus-yangdibuang-ke-sungai-di-sumut-mencemari-ikan
https://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-bangkai-babi-yang-dibuang-ke-sungai-di-medandiduga-terjangkit-hog-cholera.html
https://medan.kompas.com/read/2019/10/24/09493501/hampir-2000-ekor-ternak-babi-disumut-terjangkit-hog-cholera-amankah

11. Dapat Rp 14 Triliun, BPJS Kesehatan Akan Lunasi
Tunggakan ke RS dr. Moewardi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial dan Broadcast Whatsapp yang menampilkan judul artikel
berita yg berasal dari salah satu media online. Dalam judul artikel itu dituliskan "Dapat Rp 14
Triliun, BPJS Kesehatan Akan Lunasi Tunggakan ke RS dr. Moewardi".
Setelah ditelusuri, judul artikel yang ramai diunggah di media sosial tersebut merupakan hasil
suntingan atau editan dari judul artikel portal berita money.kompas.com yang berjudul "Dapat
Rp 14 Triliun, BPJS Kesehatan Akan Lunasi Tunggakan ke RS". Pihak RSUD Dr. Moewardi
melalui akun Twitter resminya @rsud_moewardi juga menegaskan bahwa informasi tersebut
adalah tidak benar dan merupakan hasil editan.
Link Counter :
https://money.kompas.com/read/2019/11/01/192159726/dapat-rp-14-triliun-bpjs-kesehatanakan-lunasi-tunggakan-ke-rs
https://twitter.com/rsud_moewardi/status/1191340350293495808

12. Toba Dan Bali Akan Dijadikan Wisata Halal

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook postingan yang berisi Header dari judul berita
tentang Toba Dan Bali akan dijadikan wisata Halal.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama
Kusubandio menyebut tak pernah keluarkan wacana wisata halal di Toba dan Bali.
Wishnutama menyebut hal itu bertolak belakang dengan pandangan dan komitmennya dalam
dalam menghargai budaya, kearifan lokal, dan keberagaman. Wishnutama justru ingin buat
wisatawan Muslim nyaman saat kunjungi Toba dan Bali. Saya cenderung bicara soal Muslim,
bagaimana kan banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mayoritas bukan beragama Islam.
Contohnya di Toba dan di Bali. Nah itu harus kita siapkan fasilitas makanan, tempat ibadah,
tempat Wudhu, dan lain sebagainya sehingga wisatawan Muslim juga merasa nyaman dan
aman.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/4109794/wishnutama-bantah-akan-sulap-bali-dantoba-jadi-destinasi-ramah-muslim
https://www.kompas.tv/article/58793/wishnutama-bantah-keluarkan-wacana-toba-bali-jadiwisata-halal
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/travel/1187844-wishnutama-bantah-akan-sulap-bali-dantoba-jadi-destinasi-halal?headline=4
https://travel.tribunnews.com/2019/11/13/menparekraf-wishnutama-bantah-wacana-jadikantoba-dan-bali-destinasi-ramah-muslim
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191113/12/1169909/wishnutama-bantah-hendak-jadikanbali-toba-destinasi-wisata-pro-muslim

Laporan Isu Hoaks 15 November 2019

1. Warga Bali Panik Isu Tsunami Di Buleleng

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video warga di kawasan pesisir Buleleng ramai mengungsi ke dataran tinggi
menyusul adanya isu alarm tsunami di kawasan pantai berbunyi.
Faktanya menurut Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Ida Bagus Suadnyana memastikan
gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Bali Made Rentin juga
membantah soal kabar air laut surut maupun sirine tsunami berbunyi. Pihaknya juga mengaku
tidak pernah mengaktifkan sirine tersebut.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4784975/warga-buleleng-ramai-mengungsi-bpbd-tegaskanisu-tsunami-hoax
https://kumparan.com/kumparannews/polisi-tangkap-penyebar-hoaks-tsunami-buleleng-bali1sFkmgZ5D5W
https://www.youtube.com/watch?v=FmvIfw5vsbQ

2. Ayah dan Kakek Presiden Jokowi Pernah Menjadi Ketua PKI
Boyolali

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa surat tantangan kepada
Jokowi dari seseorang yang bernama Annisa Madaniyah. Isi surat tantangan tersebut salah
satunya mengklaim kakek dan ayah Presiden Jokowi pernah menjadi ketua Partai Komunis
Indonesia (PKI) di Boyolali, Jawa Tengah. Dijelaskan pula bahwa nama ayah kandung Jokowi
adalah Oey Hong Liong dan nama kakek kandung Jokowi adalah Oey Seng Yoon.
Faktanya dikutip dari cekfakta.tempo.co, ayah dan kakek Presiden Jokowi bukan Oey Hong
Liong dan Oey Seng Yoon. Ayah dan kakek Jokowi pun tidak pernah menjadi Ketua PKI di
Boyolali. Sementara Annisa Madaniyah yang disebut-sebut sebagai penulis surat tantangan di
atas merupakan nama yang dipakai oleh akun-akun palsu yang pernah dihapus oleh
Facebook.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/477/fakta-atau-hoaks-benarkah-ayah-dan-kakek-jokowipernah-menjadi-ketua-pki-boyolali
https://news.detik.com/berita/d-3398259/foto-foto-notomiharjo-ayah-jokowi-yang-sempat-jadiperbincangan

3. Segera Isi BBM Karna Malam ini Harganya Akan Naik

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pada media sosial informasi tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan
narasi bahwa malam ini tanggal 14 November 2019 jam 24.00 BBM akan naik harga dan
diharapkan masyarakat mengisi tangki BBM pada kendaraan diisi penuh
Faktanya informasi tersebut tidak memiliki sumber kredibel. Informasi kenaikan BBM itu
dibantah pula oleh pihak BUMN melalui akun media sosial resminya bahwa informasi tersebut
adalah tidak benar alias Hoaks, dan menghimbau agar masyarakat waspada terhadap
informasi yang menyesatkan tersebut. Setiap informasi resmi tentang perubahan harga BBM
terdapat pada www.pertamina.com.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B4zrDMsJTr7/
www.pertamina.com
https://palu.tribunnews.com/amp/2019/11/13/kementerian-bumn-tegaskan-kabar-kenaikanharga-bbm-hoaks

4. Dwayne 'The Rock' Johnson Meninggal Saat Syuting

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan Dwayne Johnson meninggal dunia saat
menjalani syuting. Hal itu pun menjadi viral di media sosial dengan mengutip sebuah berita
dari BBC yang berjudul, "Dwayne 'The Rock' Johnson Meninggal di Usia 47 Tahun setelah
gagal melakukan aksinya".
Setelah ditelusuri informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Kabar bohong itu juga
menyertakan link yang mengarah pada sebuah situs hoaks. Di BBC sendiri, tidak ada berita
yang mengabarkan bahwa Dwayne Johnson meninggal dunia. Di media sosial pribadinya,
aktor Jumanji tersebut masih aktif memperbarui statusnya. Di laman feed-nya, Dwayne
Johnson bahkan terlihat mengunggah beberapa postingan promo film Jumanji.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1187965-heboh-dwayne-johnson-disebut-meninggalternyata-hoax
https://hot.detik.com/celeb/d-4784739/heboh-kabar-dwayne-the-rock-johnson-meninggal-saatsyuting

5. Bintang Kpop Seolhyun Cuma Makan Ubi Demi Tubuh Ideal

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah poster tentang diet yang dilakukan Bintang Kpop Seolhyun beredar pada media
sosial khususnya tersebar pada grup-grup netizen indonesia yang mengidolakan bintang
Kpop tersebut dengan klaim bahwa Seolhyun hanya memakan ubi jalar, dada ayam, dan telur
rebus demi menjaga bentuk tubuh yang ideal.
Faktanya informasi pada poster tersebut adalah tidak tepat. Menurut berita yang dilansir
health.detik.com dijelaskan bahwa Seolhyun mengklarifikasi bahwa dirinya makan apa saja,
tidak seketat menu diet yang sudah beredar di atas. Dia juga tetap makan pizza atau sashimi
dan banyak berolahraga.
Link Counter :
https://health.detik.com/diet/d-4784669/viral-diet-bintang-kpop-seolhyun-cuma-makan-ubiternyata-hoax

6. Makanan Rekayasa Genetika GMO (Genetically Modified
Organisms) Berbahaya

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook berisi informasi makanan tempe berwarna yang
berubah warna dari putih menjadi kecoklatan dan menyebutkan bahwa bahan baku tempe
putih itu dari kedelai GMO (Genetically Modified Organisms) atau transgenik.
Dilansir dari liputan6.com, produk makanan atau pangan rekayasa genetika ternyata tidak
berbahaya untuk kesehatan termasuk kedelai yang merupakan bahan baku tempe. Isu
tersebut juga diluruskan oleh POM dan Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya
Genetika Pertanian.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4109927/cek-fakta-hoaks-bahaya-produk-panganrekayasa-genetika

7. Poin-poin Proses Pembelajaran Kurikulum 2020

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang berisi mengenai sejumlah poin yang disebut
sebagai pembelajaran Kurikulum tahun 2020.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi terkait poin pembelajaran Kurikulum
2020 adalah keliru. Dilansir dari cekfakta.tempo.co, gambar yang memuat sejumlah poin
yang diklaim sebagai proses pembelajaran Kurikulum 2020 merupakan meme bernada
satire yang telah beredar sejak 2015. Pada tahun ajaran 2019/2020, kurikulum yang
diberlakukan oleh Kemendikbud adalah Kurikulum 2013 (K-13). Dengan demikian,
unggahan tersebut adalah menyesatkan.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/475/fakta-atau-hoaks-benarkah-poin-poin-prosespembelajaran-ini-merupakan-kurikulum-2020

8. Menhan : Wajib Militer Ampuh Menangkal Bangkitnya PKI

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook Informasi yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan,
Prabowo Subianto menyebut wajib militer ampuh untuk menangkal bangkitnya Partai
Komunis Indonesia (PKI). Informasi itu berasal dari situs berbasis blog dengan artikel yang
berjudul "Menhan: Wajib Militer Ampuh Menangkal Bangkitnya PKI".
Faktanya setelah ditelusuri cekfakta.tempo.co bahwa Menhan Prabowo Subianto
menyebut wajib militer ampuh untuk menangkal bangkitnya PKI merupakan klaim yang
keliru. Artikel pada blog tersebut memuat klaim itu berasal dari berita di Medcom.id yang
berjudul “Wajib MIliter Ampuh Menangkal Radikalisme”. Namun, judul dan paragraf berita
itu telah diubah oleh blog tersebut. Narasumber berita Medcom.id pun bukan Prabowo,
melainkan pengamat intelijen, Stanislaus.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/479/fakta-atau-hoaks-benarkah-menhan-prabowo-sebutwajib-militer-ampuh-tangkal-bangkitnya-pki
https://www.medcom.id/nasional/hukum/DkqVy5RK-wajib-militer-ampuh-menangkalradikalisme

9. Video Ma'ruf Amin “Ahok Harus Kita Habisi”

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di sosial media sebuah unggahan video menampilkan Ma'ruf Amin dengan narasi
“Ahok sumber konflik, bangsa ini akan konflik,tidak akan berhenti kalau Ahok tidak di...
maka itu Ahok harus kita habisi.” Postingan tersebut beredar pada tanggal 15 November
2019.
Setelah ditelusuri, video tersebut adalah video lama. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut
merupakan pernyataannya sebelum penetapan paslon di pemilihan presiden 2019. Ma'ruf
Amin memberikan klarifikasi melalui Cnnindonesia.com bahwa video itu diambil ketika
para ulama mengajaknya untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk
maju sebagai calon presiden RI di Pilpres 2019. Ma'ruf Amin menjelaskan kenapa ia
berkata begitu karena Pak Jokowi mau disamakan dengan Ahok. Menurutnya, Jokowi
tidak bisa disamakan dengan Ahok, karena Jokowi bukan sumber konflik. Ma'ruf juga
menegaskan video itu di unggah ke media sosial dalam keadaan tidak utuh. Ia
menyatakan bahwa masyarakat akan mengerti konteks pembicaraannya apabila videonya
di unggah secara utuh.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190404124356-32-383358/maruf-amin-klarifikasi-soalvideo-ahok-harus-kita-habisi
https://news.detik.com/berita/d-4496391/maruf-amin-jelaskan-video-viral-ahok-sumber-konflikharus-dihabisi
https://pilpres.tempo.co/read/1192333/kata-maruf-amin-soal-ahok-sumber-konflik-video-itudipotong/full&view=ok

10. Foto "Chaiyut Kaewplang"

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial foto yang ada dalam sebuah artikel diklaim sebagai foto
Chaiyut Kaewplang Direktur Institut Arthritis dan Direktur Asosiasi Medis yang sedang
berdiskusi tentang pengembangan obat baru.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya dalam foto tersebut bukanlah Chaiyut Kaewplang,
melainkan jurnalis dan sarjana Indonesia Profesor Dr. Tjipta Lesmana yang sedang
memberikan kuliah tentang prospek baru Hubungan Indonesia-Rusia di MGIMO.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/11/14/false-photo-of-chaiyut-kaewplang/?
fbclid=IwAR2o33vL9tXLOu96pZA5XiA5qPUPjuUZfjEOVPE44wweuMg-iSJ9s6JXNPk
http://asean.mgimo.ru/en/111/39-eng/news/2019/837-dr-tjipta-lesmana-gives-lecture-atmgimo

11. Bahaya Parasit di Mulut Ikan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial yang dibagikan oleh akun facebook yang menyatakan
bahwa hati-hati dengan ikan parasit yang serangga berada pada mulut dan berbahaya bagi
manusia.
Faktanya, menurut laporan oleh peneliti Ernest H. Williams dari Department of Marine
Sciences, University of Puerto Rico, mengatakan bahwa parasit Cymothoa dulu pernah
menjadi subjek tuntutan konsumen pada supermarket karena dianggap membuatnya sakit.
Namun tuntutan tersebut gugur karena parasit tidak terbukti beracun bagi manusia. Dan
Isopod diketahui tidak beracun bagi manusia, beberapa bahkan dikonsumsi rutin, jadi bahan
makanan.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4783622/beredar-imbauan-bahaya-parasit-dimulut-ikan-bagaimana-faktanya

12. Menag akan Ganti Ayat-ayat Alquran

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi artikel di tribunind.blogspot.com yang menarasikan bahwa "Menag akan
Ganti Ayat-Ayat Alquran".
Faktanya, bahwa yang dimuat di situs tribunind.blogspot.com merupakan hasil salinan dari
artikel media daring Tirto.id yang berjudul "Cegah "Radikalisme", Kemenag akan Ganti Buku
Pendidikan Agama Islam". Namun dilakukan pemelintiran sehingga maknanya tidak benar.
Link Counter :
https://tirto.id/cegah-radikalisme-kemenag-akan-ganti-buku-pendidikan-agama-islam-eluR
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgLV2Lb-hoaks-menag-akan-ganti-ayat-ayatalquran

Laporan Isu Hoaks 16 November

1. Mahfud MD Akan Jemput Rizieq Shihab ke Arab Saudi

Hoaks

Penjelasan :
Diunggah oleh salah satu akun Facebook, sebuah informasi yang memberikan keterangan
bahwa (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menjemput Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab
(HRS) ke Arab Saudi unggahan tersebut menyertakan link artikel yang diunggah oleh
tribunind.blogspot.com dengan judul "Mahfud MD: Jika Tidak Ada Yang Jemput Guru Saya,
Biar Saya Saja Yang Jemput HRS".
Faktanya berdasarkan penelusuran diketahui bahwa artikel pada unggahan tersebut
merupakan hasil suntingan dari artikel berita yang diunggah media daring online jitunews.com
dengan judul "Disebut Akrab dengan Habib Rizieq, Ini Kata Mahfud MD". Dan diketahui pula
bahwa situs tribunind.blogspot.com tidak memiliki sumber yang kredibel. Adapun klaim
mengenai Menko Polhukam Mahfud MD akan menjemput HRS pada unggahan tersebut
adalah tidak benar.
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7LwD0k-mahfud-md-akan-jemput-rizieq-shihab-ke-arabsaudi-ini-faktanya
https://www.jitunews.com/read/110545/disebut-akrab-dengan-habib-rizieq-ini-kata-mahfud-md

2. Polres Bontang Akan Melaksanakan Operasi Cipta Kondisi
dengan Skala Besar Mulai 15 - 21 November 2019

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi melalui Broadcast WhatsApp yang menyebutkan Polres Bontang akan
melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dengan skala besar mulai tanggal 15 - 21 November
2019. Isi pesannya meminta kepada seluruh ketua RT/RW dan warga yang mempunyai anak
usia remaja atau mahasiswa untuk menghindari kegiatan yang sifatnya berkelompok baik di
dalam ruangan maupun di jalan.
Menanggapi informasi tersebut, Kapolres Bontang AKBP Boyke Karel Wattimena melalui
Kasubag Humas Iptu Suyono, mengatakan kabar itu tidak benar atau hoaks. Pihaknya
memang telah melakukan rapat tadi pagi (15/11/2019), akan tetapi koordinasi untuk acara
penyambutan Kapolres Bontang, serta melaksanakan gladi persiapan acara itu.
Dia menjelaskan, kegiatan cipta kondisi itu adalah kegiatan kepolisian yang ditingkatkan
kuantitas dan kualitasnya, sebagai langkah pencegahan dan mengantisipasi gangguan
kamtibmas maupun tindak kejahatan jalan. Kegiatan itu dilaksanakan saat menghadapi
kegiatan skala nasional, seperti menjelang lebaran, tahun baru, dan saat pemilihan umum
(Pemilu). “Nanti mungkin kalau akhir tahun ada perintah cipta kondisi. Kalau ini belum ada,
tidak ada (kegiatan) apa - apa,” ujarnya.
Link Counter :
https://bontangpost.id/66838-beredar-info-cipta-kondisi-polres-bontang-sebut-hoaks/

3. Foto Ahok Bersama 2 Wanita : Ini Alasanya Kenapa Alexis
Dipertahankan.

Hoaks

Penjelasan :
Beredar luas sebuah foto yang memperlihatkan sosok Ahok tengah diapit dua orang wanita.
Foto tersebut disertai narasi yang mengaitkannya dengan Alexis. Dalam unggahan sebuah
akun Facebook foto tersebut dibagikan kembali dengan narasi provokatif dan dikaitkan
dengan isu akan diangkatnya Ahok sebagai Direksi salah satu BUMN.
Faktanya, setelah ditelusuri foto tersebut adalah hasil editan photoshop. Dua wanita yang
tampak mengapit Ahok adalah artis Luar Negeri yaitu Megan Fox dan Miley Cyrus yang
dipotong dan diedit sedemikian rupa lalu digabungkan dengan foto Ahok.
Link Counter :
http://www.hollywoodchaos.com/girls/megan-fox-dating-adam-brody-hope-for-everyone/full/5
https://teeninfonet.com/tag/miley-cyrus/page/5/

4. Awan Tanda Kiamat

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook diketahui telah mengunggah video yang memperlihatkan fenomena
awan yang sangat langka. Pengunggah kemudian menghubung-hubungkan fenomena awan
dalam video tersebut dengan tanda kiamat.
Faktanya video tersebut bukan mengenai awan. Setelah ditelusuri video yang dibagikan itu
merupakan potongan (hasil suntingan) dari video teori konspirasi planet Nibiru yang diunggah
oleh salah satu akun Youtube.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=kspJazEfurs
https://turnbackhoax.id/2019/11/15/salah-awan-tanda-kiamat/?
fbclid=IwAR0d9dks5rT5yqlEepKEm8r7O_KnCkeJ5Ti2A7dTEYshBKHazXr2MukPU3A

5. Banyak Makan Pedas Menyebabkan Usus Buntu

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa terlalu banyak
makan pedas dapat menyebabkan usus buntu.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari health.detik.com spesialis penyakit
dalam sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr.dr.Ari Fahrial
Syam,SpPD-KGEH,MMB, mengatakan bahwa makan pedas tidak ada hubungannya dengan
usus buntu. Menurutnya penyebab dari usus buntu multifaktor dan tidak ada makanan
tertentu yang dapat menyebabkan usus buntu termasuk makanan pedas.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4149233/banyak-makan-pedas-bikin-usus-buntuini-penjelasan-dokter
https://www.winnetnews.com/post/apa-benar-banyak-makan-pedas-bikin-usus-buntu-inipenjelasan-dokter
https://doktersehat.com/makan-pedas-bikin-usus-buntu/

6. Pria Usia 30 Tahun yang Belum Menikah Akan Dilakukan
Penyunatan Ulang

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan hasil tangkapan layar dari berita
di salah satu stasiun televisi dengan tajuk berita yang berisi narasi bahwa pria usia 30
tahun yang belum menikah akan dilakukan penyunatan ulang.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa narasi yang tercantum pada hasil tangkapan
layar dalam postingan tersebut adalah hasil manipulasi yang berasal dari berita aslinya
yang berjudul "Polemik Utang IMF", berita tersebut dimuat pada tanggal 28 April 2015 oleh
salah satu stasiun televisi.
Link Counter:
https://youtu.be/Y_5qu0mH_ms?t=925
https://www.instagram.com/p/B44Vr8sF91g/

7. Bukti Kalau Ada Buaya Raksasa di Borneo

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah informasi di media sosial yang memposting foto buaya dengan
narasi bahwa ini adalah bukti kalau ada buaya raksasa di Borneo.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya dalam foto tersebut bukanlah foto buaya di Borneo.
Foto yang diposting adalah foto buaya raksasa yang tertangkap di Australia.
Link Counter:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7492839/The-biggest-crocodile-caught-Australiashot-Polish-woman-Krystyna-Pawlowski.html
https://ourplnt.com/largest-crocodiles/#axzz65Qgrr1LP

8. Gubernur Muslim Pertama Di Amerika Serikat

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi yang diunggah oleh di Facebook yang menyebutkan bahwa Gubernur
Michigan Amerika Serikat (AS) sebagai Gubernur muslim pertama di Amerika Serikat.
Faktanya, bahwa video tersebut adalah seorang politisi muslim, yang bernama Abdul El
Sayed saat sedang berkampanye sebagai kandidat di Pemilihan Gubernur Michigan di
tahun 2018 dan klaim narasi bahwa Abdul El Sayed sebagai Gubernur muslim pertama di
Michigan adalah tidak benar, karena beliau kalah pada dalam Pemilihan Umum tersebut.
Link Counter:
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/8/7/17653340/michigan-primary-elections2018-live-results
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1845323002199746
https://periksafakta.afp.com/video-ini-menunjukkan-abdul-el-sayed-sedang-berkampanyesebagai-salah-satu-kandidat-pilgub-michigan

Laporan Isu Hoaks 17 November 2019

1. Terpidana Kasus Korupsi Leo Lim, Anggota DPRD DKI
dari PSI

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun di media sosial Facebook membagikan sebuah artikel berita terkait kasus
korupsi yang menjerat Leo Lim dengan narasi yang menyebutkan bahwa Leo Lim sebagai
anggota DPRD DKI dari PSI.
Faktanya, Kokos Leo Lim bukanlah anggota DPRD DKI dari PSI, Terpidana korupsi Kokos
Jiang alias Kokos Leo Lim adalah Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (PT TME).
Kokos terlibat kasus korupsi dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN Batubara dengan
PT TME terkait izin pengadaan batubara untuk keperluan PLN. Leo Lim juga bukan
anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/11/17/salah-terpidana-korupsi-leo-lim-anggota-dprd-dki-daripsi/
https://news.detik.com/berita/d-4680913/sah-ini-106-anggota-dprd-dki-jakarta-periode2019-2024
https://news.detik.com/berita/4785325/koruptor-ini-balikin-uang-korupsi-setinggi-menaraeiffel-ke-kejagung-siang-ini?
fbclid=IwAR1UwkoMsckNc45LPn656DFmT9LkT9avPPjO0yjQDY9yJnzW1mObcNvWcmg
https://kumparan.com/kumparannews/8-anggota-dprd-dki-psi-tak-akan-pakai-pin-emassaat-pelantikan-senin-1rjaS5EgTX8

2. Menteri Edhy Prabowo Hentikan Kebijakan
Penenggelaman Kapal

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang bertuliskan “Beberapa
saat yang lalu, salah satu wartawan bertanya “Apakah Pak Edhy akan melanjutkan
kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing?”. Dengan bijak, beliau menjawab tidak
akan meneruskan kebijakan penenggelaman kapal asing”
Faktanya, melalui video yang diunggah oleh akun Twitter resmi Kementerian Kelautan
dan Perikanan @kkpgoid, Menteri Edhy Prabowo menyebut tidak akan mengubah
kebijakan yang baik dari menteri sebelumnya. Dalam video tersebut, Edhy mengatakan
bahwa kebijakan penenggelaman kapal adalah terobosan yang baik dari Susi Pudjiastuti,
ia pun mengaku tidak ragu jika kapal pencuri ikan yang ditangkap memang harus
ditenggelamkan. Namun selain menenggelamkan kapal ada langkah lain yang harus
dilakukannya sebagai menteri salah satunya yaitu melakukan pembinaan terkait
industrinya.
Link Counter:
https://twitter.com/kkpgoid/status/1195152891813617664
https://news.harianjogja.com/read/2019/11/16/500/1024892/edhy-prabowo-bantahhentikan-kebijakan-penenggelaman-kapal
https://www.wartaekonomi.co.id/read256946/cs-prabowo-bantah-tak-lagi-tenggelamkankapal.html

3. Mendagri Minta PSI untuk Awasi Anies dalam Mengelola
Uang Rakyat DKI ?

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook diketahui telah membagikan sebuah tautan berita
tribunind.blogspot.com dengan judul "Mendagri Minta PSI Untuk Awasi Anies Dalam
Mengelola Uang Rakyat DKI ?"
Faktanya, setelah ditelusuri artikel tribunind.blogspot.com diketahui telah mengubah judul
artikel dan menjiplak berita asli yang dimuat oleh beritasatu.com pada Jumat, 8 November
2019. Pada berita asli tidak ditemukan pernyataan Mendagri Tito Karnavian meminta PSI
(Partai Solidaritas Indonesia) untuk awasi Anies dalam mengelola uang rakyat DKI.
Adapun judul asli dari artikel tersebut adalah “Mendagri Minta PSI Terus Kawal
Penggunaan Uang Rakyat”. Salah satu topik pembicaraan antara beberapa petinggi partai
PSI saat bertemu dengan Mendagri adalah pentingnya good governance, termasuk soal
partisipasi dan transparansi anggaran.
Link Counter:
https://www.beritasatu.com/politik/584268/mendagri-minta-psi-terus-kawal-penggunaanuang-rakyat

4. Wong Fei Hung Seorang Ulama & Pendekar Muslim China

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di situs Website tentang Wong Fei Hung seorang ahli seni bela
diri China bagian Selatan. Dalam postingan tersebut mengklaim bahwa Wong Fei Hung
Adalah Pendekar Muslim China.
Faktanya, seperti apa yang dilansir oleh Tirto.id bahwa klaim tersebut, Wong Fei Hung
sebagai seorang Muslim adalah informasi yang tidak benar. Dan tak ada dokumen resmi
yang bisa menguatkan klaim tersebut.
Link Counter:
https://tirto.id/benarkah-wong-fei-hung-seorang-ulama-pendekar-muslim-cina-elgT

5. Banser Gotong Peti Mati Non Muslim Tapi Baca Shalawat

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan berupa video beberapa orang banser yang terlihat
menggotong peti jenazah seorang non muslim dengan melantunkan shalawat.
Faktanya adalah jenazah tersebut adalah bernama Fredy Wahyu Nugroho yang
jenazahnya sempat akan dikremasi keluarga yang mayoritas beragama katolik, namun
Fredy pada tahun 2012 telah menjadi mualaf dan resmi menjadi seorang muslim sesuai
data Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kudus.
Link Counter:
https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/11/12/165527/ditentang-tokoh-agamajenazah-fredy-akhirnya-dimakamkan-secara-islami
https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/11/12/165528/perdebatan-pemakamanjenazah-beda-agama-baru-pertama-terjadi-di-kudus
http://www.muslimoderat.net/2019/11/banser-difitnah-usung-jenazah-non.html

6. Terlalu Sering Menangis Bikin Air Mata Jadi Kering

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa terlalu
sering menangis bikin air mata menjadi kering.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari jawapos.com Dokter Spesialis Mata
Dry Eye Center dari Jakarta Eye Center, dr.Nina Asrini Noor,Sp.M. mengatakan bahwa hal
tersebut tidak benar. Tidak ada hubungannya antara menangis terlalu lama dengan air
mata yang kering. Menurutnya, mata justru bisa kering bukan disebabkan karena
menangis. Akan tetapi bisa karena gadget atau paparan AC dan kipas angin yang terlalu
menyorot wajah.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/kesehatan/15/09/2019/benarkah-terlalu-sering-menangis-bikinair-mata-jadi-kering/
https://www.suara.com/health/2019/09/11/200500/menangis-karena-patah-hati-hingga-airmata-habis-bisa-bikin-mata-kering
https://radarmalang.id/benarkah-terlalu-sering-menangis-bikin-air-mata-jadi-kering/
https://www.brilio.net/kesehatan/menangis-karena-patah-hati-bikin-mata-kering-benarkah190915g.html#

Laporan Isu Hoaks 18 November 2019

1. BMKG "Global warming 2019 2022" , Jika Benar Tahun Ini
Maka Dajjal Tidak Lama Lagi Akan Keluar

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah video bertajuk kemarau panjang akan melanda dunia 2019-2022 dengan judul "BMKG
"Global warming 2019 2022" , Jika Benar Tahun Ini Maka Dajjal Tidak Lama Lagi Akan Keluar".
Faktanya, informasi yang disampaikan tidak benar, karena BMKG tidak memprediksikan kekeringan
panjang bertahun-tahun dan pada tahun 2020 tidak teridentifikasi akan terjadi el-nino kuat. Lembaga
NOAA dan NASA (Amerika) serta JAMSTEC (Jepang) memprediksikan hasil yang serupa. El nino lemah
tahun 2019 telah dinyatakan berakhir pada akhir Juli lalu dan kondisi netral masih berlanjut hingga akhir
tahun 2019. Hal tersebut menandai tahun 2020 nanti diperkirakan tidak ada potensi anomali iklim yang
berdampak pada curah hujan di wilayah Indonesia. Curah hujan akan cenderung sama dengan pola iklim
normal (klimatologisnya), dan saat ini di bulan November 2019, sebagian wilayah Indonesia telah
memasuki musim hujan. Selanjutnya musim kemarau umumnya akan dimulai pada bulan April - Mei hingga
Oktober 2020. Sedangkan wilayah di dekat ekuator, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, musim
kemarau pertama akan dimulai pada Februari - Maret 2020, sehingga tetap perlu diwaspadai untuk potensi
kondisi kering yang dapat berdampak karhutla di awal tahun pada wilayah dekat ekuator tersebut.
Deputi Klimatologi BMKG, Drs. Herizal, M.Si memberi keterangan langsung kepada Kominfo bahwa terkait
informasi kekeringan (kemarau) selama 3 tahun ke depan dalam video tersebut hanya dikaitkan dengan
bukti tanda-tanda kedatangan Dajjal yang berdasar dari Hadist dan Al-Qur'an. Dalam video tersebut juga
menyatakan sumber data kemarau panjang berasal dari BMKG, bahkan disebutkan berasal dari BMKG
Eropa. Beliau menyatakan bahwa BMKG telah mengeluarkan prediksi musim hujan di tahun ini (2019 ) dan
banyak daerah yang sudah memasuki musim hujan. Sampai saat ini BMKG juga belum mendeteksi adanya
anomali iklim yang dapat menyebabkan kekeringan di tahun 2020 ataupun tahun 2021.

Link Counter:
https://www.instagram.com/p/Bo6qkninxoH/?taken-by=infobmkg
http://www.bmkg.go.id/press-release/?p=tahun-2020-tidak-ada-potensi-anomali-iklim&tag=pressrelease&lang=ID

2. Erick Thohir : Ada Urusan Apa Ormas Dengan BUMN,
Pakai Ngajari Bab Kesopanan

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial, sebuah postingan foto Menteri BUMN Erick Thohir dengan
caption bertuliskan “Ada urusan apa ormas dengan BUMN, pakai ngajari bab kesopanan,
emang junjunganmu punya kesopanan”.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa narasi yang tercantum pada foto dalam
postingan tersebut adalah hasil manipulasi yang berasal dari foto situs berita
sindonews.com dengan judul "Inter Milan Resmi Pindah Tangan, Erick Thohir Berkoar",
berita tersebut dimuat pada tanggal 28 Juni 2016, dan tidak ditemukannya kata-kata
narasi seperti dalam foto tersebut.
Link Counter:
https://sports.sindonews.com/read/1120411/56/inter-milan-resmi-pindah-tangan-erickthohir-berkoar-1467119671

3. “Microsoft E-Mail Service” untuk Meninjau Pesan Yang
Tidak Terkirim

Hoaks

Penjelasan:
Beredar adanya Pesan yang berasal dari "Microsoft E-Mail Service", yang
memberitahukan bahwa kita dapat mengklik tombol "Review Messages" untuk meninjau
pesan yang tidak terkirim.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya itu hanyalah modus penipuan yang dirancang
untuk membajak akun email Anda. Penjahat sekarang dapat menggunakan kredensial
login yang Anda kirimkan untuk mendapatkan akses ke akun email Anda dan layanan
terkait apa pun seperti penyimpanan file online atau toko aplikasi. Berhati-hatilah dengan
email yang mengklaim bahwa Anda harus mengklik tautan atau membuka file terlampir
untuk menangani masalah akun yang seharusnya.
Link Counter:
https://www.hoax-slayer.net/undelivered-email-phishing-scam-hitting-inboxes/

4. Gempa Susulan Sebesar 8,2 SR di Manado

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa BMKG meramalkan
pada tanggal 16 November 2019 pada pukul 24.00-01.00 dini hari akan terjadi gempa
susulan sebesar 8,2 SR di Manado.
Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Seksi
Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Manado,
Edward Hendry Mengko. Beliau memastikan bahwa informasi dari pesan berantai yang
mengatakan akan terjadi gempa berkekuatan 8,2 Skala Richter (SR) sebagai hoaks atau
bohong belaka. Dilansir dari regional.kompas.com, tercatat pada tanggal 16 November
2019 terjadi 159 gempa susulan dan yang paling besar mencapai magnitudo 5,9 dan
terkecil magnitudo 2,7.
Link Counter:
http://rri.co.id/post/berita/747900/tanggap_bencana/bmkg_manado_informasi_akan_terjadi
_gempa_82_sr_hoaks.html
https://regional.kompas.com/read/2019/11/16/16241291/159-gempa-susulan-terjadi-dimanado-warga-rasakan-9-kali-guncangan

5. Lippo Group Mundur Dari OVO

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial terkait isu Lippo Group mundur dari Ovo.
Informasi tersebut tengah ramai diperbincangkan di media sosial saat ini.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah keliru. Hal tersebut
dibantah oleh Presiden Direktur PT Visionet Internasional (Ovo), Karaniya
Dharmasaputra. Dilansir dari laman situs Liputan6.com, Karaniya mengatakan "Soal
rumor itu, sama sekali tidak benar. Saya malah beberapa waktu lalu baru saja ketemu dan
ngobrol panjang dengan Pak John Riady (Direktur Lippo Group) soal pengembangan Ovo
ke depan. Kepada saya, Beliau banyak memberikan masukan dan selama ini sangat
suportif terhadap berbagai upaya pengembangan bisnis Ovo,".
Link Counter:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4112072/lippo-dikabarkan-hengkang-dari-ovobenarkah
https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/17/11/2019/ada-kabar-ovo-ditinggal-lippogroup-bosnya-bilang-begini/

6. Makan Telur Bikin Jerawatan

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial bahwa mengkonsumsi telur dapat menyebabkan
jerawat.
Dilansir dari Liputan6.com, RS Surya Husada Bali, dr. Laksmi Duarsa, Sp.KK. Laksmi,
mengatakan, sejauh ini belum ada penelitian yang secara evidence based menyebut
bahwa telur sebagai penyebab jerawat. Biasanya, jerawat akan muncul pada orang-orang
yang memang memiliki faktor untuk berjerawat. Misal, produksi minyak berlebih,
kemudian kulit yang kotor, dan tertutup bahan kosmetik yang komedogenik, juga bakteri.
Laksmi juga menuturkan ada faktor lain sebagai pencetus tapi bentuk dan rupanya
bermacam-macam. Bahkan, orang yang makannya sudah benar dan wajah bersih masih
bisa berjerawat kalau stres sedang menyerang. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa telur
adalah penyebab munculnya jerawat di wajah kita.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4110192/cek-fakta-kesehatan-sering-makan-telurbikin-jerawatan
https://www.grid.id/read/04149041/makan-telur-bikin-jerawatan-begini-penjelasannya?
page=all

7. Keramas Saat Haid Dapat Menyebabkan Sakit Kepala

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah informasi kesehatan menyebutkan bahwa wanita yang sedang haid dilarang
keramas dikarenakan saat haid pori-pori kepala sedang terbuka, jika keramas, nantinya
akan memicu timbulnya sakit kepala.
Faktanya, informasi tersebut hanyalah mitos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenaranya. dr. Sita Ayu Arumi, Sp.OG dari RS Bunda Jakarta menuturkan bahwa poripori di kulit kepala biasanya akan lebih terbuka ketika butuh penguapan. Misalnya, saat
tubuh kepanasan dan berkeringat, maka pori-pori kulit kepala akan terbuka supaya bisa
mengeluarkan keringat. Memang, pada beberapa wanita periode Pra Menstrual
Syndrome (PMS) bisa memicu sakit kepala selain timbul keluhan lain seperti kram perut
dan merasa tidak enak badan. Namun, pada kondisi ini, sakit kepala dipicu perubahan
hormonal yang terjadi sebelum dan saat haid bukan karena keramas. Justru, ketika haid
wanita disarankan untuk tetap memperhatikan kebersihan tubuhnya, termasuk kebersihan
kepala dan rambut.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3251626/kata-dokter-soal-anggapankeramas-saat-haid-bisa-picu-sakit-kepala

8. Mahfud MD Sebut Kepulangan Rizieq Shihab Bisa
Timbulkan Bencana Alam

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar Informasi pada situs berbasis blog yang menyebutkan dengan tegas Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD
menyatakan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab Bisa
Menimbulkan Bencana Alam.
Faktanya, klaim bahwa Mahfud MD menyatakan kepulangan Rizieq Shihab bisa
menimbulkan bencana alam adalah tidak benar, beliau tidak pernah menyatakan hal
tersebut. Artikel yang dimuat pada blog tersebut merupakan suntingan dari laman situs
Antaranews dengan judul artikel asli "Menko Polhukam tegaskan tidak ada bukti
Pemerintah cekal Habib Rizieq".
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/480/fakta-atau-hoaks-benarkah-mahfud-md-sebutkepulangan-rizieq-shihab-bisa-timbulkan-bencana-alam
https://www.antaranews.com/berita/1159011/menko-polhukam-tegaskan-tidak-ada-buktipemerintah-cekal-habib-rizieq#mobile-src

9. Jengkol dan Petai Bisa Menurunkan Hipertensi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang jengkol dan
petai bisa untuk menurunkan hipertensi.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari health.detik.com, Dr. Tunggul
D.Situmorang,SpPD,KGH, Konsultan ginjal dan hipertensi dari PAPDI (Perhimpunan Ahli
Penyakit Dalam Indonesia) mengatakan bahwa jengkol dan petai boleh saja dikonsumsi,
akan tetapi jengkol dan petai tidak serta merta berkhasiat untuk menurunkan hipertensi.
Beliau mengingatkan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi jengkol justru bisa
mengganggu ginjal. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum
menemukan penelitian yang menyebutkan adanya hubungan antara jengkol dan petai
dengan hipertensi.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4023981/jengkol-dan-petai-bisa-menurunkanhipertensi-benarkah
https://doktersehat.com/jengkol-petai-turunkan-hipertensi/
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3538933/makan-petai-setiap-hari-bisa-cegahhipertensi

Laporan Isu Hoaks 19 November 2019

1. Harga BBM Nonsubsidi Naik

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial, sebuah gambar terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Gambar tersebut menampilkan harga BBM sebelum naik dan harga terbarunya.
Faktanya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah
Usman menyatakan bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks, karena
sejauh ini pihak pertamina belum ada rencana menaikkan atau menurunkan harga BBM.
Link Counter:
https://money.kompas.com/read/2019/11/05/063200226/beredar-kabar-kenaikan-hargabbm-nonsubsidi-fakta-atau-hoaks
https://twitter.com/pertamina/status/1195320887441969155

2. UYM: Yang Melaporkan Sukmawati Pasti Neraka
Jahanam Tempatnya, Karena Tak Bisa Memaafkan

Hoaks

Penjelasan:
Ditemukan sebuah artikel berita yang mengaitkan nama Ustadz Yusuf Mansur dari
sebuah media online dengan judul "UYM: Yang Melaporkan Sukmawati Pasti Neraka
Jahanam Tempatnya, Karena Tak Bisa Memaafkan".
Setelah dilakukan penelusuran pada konten narasinya, ternyata artikel tersebut
merupakan artikel salinan dari news.detik.com yang diubah dibagian judul sehingga
menimbulkan tafsir yang keliru. Adapun artikel asli berjudul "Sukmawati Bandingkan
Sukarno-Nabi Muhammad, Ini Respons Ustaz Yusuf Mansur". Dalam artikel berita
tersebut Yusuf Mansur menyayangkan statement Sukmawati terkait Nabi Muhammad dan
sekaligus mendoakan Allah mengampuni dosa ibu Sukmawati namun tidak ditemukan
statement yang berbunyi "Yang Melaporkan Sukmawati Pasti Neraka Jahanam
Tempatnya" sebagaimana ditulis dalam judul yang telah di edit itu.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4787413/sukmawati-bandingkan-sukarno-nabimuhammad-ini-respons-ustaz-yusuf-mansur

3. Surat Panggilan Tes Pertamina 21-22 November 2019

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi yang berisi surat panggilan tes yang mengatasnamakan PT
Pertamina (Persero). Dalam surat tersebut disebutkan bahwa calon karyawan telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengikuti tes seleksi calon
karyawan, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 21-22 November 2019 di Kantor
Building Surabaya Indonesia.
Faktanya, Rustam Aji selaku Unit Manajer Communication & CSR MOR V Jatimbalinus
menyatakan bahwa surat tersebut adalah hoaks. Rustam menghimbau kepada yang
menerima surat tersebut agar mengabaikan karena sebagai modus penipuan rekrutmen.
Link Counter:
http://bloktuban.com/2019/11/19/surat-panggilan-tes-pertamina-adalah-hoax/

4. Judul Berita “SETELAH MINUM AIR BEKAS CUCIAN
KAKI JOKOWI LEBIH DARI 10 WARGA LANGSUNG DI
LARIKAN
KERUMAH
SAKIT,
KARNA
SLURUH
TUBUHNYA MENGALAMI GATAL-GATAL”

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan sebuah artikel berita dimuat di situs tribunnews.com dengan
judul “SETELAH MINUM AIR BEKAS CUCIAN KAKI JOKOWI LEBIH DARI 10 WARGA
LANGSUNG DI LARIKAN KERUMAH SAKIT, KARNA SLURUH TUBUHNYA
MENGALAMI GATAL-GATAL”.
Faktanya adalah berita terkait warga yang berebut air sisa Presiden Jokowi Widodo
mencuci kaki memang pernah dimuat di situs tribunnews.com pada Minggu, 14 Desember
2014 20:35 WIB dan situs jateng.tribunnews.com pada Minggu, 14 Desember 2014 19:55.
Namun judul yang benar adalah “Warga Berebut Air Bekas Cucian Kaki Jokowi” dan di
dalam artikel berita itu tidak disebutkan adanya lebih dari 10 warga yang dilarikan ke
rumah sakit karena seluruh tubuhnya mengalami gatal-gatal setelah meminum air sisa
yang digunakan Jokowi untuk membersihkan kaki dan sepatunya itu.
Link Counter:
https://m.tribunnews.com/regional/2014/12/14/warga-berebut-air-bekas-cucian-kaki-jokowi
https://jateng.tribunnews.com/2014/12/14/warga-berebut-air-bekas-cucian-kaki-jokowi

5. Penampakan Tangan di Pundak Jokowi

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah gambar tentang penampakan tangan
misterius di pundak Jokowi saat perpisahan para menteri.
Faktanya, setelah ditelusuri penampakan tersebut memang bukanlah editan. Apabila foto
diperbesar akan terlihat bahwa tangan yang dilingkari di foto tersebut merupakan tangan
Lukman Hakim Saifuddin. Foto tersebut hanyalah ilusi optik belaka yang mana terjadi
karena kesalahan penangkapan mata manusia.
Link Counter:
https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/22/sempat-viral-foto-penampakan-tangan-dipundak-jokowi-roy-suryo-bilang-editan-ini-fakta-sebenarnya?page=2

6. Monumen Ondel-ondel di Kemayoran Merupakan
Kreasi Anak Bangsa, Anies Baswedan.

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah unggahan yang bertuliskan "Monumen Ondel-Ondel
di Kemayoran, sebuah kreasi anak bangsa bernama Anies Baswedan."
Setelah ditelusuri sebuah foto Monumen Ondel-ondel yang diklaim sebagai Kreasi anak
bangsa bernama Anies Baswedan tersebut tidak benar. Menurut Jul Hendri, salah
seorang seniman, mengatakan dua patung Ondel-ondel tersebut dibangun oleh Pusat
Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) dengan melibatkan sejumlah seniman dan
budayawan sejak Desember 2013 dan diresmikan pada 17 Januari 2014.
Link Counter:
https://poskotanews.com/2013/12/19/patung-ondel-ondel-raksasa-dipasang-dikemayoran/?
fbclid=IwAR22iFhpWNKNCyyMpL8iLrtr4BKxlxd2doPBxBXYorki2b0ngCLJBGeXBLk
https://poskotanews.com/2014/01/17/dua-patung-ondel-ondel-kemayoran-masuk-muri/?
fbclid=IwAR3McfxLh8BICYwHMMt1sfEAwuGdfL8Rn7FTX05qU3gd56iY0mDD0bY0JRk
https://www.setneg.go.id/baca/index/patung_ondel_ondel_raksasa_simbol_betawi_asli_di
_kawasan_kemayoran?
fbclid=IwAR2xfthEuVLjBud2xb5tgcK9caM9pu50VcAp33iyD1j1Fz74-sbeeVIiyh4
http://jakarta-tourism.go.id/2017/news/2018/03/patung-ondel-ondel-kemayoran?
fbclid=IwAR2G26CT-

7. Ahok Batal Jadi Dirut Pertamina karena Kasar, Galak,
dan Mantan Napi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar infromasi di akun Twitter yang menarasikan bahwa Ahok gagal menjadi Dirut
Pertamina karna sifatnya kasar, galak, dan pernah juga di penjara (mantan Napi).
Faktanya, bahwa narasi yang menyebut Ahok batal menjadi Dirut Pertamina adalah tidak
benar. karena konten tersebut dipelintir. dan kalau menujuk kepada pemberitaan yang
dilansir oleh Medcom.id artikel berjudul "Kata Ahok saat Dikabarkan Jadi Pejabat Tinggi
Pertamina" yang tayang pada Kamis, 14 November 2019, Ahok hanya dikabarkan akan
menggantikan Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Link Counter:
https://www.medcom.id/ekonomi/energi/gNQ0RXaK-kata-ahok-saat-dikabarkan-jadipejabat-tinggi-pertamina
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlYw4yb-ahok-batal-jadi-dirut-pertaminakarena-kasar-galak-dan-mantan-napi
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1. Bintang Sepak Bola Dunia Menutup Sebelah Matanya

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi foto 8 bintang sepak bola dunia yaitu Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Paul Pogba, Sergio Ramos, Luka Modric, Neymar,
dan Zlatan Ibrahimovic yang menutup sebelah matanya sebagai dukungan atas penembakan
pada wartawan foto Palestina bernama Muath Amarneh.
Faktanya adalah berdasarkan hasil penelusuran terhadap 8 foto wajah pemain sepak bola
yang diunggah oleh sumber klaim, ditemukan fakta bahwa kedelapan foto itu telah mengalami
proses penyuntingan atau proses manipulasi foto.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/11/19/salah-bintang-sepakbola-dunia-menutup-sebelahmatanya-sebagai-dukungan-atas-penembakan-pada-wartawan-foto-palestina-muathamarneh/

2. Surat Legalitas Pembayaran Mengatasnamakan Kapolres
Blora AKBP Antonius Anang

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah surat legalitas pembayaran Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melibatkan Kapolres Blora AKBP Antonius
Anang,S.I.K.,MH. Dalam surat itu tertera nama Kapolres Blora sebagai penjamin KPKNL
dalam upaya melegalkan transaksi.
Menanggapi hal tersebut, Humas Polres Blora melalui akun Instagramnya @polresblora
mengklarifikasi bahwa hal tersebut adalah modus penipuan. Pihaknya menegaskan bahwa
Kapolres Blora tidak pernah menjadi penjamin KPKNL atau melegalkan transaksi apapun.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B5DB3mtHhYV/

3. Rumah Sakit Condong Catur Sleman Yogyakarta
Dijual

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun di media sosial Facebook mengunggah foto sebuah Rumah Sakit yang
diklaim sebagai Rumah Sakit Condong Catur Sleman, Yogyakarta dengan keterangan
bahwa Rumah Sakit tersebut dijual.
Menanggapi hal itu, pihak RS Condong Catur memastikan bahwa informasi tersebut adalah
hoaks yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala Unit Humas dan
Pemasaran RS Condong Catur, Yustina Ernawati menjelaskan bahwa hoaks RS Condong
Catur hendak dijual sudah tersebar sejak beberapa tahun lalu. Erna menghimbau
masyarakat tidak mempercayai kabar hoaks itu. Ia juga memastikan pelayanan RS
Condong Catur tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh adanya
kabar bohong tersebut.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4790702/kabar-rs-condong-catur-slemandijual-dipastikan-hoaks

4. Ma'ruf Ingin Cegah Radikalisme Sejak Tingkat PAUD,
"Jauhkan Anak-Anak Dari Al-Qur'an"

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah media online mengunggah artikel berita dengan judul: Ma'ruf Ingin Cegah
Radikalisme Sejak Tingkat PAUD, "Jauhkan Anak-Anak Dari Al-Qur'an".
Faktanya, isi artikel berita tersebut merupakan artikel salinan yang diambil dari
cnnindonesia.com yang telah diubah bagian judul dengan menambahkan kalimat "Jauhkan
Anak-Anak Dari Al-Qur'an". Adapun judul asli artikel tersebut adalah "Ma'ruf Ingin Cegah
Radikalisme Sejak Tingkat PAUD". Dalam isi konten berita asli tidak ditemukan statement
Ma'ruf Amin yang menyatakan "Jauhkan Anak-Anak Dari Al-Qur'an".
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115162509-20-448730/maruf-ingin-cegahradikalisme-sejak-tingkat-paud

5. Partai Berkarya dan PKS Pesta Bir

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial Twitter yang memuat foto pertemuan Partai
Berkarya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dinarasikan dalam postingan tersebut
bahwa Partai Berkarya bersama dengan PKS sedang melakukan pesta bir. Terlihat dalam
foto yang dilampirkan, terdapat banyak botol berwarna hijau yang diduga minuman
beralkohol.
Faktanya, botol berwarna hijau tersebut bukanlah minuman beralkohol, melainkan air
mineral produk asli Indonesia bermerk Equil. Foto yang digunakan dalam postingan
tersebut menggunakan foto saat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan Partai
Berkarya pada hari Selasa, 19 November 2019 di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera,
Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Link Counter:
https://nasional.tempo.co/read/1274206/tommy-soeharto-tak-merasa-ditinggalkan-prabowo-yangjadi-menteri/full&view=ok
https://www.konten.co.id/2019/11/benarkah-ada-pesta-bir-dalam-pertemuan-pks-dengan-partaiberkarya.html
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/17100911/didampingi-titiek-tommy-soeharto-tiba-didpp-pks

6. PDIP Sebut Sukmawati Tidak Bisa Ditahan Karena Dia
Orang "Kuat"

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi hukum harus
ditegakkan. Postingan tersebut disertai dengan sebuah artikel yang berjudul "Percuma
Dilaporkan, PDIP Sebut Sukmawati Tidak Bisa Ditahan Karena Dia Orang "Kuat"."
Setelah ditelusuri, isi pada artikel tersebut adalah kutipan pada nasional.okezone.com
dengan judul “PDIP Ingin Kasus Penodaan Agama yang Menjerat Sukmawati Tidak
Diperpanjang” yang diunggah pada Minggu, 17 November 2019. Pada narasi artikel
tersebut, tidak ditemukan kata-kata PDIP sebut Sukmawati tidak bisa ditahan karena dia
orang kuat. Isi artikel tersebut hanya menjelaskan pihak PDIP ingin perkara Sukmawati
tidak perlu diperpanjang karena Sukmawati tidak bermaksud untuk menistakan agama.
Link Counter:
https://nasional.okezone.com/read/2019/11/17/337/2130919/pdip-ingin-kasus-penodaanagama-yang-menjerat-sukmawati-tidak-diperpanjang

7. Madinah Dilanda Gempa, Apakah Tanda Dajjal Sudah Keluar
Dari Persembunyiannya ?

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan yang mengunggah sebuah foto dan artikel berjudul "Madinah Dilanda
Gempa, Apakah Tanda Dajjal Sudah Keluar Dari Persembunyiannya ?".
Faktanya berdasarkan hasil penelusuran memang benar terjadi gempa di sebelah barat
Madinah. Menurut Direktur Umum Pusat Gempa Bumi dan Gunung Berapi Nasional pada
Lembaga Survei Geologi Saudi, Hani Zahran, mengatakan getaran yang muncul merupakan
gempa susulan. Dia mengatakan masyarakat tidak perlu panik karena gempa tergolong
lemah. Sedangkan foto yang dimuat di artikel tersebut bukanlah foto dampak akibat gempa
yang terjadi di Madinah, melainkan dampak dari menyusutnya Laut Mati di Israel pada tahun
2015.
Link Counter :
https://www.dream.co.id/news/madinah-digoyang-gempa-berkelanjutan-180118m.html
https://www.reuters.com/article/us-israel-deadsea-sinkholes/shrinking-dead-sea-leaves-trailof-perilous-sinkholes-idUSKCN0Q31AZ20150729
https://www.dream.co.id/news/fenomena-mengerikan-di-laut-mati-150730i.html
https://www.antaranews.com/berita/509603/laut-mati-menyusut-menyisakan-lubang-lubangberbahaya

8. Rumah Sakit Tahan Jenazah Bayi Karena Orangtuanya Tidak
Mampu Membayar

Disinformasi

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook membagikan link berita online terkait jenazah bayi
yang dibawa paksa ojek online ke rumah duka karena dianggap ditahan RSUP Dr M Djamil
Padang karena orang tua nya berhutang biaya perawatan sebesar 24 juta. Pada
postingannya, pemilik akun menambahkan narasi "Rumah Sakit, Tahan jenazah seorang
Bayi, karna orang tuanya tidak mampu membayar...!Edan".
Setelah ditelusuri, Manajemen RSUP Dr. M.Djamil, Padang membantah telah menahan
jenazah bayi tersebut. Gustafianof selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RSUP Dr. M.Djamil mengatakan bahwa faktanya yang terjadi adalah pengurusan
administrasi, bukan uang. Pihaknya tidak menahan kepulangan bayi bernama Muhammad
Khalif Putra karena persoalan biaya. Adapun administrasi yang dimaksud adalah pengurusan
surat menyuratnya. Gustafianof mengatakan, proses administrasi tersebut perlu dilakukan
sebagai mekanisme dan pertanggungjawaban rumah sakit. Itu juga sekaligus sebagai bentuk
perlindungan terhadap hak pasien. Gustafianof juga menjelaskan karena biaya yang perlu
dibayar sekitar Rp 24 juta, sementara bayi Khalif tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Maka perlu dijalani administrasi agar pasien yang tidak sanggup membayar bisa diurus surat
jaminannya.
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/11/19/213150/jenazah-bayi-ditahan-karena-utang-rp-24juta-ini-klaim-rsup-m-djamil
https://www.inews.id/daerah/sumbar/disebut-menahan-jenazah-bayi-karena-tagihan-takdibayar-ini-kata-rsup-m-djamil-padang
https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk-perkara-rombongan-ojekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all

9. Pemkab Kabupaten Bandung Lakukan Pungutan Kaitan
Pelaksanaan Pelantikan Kades Terpilih

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, Statement yang menuliskan
bahwa Kades terpilih Se-Kabupaten Bandung diminta partisipasinya minimal Rp. 2.000.000,untuk biaya pelantikan oleh Pemkab Bandung.
Faktanya, dilansir dari Galamedianews.com, Anggota DPRD Kabupaten Bandung H. Cecep
Suhendar mengatakan, prosesi pelantikan calon kepala desa terpilih masuk dalam tahapan
penetapan kepala desa terpilih yang anggaranya sudah termasuk rencana anggaran belanja
(RAB) yang dibikin oleh P2KD masing-masing desa, Sehingga biaya pelantikan tidak harus
memungut kepada siapapun karena sudah dialokasikan dalam RAB biaya stimulan Rp 10.000
per hak pilih. Dikutip dari Dejurnal.com, Bupati Bandung, Dadang M Naser menegaskan, tidak
dibenarkan ada pungutan kepada calon kepala desa terpilih untuk alasan apapun, termasuk
untuk biaya pelantikan.
Link Counter :
https://www.galamedianews.com/daerah/239681/calon-kepala-desa-terpilih-mengaku-tidakada-pungutan-untuk-pelantikan.html
http://www.dejurnal.com/2019/11/bupati-tidak-benar-ada-pungutan-untuk-pelantikan-kades/
https://bipol.co/pungutan-untuk-biaya-pelantikan-kades-dadang-naser-hanyamiskomunikasi.html
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Disinformasi

1. Air Nanas Panas Sembuhkan Sel Kanker

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial informasi yang mengatakan bahwa air nanas panas dapat
menyembuhkan sel kanker. Dalam narasinya dijelaskan bahwa air nanas panas melepaskan zat anti
kanker, yang merupakan kemajuan terbaru dalam pengobatan kanker yang efektif di bidang medis.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Joko Dwi Putranto
melalui Kepala Bidang (Kabid) Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2L) dr Hikari Widodo
mengatakan bahwa buah nanas memang banyak khasiatnya. Tidak hanya bagian tengahnya, tapi
secara keseluruhan. Bisa untuk mengurangi keputihan dan mengandung vitamin C. Namun, dengan
mengonsumsi bromelain (bagian tengah nanas) bisa melunturkan sel-sel kanker dan sebagainya,
masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut.
Link Counter:
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/01/03/37607/nanas-sembuhkan-kanker-belum-tentu-benar

Disinformasi

2. Anies Mendapat Gelar Kehormatan Nama Tionghoa "Liem Ay
Bon"

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan foto yang menampilkan Anies Baswedan yang
sedang mengangkat kain merah bertuliskan aksara mandarin. Foto tersebut disertai dengan narasi
Anies diberi gelar kehormatan nama tionghoa yakni "Liem Ay Bon".
Setelah ditelusuri, foto yang ada pada postingan tersebut diambil pada saat acara Festival Pecinan
Cap Go Meh di Grogol Jakarta Barat. Foto serupa juga ditemukan pada situs berita diantaranya, pada
inews.id dengan judul "Anies-Sandi Pakai Baju Cheongsam Warna Emas di Festival Cap Go Meh" dan
juga pada idntimes.com dengan judul "Yang Dijanjikan Anies di Festival Pecinan Cap Go Meh". Aksara
mandarin pada kain merah tersebut berbunyi "Guo Tai Min An" yang bermakna "Negara Damai, Rakyat
Bahagia".
Link Counter:
https://www.inews.id/news/megapolitan/anies-sandi-pakai-baju-cheongsam-warna-emas-di-festivalcap-go-meh
https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/yang-dijanjikan-anies-di-festival-pecinan-cap-go-meh1/full
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjzLAQk-dapat-gelar-kehormatan-anies-diberi-namationghoa-liem-ay-bon-ini-fakta

Disinformasi

3. Foto Bocah Palestina Diinjak Hingga Mengeluarkan Darah
Dari Mulut dan Hidung Oleh Militer Israel

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa foto bocah Palestina diinjak hingga mengeluarkan
darah dari mulut dan hidung oleh militer Israel.
Faktanya adalah setelah dilakukan pencarian foto tersebut berdasarkan artikel yang dimuat
Radio Villa Francia (RVF) pada tanggal 1 Oktober 2016, aparat Kepolisian Chile atas nama
Subteniente F. Venegas itu membekuk seorang bocah yang tertangkap basah sedang
membuat coretan-coretan pada dinding (grafiti). Jadi kabar dalam postingan tersebut adalah
disinformasi atau informasi yang salah.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4115330/cek-fakta-militer-israel-menyiksa-danmenginjak-bocah-palestina-ini-faktanya?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
http://www.pallywood.com/pallywood-falsely-presents-chile-incident-as-israel/

Disinformasi

4. Pohon Besar Tumbuh di Parkiran Mobil

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial Facebook bahwa di Prancis telah terjadi kejadian
pohon tumbuh di parkiran mobil dan menembus mobil yang sedang terparkir.
Faktanya adalah video pohon tumbuh di dalam mobil hanyalah sebuah pameran karya seni
jalanan yang dibuat oleh perusahaan teater lokal, The Royal De Luxe di Prancis.
Link Counter :
https://tiremeetsroad.com/2019/11/19/this-tree-sprouted-overnight-through-a-car-in-france-noone-knows-how-it-happened/

Disinformasi

5. Kapolres Kampar Dicopot Hanya Karena Ngobrol Saat
Kapolri Pidato

Penjelasan :
Beredar isu pencopotan Kapolres Kampar, Riau, AKBP Asep Darmawan hanya karena asik
mengobrol pada saat Kapolri Jenderal Idham Azis berpidato.
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com, Kapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan soal
pencopotan AKBP Asep Darmawan dari jabatan sebagai Kapolres Kampar, Riau tidak hanya
masalah ketika dia tengah asik mengobrol saat Kapolri memberikan pidato dan terlambat apel
tapi di situ juga terselip masalah etika, sebagai Kapolres sebagai Kasatwil dia adalah teladan
dan harus ditindak terkait masalah etika. Pencopotan tersebut menurut Idham Azis sebagai
contoh kepada Kapolres lain agar memberikan teladan kepada anak buahnya.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/20/kapolri-kapolres-kampar-dicopot-bukanhanya-karena-terlambat-apel-tapi-juga-terselip-masalah-etika
https://www.alinea.id/nasional/kapolri-ungkap-alasan-kapolres-kampar-dicopot-b1XpY9pmX
https://news.detik.com/berita/d-4791975/kapolri-jenderal-idham-azis-ungkap-alasan-copotkapolres-kampar

6. Hari Santri Di Alun-Alun Cianjur

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar cuplikan video hari santri yang terdapat gambar menara Masjid dan tower air yang
dilokasikan berada di Alun-alun Cianjur.
Faktanya setelah di telusuri menara masjid dan tower air yang ada di dalam video tersebut
tidak sama dengan yang berada di alun-alun Cianjur. Melainkan lokasi sebenarnya berada di
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Link Counter :
https://www.google.co.id/maps/@-6.8215707,107.1396062,3a,75y,341.08h,99.14t/data=!3m6!
1e1!3m4!1sisQTMxdwZHDXDp8L-8YhOw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.youtube.com/watch?v=sDqXJPElL7A
https://www.google.co.id/maps/@-6.9215193,110.2042419,3a,60y,316.45h,95.83t/data=!3m6!
1e1!3m4!1szzc6sPsw6NSVlBaq4vCriQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.instagram.com/p/B5HGarAnS2g/
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1. Himbauan Dispenduk Surabaya Tentang Kasus
Penyalahgunaan KTP

Hoaks

Penjelasan:
Beredar pada Platform WhatsApp sebuah pesan berantai berupa himbauan kepada
masyarakat Jawa Timur terkait modus penyalahgunaan E-KTP untuk pinjaman online yang
dilakukan oleh pelaku yang berpura-pura sebagai Mahasiswa. Informasi tersebut diklaim
berasal dari Dispenduk Surabaya.
Faktanya informasi berupa pesan berantai tersebut tidak memiliki sumber yang kredibel dan
bukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Surabaya. Pihak
DISPENDUKCAPIL Surabaya menghimbau agar masyarakat tidak mempercayai informasi
tersebut dan tetap berhati-hati dalam menerima berita atau himbauan yang
mengatasnamakan OPD Pemerintah Surabaya.
Link Counter:
http://dispendukcapil.surabaya.go.id/berita/492-shirojutsu
https://www.instagram.com/p/B5HXns3DLPv/?igshid=8v0wx3zz49u8
https://www.instagram.com/dispendukcapil.sby/

2. Kerusuhan Suporter Bola di Malaysia, WNI Indonesia
Meninggal Dunia karena Ditusuk

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook informasi mengenai pendukung Indonesia dipukuli,
ditangkap, dan ditusuk sampai mengakibatkan salah satu suporter meninggal dunia saat
menyaksikan pertandingan Pra-Piala Dunia antara Indonesia vs Malaysia di Stadion Bukit
Jalil, Malaysia.
Dilansir dari bola.kompas.com Kepala Fungsi Konsuler KBRI KL, Yusron Ambardi
menegaskan bahwa kabar mengenai suporter atau WNI yang meninggal karena ditusuk itu
tidak benar atau Hoaks.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/kemlu-pastikan-kabar-pendukung-indonesia-ditusuk-dimalaysia-hoaks-1sIYaM7FXTg
https://bola.kompas.com/read/2019/11/22/06151388/kbri-untuk-malaysia-bantah-suporterindonesia-ditusuk

3. Peringatan Philippine Institute of Volcanology and
Seismology Gempa Bumi Akan Terjadi 7.1 SR di Filipina

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi peringatan akan terjadinya gempa di Filipina
dengan kekuatan 7.1 SR.
Faktanya Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS-DOST) telah
melakukan klarifikasi terkait kabar tersebut pada tanggal 20 November 2019 melalui akun
media sosialnya terkait kabar tersebut tidak berasal dari agen PHIVOLCS. Menurut mereka
tidak ada teknologi di dunia yang dapat memprediksi gempa besar.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/earthquake-warning-philippines-was-hoax-which-used-apocalypticmovie-poster
https://www.facebook.com/PHIVOLCS/posts/2395089737266577

4. Jokowi Nilai Positif Jabatan Presiden Diusulkan
Tiga Periode

Hoaks

Penjelasan:
Laman merdekaind.blogspot.com diketaui telah memuat sebuah artikel berjudul "Jokowi
Nilai Positif Jabatan Presiden Diusulkan Tiga Periode, “Sangat Bagus ”." Judul artikel itu
menunjukkan bahwa ada komentar Presiden RI Joko Widodo terhadap wacana
penambahan periode kepemimpinan jabatan Presiden Indonesia.
Faktanya, setelah ditelusuri tidak ada pernyataan Presiden Jokowi dalam artikel yang
dimuat merdekaind.blogspot.com tersebut. Adapun artikel itu menyadur pemberitaan lain
yang memuat pernyataan pengamat Intelijen Suhendra Hadikuntono terkait wacana
amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4781166/suhendra-usulkan-jabatan-presiden-tiga-periode
http://rri.co.id/post/berita/745527/nasional/suhendra_usulkan_jabatan_presiden_tiga_perio
de.html
https://turnbackhoax.id/2019/11/22/salah-jokowi-nilai-positif-jabatan-presiden-diusulkantiga-periode-sangat-bagus/

5. Gara Gara Wifi Bisa Kena Kanker

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar kabar di media sosial Facebook terkait seseorang yang terkena kanker
gara-gara Wifi.
Setelah ditelusuri, faktanya menunjukkan tidak ada hubungan antara pancaran Wifi
dengan kanker. WiFi 4G itu paparan radio frekuensi elektromagnetik antara 1900-2100
MHz. Sehingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara
Wifi dengan kanker darah, kata konsultan senior hematologi dari Parkway Cancer Centre
Singapura, Colin Phipps Diong, lewat surel ke Liputan6.com.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4115614/cek-fakta-kesehatan-pancaran-sinyal-wifipicu-kanker-pada-anak
https://www.liputan6.com/health/read/3645700/benarkah-wifi-picu-anak-kena-kankerdarah-ini-kata-pakar

6. Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Benny Alamsyah
Ditangkap Atas Dugaan Suap

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Twitter, yang dalam postingannya menyatakan bahwa
Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Benny Alamsyah ditangkap oleh Tim Propam Polda Metro
Jaya atas dugaan suap.
Faktanya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menyatakan bahwa alasan
pemecatan Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Benny Alamsyah karena yang bersangkutan
terlibat kasus narkoba. Jadi bukan karena suap.
Link Counter:
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/11/21/kapolda-metro-jaya-bantah-alasanpencopotan-kapolsek-kebayoran-baru-terkait-suap-ternyata-ini-kasusnya/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121211614-12-450470/kasus-sabu-kapolsekkebayoran-baru-tersangka-dan-ditahan

7. Doa Terakhir di Masjid Babri

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah foto di media sosial yang diklaim bahwa dalam foto tersebut terlihat
umat Muslim yang sedang sholat berjamaah dan memanjatkan doa terakhir di Masjid Babri di
Ayodhya India. Masjid itu dihancurkan karena tanahnya akan diserahkan kepada umat Hindu
untuk dibangun Kuil.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, kasus perselisihan tanah memang benar adanya, dan
pengadilan memerintahkan Pemerintah untuk memberikan tanah pengganti seluas 5 hektar
kepada Dewan Wakaf Sunni untuk membangun sebuah Masjid. Namun foto yang ditampilkan
bukanlah foto Masjid Babri, melainkan foto tersebut sebenarnya menunjukkan Muslim yang
sedang melaksanakan doa Idul Adha di Masjid Ferozshah Kotla di New Delhi India pada
tanggal 9 Desember 2008.
Link Counter:
http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/last-prayers-demolished-babri-masjidphotograph.html
https://www.boomlive.in/image-of-eid-prayers-at-delhis-feroz-shah-kotla-passed-off-as-lastnamaz-at-babri-masjid-site/

8. Prabowo Dikira Presiden di Bangkok, Berdialog Tanpa
Penerjemah

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial dengan narasi berjudul "Dikira Presiden, Menhan Prabowo
Berdialog Tanpa Penerjemah".
Faktanya klaim yang menyebut Menhan Prabowo dikira presiden adalah salah. Prabowo
melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Amerika Serikat, Mark Thomas Esper.
Pertemuan tersebut dilakukan dalam sela-sela rangkaian kegiatan ASEAN Defence Ministers’
Meeting (ADMM) di Bangkok.
Link Counter:
https://twitter.com/Kemhan_RI/status/1195781132949704704
https://www.portal-islam.id/2019/11/sangat-berwibawa-menhan-prabowo-dialog.html?
fbclid=IwAR3dzII-o5ZAdvpW850g60Qb3C0kC_TGfUb18mkIXDQdyhgu0fRSPRInsKg

9. Bos Samsung Sebut Ekonomi Indonesia Macet
Total di Era Presiden Jokowi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video di Youtube dengan judul "Bos Samsung Buka Kedok Ekonomi
Indonesia Macet Total Dibawah JKW".
Setelah ditelusuri, narasi yang dibacakan dalam video tersebut mengutip dari beberapa
artikel berita di antaranya, cnbcindonesia.com dengan judul "Blak-Blakan Bos Samsung:
Ekonomi RI Memang Sedang Sulit" yang diunggah pada 05 November 2019, "Ekonomi
Tak Capai 7%, Jokowi: Lebih Sedikit 5% Sudah Bagus" yang diunggah pada 06
November 2019, "PDB Tumbuh 5,02%, Wamenkeu: Masih Banyak yang Lebih Rendah"
yang diunggah pada 06 November 2019, politik.rmol.id dengan judul "Bukan Sekadar
Merah, Rapor Tim Ekonomi Jokowi Tak Layak Tulis" yang diunggah pada 18 Oktober
2019 dan portal-islam.id dengan judul "Inilah Pembocor Rahasia Jokowi" yang diunggah
pada tanggal 22 Oktober 2019. Dalam video tersebut tidak ditemukan sama sekali katakata Bos Samsung buka kedok ekonomi Indonesia macet total di bawah Jokowi.
Kesimpulannya, judul pada video tersebut tidak sesuai dengan isi berita sehingga akan
menimbulkan pemahaman yang salah.
Link Counter:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191105152828-4-112838/blak-blakan-bossamsung-ekonomi-ri-memang-sedang-sulit
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191106110821-4-113037/ekonomi-tak-capai-7jokowi-lebih-sedikit-5-sudah-bagus
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191106112135-4-113053/pdb-tumbuh-502wamenkeu-masih-banyak-yang-lebih-rendah
https://politik.rmol.id/read/2019/10/18/406940/bukan-sekadar-merah-rapor-tim-ekonomijokowi-tak-layak-tulis
https://www.portal-islam.id/2014/10/inilah-pembocor-rahasia-jokowi.html

10. Dilarang Tulis Ucapan Natal di Kue Tous les
Jours

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar video, foto dan informasi tentang peraturan penulisan ucapan kue di salah
satu outlet TOUS les JOURS, mengatakan bahwa "Store tidak boleh menulis di atas kue
ucapan atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam seperti ucapan selamat hari
besar Agama, misal: Natal, Imlek, dll”
Faktanya, melalui media sosial resminya di Instagram, TOUS les JOURS membantah
bahwa aturan tersebut bukan merupakan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh
manajemen TOUS les JOURS. Adapun salah satu toko TOUS les JOURS di sebuah mall
di Jakarta yang melarang penulisan ucapan yang bertentangan dengan Syariat Islam
mengklaim, telah mengambil referensi soal larangan penulisan ucapan dari "Sistem
Jaminan Halal-Produk-Profil produk tidak boleh menjual sesuatu yang tidak sesuai Syariat
Islam." Di akhir klarifikasinya, TOUS les JOURS memohon maaf sebesar-besarnya atas
ketidaknyamanan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan serta
kepercayaan semua pihak kepada TOUS les JOURS.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B5JzwrVFzAw/
https://tirto.id/tous-les-jours-klarifikasi-larangan-tulis-ucapan-natal-yang-viral-el8K
https://lifestyle.okezone.com/read/2019/11/22/298/2133152/viral-dilarang-tulis-ucapannatal-di-cake-tous-les-jours-begini-klarifikasi-manajemen?page=1

Laporan Isu Hoaks 23 November 2019

1. Pembukaan Gojek Atas Nama Nadiem Makarim

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, dalam sebuah postingan yang menyatakan
bahwa Nadiem Makarim memberikan informasi terkini pembukaan Gojek sudah dibuka
kembali di masing-masing cabang Gojek.
Faktanya, dilansir dari baritorayapost.com, informasi yang beredar mengatasnamakan
Nadiem Makarim tersebut tidak benar atau hoaks.
Link Counter:
https://www.baritorayapost.com/2019/11/waspada-hoax-mengatas-namakan-informasi.html

2. Undangan Bantuan Koperasi di Bangka Belitung,
Mengatasnamakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Whatsapp undangan mengatasnamakan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, dan meminta sejumlah uang dengan nominal tertentu guna
membeli tiket untuk keperluan menghadiri acara penyerahan bantuan tersebut.
Faktanya menurut Elfiyena Kepala Dinas Koperasi UKM Bangka Belitung hal tersebut adalah
tidak benar dan merupakan bentuk penipuan. Elfiyena meminta kepada masyarakat untuk
tidak mempercayai informasi tersebut dan ia juga meminta pengurus koperasi atau pihak lain
yang mendapatkan undangan serupa untuk segera mengklarifikasi ini langsung ke Dinkop
UKM Bangka Belitung.
Link Counter:
https://bangka.tribunnews.com/2019/11/14/waspada-penipuan-undangan-bantuan-koperasidi-babel-kepala-dinkop-ukm-babel-jangan-dipercaya
http://kukm.babelprov.go.id/content/waspada-penipuan-undangan-bantuan-dana-hibah-bagikoperasi

3. Subjudul Cover Majalah Tempo : “Ahok Dijadikan Bos
Pertamina Untuk Menguasai Blok Masela”

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook gambar cover Majalah Tempo edisi 18-24 November 2019
berjudul "Dermaga Tomy Menuju Masela". Kemudian dibawah judul tersebut terdapat
subjudul yang menyebutkan bahwa Ahok dijadikan bos Pertamina untuk menguasai Blok
Masela.
Setelah ditelusuri gambar cover Majalah Tempo yang menyebutkan bahwa Ahok dijadikan
bos Pertamina untuk menguasai Blok Masela merupakan hasil suntingan. Majalah Tempo
edisi 18-24 November 2019 tidak memuat laporan utama yang menyebutkan Ahok dijadikan
bos Pertamina untuk menguasai Blok Masela.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/488/fakta-atau-hoaks-benarkah-cover-tempo-menyebut-ahokdijadikan-bos-pertamina-untuk-menguasai-blok-masela
https://images-tm.tempo.co/mbm/cover/2460/cover_Edisi_16-11-2019__Dermaga_Tomy_Menuju_Masela.jpg

4. Serangan Udara di Nduga Papua

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang memuat informasi mengenai adanya
serangan udara di Kabupaten Nduga, Papua. Dinarasikan bahwa pada pagi dini hari pada
Rabu, 20 November 2019 TNI dan Polri menggunakan Helikopter dan menyerang
kampung Halguru, Kabupaten Nduga pada jam 05.00 waktu Papua.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Ahmad Mustofa
Kamal, SH yang menegaskan bahwa aparat keamanan TNI/Polri tidak berada di daerah
tersebut sehingga postingan tersebut adalah tidak benar atau hoaks.
Link Counter:
https://tribratanews.papua.polri.go.id/polda-papua-bantah-adanya-serangan-udara-dikabupaten-nduga/
https://twitter.com/HmsPoldaPapua/status/1198125951252480006?s=19

5. Adopsi Anak Sebagai Pancingan Agar Cepat Hamil

Hoaks

Penjelasan:
Beredar pandangan pada masyarakat tentang mengangkat atau mengadopsi anak
sebagai pancingan agar cepat hamil bagi pasangan yang belum dikarunia keturunan.
Faktanya menurut Better Versi Paniroi, Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, hal
tersebut hanya mitos dan belum ada penelitian yang menunjukkan ada kaitan antara
adopsi anak dengan terjadinya kehamilan.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4117222/cek-fakta-kesehatan-adopsi-anak-sebagaipancingan-agar-cepat-hamil
https://parenting.orami.co.id/magazine/benarkah-adopsi-anak-bisa-jadi-pancingan-agarcepat-hamil

6. Video Penyegelan Ruangan Kantor Komisaris Utama
Pertamina oleh Serikat Pekerja Pertamina yang Menolak Ahok

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah sebuah video aksi penyegelan sebuah ruangan oleh para pekerja pertamina
dengan klaim narasi bahwa video aksi tersebut adalah bentuk penolakan pekerja pertamina
terhadap Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Faktanya setelah ditelusuri video tersebut bukanlah aksi penolakan Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok melainkan aksi yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) pada 1 Maret 2017, karena Dewan Komisaris Pertamina kala itu tak kunjung
memberikan penjelasan rinci mengenai pemberhentian Direktur Utama dan Wakil Direktur
Utama Pertamina, Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.
Link Counter:
https://bisnis.tempo.co/read/851492/serikat-pekerja-pertamina-segel-ruangkomisaris/full&view=ok
https://finance.detik.com/energi/d-3437606/ini-alasan-pekerja-pertamina-segel-kantorarcandra-2-hari-lalu#
https://industri.kontan.co.id/news/buruh-pertamina-segel-ruang-kerja-arcandra-dkk
https://bisnis.tempo.co/read/1275443/erick-thohir-pastikan-ahok-jadi-komisaris-utamapertamina

Laporan Isu Hoaks 24 November 2019

1. Nomor Registrasi Tentukan Jumlah Pesaing CPNS 2019

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Twitter informasi yang cukup meresahkan terkait nomor registrasi
pendaftaran CPNS disebut-sebut dapat menentukan jumlah pesaing satu formasi yang
diambil.
Menanggapi isu tersebut BKN melalui twitternya @BKNgoid memastikan informasi yang
beredar di kalangan pelamar mengenai nomor registrasi adalah hoaks yang tidak perlu
dipercaya. BKN juga menjelaskan bahwa nomor registrasi pendaftaran CPNS 2019
merupakan nomor acak.
Link Counter:
https://twitter.com/BKNgoid/status/1198180563745554432
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/203300265/ramai-nomor-registrasitentukan-jumlah-pesaing-cpns-2019-bkn--hoaks

2. Mantan Mendagri Syarwan Hamid Meninggal Dunia

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang mengabarkan mantan Menteri Dalam Negeri
Syarwan Hamid meninggal dunia. Ucapan duka yang ramai beredar menyebutkan Syarwan
Hamid meninggal pada tanggal 14 November 2019 lalu.
Informasi tersebut dibantah oleh sang istri Herawati yang menegaskan bahwa informasi itu
adalah hoaks. Ia mengatakan Syarwan Hamid dalam kondisi sehat dan sedang dalam
perjalanan menuju Jogja. Herawati juga menyayangkan adanya isu tersebut dan meminta
pada masyarakat untuk cerdas dalam mengolah informasi. Syarwan Hamid sendiri
sebelumnya terlihat sudah mengenakan kursi roda saat mengembalikan gelar adat ke
Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau awal tahun lalu. Meskipun menggunakan kursi roda,
Syarwan tetap lantang bersuara saat berorasi di LAM saat itu.
Link Counter:
https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/11/14/beredar-kabar-mantan-mendagri-syarwanhamid-meninggal-istri-tegaskan-itu-kabar-hoax

3. Eep Saefullah dan Istri Pemilik Toko Kue Tous Les Jours

Hoaks

Penjelasan :
Toko kue Tous Les Jours belakangan menjadi sorotan lantaran melarang konsumennya untuk
membuat kue dengan tulisan Selamat Hari Natal, Imlek, Hallowen, hingga Valentine. Di media
sosial banyak yang mengaitkan bahwa pemilik dari gerai asal Korea Selatan itu yakni Eep
Saefullah Fatah dan Sandrina Malakiano.
Menanggapi informasi tersebut, Eep Saefullah membantah tudingan masyarakat yang
menyebut dirinya pemilik dari toko tersebut. Melalui akun Instagramnya, Eep menegaskan
bahwa semua informasi yang mengaitkan dirinya dan istrinya Sandrina Malakiano dengan
Tous les Jours (TLJ) sama sekali tidak benar. "Kami bukan pemilik TLJ dan/atau direktur
dan/atau pemilik franchise salah satu gerainya. Kami tidak punya kaitan apapun dengan
@touslesjoursid. Bahkan, sekadar pelanggan pun bukan. Apapun yang dilakukan TLJ tak ada
urusannya dengan kami," tulis Eep di akun Instagram-nya, @eepsfatah. Eep menambahkan,
pihaknya telah menyerahkan persoalan tersebut kepada tim hukum untuk menentukan
langkah yang akan ditempuh.
Link Counter :
https://nasional.okezone.com/read/2019/11/23/337/2133621/diisukan-pemilik-toko-kue-tousles-jours-eep-saefullah-hentikan-hoax-ini
https://www.instagram.com/p/B5LcoakgI5I/

4. UAS Mengharamkan Catur

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Ustaz Abdul Somad (UAS)
mengaharamkan bermain catur.
Faktanya, dilansir dari cnnindonesia.com, UAS mengatakan bahwa menurut Imam AnNawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hukum bermain catur adalah
makruh. Namun jika bermain catur membuat salat dilalaikan maka hukumnya jadi haram.
Beliau menjelaskan dalam postingan di akun Instagram pribadinya bahwa "Ulama ikhtilaf
tentang hukum main catur. Sebagian mereka membolehkan, karena membantu strategi
perang. Diantara mereka Imam Sa'id ibn Jubair dan Sya'bi, tapi syaratnya tiga: Tidak judi,
Tidak melalaikan waktu shalat, dan Menjaga lisan dari kata-kata buruk."
Link Counter :
https://cnnindonesia.com/nasional/20191122205309-20-450779/abdul-somad-jelaskan-dasarhukum-main-catur-haram
https://www.instagram.com/p/B5JeOo_lpho/?utm_source=ig_embed
https://www.republika.co.id/amp/q1dbu7458

5. Pungli di Petik Laut Mayangan Probolinggo

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa telah terjadi
pungutan liar (pungli) di petik laut di pantai Mayangan, Kota Probolinggo. Dinarasikan bahwa
pengunjung dikenakan biaya karcis sebesar Rp. 5000 dan Rp. 25.000 untuk pedagang
asongan keliling.
Hasil penelusuran ditemukan bahwa informasi tersebut adalah keliru. Dilansir dari
wartabromo.com, hal tersebut dibantah oleh Plt. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HNSI) Kota Probolinggo, Zainul Fathoni. Beliau memastikan tidak ada pungutan, sekalipun
pada masyarakat atau bahkan pedagang asongan. “Kalau di dalam, memang ada biaya
parkir. Karena pihak pelabuhan, meminta agar parkir ditata dengan rapi. Itupun bukan Rp 5
ribu. Melainkan hanya Rp 3 ribu saja, untuk jasa petugas parkirnya”.
Link Counter :
https://www.wartabromo.com/2019/11/24/ada-pungli-di-petik-laut-mayangan-probolinggo/
https://prioritas.co.id/2019/11/24/dugaan-pungli-di-acara-petik-laut-kota-probolinggo/

6. Sosok Misterius Oligarki?

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun Twitter diketahui telah mengunggah foto dan mempertanyakan sosok
misterius yang ada persis di belakang Presiden Jokowi, saat beliau memperkenalkan
tujuh staf khususnya yang baru. Unggahan yang disertai narasi; "Sosok misterius siapa ini
di belakang Pak Jokowi? Oligarki?" ini lantas menuai banyak respon dari para netizen.
Setelah ditelusuri, sosok misterius yang diklaim pengunggah tersebut faktanya adalah
patung Jenderal Sudirman. Pada tahun 2013 (masa pemerintahan Presiden SBY) patung
tersebut sudah menempati posisinya seperti saat ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
(Disparbud) DKI Jakarta melalui situs resminya pun menjelaskan keberadaan patung
Jenderal Sudirman itu. Patung tersebut ditempatkan di ruang serambi belakang dan
menghadap ke arah ruang resepsi yang merupakan ruang tengah bangunan Istana
Merdeka.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4795750/singgung-patung-jenderal-sudirman-oligarkiveronica-koman-minta-maaf
https://turnbackhoax.id/2019/11/23/klarifikasi-sosok-misterius-oligarki/?
fbclid=IwAR3Qo4VJmoTToyuwTQQjt90aoNUpSYygxYMDYl2QG60XWKOWFteDtNNK_H
Q

7. Nata De Coco Berbahaya Bagi Anak Karena Menyerupai
Plastik Sehingga Tidak Dapat Dicerna

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan video singkat yang menyebutkan bahwa nata de coco berbahaya bagi
anak-anak karena menyerupai plastik atau kertas sehingga tidak bisa dicerna.
Faktanya, Gabungan Pengusaha Nata De Coco Indonesia (GAPNI) melalui media sosial
Facebook resmi GAPNI membantah pernyataan tersebut dengan memberikan penjelasan
tentang komposisi dan manfaat nata de coco. Dikutip dari Lipi.go.id, Puslit BioteknologiLIPI turut menjelaskan bahwa nata de coco sebenarnya adalah selulosa murni produk
kegiatan mikroba Acetobacter xylinum yang dibuat dari air kelapa dan dikonsumsi sebagai
makanan berserat yang menyehatkan. Oleh karena itu, alih-alih berbahaya,
mengkonsumsi nata de coco secara rutin justru baik bagi anak-anak maupun bagi orang
dewasa, khususnya bagi yang jarang mengkonsumsi atau tidak menyukai sayur-sayuran.
Link Counter:
https://www.facebook.com/gapniofficial/photos/a.2115774578735746/2414554298857771/
http://www.biotek.lipi.go.id/index.php/produk-jasa/produk/31-nata
https://www.kompasiana.com/ajuskoto/5dd80fc6d541df62a1174b62/klarifikasi-lagitentang-bahaya-nata-de-coco-bagi-kesehatan
http://www.litbang.pertanian.go.id/info-teknologi/2631/

Laporan Isu Hoaks 25 November 2019

1. Gaji Komisaris Utama Pertamina Sebesar 3,2 M

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa gaji dan kompensasi yang
diterima mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris
Utama PT Pertamina (Persero) disebut mencapai Rp 3,2 miliar per bulan.
Setelah ditelusuri, dilansir dari money.kompas.com, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina
Basuki Trikora Putra mengatakan gaji dan kompensasi komisaris dan dewan direksi yang
mencapai Rp 3,2 miliar per bulan tidak benar alias hoaks. Beliau menuturkan, angka tersebut
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, Basuki tidak tahu darimana perhitungan hingga
menghasilkan angka Rp 3,2 miliar per bulan tersebut.
Link Counter :
https://money.kompas.com/read/2019/11/25/145400026/gaji-direksi-dan-komisaris-rp-3-2miliar-per-bulan-ini-kata-pertamina
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191125134653-4-117744/basuki-bantah-gaji-direksipertamina-capai-rp-32-m-sebulan

2. Surat Panggilan Tes Wawancara dan Kesehatan PT
Rekayasa Industri

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar surat yang berisi perihal panggilan tes wawancara dan kesehatan yang
mengatasnamakan PT Rekayasa Industri.
Faktanya, informasi dalam surat tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh PT
Rekayasa Industri dalam postingan pada akun Twitternya yang menegaskan bahwa surat
edaran yang mengatasnamakan PT Rekayasa Industri adalah penipuan.
Link Counter :
https://twitter.com/Rekind_Official/status/1196353790418411521?s=19

3. Selebaran Jelang Milad GAM

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar selebaran di media sosial mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Selabaran tersebut berisi perihal milad GAM pada tanggal 4 Desember mendatang. Selebaran
tersebut berisi tanda tangan beberapa nama tokoh GAM dan juga narasi untuk memerintahkan
Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Bupati dan Walikota se-Aceh serta aparat gampong,
untuk mengibarkan bendera Bintang Bulan pada 4 Desember 2019.
Hasil penelusuran ditemukan bahwa informasi dalam selebaran tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut ditanggapi oleh Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Azhari Cage
mengecam tindakan orang-orang yang menyebar selebaran dengan mengatasnamakan dirinya
dan beberapa orang petinggi KPA atau GAM. Beliau memastikan bahwa selebaran itu bukan
berasal dari pihaknya. Intinya itu adalah selebaran palsu dan hoaks yang tidak tahu sumbernya
darimana. KPA/GAM memang wajib memperingati 4 Desember untuk mengirim doa dan
mengenang rekan-rekan seperjuangan yang telah duluan syahid di masa Aceh dalam konflik
serta menyantuni anak yatim. Mengenai bendera Bintang Bulan, KPA/GAM tidak dalam
kapasitas menyuruh dan melarang bendera tersebut dikibarkan atau tidak, karena bendera
Bintang Bulan bukanlah bendera KPA, tapi bendera Aceh.
Link Counter :
https://mediaaceh.co/2019/11/jelang-4-desember-jubir-kpa-kecam-oknum-yang-sebarkan-selebaranhoaks/
https://sumaterapost.co/milad-gam-di-pusatkan-di-lapanga-peureulak-fokuskan-doa-dan-santunankepada-anak-yatim/
https://mercinews.com/berita/beredar-selebaran-jelang-milad-gam-azhari-cage-itu-palsu-dan-hoax?
fbclid=IwAR2iDZtFmj8nS4FIZNwg20BgDCZhESZ431lCSVP1qfP8ndb2yXGa5jLIE14

4. Muhammad Yusran Lalogau (MYL) Bakal Hapus Bentor

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya rencana Ketua DPD
Nasdem Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) untuk menghapus moda transportasi
becak motor (bentor).
Terkait informasi tersebut, MYL secara tegas membantah adanya niatan atau rencana
pihaknya menghapus bentor. "Tidak benar bahwa kita akan menghapus bentor. Ada ribuan
masyarakat kita yang hidup dari bentor," ucap MYL. Ia menjelaskan, beredarnya isu tersebut
bermula dari sebuah foto bajaj di media sosial yang beredar di Facebook. Dalam foto
tersebut, bajaj itu ditempeli spanduk bergambar dirinya. MYL menduga ada pihak yang
sengaja menggoreng isu tersebut untuk merusak citra dirinya dan Partai Nasdem jelang
Pilkada 2020.
Link Counter :
https://makassar.sindonews.com/read/34693/4/myl-diterpa-hoaks-bakal-hapus-bentor-wargapangkep-tak-percaya-1573888291

5. Staf TGUPP Anies Bentak Seniman di TIM

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa Staf TGUPP Anies
bentak-bentak pakai cara arogan dan mengancam para seniman di Taman Ismail Marzuki
(TIM).
Faktanya pejabat di video itu bukan Staf TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan) DKI Jakarta, melainkan Dadang Solihin, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata Pemprov DKI. Dadang juga membantah jika disebut marah-marah. Kondisi
suaranya saat itu sedang tidak seperti biasa. karna lagi serak, disangka marah-marah.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4796250/viral-staf-tgupp-anies-disebut-bentak-seniman-di-timini-faktanya

6. Air Minum Kemasan Bisa Kadaluarsa

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di masyarakat bahwa air minum kemasan yang dijual di pasaran memiliki
masa kadaluarsa, hal tersebut dapat dilihat dari tanggal kadaluarsa pada kemasan air
mineral.
Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Adapun tanggal kadaluarsa pada kemasan air
mineral adalah untuk botol/kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk
mewadahi air mineral terbuat dari Polyethylene Terephthalate (PETE/PET) yang akan
mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun, hal tersebut dapat mempengaruhi
kualitas air. Sehingga biasanya tanggal kadaluarsa pada air mineral ditetapkan dua tahun
setelah hari produksinya.
Link Counter:
https://www.suara.com/health/2019/05/15/170500/apakah-air-minum-kemasan-bisakadaluwarsa-ini-kata-pakar
https://www.idntimes.com/science/discovery/bayu/arti-tanggal-kedaluwarsa-di-air-mineralkemasan

7. Daun Sirih Bisa Bikin Kandungan Kering

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa daun sirih bisa
membuat kering kandungan.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari lifestyle.okezone.com dokter spesialis
kebidanan dan kandungan, dr. Ardiansyah Dara mengatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar. Beliau menjelaskan bahwa yang menyebabkan kandungan kering adalah adanya
faktor usia dan juga faktor kondisi Miss V yang kurang sehat. Orang yang mengalami
kandungan kering itu biasanya yang sudah menopause. Bagi wanita yang mengalami
kekeringan di dalam rahimnya namun belum menopause berarti ada masalah di dalam
rahimnya dan itu bukan disebabkan oleh daun sirih.
Link Counter:
https://lifestyle.okezone.com/read/2013/12/10/195/910089/mitos-daun-sirih-bikin-kandungankering-ternyata-keliru?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://doktersehat.com/apakah-sirih-bisa-sebabkan-vagina-jadi-kering/
https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2906333/rebusan-daun-sirih-sebabkanperanakan-kering

8. Viral Video Penimbunan Lubang Galian Disebut Sabotase
Banjir Jakarta

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Twitter sebuah video amatir yang merekam aktivitas sejumlah
pekerja memasukkan karung-karung pasir ke dalam lubang galian. Narasi yang beredar
mengikuti video itu menyebutkan, aktivitas itu disebut sebagai upaya kontraktor pendukung
Gubernur terdahulu untuk menjatuhkan Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan dengan cara
menutup drainase dan sabotase banjir di Jakarta.
Terkait isu tersebut, Bina Marga DKI melalui akun Twitternya @BinaMargaDKI menjelaskan
bahwa kegiatan itu merupakan Manhole Utilitas. Lubang yang terdapat di badan jalan itu
bukanlah sumur resapan dan memang harus diisi dengan pasir sebelum kembali ditutup. Hal
ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan. Dilansir dari Kompas.com, Kepala
Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugraha mengklarifikasi bahwa peristiwa yang direkam
dalam video yang beredar itu terjadi di Jalan Karang Anyar Jakarta Pusat, sisi dari Mangga
Besar ke Jalan Sukaryo Wiryopranoto. Ia memastikan tidak benar jika aktivitas itu disebut
upaya untuk menciptakan banjir di Jakarta dan menjatuhkan Pemerintah Daerah.
Link Counter :
https://twitter.com/BinaMargaDKI/status/1198609936231493633
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/25/132110365/viral-video-penimbunan-lubanggalian-disebut-sabotase-banjir-jakarta

Laporan Isu Hoaks 26 November 2019

1. Pesan Dari Disdukcapil Bandung Untuk Masyarakat Jawa Barat
dan Banten

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang berisi himbauan kepada seluruh masyarakat
wilayah Jawa Barat dan Banten agar tidak menunjukkan atau meminjamkan KTP nya jika ada
Mahasiswa datang meminta foto KTP anda dengan modus untuk bahan skripsi mereka.
Karena foto tersebut akan mereka gunakan untuk peminjaman Online. Informasi tersebut
diklaim berasal dari Disduk Bandung dan Serang.
Setelah ditelusuri lebih lanjut Kapolres Cianjur, AKBP Juang Andi Priyanto mengatakan
bahwa pesan tersebut merupakan berita bohong atau hoaks. Disdukcapil Bandung melalui
akun Instagram resminya @disdukcapilbdg mengunggah postingan mengenai pesan
WhatsApp hoaks tersebut. Sebab, pihak Disdukcapil Bandung tidak pernah menyatakan
statement seperti di dalam pesan itu.
Link Counter :
https://today.line.me/id/pc/article/Pesan+Hoaks+Disdukcapil+Bandung+Viral+di+WhatsAppQ9mB63
https://cianjurtoday.com/pesan-hoaks-disdukcapil-bandung-viral-di-whatsapp/
https://www.instagram.com/p/B5NndIrhFgt/?igshid=1n7nq345b7myx

2. Informasi Pembuatan KIA Sebagai Persyaratan Masuk
Sekolah di Kota Bandung

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai dan postingan di media sosial yang menginformasikan tentang
persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam pesan itu dituliskan bahwa
pembuatan dokumen KIA sebagai persyaratan untuk masuk sekolah tahun ajaran baru.
Menanggapi informasi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
melalui laman Twitter resminya menyatakan bahwa informasi yang beredar itu adalah hoaks.
Pihaknya menegaskan, untuk wilayah Kota Bandung, membuat dokumen KIA sampai saat ini
bukan persyaratan untuk masuk sekolah.
Link Counter :
https://twitter.com/DisdukcapilBdg/status/1198908792039067648

3. Rekening Terpotong Otomatis Tanpa Izin untuk Biaya
BPJS Kesehatan

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang memuat informasi mengenai pemotongan
rekening otomatis tanpa izin untuk keperluan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Dinarasikan bahwa setelah menghubungi Customer Care, diberitahukan bahwa pemotongan
sejumlah uang dalam rekening tersebut tertuju pada iuran BPJS Kesehatan yang sekarang
sudah mulai mengaplikasikan sistem auto debit.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Ma’ruf menanggapi
informasi tersebut. Menurut Iqbal, tidaklah mungkin peserta yang menunggak BPJS
rekeningnya bisa terpotong otomatis tanpa peserta mendaftarkan akun rekening banknya
sebagai rekening auto debit untuk pembayaran BPJS. Untuk mengaktifkan layanan auto
debit, harus ada persetujuan tertulis (surat kuasa) dari peserta JKN-KIS yang bersangkutan.
Jadi, tidak benar jika otomatis digunakan layanan auto debit tanpa persetujuan tertulis jadi
peserta.
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/26/060000865/viral-rekening-terpotong-otomatistanpa-izin-ini-kata-bpjs-kesehatan?page=all

4. Cristiano Ronaldo Sumbang Rp 21,7 Miliar untuk Palestina

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar tentang pemain sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo yang
menyumbangkan 1,5 juta dollar Amerika Serikat (setara Rp 21,7 miliar) untuk Palestina, viral
di media sosial.
Faktanya menurut penelusuran Maarten Schenk dari situs pemeriksa fakta Leadstories.com,
informasi tentang donasi yang diberikan Ronaldo kepada Palestina dipastikan palsu. Schenk
mengklarifikasi informasi itu kepada firma agensi yang menangani Cristiano Ronaldo, dengan
seorang sumber yang dekat memastikan bahwa "kabar tersebut palsu." Dan kabar ini
dibantah oleh Leadstories.com.
Link Counter:
https://hoax-alert.leadstories.com/3470486-fake-news-ronaldo-surprised-with-his-gesturedonates-15-million-to-feed-palestinians-for-iftar.html
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4118904/cek-fakta-hoaks-cristiano-ronaldosumbang-rp-217-miliar-untuk-palestina

5. Jokowi Ancam Pecat Prabowo karena Kalah Pamor

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan memecat Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto. Alasan pemecatan, karena Jokowi kalah pamor dengan
Prabowo.
Setelah ditelusuri klaim yang menyebut Jokowi memecat Prabowo karena kalah pamor
adalah berita bohong. Penyebar berita bohong menambahkan narasi yang tidak memiliki
dasar. Fakta lainnya foto tersebut berasal dari gambar thumbnail dari video yang diunggah
salah satu channel Youtube. Di dalam video, pengisi suara membaca narasi yang berasal dari
artikel Tribunnews.com, berjudul "Jubir Istana Fadjroel Rachman Pastikan Prabowo Subianto
Dicopot dari Menhan oleh Jokowi Jika", dan artikel dari Tempo berjudul "Prabowo Dorong
Pemerintah Ghana Beli Alutsista Buatan Indonesia". Padahal, pada artikel Tribunnews.com,
tidak ditemukan kutipan atau kalimat yang menyatakan alasan Jokowi akan memecat
Prabowo karena kalah pamor.
Link Counter:
https://makassar.tribunnews.com/2019/11/23/jubir-istana-fadjroel-rachman-pastikan-prabowosubianto-dicopot-dari-mennah-oleh-jokowi-jika
https://bisnis.tempo.co/read/1274879/prabowo-dorong-pemerintah-ghana-beli-alutsistabuatan-indonesia
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMV1nwK-hoaks-jokowi-ancam-pecat-prabowokarena-kalah-pamor

6. Mendikbud Nadiem Makarim Ingin Pangkas Waktu
Pendidikan SD SMP dan SMA

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah foto di Instagram disertai narasi yang menyebutkan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, ingin memangkas waktu pendidikan SD, SMP,
dan SMA.
Faktanya, dilansir dari cekfakta.tempo.com, Mendikbud Nadiem Makarim tidak pernah
melontarkan gagasan untuk memangkas waktu pendidikan SD, SMP, dan SMA. Gagasan itu
merupakan gagasan Johanis Malingkas dalam artikelnya yang dimuat di Kompasiana pada
19 November 2019 berjudul "Ide 'Gila' Buat Mendikbud Nadiem Makarim". Dengan demikian,
narasi dalam gambar unggahan Instagram tersebut merupakan narasi yang keliru.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/491/fakta-atau-hoaks-benarkah-mendikbud-nadiem-makarimingin-pangkas-waktu-pendidikan-sd-smp-dan-sma

7. Dentuman Keras Berasal Dari Mobil Tangki BBM Yang
Terbakar di SPBU Tulungagung

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan video di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil tangki
BBM yang terbakar di sebuah SPBU. Postingan video tersebut dengan narasi "Dentuman
keras kemarin bukan suara pesawat super sonic tapi suara dari mobil tangki BBM yang
terbakar di SPBU barat terminal bis Tulungagung".
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Paur Humas Polres Tulungagung, Ipda Anwari
mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Anwari membantah jika
sumber ledakan berasal dari SPBU yang ada di Tulungagung. Bahkan hingga siang hari
Anwari menegaskan jika pihaknya belum tahu sumber dentuman itu dan tidak ada SPBU di
Tulungagung yang terbakar dan meledak. Anwari juga menjelaskan bahwa video tersebut
merupakan kebakaran mobil tangki BBM yang terjadi di SPBU Bawakaraeng Makassar.
Link Counter:
https://www.tulungagungtimes.com/baca/205335/20191125/195100/polres-pastikan-suaradentuman-keras-di-tulungagung-berasal-dari-spbu-adalah-hoax
https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/25/terdengar-suara-dentuman-keras-beredarhoaks-spbu-tulungagung-meledak
https://news.detik.com/berita/d-4794922/truk-tangki-pengisi-bbm-terbakar-di-spbu-jalanmasjid-raya-makassar
https://makassar.tribunnews.com/2019/11/22/kebakaran-di-spbu-bawakaraeng-sopir-truktanki-bbm-dilarikan-ke-rs-awal-bros-makassar

Laporan Isu Hoaks 27 November 2019

1. Surat Pembekalan CPNS Mengatasnamakan BKDPP (Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan) Pemerintah
Kabupaten Jombang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah surat mengatasnamakan BKDPP (Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan) Pemerintah Kabupaten Jombang. Surat tertanggal 22
November 2019 tersebut berisi perihal undangan pembekalan (CPNS) Calon Pegawai Negeri
Sipil Tahun Anggaran 2019/2020.
Dilansir dari situs resmi bkd.jombangkab.go.id, surat yang beredar tersebut tidak dikeluarkan
oleh BKDPP Jombang. Dalam situs resminya, BKDPP Jombang juga menghimbau untuk
berhati-hati atas segala penipuan yang mengatasnamakan BKDPP Jombang. Adapun segala
proses pengangkatan CPNS harus melalui proses seleksi secara terbuka dan transparan
melalui SSCN BKN.
Link Counter:
http://bkd.jombangkab.go.id/portal/index/pengumuman_detil?reqId=36

2. Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Obligasi Daerah
Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah surat undangan kegiatan bimbingan teknis obligasi
daerah mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam surat tersebut
disebutkan agenda akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 28 November 2019, berlokasi
di Mercure Convention Center Ancol.
Dilansir dari situs resmi djpk.kemenkeu.go.id, diinformasikan bahwa surat tersebut adalah
palsu. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga menghimbau kepada Gubernur,
Bupati/Walikota beserta seluruh jajaran pemerintah daerah agar berhati-hati dan tidak
mempercayai surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non
Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
Sampai dengan saat ini DJPK tidak ada rencana untuk menyelenggarakan kegiatan
Bimbingan Teknis Obligasi Daerah di Jakarta pada hari Kamis, 28 November 2019.
Link Counter:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=13951

3. Kementerian PANRB Kerja Sama dengan Bimbel CPNS

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di sosial media Instagram sebuah informasi adanya bimbingan
belajar online dengan menyertakan foto Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji
sebagai latar belakang foto dengan tulisan: "Jangan swipe up jika tidak ingin lulus CPNS"
beserta sejumlah poin keunggulan bimbel CPNS online.
Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi Kementerian PANRB, disebutkan bahwa
pemasangan foto Sekretaris Kementerian PANRB ini dilakukan tanpa izin. Sekretaris
Kementerian PANRB tidak memiliki sangkut paut dengan penyelenggara bimbel online
tersebut. Dilansir dari bisnis.com yang berusaha melakukan konfirmasi melalui nomor
Whatsapp yang tertera pada website bimbel tersebut, hingga saat ini belum ada konfirmasi
dari admin. Kementerian PANRB akan mengambil langkah hukum terhadap pihak manapun
yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan logo, lambang, atribut, menampilkan
foto/video/audio terkait Kementerian, pejabat dan/atau staf di Kementerian itu dengan tujuan
apa pun.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B5Ssr6Tnbug/
https://kabar24.bisnis.com/read/20191126/15/1174428/cek-fakta-kemenpanrb-kerja-samadengan-bimbel-cpns

4. Maulid Nabi Menggema Di Amerika

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Twitter dengan keterangan bertuliskan
“Maulid Nabi menggema di Amerika”.
Faktanya, video berisi lantunan shalawat yang diklaim sebagai acara Maulid Nabi di Amerika
adalah tidak benar. Video yang sama pernah diunggah pada 7 November 2014 kanal
YouTube Mirza EMirzade Ganic, dengan judul Taleal bedru alejna – Hor Gazi Husrev-begove
medrese, Shalawat itu dilantunkan paduan suara sekolah menengah Islam Gazi Husrev di
masjid Gazi Husrev, Bosnia-Herzegovina. Sebagaimana dilansir oleh jawapos.com, menurut
situs YouTube DataViewer dari Amnesty International, video lantunan salawat badar itu
ternyata diambil di Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina, bukan di Amerika.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/25/11/2019/lantunan-salawat-di-bosnia-tapidisebut-di-amerika/

Disinformasi

5. Dipolisikan, Sukmawati: Saya Sudah Tua, Tolong Jangan
Dizalimi

Penjelasan:
Sebuah laman media online diketahui telah memuat sebuah artikel dengan judul "Dipolisikan,
Sukmawati: Saya Sudah Tua, Tolong Jangan di Zalimi"
Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui artikel tersebut merupakan hasil salinan dari situs
berita cnnindonesia.com yang telah disunting atau di rubah dibagian judulnya. Adapun judul
asli dari artikel yang dipublikasikan cnnindonesia.com pada Senin, 18 November 2019 itu
adalah "Sukmawati Kembali Dipolisikan soal Sukarno dan Nabi Muhammad". Dalam artikel
asli juga tidak ditemukan pernyataan Sukmawati terkait permintaan tolong agar dirinya tidak
dizalimi, seperti yang tertulis pada judul artikel.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191118210207-12-449488/sukmawati-kembalidipolisikan-soal-sukarno-dan-nabi-muhammad

6. Bulu Halus Akan Semakin Lebat Jika Dicukur

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Facebook, menuliskan saran bahwa sebaiknya bulu halus
tidak dicukur karena dapat mengakibatkan bulu tumbuh semakin cepat dan lebat.
Faktanya, dilansir dari tribunnews.com, teori tersebut merupakan mitos yang tidak benar,
mencukur bulu halus tidak akan mengubah ketebalan rambut atau bulu, karena hanya
memangkas rambut yang ada di permukaan kulit saja dan tidak memberi efek apa-apa
terhadap akar rambut dibawah kulit. Dikutip dari suara.com, spesialis dermatologi dari
University of Southern California Medical School, dr Jennifer Wu, menjelaskan bahwa rambut
halus yang tumbuh dari permukaan kulit sebenarnya adalah kumpulan sel yang sudah mati.
Rambut dan bulu bisa tumbuh terus karena bagian yang masih hidup terletak di bawah kulit,
bernama folikel. Setelah dicukur, rambut halus akan tetap tumbuh lagi dari folikel yang sama.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/24/5-mitos-tentang-tubuh-manusia-yang-tidakbenar-makan-es-krim-cukur-bulu-hingga-baca-di-ruang-gelap
https://www.suara.com/health/2018/09/10/120033/mencukur-bulu-bi kin-tumbuh-makin-lebatmitos-atau-fakta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2828960/mencukur-justru-bikin-bulu-halus-diwajah-makin-lebat-ah-belum-tentu

7. Foto Puput Nastiti Devi Istri Ahok Melahirkan Putra
Pertamanya

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial berupa foto istri Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok,
yaitu Puput Nastiti Devi yang sedang menggendong bayi. Dalam beberapa unggahan
menyebutkan bahwa anak yang digendong Puput merupakan anak yang baru saja dilahirkan
Puput.
Mantan staf Ahok semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ima Mahdiah pun memberikan
klarifikasi terhadap foto yang beredar tersebut. Ia menyebut, bayi yang digendong oleh istri
Ahok itu merupakan anak dari teman Puput yang baru saja melahirkan. Dijelaskan Ima, Puput
sendiri baru merayakan tujuh bulanan pada bulan Oktober lalu. Akun resmi Puput Nastiti Devi
ataupun Basuki Tjahaja Purnama, yakni @basukibtp sejauh ini belum merespon terkait foto
viral tersebut.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/seleb/2019/11/22/klarifikasi-soal-puput-gendong-bayi-mantanstaf-ahok-perutnya-masih-besar?page=all
https://www.suara.com/lifestyle/2019/11/23/212430/puput-gendok-bayi-benarkah-istri-ahokini-sudah-melahirkan

8. Nenek-nenek Tidur di Ranjang Dari Semen

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto sejumlah lansia tidur diatas ranjang yang terbuat dari semen di
Panti Dhuafa Lansia Ponorogo.
Dilansir dari tribunnews.com, seorang petugas perawat di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo,
Agus Setyo Pramono (31) menuturkan, sebagian para lansia yang dirawat di pantinya
memang ditempatkan di ruangan khusus dan menggunakan tempat tidur terbuat dari semen,
namun dilapisi dengan busa spon, dan dilapisi karpet anti air.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/regional/2019/11/24/fakta-yang-benar-terkait-puluhan-neneknenek-tidur-di-ranjang-dari-semen-di-ponorogo

9. Air Kelapa Bisa Membersihkan Paru-paru

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa air kelapa
dapat membersihkan paru-paru.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari health.detik.com Profesor dr Faisal
Yunus, PhD, SpP(K), dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menegaskan bahwa
informasi tersebut tidak benar. Faisal mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada data
penelitian mengenai hal tersebut. Faisal juga menjelaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga
kesehatan paru-paru adalah dengan mengurangi paparan polusi dan olahraga. Asap rokok
disebut Prof Faisal jadi kontributor terbesar terhadap kasus penyakit paru-paru seperti kanker
hingga penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4799594/benarkah-air-kelapa-bisa-bantukeluarkan-dahak-bersihkan-paru-paru
https://www.alodokter.com/komunitas/topic/manfaat-air-kelapa

Laporan Isu Hoaks 28 November 2019

1. Temuan Koin dan Emas Batangan Soekarno

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa telah ditemukan koin-koin
dan beberapa emas batangan Soekarno di kebun milik pak Kades di Bone.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya Kasat Intel Polres Bone AKP Surahman menegaskan
bahwa hal itu adalah hoaks. Pihak kepolisian juga sudah memeriksa Pak Sudirman selaku
Kepala Desa Pinceng Pute, Kecamatan Ajangale, Bone, Sulawesi Selatan yang sempat
membuat kehebohan kepada warganya. Setelah diperiksa Sudirman mengakui bahwa
informasi yang dia buat adalah tidak benar, barang barang tersebut merupakan milik orang
lain yang akan dijual ke Kolektor.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4800929/bikin-hoax-temuan-emas-batangan-koin-sukarnokades-di-bone-minta-maaf

2. Makan Gratis di Restoran Sederhana

Hoaks

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di media sosial Whatsapp yang memberitahukan bahwa Restoran
Sederhana sedang merayakan ulang tahun ke-15 di Indonesia dan akan membagikan
makanan gratis di salah satu restorannya dan membagikan link tautan “https://sharen.win?
s=sederhana”.
Faktanya setelah ditelusuri dilansir dari liputan6.com Restoran Padang Sederhana tidak
pernah memberikan makanan gratis termasuk juga mengirimkan link untuk pengisian survei.
Hal itu diketahui dari klarifikasi yang diberikan langsung oleh Restoran Padang Sederhana
jika mereka tidak pernah membagi-bagikan makanan gratis.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4121628/cek-fakta-restoran-padang-sederhanabagikan-makanan-gratis-fakta-atau-hoaks?
https://jateng.tribunnews.com/2019/11/28/pernyataan-resmi-rm-sederhana-masakan-padangterkait-hoaks-makan-gratis-beredar-di-whatsapp-wa?page=all%22
https://www.restoransederhana.id/

3. Kades di Bantul Meminta Dikirimkan Uang ataupun Transfer
Pulsa

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah tangkapan layar sebuah pesan Whatsapp milik warga di Bantul yang berisi
percakapan seseorang yang meminta dikirimkan sejumlah uang atau transfer pulsa
mengatasnamakan Kepala Desa dan menggunakan foto profil Masduki Rahmat Kepala Desa
Guwosari.
Kepala Desa Guwosari Masduki Rahmat, menegaskan bahwa nomor tersebut bukan dirinya
meskipun foto yang dipajang merupakan fotonya. Warga sempat curiga karena nomor yang
dipakai untuk meminta uang ini berbeda dengan nomor biasanya. Masduki Rahmat
memastikan kejadian tersebut merupakan penipuan yang mencatut namanya untuk menipu
korban.
Link Counter:
https://www.inews.id/daerah/yogya/dua-kades-di-bantul-dicatut-namanya-untuk-penipuanuang-dan-transfer-pulsa
https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/modus-kades-minta-pulsa-dan-uangwarga-pajangan-bantul-tertipu

4. Himbauan dari OJK soal Penyalahgunaan Data Pribadi

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial tentang sebuah himbauan untuk berhati-hati
terhadap penipuan data pribadi yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com Deputi Komisioner
Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto
Prabowo menyangkal perihal himbauan tersebut. Anto memastikan bahwa OJK tidak pernah
mengeluarkan himbauan seperti yang diungkapkan oleh salah satu akun di media sosial
Facebook tersebut. Beliau juga menekankan agar masyarakat untuk berhati-hati ketika
memberikan atau menyampaikan data pribadi kepada orang lain. Pastikan data tersebut tidak
digunakan untuk kepentingan lain kecuali seizin pemilik data.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/28/141202565/hoaks-imbauan-dari-ojk-soalpenyalahgunaan-data-pribadi

5. Akun Twitter Bill Gates Berkomentar Kasar Terkait Reuni 212

Hoaks

Penjelasan:
Beredar foto di media sosial Twitter pendiri Microsoft, Bill Gates mengomentari tautan berita
dari CNNIndonesia.com berjudul "FUI: Bill Gates Kalau Sudah Tahu Islam Pasti Ikut Reuni
212".
Faktanya setelah dilakukan penelusuran foto tangkapan layar yang memperlihatkan pendiri
Microsoft, Bill Gates memberikan komentar kasar terkait Reuni 212 adalah hasil editan. Sejak
bergabung Juni 2009, akun Twitter Bill Gates tidak pernah berkicau kasar terkait acara Reuni
212.
Link Counter:
https://twitter.com/BillGates
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181122203042-32-348561/fui-bill-gates-kalausudah-tahu-islam-pasti-ikut-reuni-212
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/1bVyx1GN-cek-fakta-akun-twitter-bill-gatesberkomentar-kasar-terkait-reuni-212

6. Bayi Memakan Usus Ibunya

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video yang menampilkan seorang bayi
dengan keadaan kelainan genetik . Dalam narasinya disebutkan bayi tersebut telah memakan
usus ibunya pada saat dikandungan.
Dilansir dari turnbackhoax.id, faktanya bayi tersebut dikenal dalam istilah medis Harlequin
Ichthyosis. Harlequin Ichthyosis adalah kelainan genetik yang menyebabkan kulit menebal di
hampir seluruh tubuh saat lahir. Kulit membentuk piring besar berbentuk berlian yang
dipisahkan oleh retakan yang dalam. Mereka mempengaruhi bentuk kelopak mata, hidung,
mulut, dan telinga, dan membatasi gerakan lengan dan kaki. Kesimpulannya, video bayi yang
mengalami kelainan genetik tersebut tidak ada hubungannya dengan klaim-klaim yang
disebarkan oleh narasi.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/11/27/salah-usus-ibunya-dimakan-oleh-bayi-ini/?
fbclid=IwAR3pUv2durFA-sLWXJBBbFtqEEtVz4A6uBNDc-Da8RUR35D51QizCV7wpu0
https://en.wikipedia.org/wiki/Harlequin-type_ichthyosis
https://www.liputan6.com/health/read/2531799/harlequin-ichthyosis-penyebab-bayi-lahirtanpa-kulit

7. Mall Olympic Garden Melarang Tenant Memakai Atribut
Natal

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial bahwa pihak Mall Olympic Garden (MOG) di Kota
Malang melarang pada tenant untuk tidak menggunakan atribut natal yang jatuh pada tanggal
25 Desember 2019 mendatang.
Setelah ditelusuri, pihak Manajemen MOG akhirnya mengeluarkan klarifikasi dengan
mengeluarkan surat pada 26 November 2019. Surat klarifikasi tersebut berisi penjelasan
bahwa surat sebelumnya dimaksudkan untuk menghimbau pemilik atau penyewa unit agar
tidak memaksakan karyawan mereka untuk mengenakan atribut Natal dan surat sebelumnya
dibuat dengan tujuan untuk menjunjung penghormatan dan toleransi antar agama. Tenant
Relation MOG Malang, Peptina Magdalena mengatakan "Saya mengimbau ya, bukan
melarang. Dan ini atribut ya, bukan hiasan. Kalau atribut yang melekat di badan,”. Peptina
juga menegaskan bahwa Manajemen MOG tetap menghormati perayaan Natal, bahkan
hiasan perayaan Natal sudah terpasang, seperti pohon Natal di pintu masuk. Hiasan lainnya
seperti sinterklas, serta dekorasi juga ada di setiap lantai mall.
Link Counter:
https://www.inews.id/daerah/jatim/viral-mall-olympic-garden-kota-malang-larang-tenant-pakaiatribut-natal-ini-alasannya
https://madura.tribunnews.com/2019/11/27/manajemen-mall-olympic-garden-ungkap-alasanberi-imbauan-penyewa-tenant-tak-gunakan-atribut-natal

8. Di Jerman Negara Eropa Saja Menghargai Waktu Adzan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan video di media sosial dengan narasi “Maa Syaa Allah……di
jerman Negara Eropa saja menghargai waktu Adzan .. di Indonesia waktu Adzan masih saja
membunyikan musik atau TV dengan volume yang keras baik di pasar di Mall ataupun di
rumah .. menyedihkan”
Faktanya setelah dilakukan penelusuran video tersebut direkam di kota Istanbul di Turki
bukan di Jerman. Video tersebut menunjukkan sebuah orkes musik Prancis Poil O'Brass
Band yang berhenti sejenak memainkan musik setelah terdengar suara adzan dari sebuah
masjid di kota Istanbul, di Turki.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/11/28/salah-di-jerman-negara-eropa-saja-menghargai-waktuadzan/
https://periksafakta.afp.com/video-ini-menunjukkan-pemusik-prancis-berhenti-memainkanmusik-setelah-azan-dilantunkan-di-turki
https://www.yenisafak.com/en/video-gallery/life/french-musicians-pause-performance-tohonour-muslim-call-to-prayer-in-istanbul-2202088
https://twitter.com/yenisafak/status/1159725893931163649

Laporan Isu Hoaks 29 November 2019

1. Pungutan Biaya Administrasi CPNS Tahap II Karawang
Jawa Barat

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar surat pemberitahuan kelulusan seleksi administrasi CPNS tahap II
Kabupaten Karawang, yang mana dalam surat itu disebutkan bahwa calon peserta seleksi
tahap II diminta untuk dapat menyelesaikan biaya administrasi.
Faktanya, Melalui website resmi bkpsdm.karawangkab.go.id Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang, H.Asep Aang
Rahmatullah, S.STP.,MP. membantah tegas adanya pungutan biaya administrasi untuk
kelengkapan berkas seleksi penerimaan CPNS Tahap II dengan menyampaikan bahwa
seleksi pengadaan CPNS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tahapan seleksi
yang dimulai dari seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan teknologi informasi, bahkan hasil seleksi dapat
diketahui setelah proses seleksi. Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang menghimbau
untuk tidak mempercayai oknum yang bisa meloloskan seleksi CPNS Tahun 2019.
Link Counter:
https://bkpsdm.karawangkab.go.id/hoax-lama-bersemi-kembali/
https://www.facebook.com/bkpsdm.kabkarawang.3/posts/516974255826415
http://www.dejurnal.com/2019/11/waspada-jangan-percaya-hoax-dalam-penerimaan-cpnstahap-ii/
https://prasastijabar.com/bkpsdm-karawang-tegaskan-tidak-ada-pungutan-biayaadministrasi-cpns-tahap-ii/

2. Percobaan Penculikan Anak di Sidoarjo

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa telah terjadi percobaan
penculikan di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal tersebut dipicu oleh tersebarnya postingan yang
menyajikan video cctv yang menjelaskan adanya percobaan penculikan terhadap siswi
sekolah dasar.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah tidak benar.
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, informasi tentang
penculikan anak itu tidak benar. Petugas juga sudah melakukan klarifikasi ke berbagai
pihak terkait. Menyikapi informasi yang beredar, Polisi kemudian membentuk tim khusus
untuk menelusuri kabar tersebut. Hasil penyelidikan dengan meminta keterangan saksi di
lokasi kejadian, apa yang terjadi tidak sesuai dengan kabar beredar di media sosial.
Link Counter:
https://www.inews.id/daerah/jatim/polisi-sebut-kabar-viral-aksi-penculikan-anak-di-sidoarjohoaks
https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN62RVaN-kabar-percobaan-penculikan-disidoarjo-hoaks

3. Pilkades Sampang Menelan Korban

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa Pilkades Sampang menelan
korban jiwa karena ketidakpuasan dengan hasil pemilihan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Polres Sampang tepis berita hoaks yang tersebar di media
sosial tentang kericuhan pada momentum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak
2019 beberapa hari yang lalu. Pihaknya menegaskan bahwa dalam jalannya pesta rakyat
Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Sampang, Madura telah berjalan dengan aman dan
kondusif.
Link Counter:
https://madura.tribunnews.com/2019/11/27/pembacokan-dan-kepala-dipenggal-hinggaputus-di-pilkades-sampang-dipastikan-hoax-polisi-klarifikasi?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.sigap88news.com/2019/11/25/kapolres-sampang-isu-adanya-pembunuhansadis-saat-pilkades-merupakan-hoaks/

4. Premium di Batam Dihilangkan

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa BBM jenis premium di wilayah
Batam akan dihilangkan (ditiadakan) mulai tahun 2020.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Manager Communication & CSR MOR I, Roby Hervindo
membantah isu jika 2020 mendatang premium akan ditiadakan. Pasalnya masih banyak
segmen masyarakat yang sangat membutuhkan premium.
Link Counter:
https://batam.tribunnews.com/2019/11/28/pertamina-batam-bantah-premium-dihilangkanmulai-2020-begini-faktanya

5. Makan Tempe dan Bayam Bersamaan Bisa Mengendap di
Tubuh

Hoaks

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Facebook menyatakan tempe sebaiknya tidak dimakan
bersamaan dengan bayam. Kandungan dalam bayam dan tempe dikatakan meninggalkan
endapan yang tidak larut dalam tubuh.
Dilansir dari health.detik.com dokter ahli gizi dr Tirta Prawita Sari, SpGK, MSc.
menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Bayam memang mengandung asam
oksalat sementara kedelai memiliki kandungan kalsium. Ditambah kandungan lain, bayam
dan kacang kedelai yang merupakan bahan dasar tempe adalah asupan kaya nutrisi. Jadi
bayam bisa dikonsumsi dengan tempe yang diolah menjadi berbagai hidangan.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4802395/hoax-atau-fakta-makan-tempe-danbayam-bersamaan-bisa-mengendap-di-tubuh

6. Jeruk Nipis Bikin Cepat Hamil

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan mengenai tips agar cepat hamil dengan
rajin meminum air perasan jeruk nipis selama 14 hari dengan jumlah tertentu.
Setelah ditelusuri, dilansir dari liputan6.com dokter spesialis kebidanan dan kandungan,
Grace Valentine memberikan penjelasan bahwa memang betul jeruk nipis adalah buah yang
kaya akan antioksidan, Namun, belum ada studi yang mengatakan bahwa mengkonsumsi
jeruk nipis terbukti meningkatkan peluang kehamilan. Menurutnya "Tidak ada makanan
tertentu yang dikonsumsi terus-menerus yang dapat meningkatkan keberhasilan
pembuahan,". Ia menyarankan daripada mempercayai hal yang secara medis belum terbukti
ilmiah, lebih baik bagi pasangan yang ingin memiliki buah hati melakukan beberapa hal. Mulai
dari mengecek siklus menstruasi, rutin berhubungan seksual, hingga menjalankan gaya hidup
sehat.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4120861/cek-fakta-kesehatan-rajin-minum-perasanjeruk-nipis-bikin-cepat-hamil

7. Stempel Palu Arit PT Wanxiang di Morowali

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun facebook mengunggah gambar potongan sebuah koran yang berisi berita
tentang adanya perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakai
stempel berlogo palu arit dengan judul "Stempel 'Palu Arit' PT Wanxiang Viral". Unggahan
itu juga disertai sebuah narasi yang mengaitkan adanya gerakan PKI.
Dilansir dari cekfakta.tempo.co yang merujuk pada Berisatu.com yang dimuat pada 27
Agustus 2018, Pemerintah Kabupaten Morowali, menyatakan bahwa stempel berlogo palu
arit itu bukan stempel milik PT Wanxiang Indonesia, melainkan stempel milik PT China
Reilway Construction Corporation (CRCC), salah satu kontraktor mitra PT Wanxiang. PT
CRCC adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dengan kantor di Jakarta
dan kantor induk di Cina. Kepala Polres Morowali, Ajun Komisaris Besar Dadan Wahyudi,
Mengatakan stempel berlogo palu arit itu hanya dipakai untuk dokumen internal
perusahaan dari kantor PT CRCC di Jakarta ke kantor induk di Cina. Sementara klaim
yang menghubungkan stempel berlogo palu arit itu dengan PKI juga tidak berdasar karena
era PKI telah berakhir setelah Gerakan 30 September 1965. Dengan demikian, unggahan
akun Facebook tersebut termasuk menyesatkan karena mengarahkan ke tafsir yang
salah.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/497/fakta-atau-hoaks-benarkah-ada-stempel-berlogo-paluarit-yang-dipakai-perusahaan-tambang-nikel-di-morowali

8. Pengendara Mobil BMW Gunakan Plat Nomor China di
Bandung

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa ada pengendara mobil BMW
yang terlihat sedang ditilang karena menggunakan plat nomor China.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya pengendara berinisial DAN ini adalah seorang
mahasiswa. Ia ditilang karena plat nomor pada mobilnya tidak sesuai dengan aturan lalu
lintas. Bukan plat nomor negeri China yang pengendara BMW tersebut gunakan pada
mobilnya, melainkan plat nomor Jepang.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/news/read/4118258/polisi-tilang-pria-bermobil-plat-nomor-jepang
https://oto.detik.com/mobil/d-4796259/bmw-pakai-pelat-nomor-asing-mahasiswa-bandungditilang-polisi
https://kumparan.com/kumparannews/polisi-tilang-bmw-berpelat-jepang-di-bandung1sJVQxOReXZ

9. Atlet Muslim Indonesia Disuguhi Babi di SEA Games 2019

Disinformasi

Penjelasan:
Belum lama publik digegerkan dengan isu terkait adanya suguhan menu babi pada
makanan Atlet muslim Indonesia di ajang SEA Games 2019 yang tengah berlangsung di
Filipina.
Menanggapi isu tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan
para atlet Indonesia memperoleh menu makanan yang halal dari panitia SEA Games
2019. Kepastian itu didapat setelah Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewa Broto, dan Ketua
NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari menghubungi langsung Mr. Cayetano selaku Ketua
PHISGOC. Panitia SEA Games 2019 memastikan ketersediaan makanan halal untuk atlet
Muslim yang berlaga di pesta olahraga multi-event tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI,
Cucu Soemantri, dalam laman okezone.com juga menegaskan tidak ada personel Tim
Nasional (Timnas) Indonesia U-22 beragama muslim yang mengonsumsi daging babi
selama di Filipina.
Link Counter:
https://sumut.sindonews.com/read/6287/2/atlet-muslim-sea-games-2019-dipastikan-dapatmenu-yang-makanan-halal-1574993516
https://bola.okezone.com/read/2019/11/28/51/2135477/pssi-tegaskan-tak-ada-pemainmuslim-timnas-indonesia-u-22-yang-makan-daging-babi

10. Persani Pulangkan Atlet Senam SEA Games karena
Tidak Perawanan

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Persatuan Senam
Indonesia (Persani) memulangkan dan tidak mengikutsertakan atlet senam lantai putri,
Shalfa Avrila Siani dalam SEA Games 2019 karena diisukan tidak perawan.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah keliru. Dilansir dari liputan6.com, Sesmenpora
Gatot S Dewabroto pun langsung menanggapi masalah tersebut dengan mengkonfirmasi
langsung ke induk Persatuan Senam Indonesia (Persani). Beliau mengatakan "Kami baru
dapat info kehebohan soal berita pemulangan atlet senam SEA Games 2019 secara paksa
oleh pelatih Persani. Kami langsung call Bu Ita dari Persani,Dan infonya sebagai berikut:
Katanya tidak betul ada pemulangan paksa oleh pelatih Persani. Yang benar kata Pak
Indra (pelatihnya yang di Jatim) bahwa atlet tersebut indisipliner dan kurang fokus dan
berdampak prestasi menurun, sehingga diputuskan pelatihnya tidak disertakan di SEA
Games 2019. Dan digantikan oleh atlet lain yang peringkatnya jauh lebih tinggi.". Jadi, isu
dipulangkannya Shalfa Avrila Siani dalam SEA Games 2019 bukan karena tidak perawan,
melainkan karena masalah indisipliner dan kurang fokus yang berdampak prestasi
menurun.
Link Counter:
https://cnnindonesia.com/olahraga/20191129113050-178-452599/kemenpora-persanibantah-coret-atlet-karena-tak-perawan
https://www.liputan6.com/bola/read/4122352/kemenpora-persani-pulangkan-atlet-senamsea-games-2019-bukan-karena-keperawanan

Laporan Isu Hoaks 30 November 2019

1. Kartu Keluarga Lama Warga DKI Harus Diganti Baru

Hoaks

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menyebutkan bahwa pemilik Kartu
Keluarga (KK) warga DKI Jakarta harus mengganti KK baru. Dan pembaruan data KK baru
bisa diurus di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Faktanya setelah ditelusuri, seperti dilansir dari akun Twitter resmi Disdukcapil DKI Jakarta
@dukcapiljakarta, informasi tersebut bukan berasal dari Disdukcapil DKI Jakarta.
Pihaknya menegaskan bahwa informasi yang menyebut KK lama warga DKI harus diganti
baru adalah hoaks.
Link Counter:
https://twitter.com/dukcapiljakarta/status/1199599678708305920
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgLQm7b-cek-fakta-benarkah-kk-lama-wargadki-harus-diganti-baru

2. Surat Panggilan Calon Karyawan PT.TIMAH Tbk

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi mengenai rekrutmen PT.TIMAH Tbk salah satu perusahaan
BUMN, dengan keterangan bahwa sedang dilaksanakannya proses pemanggilan calon
karyawan PT. TIMAH Tbk yang akan dilaksanakan di Pangkal Pinang pada tanggal 30
November 2019.
Faktanya, informasi berupa surat dan daftar nama calon karyawan terpilih pada isu diatas
adalah tidak benar. Ditegaskan oleh akun Twitter @ForHumBUMN dan @Official_TIMAH
bahwa informasi tersebut adalah penipuan dan dihimbau agar masyarakat memastikan
informasi terkait rekrutmen yang diterima berasal dari website atau media sosial resmi PT
Timah Tbk.
Link Counter:
https://twitter.com/ForHumBUMN/status/1200405609360711680
http://www.timah.com/v3/ina/karir/
https://twitter.com/Official_TIMAH

3. Saf Salat Dikaveling Berdasarkan Jabatan di Kementerian
BUMN

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di Twitter berupa foto saf-saf salat yang dikaveling atau sudah
ditandai berdasarkan nama jabatan tertentu, gambar tersebut disebut-sebut berada di
Kementerian BUMN.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga memastikan kabar tersebut tidak benar.
Arya menegaskan foto yang beredar di media sosial adalah hoaks dan foto tersebut bukan
diambil di lingkungan Kementerian BUMN. "Yang pasti itu bukan di masjid Kementerian
BUMN," Ungkap Arya Sinulingga.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4804063/viral-foto-saf-salat-dikaveling-kementerian-bumnhoax/2

4. Penyelam Masuk Rumah Sakit Gara-gara Masukan
Penisnya ke Kerang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial tentang penyelam masuk rumah sakit gara-gara
memasukan penisnya ke kerang. Dalam unggahan yang beredar dijelaskan bahwa
penyelam menderita komplikasi pernapasan parah, muntah, pembengkakan ekstrem, dan
tekanan darah rendah setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kerang raksasa.
Faktanya setelah ditelusuri, dilansir melalui liputan6.com, penyelam cedera dan
mengalami komplikasi tidak didukung bukti kuat dan tidak sesuai dengan fakta
sesungguhnya. Asal informasi tersebut adalah situs satir, World News Daily Report pada
18 Juni 2019.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4122601/cek-fakta-penyelam-cedera-akibatmasukkan-alat-kelamin-ke-dalam-kerang-benarkah

5. Viral Video "Pria Bertamu Pura-pura Perempuan" di
Bekasi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan warga menggerebek
seseorang yang hendak mencuri barang diam-diam di rumah warga di Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi. Dalam video yang beredar disebutkan bahwa pelaku merupakan
seorang pria yang "pura-pura bertamu" sebagai perempuan menggunakan jilbab.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Polsek Tarumajaya Ajun Komisaris Yudho Anto
Hutri membenarkan adanya penangkapan orang berjilbab tersebut, namun dia membantah
bahwa orang yang ada di dalam video merupakan laki-laki. Yudho menegaskan, pelaku
memang perempuan, berambut pendek dan terlihat ada tato di badannya.
Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/25/16482801/viral-video-pria-bertamu-purapura-perempuan-di-bekasi-kepergok-warga-ini
https://metro.tempo.co/read/1276735/video-viral-pria-berjilbab-digerebek-di-bekasi-inifaktanya

6. Operasi Caesar Bikin ASI Susah Keluar

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar anggapan pada masyarakat luas bahwa melahirkan dengan proses caesar akan
mempengaruhi pada produksi ASI yang susah keluar.
Faktanya dilansir dari liputan6.com, menurut Dokter Konselor Laktasi Ameetha Drupadi
mengatakan bahwa ASI susah keluar pada ibu yang melahirkan secara operasi caesar itu
hanyalah mitos. Menurut Ameetha, perbedaan hanya pada saat aktivitas ibu saja yang
lebih terbatas pada ibu yang melahirkan anak secara caesar. Ibu yang melahirkan secara
caesar harus menjalani bed rest 24 jam, sehingga bakal sulit untuk bergerak termasuk ke
kiri dan ke kanan.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4121808/cek-fakta-kesehatan-operasi-caesar-bikinasi-susah-keluar

7. Semua Jadi Kacung Komunis, Sampai Dakwah
Di Masjid Diawasi Oleh Polisi Masjid

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook membagikan foto dua orang polisi tengah ikut beribadah di dalam
sebuah masjid dengan mengenakan kain putih bertuliskan polisi masjid. Unggahan itu
disertai narasi provokatif berbunyi "SEMUA JADI KACUNG KOMUNIS..!!! SAMPE2
DAKWAH DIMASJID2 DIAWASI OLEH POLISI..KASIH OBAT TIDUR AJA TUH POLISI
MASJIDNYA … PEMERINTAH LEBAY N SALAH ALAMAT..!!!".
Faktanya, dari hasil penelusuran diketahui bahwa foto tersebut adalah foto tahun 2018.
Foto itu merupakan dokumentasi program polisi masjid yang digelar oleh Polres Sukabumi
Kota pada Mei 2018, saat itu mereka menugaskan ratusan personilnya yang tergabung
dalam program Polisi Masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah sekaligus menggelar
pengamanan di ratusan masjid Jami’ yang ada di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
Program itu bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama bulan
Ramadhan. Jadi narasi yang mengaitkan foto polisi masjid dengan pengawasan kegiatan
dakwah dan isu komunis adalah narasi yang salah dan menyesatkan.
Link Counter:
https://tribratanews.jabar.polri.go.id/berikan-rasa-aman-saat-beribadah-polres-sukabumikota-gelar-program-polisi-masjid/?fbclid=IwAR1BPjastChdTZglX5j6A3ykOCUuSxeUOPTDX3DBnh6gbAnThJfeCk_HRM

8. Polisi Dorong Warga karena Pakai Topi Terbalik

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan viral di media sosial yang diunggah oleh akun Facebook yang
menyebutkan bahwa, orang yang memakai topi ke belakang itu dilarang, mungkin karena
ada undang-undangnya.
Faktanya, menurut Kasubbag Humas Polres Konawe Ipda Alboin Lubis, mengatakan
kedua orang itu dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sering
mendatangi Polres Konawe. Secara aturan, setiap pengunjung di Polres Konawe harus
meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP) asli di pos penjagaan. Tetapi, salah seorang
dari keduanya dianggap tidak sopan saat meletakkan KTP yang akan ditinggal di pos.
Dan salah satu orang yang dari mereka meletakkan KTP dengan cara dilempar ke arah
kotak yang digunakan untuk wadah KTP. Setelah melempar KTP-nya, orang tersebut
membalikkan topi yang ia pakai. Melihat tindakan itu, Aipda Wigi yang saat itu berjaga
menghampiri orang tersebut dan memperingatkan untuk tidak melempar dan
membalikkan topinya.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/30/101300065/-klarifikasi-viral-polisi-dorongwarga-karena-pakai-topi-terbalik?page=2

9. Video Kedatangan Habib Rizieq Shihab Tiba di
Indonesia

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video kedatangan Habib Rizieq Shihab yang
diklaim telah tiba hari ini (30 Desember 2019) menjelang reuni 212 di Monumen Nasional.
Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut video tersebut adalah video lama saat Habib
Rizieq tiba di bandara Juanda Surabaya pada tanggal 11 April 2017 untuk menghadiri
acara Tabligh Akbar Surabaya Bersholawat.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=PrHNNMTbXO0
https://surabaya.tribunnews.com/2017/04/11/breaking-news-habib-rizieq-tiba-di-surabayameski-ditolak-warga-dan-tak-diizinkan-takmir-masjid
https://surabaya.tribunnews.com/2017/04/11/video-habib-rizieq-tiba-di-surabaya-beginimasyarakat

10. Buah Semangka Disuntik Darah HIV/AIDS
Tujuan Menghabiskan orang asli Papua

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di platform Facebook foto buah semangka yang sedang
disuntikan cairan berwarna merah dengan narasi yang menyebutkan bahwa cairan merah
tersebut merupakan darah yang terindikasi terdapat virus HIV/AIDS yang sengaja
dilakukan untuk menghabiskan orang asli Papua.
Faktanya klaim diatas sangatlah tidak benar. Gambar hasil tangkapan layar tersebut
diketahui diambil dari acara "Buser Investigasi" milik stasiun televisi SCTV dengan judul
"Suntik Semangka Sakit" yang tayang pada Jumat, 15 November 2019. Tindakan
penyuntikan yang terlihat pada gambar tersebut adalah bentuk kecurangan oknum
pedagang yang sengaja memasukan cairan Wantex (pewarna pakaian) agar buah
semangka terlihat segar dan matang. Adapun kalim bahwa cairan tersebut darah yang
terinfeksi HIV/AIDS adalah salah.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B4zrnGfn5Bg/
https://www.youtube.com/watch?v=R59lDBYx3z8
https://www.youtube.com/watch?v=8H_HsXH8hJU
https://www.liputan6.com/news/read/362647/awas-semangka-beracun

