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Laporan Isu Hoaks 1 Desember 2019

1. Promo Iklan Kacamata Ray Ban

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di Instagram berupa promo sepasang kacamata yang
dikeluarkan oleh produk Ray Ban sebesar 90%. Dalam postingan tersebut juga ditautkan
sebuah link untuk mendapatkan promo tersebut.
Dilansir dari kumparan.com, menurut pakar dari keamanan siber Vaksincom, Alfons
Tanujaya, menegaskan bahwa postingan iklan yang menawarkan produk dengan harga
rendah yang dilakukan oleh bukan pemilik akun Instagram merupakan bentuk scam yang
biasa dilakukan. Kejadian ini rupanya tidak menyasar pengguna Instagram di Indonesia
saja. Bahkan di negara lain, modus serupa juga pernah terjadi. Dilaporkan oleh The Sun,
ada banyak pengguna Instagram di Inggris yang juga diretas dan memposting iklan
kacamata Ray-Ban.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparantech/waspada-penipuan-iklan-kacamata-ray-ban-di-instagr
am-1sIPFUvtwXj
https://m.hitekno.com/internet/2019/11/25/181500/waspada-penipuan-berkedok-diskon-inibisa-curi-data-pengguna
https://tekno.kompas.com/read/2019/11/26/11024347/penipuan-kacamata-ray-ban-di-insta
gram-menjalar-ke-indonesia?page=all
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2. Akun Twitter Mengatasnamakan LinkAja

Hoaks

Penjelasan:
Beredar akun media sosial Twitter mengatasnamakan Layanan Uang Elektronik LinkAja.
Akun tersebut bernama @LinkajaOfficial dan memiliki sejumlah pengikut sesama
pengguna Twitter.
Menanggapi hal tersebut, LinkAja melalui akun Twitternya menegaskan bahwa akun
Twitter resmi LinkAja hanya pada akun @linkaja. Pihaknya menghimbau kepada
pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap tindakan penipuan yang
mengatasnamakan LinkAja, karena pihak LinkAja tidak bertanggung jawab atas tindakan
penipuan dalam bentuk apapun.
Link Counter:
https://twitter.com/linkaja/status/1192353319236362245
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3. Konsumsi Kurma Muda Biar Cepat Hamil

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial platform Twitter dengan narasi yang menyatakan
bahwa dengan mengkonsumsi kurma muda dapat mempercepat kehamilan.
Faktanya, anggapan tersebut hanyalah mitos belaka, karena belum ada penelitian yang
menyatakan manfaat kurma muda sebagai perangsang kesuburan yang dapat
mempercepat proses kehamilan, hanya saja kurma muda memang mengandung vitamin
B6 yang penting dalam proses produksi hormon wanita dan dapat menyeimbangkan kadar
hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh.
Link Counter:
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/232096/benarkah-makan-kurma-muda-bisa-c
epat-hamil
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4. Jembatan Youtefa Dikenai Tarif

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar viral kabar yang mengatakan bahwa jembatan Youtefa diberlakukan tarif parkir.
Tak tanggung-tanggung, tarif parkir tersebut cukup mahal. Untuk sepeda motor dikenai Rp
10.000, mobil Rp 20.000, dan truk Rp 40.000.
Faktanya menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Osman H Marbun
menegaskan bahwa tidak benar Jembatan Youtefa bertarif. Ia mengatakan, sebelumnya
plang retribusi dibuat di badan jalan yang mengesankan seolah-olah pelintas Jembatan
Youtefa dikenai tarif. Menurut Osman pengenaan retribusi adalah untuk lokasi lahan parkir
kendaraan yang berada di atas tanah, dan dikelola masyarakat setempat. Namun retribusi
ini juga belum dikoordinasikan dengan pemerintahan kota setempat.
Link Counter:
https://properti.kompas.com/read/2019/11/06/200512421/viral-jembatan-youtefa-dikenai-ta
rif-ini-penjelasan-kementerian-pupr
https://today.line.me/id/pc/article/Parkir+untuk+Berfoto+di+Jembatan+Youtefa+Warga+Di
minta+Pungutan+Liar-Xk8WxZ
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5. Kami Akan Ciptakan Khatib Yang Bersertifikat, "Biar Gak Ngaco"

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah laman daring blogspot diketahui telah memuat artikel dengan judul "Wapres: Kami
Akan Ciptakan Khatib Yang Bersertifikat, "Biar Gak Ngaco"." Judul tersebut dibuat
seolah-olah merupakan pernyataan langsung Wapres, Ma'ruf Amin.
Faktanya, setelah ditelusuri ternyata artikel tersebut diambil dari artikel beritasatu.com
berjudul "Wapres: Kami Akan Ciptakan Khatib yang Bersertifikat." Artikel yang
dipublikasikan pada tanggal 25 November 2019 itu berisi himbauan wakil presiden kepada
tokoh-tokoh agama dalam menyampaikan ceramah atau khutbah agar menghindari
narasi-narasi yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Pada artikel asli sama
sekali tidak ditemukan penggalan kalimat "biar gak ngaco" seperti yang dimuat dalam judul
laman blogspot di atas.
Link Counter:
https://www.beritasatu.com/politik/587223/wapres-kami-akan-ciptakan-khatib-yang-berserti
fikat
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6. Topan Ramon Melanda Filipina Pada 18-19 November 2019

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan situasi yang sangat ngeri
dan memperlihatkan atap-atap bangunan yang terlepas dan pepohonan yang nyaris
roboh. Badai tersebut diklaim sebagai "Badai Ramon" yang sedang melanda Cagayan
Valley, sebuah daerah di Kepulauan Babuyan pada 18-19 November 2019.
Faktanya, bencana dalam video itu adalah Topan Yolanda atau Haiyan yang melanda
Filipina pada 2013. Bukan Topan Ramon yang melanda Filipina pada 18-19 November
2019. Dilansir dari JawaPos.com ditemukan video serupa diunggah kanal YouTube milik
Crystar Smith pada 14 November 2013 dengan judul Exact footage of Typhoon Yolanda at
Roxas City. Roxas sendiri merupakan kota di Provinsi Capiz, Filipina.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=4h212YMol7E&feature=emb_title
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/28/11/2019/kabarkan-bencana-badai-tapi-sala
h-video/
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7. Radiasi Ponsel Bisa Picu Kanker Payudara

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa radiasi
ponsel dapat menyebabkan kanker payudara.
Faktanya, dilansir dari health.detik.com dokter ahli radiologi onkologi, dr Fielda Djuita
SpRad (K) Onk Rad mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai saat ini
belum ada penelitian tentang kebenaran radiasi ponsel bisa memicu kanker payudara. dr
Fielda juga menghimbau untuk tidak menyebarkan informasi terkait hal-hal yang belum
ada penelitiannya.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4251710/benarkah-radiasi-ponsel-bisa-picu-ka
nker-payudara
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/radiasi-ponsel-dengan-kanker/
https://www.facebook.com/145228865554332/photos/a.148086225268596/147483204592
7334/?type=3&theater
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8. Tak Membutuhkan Dosen Yang Salah Kaprah, UI Akhirnya Akan Memecat
Ade Armando

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah laman berita media online diketahui mengunggah artikel dengan judul "Tak
Membutuhkan Dosen Yang Salah Kaprah, UI Akhirnya Akan Memecat Ade Armando".
Setelah dilakukan penelusuran pada isi konten redaksi, diketahui bahwa artikel tersebut
merupakan artikel yang disalin dari media sindonews.com dan koranindoensia.com yang
telah mengalami perubahan dibagian judul sehingga menyebabkan disinformasi. Adapun
judul asli dari berita tersebut adalah "Kerap Dilaporkan ke Polisi, UI Tegur Ade Armando".
Dalam berita tersebut, terkait kasus Ade Armando Kepala Kantor Hubungan Masyarakat
dan Keterbukaan Informasi Publik (Humas dan KIP) UI, Rifelly Dewi Astuti, menuturkan,
pada prinsipnya kampus menjamin kebebasan akademik dan kemerdekaan berpendapat
setiap stafnya. Namun kampus tidak akan membela jika ada dosennya yang melakukan
tindak pidana.
Link Counter:
https://sumsel.sindonews.com/read/1937/1/kerap-dilaporkan-ke-polisi-ui-tegur-ade-armand
o-1572937876
https://koranindonesia.id/sering-berulah-ui-beri-peringatan-tertulis-ade-armando/
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Laporan Isu Hoaks 2 Desember 2019

1. Kedatangan Habib Ali Al-Jufri ke Indonesia Untuk Ikuti Reuni 212

Hoaks

Penjelasan:
Diunggah oleh salah satu akun Facebook sebuah klaim mengenai Habib Ali Al-Jufri,
seorang ulama terkemuka dari Timur Tengah yang akan datang ke Indonesia untuk
menghadiri aksi reuni 212 di Monumen Nasional pada 2 Desember 2019.
Faktanya, klaim tersebut dibantah oleh pihak Alhabib Ali Al-Jufri pada akun resmi miliknya,
dengan keterangan bahwa kedatangan Habib Ali ke Indonesia bukan untuk menghadiri
kegiatan reuni 212 melainkan akan melaksanakan Tabligh Akbar di Kota Malang.
Menurutnya kegiatan reuni 212 merupakan urusan internal bangsa Indonesia.
Link Counter:
https://www.facebook.com/alhabibali/posts/3464993386873950
https://kalam.sindonews.com/read/1463763/70/ulama-kharismatik-habib-ali-al-jufri-tiba-di-j
akarta-ini-agendanya-1575022830
https://www.nu.or.id/post/read/114102/datang-ke-indonesia--habib-ali-al-jufri-bantah-hadiri
-reuni-212
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2. HIV Dapat Ditularkan Oleh Gigitan Nyamuk

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar kabar di media sosial bahwa virus HIV dapat ditularkan oleh gigitan
Nyamuk.
Faktanya setelah ditelusuri Virus HIV bukan disebabkan oleh gigitan nyamuk. "Nyamuk itu
bukan resevoir yang baik untuk si virus, sehingga dia tidak akan bisa berkembang di situ.
Dia akan mati. Kalau pun dia menggigit orang lain tidak akan menularkannya,” ungkap
Ketua Umum Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual Indonesia (KSIMSI), dr Hanny
Nilasari SpKK(K).
Link Counter:
https://www.merdeka.com/sehat/11-hoaks-mengenai-penularan-hivadis-yang-perlu-dilurus
kan.html
https://www.liputan6.com/health/read/4123360/cek-fakta-kesehatan-ciuman-dengan-orang
-hiv-bisa-tertular-dan-jadi-aids
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3. Makan Cabai Bisa Bikin Pikun

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial bahwa makan cabai (makanan pedas) secara berlebihan
dapat menyebabkan pikun atau penurunan daya ingat.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari cek fakta liputan6.com, ahli gizi Prof.
Dr. dr Saptawati Bardosono, MSc, menyebutkan bahwa cabai mengandung banyak nutrisi,
vitamin dan mineral yang juga bersifat sebagai antioksidan. Oleh karenanya, dilihat dari
kandungan cabai, dr Saptawati menilai tidak ada yang bisa dihubungkan dengan
demensia (penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir).
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4123674/hoax-atau-bukan-emang-iya-cabai-bikinpikun
https://www.youtube.com/watch?v=4W9Ukjb3Oyk
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4. Lutut Kopong Sering Masturbasi

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah gambar postingan di media sosial dengan narasi “lutut kopong
sering masturbasi”.
Faktanya, menurut spesialis orthopedi foot and ankle dari RS Siloam Kebon Jeruk, dr
Langga Sintong, SpOT menyatakan bahwa lutut kopong kebanyakan masturbasi itu mitos
belaka, karena tidak ada hubungannya. Ada beberapa faktor penyakit lain yang membuat
lutut nyeri atau terasa kopong seperti arthritis, asam urat dan infeksi sendi.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4803128/bukan-masturbasi-ini-penyebab-lututkopong-yang-sesungguhnya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4802852/lutut-kopong-karena-kebanyakan-ma
sturbasi-begini-kata-ahli-orthopedi
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5. Surat Undangan Wawancara Mengatasnamakan Thiess Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial adanya surat undangan wawancara mengatasnamakan
PT. Thiess Contractors Indonesia bagi calon tenaga kerja baru. Dalam unggahan yang
beredar dituliskan bahwa kegiatan wawancara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23
November 2019 di Gedung Human Energy, Jln. Teuku Umar No. 17 Denpasar, Bali.
PT. Thiess Contractors Indonesia melalui akun Twitternya @ThiessIndonesia
menegaskan bahwa surat undangan wawancara itu adalah palsu. Pihaknya menghimbau
kepada masyarakat untuk selalu menggunakan informasi rekrutmen yang resmi atau
terpercaya dan langsung dari perusahaan, serta selalu waspada terhadap segala modus
penipuan berkedok lowongan kerja.
Link Counter:
https://twitter.com/ThiessIndonesia/status/1198894413268713472
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6. Enfire Reaction Video Yudha Keling Kepada Menlu Retno Marsudi

Disinformasi

Penjelasan:
Telah diunggah sebuah enfire reaction video youtuber Indonesia Yudha Keling oleh salah
satu akun Twitter dengan narasi yang menyebutkan bahwa seorang publik figur mencari
sensasi untuk cari panggung. Pada video tersebut menampilkan Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi sedang melakukan challenge berjoget seperti yang viral pada platform
Tiktok.
Faktanya setelah ditelusuri video yang menampilkan Youtuber Yudha Keling dan Menlu
Retno Marsudi tersebut merupakan hasil digital editing. Video sebenarnya Yudha Keling
melakukan enfire reaction video tersebut terhadap Youtuber Young Lex yang sedang
melakukan challenge freestyle rap pada konten videonya.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=KW8PjdFy-lA
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7. Terpampang Spanduk TNI Menyiapkan Sarapan Gratis Untuk Peserta Reuni
212

Disinformasi

Penjelasan: Sebuah foto menampilkan spanduk bertuliskan "Silahkan Sarapan Gratis
Saudaraku, Cukup Bayar dengan Alhamdulillah" disertai dengan logo TNI beredar di
media sosial. Foto spanduk ini banyak dibagikan dan diklaim sebagai spanduk yang
dibentangkan untuk menyambut reuni 212 pada 2 Desember 2019.
Faktanya foto spanduk tersebut adalah foto lama yakni foto pada Desember 2016 saat
acara Aksi Nusantara Bersatu yang digelar di Lapangan Monas pada Rabu 03 Desember
2016. Aksi tersebut diinisiasi oleh TNI ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, baik tokoh
pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketika itu berbagai menu sarapan
dijajakan bagi setiap peserta Apel Nusantara Bersatu dengan cuma-cuma, tanpa
membayar.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/30/silakan-sarapan-gratis-di-lapangan-s
ilang-monas-cukup-bayar-dengan-alhamdulillah
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/30/ohfkdd354-berpassword-alh
amdulillah-peserta-nusantara-bersatu-sarapan-gratis
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8. Imunisasi Sebaiknya ke Dokter Spesialis Anak, Jangan ke Posyandu

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di sosial media Facebook sebuah informasi mengenai suntik
imunisasi. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa imunisasi bayi ke dokter spesialis
anak lebih bagus dari pada ke posyandu.
Mengenai kabar yang beredar tersebut, melansir dari Liputan6.com yang telah
menkonfirmasi langsung kepada Ketua Indonesia Influenza Foundation (IIF), Prof dr Cissy
B Kartasasmita, SpA(K), PhD, ia menjelaskan baik bidan maupun perawat yang ada di
posyandu sudah diajarkan menyuntik vaksin dengan benar sehingga mereka pasti tahu
bahwa tidak boleh asal suntik. Dalam wawancara Cissy mengatakan "Kecuali, kalau
kurang dalam, kurang bersih atau kurang kurang steril kali ya maksudnya, itu bisa saja
tapi kayaknya tidak mungkin". Karena dalam menyuntik pasien ada prosedurnya.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4124146/cek-fakta-kesehatan-imunisasi-sebaiknya-k
e-dokter-spesialis-anak-jangan-ke-posyandu
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9. Jalur Yang Menghubungkan Tiongkok-Pakistan Sepanjang 880 KM

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan foto oleh akun Media sosial Facebook dengan disertai keterangan jalur
yang menghubungkan Tiongkok-Pakistan sepanjang 880 KM yang disebut sebagai
keajaiban dunia ke 8, dan proyek ini telah menewaskan 700 orang pekerja
Tiongkok-Pakistan.
Faktanya, setelah ditelusuri, ternyata foto tersebut bukanlah jalan penghubung
Tiongkok–Pakistan. Melainkan jalan bebas hambatan Yaxi yang menghubungkan Ya’an
ke Xinchang di Tiongkok, dan panjangnya 240 kilometer bukan 880 kilometer.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=OQpB-XuZA2U
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/27/11/2019/salah-video-jalur-tiongkok-pakistan
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10. @Tokopediacare Mulai Pakai Bahasa Arab

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun Twitter membagikan foto tangkapan layar sebuah Tweet dari
@TokopediaCare, dimana dalam tweet tersebut @TokopediaCare menggunakan kata
"ana". Penggunaan kata "ana" tersebut dipertanyakan apakah @TokpediaCare sudah
mulai menggunakan bahasa Arab.
Hal itu langsung dibantah oleh @TokopediaCare.
Melalui ciutanya, akun
@TokopediaCare menulis “Duh mimin sedih, temen mimin, Ana, disangka yang
engga-engga sama banyak orang nih. Mohon maaf teman-teman, mimin bisa jelasin nama
Ana lengkapnya Silviana, tim @
 TokopediaCare juga yaa". TokopediaCare menjawab
bahwa kata "ana" dalam Tweetnya tersebut merupakan nama panggilan dari Silviana,
bukan "ana" dalam bahasa Arab.
Link Counter:
https://twitter.com/TokopediaCare/status/1200692548932517888
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Laporan Isu Hoaks 3 Desember 2019

1. Waspada Binatang Transparan Hidup Dalam Air Minuman

Hoaks

Penjelasan:
Beredar unggahan artikel berjudul “waspada binatang ini hidup dalam air minum anda”.
Dalam artikel tersebut disertai gambar makhluk kecil bertubuh panjang, transparan, dengan
kepala yang sekilas mirip ikan atau belut.
Faktanya binatang tersebut adalah larva belut laut atau anggota Super-ordo Elopomorpha
yang hidup di lautan, bukan di sungai atau bendungan di mana air keran berasal.
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/dasani-recalled-clear-parasite/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4124687/cek-fakta-binatang-transparan-ini-hidup-dal
am-air-minum-anda
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2. Bus Transjakarta Menerobos Lampu Merah Hingga Menyebabkan
Kecelakaan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan video kecelakaan bus Transjakarta di media sosial Instagram,
dalam narasinya menyatakan bahwa bus Transjakarta tersebut menerobos lampu merah
hingga menyebabkan kecelakaan.
Faktanya, Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta Nadia Diposanjoyo
menyatakan bahwa yang menerobos lampu merah adalah pengendara motor. Tabrakan
terjadi karena motor melakukan rem mendadak dan menabrak bus.
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/11/28/070227/terlibat-kecelakaan-transjakarta-bantah-busterobos-lampu-merah
https://www.merdeka.com/jakarta/transjakarta-sebut-kecelakaan-karena-pemotor-terobos-lam
pu-lalu-lintas.html
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3. Pabrik Ekstasi di Tasikmalaya Semua Pelakunya China

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video penggerebekan pabrik ekstasi di
Tasikmalaya yang diklaim semua pelakunya berasal dari China.
Faktanya setelah dilakukan lebih lanjut hal tersebut tidak benar karena dikutip dari
kompas.com sembilan pelaku yang ditangkap pada penggrebekan yang dilakukan BNN dan
Mabe Polri terkait pabrik narkoba di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya tidak ada satupun
pelaku yang berasal dari China.
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/15361911/9-tersangka-jaringan-pabrik-narkoba
-tasikmalaya-diancam-hukuman-mati
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4. TPNPB-OPM Tembak 2 Anggota TNI

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial Facebook berisi laporan dari Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yang telah menembak 2 anggota TNI pada
Sabtu 30 November 2019.
Faktanya, dilansir dari kalteng.tribunnews.com Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII
Cenderawasih Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan pernyataan yang dikeluarkan
TPNPB-OPM tersebut tidak benar.
Link Counter:
https://kalteng.tribunnews.com/2019/12/02/kkb-opm-klaim-tembak-2-anggota-tni-ternyata-takbenar?page=2
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5. “Mengapa Canada menolak menghilangkan babi dari menu makanan sekolah?”

Hoaks

Penjelasan:
Kabar negara Kanada menolak menghilangkan daging babi dari menu makanan sekolah
menjadi viral di media sosial terutama Facebook. Alasan penolakan tersebut karena
pemerintah menilai agama harus tetap berada dalam wilayah pribadi dan menolak konsesi
apapun terhadap Islam dan Syariah.
Faktanya, informasi terkait alasan Kanada tolak menghilangkan daging babi dari menu
makanan sekolah adalah tidak benar. Kabar tersebut merupakan kabar hoaks yang berulang
kali muncul sejak tahun 2013. Diketahui, selain Dorval (Kanada), pernah juga disebut di
Belgia dan Australia.
Link Counter:
https://www.buzzfeed.com/ishmaeldaro/dorval-mayor-pork-letter-hoax
https://www.snopes.com/fact-check/belgium-mayor-pork-ban/
https://turnbackhoax.id/2019/12/03/salah-mengapa-canada-menolak-menghilangkan-babi-dar
i-menu-makanan-sekolah/?fbclid=IwAR0ztAFLh44x4veg6CAXBmJCYMAxzZHI3rd6PIbSk3P
K_ZnrMAJy5MVdEXI
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6. Presidennya Sudah Dilantik, Kotak Suaranya Baru Dibuka

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook membagikan berita terkait pembongkaran kotak suara pemilu 2019
yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta pada 2 Desember 2019 dengan menuliskan narasi
berbunyi "presidennya udah dilantik kotak suaranya baru dibuka".
Dilansir dari jateng.antaranews.com, pembongkaran kotak suara pemilu 2019 yang dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta di Solo adalah untuk diarsipkan. Menurut Ketua
KPU Nurul Sutarti, surat suara adalah dokumen yang harus diarsipkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan KPU No.35/2018, terkait dengan pengelolaan logistik surat suara mulai
bisa diarsipkan setelah selama satu bulan pengambilan sumpah jabatan baik itu Presiden,
wakil Presiden RI, anggota DPR/DPD, DPRD Provinsi maupun kota. KPU Kota Surakarta
dalam membuka kotak suara sesuai aturan dengan mengundang Bawaslu dan Polresta
Surakarta untuk menjadi sanksi. Dengan demikian narasi yang menyebutkan bahwa kotak
suara baru dibuka sementara Presidennya sudah dilantik adalah narasi yang disinformatif
dan rentan menimbulkan tafsir yang keliru.
Link Counter:
https://jateng.antaranews.com/berita/278291/kpu-surakarta-kosongkan-kotak-suara-pemilu-2
019
https://timlo.net/baca/73890/kpu-targetkan-pembongkaran-ribuan-kotak-suara-pemilu-2019-s
elesai-dua-pekan/
http://timlo.net/baca/73877/jokowi-amin-sudah-sebulan-dilantik-kpu-bongkar-ribuan-kotak-sua
ra-pemilu-2019/
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7. Wamenag: Reuni 212 Berpotensi Menimbulkan Dosa

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi "Otak sontoloyo, ngeres
pula ya kayak gini jadinya". Unggahan tersebut juga disertai dengan sebuah tangkapan layar
sebuah artikel dengan judul "Wamenag: Reuni 212 Berpotensi Menimbulkan Dosa".
Setelah ditelusuri, pernyataan Wamenag yang mengatakan Reuni 212 berpotensi
menimbulkan dosa benar adanya, namun itu hanyalah sebagian dari pernyataan Wamenag.
Dilansir dari cnnindonesia.com Wamenag Zainut Tauhid menyebut Reuni Akbar 212 sebagai
suatu hal yang mubah. Wakil Ketua MUI itu menyampaikan tak ada masalah jika gelaran itu
dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Zainut melanjutkan suatu hal yang mubah bisa
berdampak baik ataupun buruk tergantung orang yang melakukannya. Reuni Akbar 212
menjadi baik dan memiliki nilai ibadah jika kegiatan tersebut diisi dengan kebaikan, seperti
menganjurkan persatuan, persaudaraan, cinta tanah air, dan anjuran taat hukum. Sebaliknya,
Reuni Akbar 212 bisa menimbulkan dosa jika diisi hal-hal yang tidak baik. Zainut
mencontohkan perbuatan tak baik seperti provokasi, memfitnah, menebarkan ketakutan,
kebencian, dan mengadu domba. Kesimpulannya, judul artikel berita pada unggahan tersebut
sengaja di pelintir sehingga menimbulkan pemahaman yang salah bagi yang membacanya.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191127095852-20-451867/wamenag-soal-reuni-21
2-boleh-boleh-saja-dilaksanakan
https://www.suara.com/news/2019/11/27/111945/wakil-menteri-agama-ikut-reuni-212-tidak-be
rdosa
https://www.antaranews.com/berita/1182131/wamenag-reuni-212-boleh-boleh-saja
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8. Hotel Tjimahi Didirikan oleh Warga Prancis

Disinformasi

Penjelasan:
Kota Cimahi masih mempunyai salah satu hotel tertua yang beroperasi hingga saat ini. Hotel
tersebut bernama Hotel Tjimahi. Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa
pendiri atau yang membangun Hotel Tjimahi tersebut adalah GA Fronier yang berasal dari
Prancis.
Dilansir dari jabar.tribunnews.com, pendiri atau yang membangun Hotel Tjimahi tersebut
adalah orang pribumi yaitu Nyi Raden Mardiah Singawinata yang berganti nama menjadi Nyi
Raden Fatimah Singawinata. Kini Hotel Tjimahi dikelola oleh cucunya bernama Theresia
Gerungan Soetamanggala. Saat Tribun Jabar menyambangi dan menjelajah bersama
Komunitas Tjimahi Heritage, penggiat pecinta sejarah dan bangunan tua Kota Cimahi, bisa
bertemu langsung dan mendapat cerita dari Theresia. Ketua Komunitas Tjimahi Heritage,
Machmud Mubarok mengatakan setelah menjelajah Hotel Tjimahi ini, yang diceritakan
langsung oleh keturunan pendirinya, diketahui Hotel Tjimahi ini didirikan atau dibangun oleh
asli pribumi yaitu Nyi Raden Fatimah, bukan oleh GA Fronier yang orang Prancis. Diketahui
GA Fronier adalah suami keempat dari Nyi Raden Fatimah.
Link Counter:
https://jabar.tribunnews.com/2019/12/01/menengok-hotel-tjimahi-hotel-tua-di-cimahi-kerap-dis
ebut-dibuat-warga-prancis-ternyata-ini-faktanya
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01324002/sarat-sejarah-hotel-tjimahi-jadi-sa
ksi-sejarah-pelarian-westerling-hingga-masa-kecil-ani-yudhoyomo
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9. Orang Menggelinding Turuni Bukit dengan Ban Dalam

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan seorang pemuda yang
menggelinding menuruni bukit dengan ban dalam.
Fakyanya setelah ditelusuri, unggahan tersebut pernah dilansir oleh pencari fakta
hoaxorfact.com yang mengulas video itu pada 25 November 2019. Bahwa video yang ramai
dibicarakan sejak Agustus 2018 tersebut tidak nyata, dan merupakan iklan Volkswagen Polo.
Iklan itu bermaksud menunjukkan bahwa mobil bisa berhenti (mengerem) tepat waktu dan
menghindari kecelakaan.
Link Counter:
http://www.hoaxorfact.com/web/guy-rolls-down-hill-tire-car-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=bMV7dZE9EWA
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/02/12/2019/heboh-orang-menggelinding-turuni-bu
kit-dengan-ban-dalam/
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Laporan Isu Hoaks  4 Desember 2019

1. Himbauan dari Polresta Sidoarjo, Waspada Penculikan Anak Berumur 1-12
Tahun.

Hoaks

Penjelasan:
Beredar selebaran informasi berisi himbauan dari Polresta Sidoarjo waspada penculikan anak
berumur 1-12 tahun.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Polisi menghimbau masyarakat tidak perlu resah.
Selebihnya Polresta Sidoarjo juga menyatakan jika menemukan kejadian mencurigakan
silahkan untuk menghubungi Call Center 110, HP 08155100110 dan aplikasi Delta Siap.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B5ZnzUKn5yc/?igshid=1vllkyzeq1s92&fbclid=IwAR0QABZCwW
nV9-Zdz5jnyPoZ0b07NcH7qwJp7WVXWdup55s4zDv7E9W3il8
https://www.instagram.com/p/B5mGgxrnuvn/

36

2. 9 Naga Ikut Aksi dan Donatur Reuni 212

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan berupa foto seseorang bersama peserta aksi reuni 212 yang
diklaim orang tersebut sebagai 9 naga donatur aksi reuni 212 di Monumen Nasional (Monas).
Faktanya hal tersebut adalah klaim yang tidak terbukti. Setelah ditelusuri lebih lanjut laki-laki
tersebut bernama Indrayadi Gavriell seorang pendukung paslon 02 pada pemilihan presiden
kemarin. Isu terkait 9 naga sendiri sampai saat ini belum ada bukti kebenarannya dan selalu
dikaitkan dengan politik di Indonesia.
Link Counter:
https://www.facebook.com/indrayadi.gavriell.3
https://www.instagram.com/gavriellindrayadi/
https://www.law-justice.co/artikel/76696/peserta-reuni-212-hadir-tanpa-investor--rekayasa-pen
yandang-dana/
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3. Penemuan Putri Duyung di Pantai Nepa Banyuates

Hoaks

Penjelasan:
Beredar beberapa foto di media sosial Facebook dengan narasi postingan yang menyebutkan
adanya penemuan putri duyung oleh warga pesisir Pantai Nepa Banyuates.
Dilansir dari liputan6.com, diketahui foto sekelompok warga yang tampak menggotong mayat
itu adalah foto dari situs berita belitongekspres.co.id dalam artikel berjudul “Pekerja Warkop
Diduga Dibunuh” yang dipublikasikan pada 19 Desember 2016. Sedangkan foto yang diklaim
sebagai putri duyung yang terdampar di pantai ditemukan pada situs Snopes.com dalam
artikel berjudul “Mermaid in Florida” dalam artikel itu juga disebutkan bahwa ternyata makhluk
misterius seperti putri duyung tersebut adalah karya seniman Juan Cabana. Jadi narasi yang
mengaitkan dua foto itu dengan keterangan putri duyung terdampar di pesisir Pantai Nepa
Banyuates adalah hoaks belaka.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4125518/cek-fakta-hoaks-putri-duyung-terdampar-dipesisir-nepa-banyuates
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4. UYM: Sholat di Monas Itu Dosa karena Dianggap Riya, Semoga Alumni 212
Segera Bertaubat

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun media sosial Facebook membagikan artikel berjudul "UYM: Sholat di Monas Itu
Dosa karena Dianggap Riya, Semoga Para Alumni 212 Segera Bertaubat"
Menanggapi judul yang terdapat pada artikel tersebut, Ustadz Yusuf Mansur melalui akun
resmi Instagramnya memberikan klarifikasi, bahwa dirinya tidak pernah berbicara seperti itu.
Adapun situs artikel berita yang dibagikan tersebut sudah tidak dapat diakses.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B5lexM2lcSn/
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5. Bahaya Bayi Gunakan Perhiasan Emas

Hoaks

Penjelasan:
Beredar isu di media sosial bahwa perhiasan emas berbahaya bagi bayi karena partikel dari
emas dianggap dapat menembus kulit dan aliran darah dalam tubuh bayi. Hal ini disebut
sebagai "migrasi emas" yang berisiko menimbulkan penyakit mulai dari alergi, iritasi, gatal,
luka, hingga timbul kemerahan.
Faktanya isu tersebut tidak benar. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr.dr. Raendi
Rayendra, SpKK, M.Kes, emas merupakan logam mulia yang mempunyai bentuk atom yang
stabil. Sebetulnya emas tidak bisa masuk ke dalam aliran darah. Emas juga merupakan
logam yang paling jarang menyebabkan suatu kasus dermatitis kontak alergi. Hanya satu
sampai dua persen bisa menyebabkan dermatitis kontak alergi namun tidak bisa masuk ke
darah karena emas bukan logam berat. Spesialis kulit, Dr. dr. I Gusti Nyoman Darmaputra,
SpKK, FINSDV dari DNI Skin Centre turut menanggapi isu tersebut. Ia mengatakan bahwa
dunia medis tidak mengenal fenomena migrasi emas. Apa yang terjadi adalah memang
beberapa orang bisa memiliki bakat alergi, tapi bukan karena penumpukan emas dalam
darah.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4125623/hoax-atau-bukan-bahaya-bayi-gunakan-per
hiasan-emas
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4639900/viral-partikel-emas-perhiasan-bisa-mene
mbus-kulit-bayi-ini-kata-dokter

40

6. Surat Edaran Mengatasnamakan Setda dan Plt Bupati Cianjur

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar surat edaran yang mengatasnamakan Sekretariat Daerah (Setda) dan Plt
Bupati Cianjur yang berisi undangan kepada beberapa orang perihal penyerahan SK PNS
oleh Sekda Kabupaten Cianjur H. Aban Subandi.
Faktanya, surat edaran tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut ditegaskan oleh H.Herman
Suherman selaku Wakil Bupati Cianjur pada postingan di akun Twitter pribadinya. Beliau
mengatakan bahwa surat edaran tersebut palsu dan meminta bagi orang yang menerima
surat tersebut untuk segera melaporkannya.
Link Counter:
https://twitter.com/H_HermanCianjur/status/1202034471089950730
https://www.instagram.com/p/B5oYxOBH2GJ/
https://cirebon.tribunnews.com/2019/12/04/wanita-di-cianjur-ditipu-oknum-yang-memberi-sk-c
pns-bertanda-tangan-palsu-sudah-serahkan-uang
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7. Sauna Dapat Menurunkan Berat Badan

Hoaks

Penjelasan:
Beredar pandangan pada masyarakat bahwa sauna dapat membantu seseorang untuk
menurunkan berat badan.
Faktanya, Dilansir dari MensHealth seorang ahli jantung di San Francisco, California, Rita
Redberg, M.D., bahwa tidak ada data ilmiah yang menunjukkan sauna dapat membantu
menurunkan berat badan. Begitu juga pendapat dari seorang dokter keluarga di Salem, Ohio,
Mike Sevilla, M.D., yang menyatakan bahwa duduk di sauna menyebabkan penurunan berat
badan adalah mitos dan bahaya utama menggunakan sauna adalah kemungkinan seseorang
dapat mengalami dehidrasi parah. Ini bisa terjadi karena terlalu lama duduk di sauna dan atau
suhunya menjadi terlalu hangat.
Link Counter:
https://www.suara.com/health/2019/12/04/124115/sauna-bisa-turunkan-berat-badan-mitos-ata
u-fakta
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8. Umat Islam Agar Tidak Mengganggu Politik China Karena China Juga NU

Disinformasi

Penjelasan:
Salah satu akun telah memposting sebuah artikel yang bersumber dari sebuah situs dengan
judul artikel "SAS: Umat Islam Jangan Ganggu Politik Cina, Karena Cina Juga NU"
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya artikel tersebut merupakan salinan dari salah satu
artikel yang diposting di detik.com. Dalam detik.com judul aslinya adalah "Ketua PBNU Imbau
Umat Islam Tidak Ganggu Politik China", kemudian di manipulatif dengan judul "SAS: Umat
Islam Jangan Ganggu Politik Cina, Karena Cina Juga NU". Pernyataan ini menggunakan
fakta dan data yang benar, namun cara penyampaian atau kesimpulannya keliru serta
mengarahkan ke tafsir yang salah. Selain itu situs yang memuat artikel tersebut tidak terdaftar
pada media yang terverifikasi oleh dewan pers.
Link Counter:
https://www.facebook.com/hccjawabarat/posts/591449804729646
https://news.detik.com/berita/d-2961905/ketum-pbnu-imbau-umat-islam-tidak-ganggu-politik-c
hina
https://cekfakta.tempo.co/fakta/358/fakta-atau-hoaks-benarkah-said-aqil-siradj-mengimbau-u
mat-islam-agar-tidak-mengganggu-politik-china-karena-china-juga-nu
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9. Korban Terkaman Harimau di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan yang berisi foto korban yang diduga
diterkam harimau, dalam postingan tersebut juga diiringi narasi korban terkaman harimau liar
di jalan Garuda Sakti harap berhati-hati yang melintasi kawasan itu.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan Google Image, korban yang
ada di dalam foto tersebut bukanlah korban terkaman harimau di jalan Garuda Sakti
Pekanbaru yang jejaknya terlihat oleh warga pada 2 Desember 2019. Korban dalam foto
tersebut adalah Ahli Hasibuan, warga Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten
Padanglawas (Palas), Sumatera Utara (Sumut), yang ditemukan tewas dengan kondisi
kepala dan badannya terpisah di kebun miliknya sendiri, Jumat (17/05/2019).
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/12/04/salah-korban-terkaman-harimau-d-jln-garuda-sakti-pekanbaru/
https://news.okezone.com/read/2019/12/02/340/2137091/warga-temukan-jejak-harimau-di-pe
rbatasan-pekanbaru-kampar
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10. Minuman Probiotik Dapat Membantu Penyembuhan Kanker Serviks

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun Instagram yang mengupas masalah kesehatan membagikan sebuah informasi
bahwa minuman probiotik dapat membantu penyembuhan kanker serviks.
Dilansir dari kompas.com, Dokter Ahli Gizi Dr. dr. Tan Shot Yen, M. Hum menjawab bahwa
klaim minuman probiotik dapat membantu penyembuhan kanker serviks adalah tidak tepat. Ia
menerangkan bahwa minuman probiotik pada dasarnya memiliki fungsi untuk menjaga
keseimbangan flora usus besar. Probiotik tidak bisa disejajarkan sebagai obat. Dr. Tan juga
mengatakan setiap probiotik tidak bisa disamaratakan. Karena setiap kapsul probiotik,
maupun minuman probiotik umumnya memiliki strain bakteri yang berbeda-beda.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/03/180000065/ramai-minuman-probiotik-sembuh
kan-kanker-serviks-dan-usus-besar-dokter-?page=1
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Laporan Isu Hoaks 5 Desember 2019

1. Taruna Ikrar Sebut Ahok dan Pendukungnya Alami Masalah Otak

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial kabar tentang Guru Besar Neurobiologi di Universitas
California Amerika Serikat, Prof.Dr.Taruna Ikrar yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau
Ahok dan pendukungnya mengalami masalah otak.
Faktanya, dilansir dari Liputan6.com, kabar tentang Taruna Ikrar yang menyebut bahwa Ahok
dan pendukungnya mengalami masalah di otak ternyata tidak benar. Informasi ini dikutip dari
situs gosulsel.com dengan judul artikel "Taruna Ikrar Bantah Soal Berita Ahok dan
Pendukungnya Alami Masalah Otak” yang mengunggah tangkapan layar Whatsapp klarifikasi
dari Prof. Taruna Ikrar dengan mengatakan bahwa tulisan tersebut bukan pernyataannya.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4126983/cek-fakta-hoaks-taruna-ikrar-sebut-ahok-da
n-pendukungnya-alami-masalah-otak
https://gosulsel.com/2016/08/01/taruna-ikrar-bantah-soal-berita-ahok-dan-pendukungnya-ala
mi-masalah-di-otak/
https://kabarinews.com/bantahan-prof-dr-taruna-ikrar-terkait-namanya-dicatut-sebut-ahok-me
ngalami-masalah-otak/86237
https://turnbackhoax.id/2017/03/06/hoax-ahok-dan-pendukungnya-alami-masalah-otak/

46

2. Perincian Harga Tiket Konser Denny Caknan di Pacitan

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial terkait perincian harga tiket konser Denny Caknan
yang akan berlangsung di Kabupaten Pacitan pada penghujung tahun 2019. Acara tersebut
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pacitan dan akan
bertempat di Gedung Gasibu Pacitan. Dinarasikan bahwa tiket untuk acara tersebut berkisar
dari Rp.50.000 untuk reguler dan Rp.125.000 untuk VIP.
Faktanya, acara tersebut dilaksanakan secara gratis. Andi Faliandra selaku Kepala Dinas
Pariwisata Kabupaten Pacitan menegaskan bahwa kabar yang beredar adalah hoaks yang
tidak perlu dipercaya, berbagai kegiatan merupakan sarana Pemerintah untuk melayani
masyarakat dan kehadiran Denny Caknan memang benar adanya pada tanggal 30
Desember 2019, Denny Caknan diundang Pemerintah Daerah Pacitan melalui Dinas
Pariwisata dan Olahraga untuk menghibur masyarakat secara gratis.
Link Counter:
https://pacitankab.go.id/konser-denny-caknan-gratis/
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3. Peristiwa Perampokan Toko Emas Athira di Pematang Siantar

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan video di media sosial tentang sebuah peristiwa perampokan yang
diklaim terjadi di wilayah Pematang Siantar. Dalam postingan tersebut terdapat tiga video
dengan pengambilan gambar dari sudut yang berbeda-beda.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari medan.tribunnews.com, kabar yang
menyebutkan lokasi perampokan di Pematang Siantar adalah tidak benar atau hoaks. Pada
video yang beredar terlihat jelas di toko tersebut sebuah nomor seluler yang tentunya bukan
kode nomor seluler Indonesia. Nomor yang tertulis di toko emas tersebut adalah 04-7773388
yang merupakan kode sebuah area bisnis di Negara Malaysia, tepatnya di Kompleks
Perniagaan Sultan Abdul Hamid, Kedah, Malaysia. Selain itu di Pematang Siantar tidak
terdapat mall yang menyerupai lokasi seperti halnya di video tersebut.
Link Counter:
https://medan.tribunnews.com/2019/12/04/fakta-dari-video-perampokan-toko-emas-athira-sia
ntar-pelaku-bawa-shotgun-dan-kapak?page=all
https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/04/heboh-video-perampokan-toko-emas-athira-pelaku
-bawa-shotgun-dan-kapak-ini-fakta-sebenarnya
https://turnbackhoax.id/2019/12/04/salah-peristiwa-perampokan-toko-emas-athira-di-pematan
g-siantar/
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4. Surat Terbuka Ahli Waris Makam yang Diurug Pemkot Semarang

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook tentang berita surat terbuka ahli waris makam yang
diurug Pemkot Semarang.
Faktanya, setelah ditelusuri berita itu tidak benar dan berisi berita menyesatkan. Pemerintah
Kota Semarang mengatakan jika kondisi lapangan yang sebenarnya bertolak belakang
dengan yang digambarkan dan yang dituliskan dalam surat terbuka. Perwakilan Humas
Pemkot Semarang, Gumelar juga menuturkan bahwa memang ada proses pengurugan di
area TPU (Tempat Pemakaman Umum), tapi hanya sebatas pada lahan kosong yang belum
ada nisannya.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4808171/dituding-urug-salah-satu-makam-ini-respons-pemkot
-semarang
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5. ITB STIKOM Bali Terpapar ISIS

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa Institut
Teknologi dan Bisnis (ITB) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer
(Stikom) Bali telah terpapar ISIS. Adapun dalam informasi yang beredar itu terdapat empat
poin argumen yang menguatkan hal itu.
Mengenai kabar yang beredar tersebut Pembina Yayasan Widya Dharma Shanti
Denpasar-ITB Stikom Bali, Prof Dr I Made Bandem menegaskan bahwa kabar tersebut tidak
benar. Menurutnya, informasi palsu bermuatan SARA yang ditujukan kepada ITB Stikom Bali
adalah isu lama yang didaur ulang sehingga tidak ada validitas dan relevansinya dengan
kondisi kampusnya dewasa ini. Menanggapi informasi palsu tersebut, Prof. Bandem pun
kemudian mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpikir jernih dan menghindari
tindakan anarkis yang merugikan semua.
Link Counter:
https://kumparan.com/kanalbali/disebut-terpapar-isis-itb-stikom-denpasar-ancam-lapor-polisi1sN7xZrcjZV
https://sumsel.antaranews.com/nasional/berita/1191511/itb-stikom-bali-dan-informasi-hoaks-b
ermuatan-sara?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranew
s
https://turnbackhoax.id/2019/12/04/klarifikasi-itb-stikom-bali-berikan-klarifikasi-atas-isu-telah-t
erpapar-isis/
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6. Chat WA Berfoto Rektor IAIN Solo, Tanya Tarif Pijat Plus

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi screenshot chat Rektor IAIN Solo yang disebutkan tanya soal tarif pijat
plus.
Faktanya, setelah ditelusuri, menurut Humas IAIN Surakarta, Gustaf, chat tersebut adalah
hoaks dan tidak benar. Selain itu Gustaf menegaskan bahwa nomor dalam chat tersebut
adalah nomor palsu yang menggunakan foto Rektor IAIN.
Link Counter:
https://solo.tribunnews.com/2019/12/04/beredar-screenshot-chat-wa-berfoto-rektor-iain-solo-t
anya-tarif-pijat-plus-ini-tanggapan-kampus
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7. Buaya Masuk ke Air di Pasar Singkawang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook foto buaya yang berkeliaran di pasar
Singkawang, foto tersebut juga diiringi narasi buaya masuk ke air di pasar Singkawang.
Dilansir pontianakpost.co.id, foto penampakan buaya di tengah pasar dimana diduga foto
tersebut belum tentu kebenarannya. Polres Singkawang juga sudah memanggil Pemilik akun
yang mengunggah foto tersebut, dari keterangan pemilik akun ke polisi, bahwa pemilik akun
ini hanya mengunggah foto tersebut dari sumber lain yang kini tengah dilakukan penyelidikan
oleh kepolisian. Sementara itu dalam unggahan resmi Humas Polres Singkawang yang yang
ditulis Ivan. “Iseng-iseng anda berujung petaka, bagi yang punya gambar ini tolong
disampaikan bahwa ini hoaks, pelaku yang posting sudah diamankan di Polres Singkawang
dan sekarang lagi dalam pemeriksaan karena telah menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan”
Link Counter:
https://pontianakpost.co.id/foto-hoaks-buaya-di-tengah-pasar/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2691775334270736&set=a.403914573056835&ty
pe=3&theater
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8. Dua Bocah Afrika Dihukum dan Dipaksa Bernyanyi Lagu Kebangsaan China

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar video yang menampilkan dua anak kecil berkulit hitam tengah meringis menangis
sembari menyanyikan lagu. Dalam narasi disebutkan bahwa kedua bocah itu berasal dari
Afrika dan tengah dipaksakan menyanyikan Lagu Kebangsaan China.
Dilansir dari laman FAFHH, berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim pada
postingan itu adalah tidak tepat. Pertama, yang dinyanyikan oleh dua anak berkulit hitam
tersebut tidak seperti lagu kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok/China. Kedua, pemeriksa
fakta di Afrika, yakni Africa Check, sudah memeriksa keabsahan informasi tersebut dan
menilai bahwa ada kekeliruan dalam informasi yang tersebar. Kedua bocah tersebut, menurut
Africa Check, tengah melakukan latihan kuda-kuda beladiri yang disebut Ma Bu. Kuda-kuda
itu merupakan kuda-kuda dasar dalam beladiri China.
Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1048669598798908/
https://africacheck.org/2019/11/29/who-are-these-little-boys-why-are-they-crying-the-hunt-fora-viral-twitter-video/?fbclid=IwAR0OXT0MlOFY9o9coLlWenwnyVIIdk7F0YrMumX1OmPc8Irjj
6t4bLQwBSY
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9. Ma'ruf Amin: Reuni 212 Bukan Gerakan 212 yang Asli, Sudah Ditunggangi
Radikal

Disinformasi

Penjelasan:
Salah satu situs telah memposting sebuah artikel dengan judul "Ma'ruf Amin: Reuni 212
Bukan Gerakan 212 yang Asli, Sudah Ditunggangi Radikal"
Setelah ditelusuri lebih lanjut, artikel tersebut menyalin dari Tempo.co dengan judul yang asli
yaitu "Ma'ruf Amin: Reuni 212 Bukan Gerakan 212 yang Asli" kemudian disunting dengan
ditambahkan kata "Sudah Ditunggangi Radikal" dalam judulnya. Isi artikelnya sama persis,
namun isi dalam artikel tersebut tidak ada kata "sudah ditunggangi radikal" yang diucapkan
oleh Ma'ruf Amin, sehingga takut disalah artikan oleh pembaca. Selain itu foto yang
digunakan merupakan foto asli milik Jurnalis Tribunnews.com yang diambil pada tahun 2017
lalu.
Link Counter:
https://nasional.tempo.co/read/1277835/maruf-amin-reuni-212-bukan-gerakan-212-yang-asli
https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/22/mui-persilakan-jika-umat-islam-ingin-sampa
ikan-ucapan-selamat-natal
https://www.facebook.com/hccjawabarat/posts/592195214655105?__tn__=-R
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10. Ciri Tidak Perawan Malam Pertama Tidak Berdarah

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di platform Whatsapp, dalam foto narasinya menyatakan bahwa
ciri-ciri wanita yang sudah tidak perawan, malam pertama tidak berdarah.
Faktanya, hal tersebut hanyalah mitos belaka, karena tidak semua wanita di malam pertama
berdarah, ada beberapa faktor lain wanita tidak berdarah saat malam pertama yaitu salah
satunya selaput daranya berbeda setiap wanita, adapun faktor lainnya karena kecelakaan
dan masturbasi.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4803495/ciri-ciri-fisik-tidak-perawan-yang-ternyat
a-cuma-mitos
https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3195255/jangan-panik-kalau-malam-pertam
a-nggak-berdarah-kenapa
https://www.suara.com/health/2019/11/09/144435/tidak-semua-wanita-akan-berdarah-saat-m
alam-pertama-ini-alasannya
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11. Video Pria Serang Polisi yang Paksa Lepas Hijab Istrinya

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar video tentang seorang pria yang menyerang dua polisi, video tersebut
diunggah oleh salah satu akun YouTube dengan judul "Pria Jerman ini menghajar Polisi
Bandara Karena Istrinya di Paksa Lepas Jilbab oleh Polisi".
Faktanya, dilansir dari Liputan6.com, kabar tentang seorang pria yang menyerang dua polisi
karena istrinya dipaksa melepaskan jilbab ternyata tidak benar. Keributan antara seorang pria
dan dua polisi itu dipicu sikap pria tersebut yang mengeluh karena jadwal penerbangannya
diundur dan khawatir soal istrinya yang tengah mengalami masalah peredaran darah. Video
serupa juga dimuat oleh disitus media asal Inggris, telegraph.co.uk dengan judul artikel
"British man attacks police at German airport after woman knocked over in confrontation with
security". Pada artikel tersebut, kepolisian Frankfurt menjelaskan, insiden tersebut terjadi
ketika ribuan penumpang terjebak di Bandara akibat cuaca buruk yang mengharuskan 7.000
penumpang membatalkan penerbangan mereka dan bermalam di Bandara. Pelaku
dilaporkan mengancam petugas bandara dan melontarkan serangan verbal karena khawatir
soal istrinya yang tengah mengalami masalah peredaran darah.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4127024/cek-fakta-video-pria-serang-polisi-yang-pak
sa-lepas-hijab-istrinya-benarkah
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/28/british-man-attacks-police-at-german-airport-aft
er-woman-knocked/
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Laporan Isu Hoaks 6 Desember 2019

1. Sandi Jadi Ketum Gerindra

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang Sandiaga Uno jadi Ketua
Umum Gerindra.
Faktanya, setelah ditelusuri Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno membantah saat
dikonfirmasi hal tersebut. Dia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. “Ketua Umum
Gerindra tetap Pak Prabowo dan di Gerindra itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Kamis (5/12/2019).
Link Counter:
https://kabar24.bisnis.com/read/20191205/15/1178363/sandiaga-bantah-isu-bakal-gantikan-p
rabowo-jadi-ketum-gerindra
https://news.detik.com/berita/d-4752597/soal-isu-jadi-ketum-gerinda-ini-kata-sandi
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2. Dua anggota TNI Terluka Akibat Ledakan HP Di Monas

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial tentang dua anggota TNI yang terluka akibat ledakan hp di
Monas.
Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa informasi
ledakan di Monas terjadi akibat ponsel yang meledak adalah tidak benar. Jadi ledakan itu
terjadi diduga karena granat asap ya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri
Yunus saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/12/2019).
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4807850/polisi-tegaskan-kabar-ledakan-di-monas-akibat-hp-ti
dak-benar
https://www.liputan6.com/news/read/4125025/sempat-dikira-ponsel-ledakan-di-monas-diduga
-berasal-dari-granat-asap
https://metro.tempo.co/read/1280197/ledakan-di-monas-dari-granat-asap-ini-keganjilannya/ful
l&view=ok
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3. Tidur Dengan Kondisi Rambut Basah Bikin Flu

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial bahwa tidur dengan kondisi rambut basah bisa menyebabkan
flu atau pilek.
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip dari liputan6.com, Dr William Schaffner, Profesor
Kesehatan di Division of Infectious Disease di Vanderbilt University Medical Center
mengungkapkan bahwa pendapat itu telah lama dibantah. Penyebab utama flu atau pilek
adalah virus, bukan kondisi rambut basah. Hal serupa juga dikatakan oleh Trichologist
Dominic Burg bahwa menjadi sakit atau terkena flu adalah akibat paparan virus dan infeksi.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4126817/cek-fakta-kesehatan-tidur-dengan-kondisi-ram
but-basah-bikin-flu

59

4. Rekrutmen PLN Tingkat SMA/SMK Sampai S1 Tanggal 2 Desember - 15
Desember 2019

Hoaks

Penjelasan:
Penjelasan : Beredar sebuah selebaran rekrutmen PLN untuk SMA/SMK dan S1 pendaftaran
akan dibuka tanggal 2 Desember sampai 15 Desember 2019.
Faktanya manajer Komunikasi PLN UIW Sumatera Utara Rudi Artono, mengatakan saat ini
tidak ada rekrutmen resmi yang dibuka PLN. Beliau menghimbau masyarakat agar
berhati-hati jika melihat informasi agar terhindar dari penipuan. Lowongan yang asli hanya
dimuat di website resmi PLN yakni rekrutmen.pln.co.id.
Link Counter:
https://pelayananpublik.id/2019/12/05/warga-diminta-waspada-info-palsu-soal-rekrutmen-pln/
https://rekrutmen.pln.co.id/
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5. Informasi Kupon Gratis Mengatasnamakan Transmart Carrefour

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah unggahan website yang menginformasikan adanya pembagian kupon
gratis mengatasnamakan Transmart Carrefour. Dalam unggahan itu dituliskan, pembagian
kupon gratis senilai Rp. 3.000.000,00 tersebut dalam rangka perayaan ulang tahun Carrefour.
Menanggapi informasi tersebut, Transmart Carrefour melalui akun Twitternya
@Transmart_IND mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Pihak Transmart
menegaskan, segala informasi dalam unggahan website tersebut tidak berkaitan dengan
Transmart Carrefour.
Link Counter:
https://twitter.com/Transmart_IND/status/1202129785796718592?s=20
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6. Final, Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD Akhirnya
Sepakat Tidak Perpanjang Izin SKT FPI

Disinformasi

Penjelasan:
Salah satu situs telah mengunggah sebuah artikel dengan judul "Final, Mendagri Tito
Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD Akhirnya Sepakat Tidak Perpanjang Izin SKT
FPI".
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya artikel tersebut mengutip dari nasional.kompas.com
tanggal 29 November 2019 dengan judul artikel "Mahfud MD: Perpanjangan Izin FPI Belum
Bisa Dikeluarkan", kemudian dibuat judul yang berbeda. Pada intinya terkait perpanjangan ijin
FPI adalah belum diperpanjang bukannya tidak diperpanjang. Judul yang digunakan oleh situs
tersebut adalah clickbait.
Link Counter:
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/443914193209839
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13110471/mahfud-md-perpanjangan-izin-fpi-bel
um-bisa-dikeluarkan
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7. Makan Brutu Ayam Bikin Pikun

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial platform Twitter, dalam narasinya menyatakan
bahwa jangan suka makan brutu ayam, nanti jadi pikun.
Faktanya, hal tersebut hanyalah mitos belaka, berdasarkan penelitian yang dilakukan
Nutrition and Dietary Studies of America, brutu (pantat ayam) ternyata cukup banyak
mengandung nutrisi dan kaya protein, bahkan dalam kandungan zat besi dan kalsium pada
pantat ayam lebih besar dibanding dada ayam.
Link Counter:
https://krjogja.com/web/news/read/90972/Makan_Brutu_Ayam_Bikin_Pikun_Mitos_Atau_Fakt
a
https://www.liputan6.com/health/read/2906806/pantat-ayam-bagian-menjijikkan-tapi-kaya-kan
dungan-gizi
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8. Sakit Pinggang Pertanda Sakit Ginjal

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa sakit pinggang
pertanda sakit ginjal.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari sains.kompas.com Ketua Umum
Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, Dr. Tunggul D Situmorang SpPD-KGH FINASIM
menampik hal tersebut. Tunggul menjelaskan bahwa ginjal adalah alat vital yang dibutuhkan
manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ginjal terdiri dari dua buah dan terletak di
area pinggang. Tetapi hal itu bukan berarti orang yang sering mengalami sakit pada pinggang
menderita penyakit ginjal. Meskipun selalu minum air putih dengan teratur, ataupun
mengalami sakit pinggang seperti wanita yang sedang menstruasi. Tunggul juga mengatakan
bahwa banyak orang yang terkena sakit ginjal meskipun tidak sakit pinggang. Soalnya
penyakit atau gangguan pada ginjal itu banyak sekali, batu ginjal cuma salah satunya.
Link Counter:
https://sains.kompas.com/read/2019/10/21/130600623/mitos-atau-fakta--sakit-pinggang-perta
nda-sakit-ginjalhttps://www.liputan6.com/health/read/4088691/sakit-ginjal-tak-selalu-nyeri-pinggang
https://merahputih.com/post/read/benarkah-sakit-pinggang-berarti-gangguan-ginjal
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9. Minum Coca-Cola Diklaim Sama dengan 'Minum Darah' Warga Palestina

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan kolase foto seorang perempuan yang minum dari botol mirip produk
coca-cola yang kemudian memuntahkan cairan berwarna merah mirip darah. Disamping
unggahan nya juga ditambahkan narasi "Satukali minum Coca Cola sama dengan 1 kali
minum darah saudara2 kita di Palestina.:cry:Insyaallah Saya & keluarga saya menyatakan
HARAM untuk produk yg satu ini apabila masih mendukung jionis Israel dlm penjajahan
bangsa Palestina. Mari kita bersama2 menekan semua perekonomian2 yg mendukung
penjajahan dgn memboikot produk2 jionis & sekutunya!!!,"
Faktanya gambar perempuan muntah darah setelah minum coca-cola adalah karya "artiviam"
(gabungan seni dan aktivisme) yang dilakukan seniman Jordina Salabert,lebih dikenal
dengan nama Jil Love. Foto tersebut asli dan bukan editan. Sedangkan klaim bahwa
coca-cola yang mendukung Israel, pihak coca-cola telah membantah nya. Sejauh ini belum
ada bukti sahih yang menunjukan dukungan pendanaan dari perusahaan minuman tersebut
kepada militer Israel.
Link Counter:
http://jilloverevolution.com/author/jillove
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4124845/cek-fakta-minum-coca-cola-diklaim-sama-d
engan-minum-darah-warga-palestina-ini-faktanya
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10. "Megawati: Membongkar Nama Pelanggan ALEXIS di Depan Publik Sama Saja
Mencoreng Nama Baik Pejabat Negara"

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi lama yang bertuliskan "Megawati: Jangan Pernah Membongkar
Nama Nama Pelanggan ALEXIS Di Depan Publik. Karena, Itu Sama Saja Mencoreng Nama
Baik Pejabat Negara”
Setelah ditelusuri informasi tersebut merupakan isu lama yang ramai dibicarakan di tahun
2017. Tulisan tersebut merupakan hasil editan yang sebenarnya tulisan aslinya adalah
berjudul “PDIP Minta Alexis Tidak Membongkar Nama-nama Pelanggan ke Publik” kemudian
di edit menjadi “Megawati: Jangan Pernah Membongkar Nama Nama Pelanggan ALEXIS Di
Depan Publik. Karena, Itu Sama Saja Mencoreng Nama Baik Pejabat Negara”. Menurut
“Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan pihak
manajemen Hotel Alexis tidak perlu membuka nama pelanggan griya pijat pasca ditutup oleh
Pemerintah Provinsi DKI.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2017/11/06/disinformasi-megawati-jangan-pernah-membongkar-nama
-nama-pelanggan-alexis-di-depan-publik-karena-itu-sama-saja-mencoreng-nama-baik-pejaba
t-negara/
https://www.liputan6.com/news/read/3146634/pdip-jangan-hanya-alexis-tutup-semua-tempatmesum
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Laporan Isu Hoaks 7 Desember 2019

1. Pengumuman Penerimaan Anggota Satpol PP Pemerintah Kabupaten Sintang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah pengumuman lowongan pekerjaan tenaga Bantuan Polisi
(Banpol PP) Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020. Dalam
pengumuman tersebut berisi poin-poin persyaratan yang harus dimiliki. Dalam surat lowongan
tersebut juga terdapat dua logo resmi diatasnya.
Martin Nandung, Kepala Satpol PP dan Damkar menegaskan pengumuman tersebut tidak
benar. Satpol PP juga tidak mengeluarkan surat pengumuman rekrutmen seleksi Banpol
Pamong Praja. Martin menjelaskan sampai sejauh ini, pihaknya belum ada membuka seleksi
penerimaan anggota Satpol PP. Ia menduga, pengumuman tersebut dibuat oleh oknum yang
tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan.
Link Counter:
https://pontianak.tribunnews.com/2019/12/05/beredar-pengumuman-penerimaan-anggota-sat
pol-pp-martin-nandung-tegaskan-hoaks?fbclid=IwAR3Y01kM5GdqUyGR-Jy4_ALF-2om3Hw2
z3hF9ASs5PUm1dsjJ5qPtjOSZwg
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2. BPOM Sekarang Mahal

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial melalui Twitter sebuah akun tentang izin BPOM sekarang mahal
pertamax naik jadi 5k.
Faktanya setelah ditelusuri Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny
Lukito membantah biaya perizinan BPOM tergolong mahal. Menurutnya, itu hanya terjadi di
masa lalu. Proses pembuatan izin edar suatu produk baik makanan dan obat-obatan saat ini
sudah lebih mudah sejak menggunakan sistem daring (online). Menurut Penny, pendaftaran
izin melalui daring itu dapat secara langsung dilakukan di balai-balai POM di tiap daerah di
Indonesia.
Link Counter:
https://nasional.republika.co.id/berita/q22etz428/bpom-proses-izin-edar-kini-lebih-mudah-mela
lui-daring
https://www.gatra.com/detail/news/460484/kesehatan/kepala-bpom-tidak-benar-biaya-izin-bpo
m-mahal
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3. A
 kun Palsu Mengatasnamakan Biro Humas dan Protokol Seketariat Provinsi
Kalbar

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Twitter yang mengatasnamakan akun humprokalbar dengan isi
redaksi "Gubernur Ria Norsan mendampingi Pengurus Radio Komunitas RAPENSI
Singkawang menerima Anugerah KPI 2019 di studio Metro TV (4/12). Radio Komunitas
RAPENSI dinilai mampu membendung spillover (rembesan) siaran radio jiran dan memberi
informasi kepada anggotanya yang mayoritas pendidik".
Faktanya menurut Windy Prihastari selaku Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Kalbar, akun tersebut tidak dikelola oleh Biro Humas dan Protokol Seketariat Provinsi
Kalbar dan akun tersebut merupakan akun palsu. Menurut nya Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Kalbar hanya mempunyai media sosial di Instagram (humas_provkalbar) dan
Facebook (Humpro Kalbar) dengan logo dan tulisan yang telah ditentukan dari kami.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B5sYrJbh8gI/
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4. Promo Akhir Tahun Taman Safari Gratis Tiket Khusus Pengendara Motor

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan berisi selebaran promo akhir tahun taman safari gratis tiket khusus
pengendara motor untuk tanggal 30 Desember - 5 Januari 2019.
Faktanya setelah ditelusuri informasi tersebut adalah hoaks. Hal tersebut telah diklarifikasi
oleh Kepala Humas Taman Safari Indonesia Yulius Suprihardo yang mengatakan pihaknya
tidak mengeluarkan program gratis masuk bagi pengguna kendaraan bermotor ( roda dua ).
Link Counter:
https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/06/tsi-bantah-iklan-promo-viral-di-medsos
https://www.instagram.com/taman_safari/
www.tamansafaribogor.com
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5. Video Pendaratan Darurat Pesawat Garuda Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar unggahan video pendaratan darurat Pesawat Garuda Indonesia karena
mesinnya terbakar sesaat setelah take off yang telah ditonton sebanyak 2. 045. 313 kali di
YouTube dengan judul “Garuda 737-MAX9 Emergency Landing Di Kapal Induk Setelah Mesin
Meledak Saat Lepas landas”.
Faktanya, dilansir dari kumparan.com, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, M. Ikhsan
Rosan memastikan bahwa video proses pendaratan pesawat dengan logo Garuda Indonesia
yang beredar di media sosial saat ini bukan pendaratan pesawat Garuda Indonesia yang
sebenarnya. Menurut Ikhsan, video tersebut dibuat dengan aplikasi TikTok yang bisa
mengedit video dan dilengkapi dengan fitur special effect, sehingga tampilan video semakin
menarik dan personal. Ikhsan juga memastikan game yang menggunakan logo Garuda itu
tidak pernah bekerjasama dengan mereka.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/garuda-tanggapi-video-game-pesawat-berlogo-garuda-t
erbakar-di-udara-1sOgyeb20kT
https://www.hitekno.com/internet/2019/12/07/133000/ramai-video-pendaratanpesawat-garuda
-indonesia-ini-klarifikasi-perusahaan
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6. Foto Sri Mulyani dan Suami Naik Sepeda Brompton Milik Pribadi

Disinformasi

Penjelasan:
Foto Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani, mendadak viral di
media sosial. Dalam foto tersebut, Sri Mulyani terlihat sedang menaiki sepeda lipat bersama
sang suami, Tonny Sumartono. Dalam unggahan yang beredar di media sosial menyebutkan
bahwa sepeda lipat tersebut bermerek Brompton dan merupakan milik pribadi Sri Mulyani.
Mengonfirmasi adanya unggahan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menyampaikan bahwa kejadian
dalam foto itu terjadi pada tahun 2017 di acara Sepeda Santai dalam rangkaian Hari Oeang
Republik Indonesia (HORI). Nufransa juga menjelaskan bahwa sepeda yang dipakai oleh Sri
Mulyani dan suami bukanlah sepeda milik pribadi, melainkan sepeda yang disediakan oleh
panitia HORI 2017. Sementara itu, terkait merek sepeda yang digunakan Sri Mulyani dan
suami, Nufransa mengaku tidak begitu paham merek tersebut.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/07/060000265/viral-foto-sri-mulyani-diduga-naik-s
epeda-brompton-ini-faktanya?page=all
https://jogja.tribunnews.com/2019/12/07/viral-foto-bu-menkeu-sri-mulyani-diduga-naik-sepeda
-brompton-bareng-suami-ternyata-ini-faktanya
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7. Bayi Wajib Dibedong Agar Kaki Lurus dan Tidak Bengkok

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar unggahan di media sosial Twitter yang berisi tentang wajibnya membedong
agar kaki bayi kelak akan lurus dan tidak bengkok.
Faktanya, hal tersebut hanyalah mitos belaka, karena membedong tidak akan memberikan
pengaruh apapun pada bentuk kaki bayi. Secara alamiah, kaki bayi akan tumbuh lurus seiring
dengan bertambahnya usia. Proses ini berlangsung secara bertahap hingga bayi kurang lebih
berusia 3 tahun. Jadi, tanpa perlu dibedong atau diluruskan pun kaki bayi akan tetap tumbuh
normal dan lurus sendiri pada waktunya.
Link Counter:
https://www.suara.com/health/2019/07/17/090000/bayi-yang-baru-lahir-harus-dibedong-agar-k
aki-lurus-mitos-atau-fakta
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8. Jalur Sepeda Terhalang Tiang Listrik di Trotoar Senayan

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di Twitter yang menyajikan foto jalur sepeda yang berada di atas
trotoar dan terhalang oleh tiang listrik di daerah sekitar Gelora Bung Karno, Senayan. Dalam
postingan tersebut terdapat bergam narasi dengan menyebutkan bahwa jalur sepeda yang
tidak pada tempat yang benar.
Faktanya, jalur sepeda di atas trotoar benar adanya dibuat untuk persiapan event Asian
Games pada tahun 2018 lalu dan jalur sepeda di atas trotoar tersebut sudah dibersihkan
pada tahun 2018 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pihak
yang bertanggung jawab. Beredar kembalinya foto tersebut pada saat ini menimbulkan
persepsi yang salah di masyarakat yang menyangka bahwa jalur tersebut dibuat pada tahun
2019 dan bertepatan dengan Pemerintah DKI Jakarta sedang proses membuka jalur sepeda
di jalan protokol Jakarta.
Link Counter:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20180803/45/823821/menteri-basuki-jalur-sepeda-terhalang-t
iang-sudah-dibersihkan
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/08/03/pcvepd453-presiden-tinjau-trotoarjalan-sudirman-jelang-asian-games
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Laporan Isu Hoaks 8 Desember 2019

1. Ustad Yusuf Mansur : Menceraikan Istri Sama Halnya Kedzaliman

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah artikel di media sosial yang diberi judul "UYM Sindir UAS : Menceraikan Istri
Sama Halnya Kedzaliman".
Faktanya dilansir dari akun Instagram resmi Ustad Yusuf Mansur @yusufmansurnew, dirinya
menegaskan bahwa artikel tersebut hoaks atau tidak benar. Blog tersebut seringkali membuat
berita hoaks dan tidak terverifikasi oleh dewan pers.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B5uZ-9Lla3S/
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2. Foto Ahok Pijat di Alexis

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun Twitter membagikan foto yang diklaim sebagai sosok Ahok yang sedang urut
atau pijat di Alexis. Dalam foto tersebut tampak dua orang sedang dipijat oleh terapis wanita
dan salah seorangnya berwajah mirip Ahok.
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata foto tersebut adalah foto hasil editan dengan
mengganti wajah salah seorang dalam foto asli dengan wajah Ahok. Adapun foto asli dari
gambar tersebut adalah foto iklan dari sebuah tempat Spa di Jakarta bernama Fortune Spa.
Link Counter:
http://indosarang.com/travel/nightlife/23
https://lokalaku.com/jakarta/spa-beauty/spa/fortune-spa

76

3. Jokowi Ingin Gunakan Dana Wakaf dan Zakat Untuk Entaskan Kemiskinan Jika
Perlu Kotak Amal

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook mengunggah foto tangkapan layar sebuah artikel dari media
kompas.com dengan judul "Jokowi Ingin Gunakan Dana Wakaf Dan Zakat Untuk Entaskan
Kemiskinan Jika Perlu Kotak Amal"
Setelah dilakukan penelususran pada situs resmi kompas.com diketahui bahwa foto hasil
tangkapan layar yang dibagikan tersebut telah diedit dibagian judul dengan penambahan
kalimat “Jika Perlu Kotak Amal”, sehingga menimbulkan tafsir yang keliru, serta foto pada
laman artikel asli yang telah diganti. Adapun judul asli padan situs kompas.com adalah
"Jokowi Ingin Gunakan Dana Zakat dan Wakaf untuk Entaskan Kemiskinan".
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-da
n-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
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4. Kekentalan Sperma Mempengaruhi Kesuburan

Disinformasi

Penjelasan:
Banyak yang meyakini bahwa semakin kental sperma maka semakin subur untuk
pembuahan, sehingga menganggap jika sperma yang encer berarti tidak subur.
Faktanya, kesehatan sperma memang dapat ditentukan dengan melihat kekentalan air mani.
Normalnya air mani terlihat kental dan lengket seperti gel. Kelengketan dimaksudkan agar air
mani dapat tinggal lebih lama dalam area genital wanita untuk meningkatkan peluang sperma
membuahi sel telur. Kekentalan air mani ini mungkin terjadi karena banyaknya sperma yang
terkandung di dalamnya. Namun sperma encer bukan berarti kualitas sperma buruk dan tidak
dapat membuahi sel telur, hal tersebut bisa terjadi karena sperma yang terkandung dalam air
mani sedikit. Pembuahan tetap dapat terjadi, sebab untuk membuahi sel telur hanya
dibutuhkan satu sperma.
Link Counter:
https://www.suara.com/health/2017/01/17/210500/sperma-encer-tanda-lelaki-tak-subur-benar
kah
https://kumparan.com/babyologist/apakah-kekentalan-sperma-mempengaruhi-kesuburan-274
31110790551044
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5. Susu Kedelai Bikin Kulit Bayi Putih

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial platform Twitter, dalam narasinya menyatakan
bahwa susu kedelai dan makanan dari kedelai membuat kulit bayi putih.
Faktanya, menurut Dr. Ida Gunawan M.S., Sp.GK, Ahli Gizi Klinis menyatakan bahwa
anggapan ini hanyalah mitos belaka, karena hingga sampai saat ini belum ada penelitian
sains yang membuktikan hal tersebut. Adapun faktor utama penentu terang-gelap warna kulit
seseorang adalah genetik warisan kedua orangtua.
Link Counter:
https://www.suara.com/health/2018/10/24/144604/minum-susu-kedelai-bikin-kulit-bayi-putih-m
itos-atau-fakta
https://hellosehat.com/parenting/kulit-bayi/minum-susu-kedelai-agar-kulit-bayi-putih/
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6. Gangguan Jiwa Akibat Game Online

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar video di media sosial yang berisi mengenai seorang pria yang diduga
gangguan jiwa akibat game online. Mata pria dalam video tersebut terlihat tidak normal dan
diiringi dengan gerakan tubuh seakan sedang bermain game.
Faktanya, pria dalam video tersebut tidak mengalami gangguan jiwa karena game online
seperti yang dinarasikan di media sosial. Pria dalam video tersebut sudah melakukan
klarifikasi di dalam postingan story di akun Instagram pribadinya terkait beredarnya narasi
yang salah pada video yang ia buat sebelumnya. Pria tersebut menggunakan filter shuffle
dance pada platform Instagram yang dapat membuat mata seakan-akan tidak normal.
Link Counter:
https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/07/video-viral-pria-gangguan-jiwa-karena-kecanduangame-online-cuma-hoaks-sosok-ini-bongkar-faktanya?page=2
https://www.instagram.com/p/B5wzt9uJyW6/
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7. Tidur Setelah Makan Siang Bikin Gemuk

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa tidur selepas
makan siang membuat badan menjadi gemuk.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari liputan6.com pakar diet dr.Grace Judio
Kahl mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara tidur setelah makan siang dengan
kegemukan atau bertambahnya berat badan. Grace menjelaskan, kegemukan bukan
disebabkan oleh tidur siang, melainkan terkait dengan total asupan kalori yang masuk dengan
energi yang dikeluarkan. Grace mengatakan, bila seseorang mendapat total asupan kalori
yang cukup lalu aktif bergerak, tidur siang tidak akan membuat berat badannya naik.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4114925/cek-fakta-kesehatan-tidur-setelah-makan-sian
g-bikin-gemuk
https://lifestyle.okezone.com/read/2017/05/02/481/1680969/tidur-setelah-makan-bikin-gemukbenar-gak-sih
https://www.merdeka.com/sehat/tidur-selepas-makan-siang-bikin-gemuk-benarkah.html
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8. Aneh, Penemuan Bayi Kura-kura dengan Tempurung Mirip Raspberry

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah oleh salah satu akun Twitter sebuah gambar yang menampilkan bayi kura-kura
dengan narasi unggahan yang mengklaim bahwa dua ekor kura-kura tersebut memiliki
tempurung mirip buah Raspberry.
Faktanya klaim mengenai kura-kura diatas adalah tidak tepat. Gambar pada unggahan
tersebut merupakan bayi kura-kura yang disandingkan dengan buah Raspberry, karena untuk
menjelaskan bahwa bayi kura-kura yang baru lahir tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil
daripada buah Raspberry. Diketahui gambar tersebut pertama kali
diunggah oleh
news.bbc.co.uk pada 22 Mei 2006.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/05/12/2019/kura-kura-lucu-tapi-palsu/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/merseyside/5005210.stm
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9. Mobil Ferrari Didalam Pesawat Garuda Indonesia

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial video pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut mobil mewah
Ferrari berwarna merah. Video tersebut dikaitkan dengan berita yang sedang ramai-ramai
nya penyelundupan ilegal motor Harley Davidson dan sepeda merk Brompton yang diangkut
pesawat model baru Garuda Indonesia.
Faktanya menurut Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,
M.Ikhsan Rosan, mobil Ferrari tersebut merupakan barang kargo yang secara legal diangkut
dari Jakarta tujuan London Heathrow dengan pesawat Garuda Indonesia GA086 jenis
B-777-300ER pada tanggal 9 Oktober 2018. Menurutnya video tersebut diambil di bandara
Heathrow, London ketika cargo mobil Ferrari tersebut diturunkan dari Pesawat. Ia pun
menegaskan bahwa mobil tersebut milik pelanggan jasa kargo Garuda yang sudah melalui
proses kepabeanan resmi
Link Counter:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4813677/soal-mobil-ferrari-di-dalam-pesawa
t-garuda-indonesia-buka-suara?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1326641.1035114192.157
5209125-2037655527.1487636917
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10. Foto Istri Ustad Abdul Somad (UAS) Yang Ditampilkan Pada Artikel Berita
Terkait Dengan Perceraiannya.

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar beberapa artikel berita dengan judul "Diceraikan Begitu Saja, Begini Pengakuan Istri
UAS" dalam artikel tersebut terlihat foto seorang wanita yang diklaim sebagai istri UAS.
Faktanya adalah foto yang digunakan adalah foto Shally Widyasavitri Ishomuddin, istri dari Ahmad
Ishomuddin. Bukan mantan istri UAS (Mellya Juniarti). Hal tersebut juga telah dikonfirmasi langsung
oleh Shally melalui akun facebooknya.

Link Counter:
https://www.facebook.com/putri.melani.94214/posts/2556629387890444
https://palembang.tribunnews.com/2018/03/23/shally-widyasavitri-ishomuddin-marah-pada-us
tad-abdul-somad-sampai-sebut-ustadz-begini?page=all&fbclid=IwAR2OluVyhe-fx_gdDonEmp
0kAzKi_VcX3kuZIH6OjGuTJAKF_knMFLk3p9k
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Laporan Isu Hoaks 9 Desember 2019

1. Will Smith dan Jaden Smith Meninggal karena Kecelakaan

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah artikel yang dibagikan di media sosial Facebook yang
memberitakan Will Smith dan Jaden Smith meninggal dunia karena kecelakaan mobil
yang bertabrakan dengan sebuah truk. Artikel tersebut juga mencatut nama media CNN
dalam tampilan beritanya.
Setelah ditelusuri, kabar tersebut adalah hoaks. Situs yang memuat artikel itu merupakan
situs berbahaya dan bisa memancing pengunjungnya untuk terus menyebarkan artikel
tersebut. Dalam situs resmi CNN sendiri tidak ditemukan kabar mengenai kematian Will
dan Jaden. Di laman Instagram miliknya, terlihat Will Smith mengunggah foto miliknya dan
video promosi untuk film animasinya yang berjudul Spies in Disguise. Sumber yang dekat
dengan sang aktor juga menegaskan bahwa Will Smith dan putranya Jaden masih hidup
dan sehat.
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/will-jaden-smith-death-hoax/
https://www.thenews.com.pk/latest/580517-fact-check-will-smith-and-his-son-jaden-smithhave-died-in-a-car-crash
https://www.instagram.com/willsmith/?utm_source=ig_embed
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2. Akun Instagram Mantan Istri Ustaz Abdul Somad

Hoaks

Penjelasan:
Telah
beredar
sebuah akun Instagram dengan menggunakan username
@mellya_juniarti01. Akun tersebut diduga merupakan akun Instagram dari Mellya Juniarti
yang merupakan mantan istri dari Ustadz Abdul Somad.
Setelah ditelusuri, akun Instagram tersebut bukan akun pribadi dari Mellya Juniarti. Hal
tersebut dibantah langsung oleh Mellya dalam postingan pada akun Instagram beliau yang
asli dengan username @mizyanhadziq. Mellya menjelaskan bahwa ia tidak memiliki akun
media sosial lain selain @mizyanhadziq, sehingga berita yang tersebar melalui sejumlah
akun lainnya baik di Instagram maupun Facebook di luar tanggung jawab @mizyanhadziq.
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/12/08/155844/cek-fakta-heboh-akun-instagram-mantan
-istri-ustaz-abdul-somad-benarkah
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3. Surat Fatayat NU Bandung Barat Berisi Permohonan Bantuan Beras Kepada
Pimpinan Gereja Kristen Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan yang berisi tangkapan layar surat Pimpinan Cabang Fatayat
NU Kabupaten Bandung Barat yang berisi permohonan bantuan beras. Surat tersebut
ditujukan kepada pimpinan Gereja Kristen Indonesia.
Faktanya hal tersebut telah dibantah oleh Pengurus Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten
Bandung Barat dan dinyatakan hoax. Pihaknya mengaku tidak pernah membuat dan
mengeluarkan kedua surat tersebut. Fatayat NU Kabupaten Bandung Barat juga
mengeluarkan surat pernyataan resmi yang berisi klarifikasi bahwa surat tersebut adalah
hoaks.
Link Counter:
https://www.dutaislam.com/2017/12/tentang-fatayat-bandung-minta-beras-dan-surat-terbu
kanya-adalah-hoax-besar-ini-klarifikasi-sesungguhnya.html
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4. Ulah Pemerintah Norwegia, Melakukan Penangkapan Imam Masjid dengan
Menggunakan Anjing

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan berupa video penangkapan seseorang yang diklaim sebagai
Imam Masjid yang sedang membaca Al Quran oleh petugas Kepolisian yang membawa
seekor anjing dan pada unggahannya kejadian tersebut berada di Norwegia dan dilakukan
oleh Pemerintah Norwegia.
Faktanya setelah ditelusuri klaim narasi pada unggahan tersebut adalah tidak tepat. Video
tersebut bukanlah terjadi di Norwegia dan pria di video itu bukanlah seorang Imam masjid
yang sedang membaca Al Quran. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Vredesplein
Belanda, pria yang ditangkap tersebut adalah seorang warga berumur 43 tahun dari
Rotterdam yang berperilaku Agresif sehingga dilaporkan oleh pengurus Masjid kepada
petugas kepolisian setempat dan kemudian dilakukan penangkapan.
Link Counter:
https://www.altnews.in/old-video-shared-to-claim-norway-police-attacked-imam-opposing-quran-bur
ning/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1831895348/agenten-met-politiehond-overmeesteren-man-in-mosk
ee
https://www.ad.nl/rotterdam/heftige-beelden-van-aanhouding-gaan-viraal-politie-geeft-uitleg~a2b52
edd/
https://turnbackhoax.id/2019/12/08/salah-pemerintah-norwegia-membuat-ulah-empat-polisi-masukdengan-melepaskan-anjing-dan-menyerang-imam-masjid/
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5. Bunuh Diri di Mall Podomoro Medan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar foto dan video yang menampilkan kejadian seorang pria terjatuh dari lantai sebuah
mall. Dalam narasinya disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Mall Podomoro Medan
Faktanya kejadian tersebut bukanlah terjadi di Mall Podomoro Medan, melainkan terjadi di
Galaxy Mall Surabaya. Dalam beberapa media disebutkan seorang pria bernama Edwin Jaya
Lowanto (39), warga Dharmahusada, Surabaya, melompat dari lantai 4 Galaxy Mall 3, Selasa
3 Desember 2019.
Link Counter:
https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/04/6-fakta-bunuh-diri-di-lantai-4-galaxy-mall-suraba
ya-video-detik-detik-percakapan-terakhir-istri?page=3
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4808786/seorang-pria-tewas-setelah-loncat-dari-la
ntai-4-galaxy-mall-surabaya
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6. 20 Tahun Menggembala Domba di Maroko dan Sekarang Dia Adalah Menteri
Pendidikan Prancis

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan yang membandingkan dua buah
gambar, gambar pertama yaitu gadis penggembala dan gambar kedua adalah Menteri
Pendidikan Prancis Najat Vallaud-Belkacem. Postingan tersebut diiringi narasi 20 tahun lalu
dia menggembalakan domba di Maroko, sekarang dia adalah menteri pendidikan Prancis.
Dilansir dari snopes.com klaim tersebut tidak benar, foto pertama menunjukkan seorang
gadis gembala muda yang diambil dari laporan UNICEF. Nama gadis itu adalah Fouzia dan
dia adalah penduduk asli Provinsi Al Haouz di Maroko. Foto itu diambil oleh fotografer
UNICEF Giacomo Pirozzi pada 2005.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/unicef-photo-moroccan-child-not-former-french-education-minister
https://www.snopes.com/fact-check/najat-vallaud-belkacem-shepherd-morocco-photo/
https://www.unicef.be/content/uploads/2016/06/cn-marokko-eng-def.pdf
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7. Olahraga Lari Tidak Baik Untuk Lutut

Disinformasi

Penjelasan:
Lari memberikan tekanan berlebih pada kaki, sehingga banyak yang menganggap jika rutin
melakukan olahraga lari tidak baik untuk lutut.
Faktanya penelitian menunjukan bahwa lari ringan atau rekreasional seperti jogging tidak
menimbulkan risiko pada lutut. Sehingga tidak perlu khawatir lutut akan bermasalah selama
yang dilakukan adalah lari ringan hingga sedang. Cara berlari seperti itu justru akan membuat
lutut lebih sehat. Menurut peneliti dengan rutin berlari dapat mencegah masalah kesehatan
persendian yang disebabkan oleh penuaan seperti rematik.
Link Counter:
https://lifestyle.kompas.com/read/2017/06/07/123806120/benarkah.lari.membuat.lutut.anda.s
akit.
https://doktersehat.com/benarkah-mitos-yang-menyebutkan-jika-olahraga-lari-tidak-baik-untuk
-lutut/
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8. Ibu Hamil Harus Makan Untuk Dua Porsi

Disinformasi

Penjelasan:
Salah satu anggapan yang kerap beredar di masyarakat tentang ibu hamil adalah bahwa ibu
hamil seharusnya makan dengan jumlah porsi yang lebih banyak sebagaimana porsi untuk
dua orang atau dua kali lipat.
Faktanya anggapan tersebut tidaklah benar. Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Prof Dr
Ir Hardinsyah, MS menjelaskan, ibu hamil memang makan untuk memberi asupan bagi si ibu
dan janinnya namun bukan berarti jumlah porsinya yang dobel atau dua kali lipat. Menurut
Prof Hardin, selama hamil ibu hanya perlu menambah asupan sekitar 15 sampai 20 persen
dari porsi yang dianjurkan. Nah, untuk porsinya, hanya menambah sekitar 15-20 persen dari
anjuran sebelum hamil. Ia menambahkan, jika ibu hamil mendapat asupan yang baik,
cadangan gizi juga akan digunakan untuk memproduksi ASI.
Link Counter:
https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3171721/makan-saat-hamil-benar-untuk-2-orang-tapi-por
si-tak-perlu-dobel?utm_source=health&utm_medium=Twitter_Detikcom&utm_campaign=CM
S%20Socmed
https://www.alodokter.com/ketika-hamil-apakah-harus-makan-untuk-dua-orang
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1. KTA A.M. Hendropriyono Sebagai Intelijen Mossad Israel

Hoaks

Penjelasan:
Diunggah sebuah screen capture yang menampilkan sebuah kartu tanda anggota Mossad
Israel yang diklaim sebagai milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI
Purnawirawan A.M. Hendropriyono dan dijelaskan pada narasinya bahwa Hendropriyono
merupakan Spesialis Intelijen pasukan Mossad Israel.
Faktanya setelah ditelusuri, klaim pada unggahan tersebut tidaklah memiliki sumber yang
kredibel, bahkan cenderung bernada fitnah terhadap Purnawirawan TNI A.M. Hendropriyono.
Pada artikel yang menerangkan mengenai biografi Hendropriyono dan berita yang memuat
profilnya tidak ditemukan bukti bahwa Purnawirawan TNI A.M. Hendropriyono pernah
memiliki karir sebagai Spesialis Intelijen pasukan Mossad Israel.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/siapa/read/957-hendropriyonohttps://id.wikipedia.org/wiki/A.M._Hendropriyono
https://jakartagreater.com/lima-legenda-dunia-intelijen-indonesia-5/
https://tirto.id/sejarah-karier-hendropriyono-cemerlang-saat-muda-isu-ham-kala-tua-dkut
https://jabar.tribunnews.com/2019/10/13/profil-am-hendropriyono-mertua-ksad-andika-perkas
a-yang-melegenda-profesor-intelijen-pertama
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2. China Bakal Kirim Pasukan ke Indonesia Jika Tragedi 1998 Berulang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di situs berita sketsanews.com tentang kabar Perdana Menteri China yang akan
mengirim pasukan militer ke Indonesia
Setelah ditelusuri, kabar tentang PM China, Li Keqiang yang bakal mengirim pasukan
militer ke Indonesia ternyata tidak benar. PM China, Li Keqiang tidak pernah
menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya akan mengirimkan pasukan militer ke
Indonesia. Narasi yang disampaikan dalam artikel yang dimuat situs sketsanews.com tidak
sesuai dengan fakta sebenarnya. Kabar informasi tersebut juga merupakan berita lama
yang diangkat kembali.
Link Counter:
https://twitter.com/Kemlu_RI/status/795926974359162880
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4129991/cek-fakta-hoaks-china-bakal-kirim-pasuk
an-ke-indonesia-jika-tragedi-1998-berulang?medium=Headline&campaign=Headline_click
_1
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3. Menhan Prabowo : FPI Bukan Mengancam Kedaulatan NKRI Justru Yang
Menunggangi NU itu Yang Harus Dibersihkan

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun media sosial Facebook membagikan meme berupa foto Menteri Pertahanan
(Menhan) Prabowo Subianto yang tengah berpidato disertai tulisan berbunyi; FPI bukan
mengancam kedaulatan NKRI justru yang menunggangi NU itu yang harus dibersihkan.
Tulisan tersebut diklaim seolah-olah merupakan statement dari Prabowo.
Setelah ditelusuri, foto pada meme tersebut adalah foto ketika Prabowo Subianto tengah
pidato pada acara serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan pada Kamis 24 Oktober
2019. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan akan memperkuat TNI dalam menjaga
kedaulatan NKRI. Sepanjang pidato, Prabowo sama sekali tidak mengeluarkan statement
terkait FPI dan NU sebagaimana yang tertulis dalam meme tersebut. Kesimpulanya, tidak
ditemukan bukti yang kuat bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Prabowo. Adapun
latar belakang foto saat Prabowo berpidato dengan narasi dalam meme yang dicantumkan
jelas tidak sesuai fakta dan menyebabkan tafsir yang salah.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=FwGtbUvxpw4
https://nasional.republika.co.id/berita/pzvwqq409/prabowo-tegaskan-akan-perkuat-tni-untukmenjaga-nkri
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4. Surat Mengatasnamakan BKN Perihal Pengumuman Penetapan Nomor
Induk Pegawai

Hoaks

Penjelasan:
Beredar surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara perihal pengumuman
penetapan nomor induk pegawai. Pada surat tersebut tertulis bahwa BKN menetapkan
Nomor Induk Pegawai atas nama seseorang berdasarkan hasil uji kompetensi.
Faktanya BKN melalui akun Twitter dan Instagram resminya memberikan klarifikasi bahwa
surat tersebut bukan produk BKN alias surat palsu. BKN berpesan agar jangan mudah
percaya oleh siapapun yang mengaku orang dalam dan bisa membantu dalam proses
rekrutmen CPNS .
Link Counter:
https://twitter.com/BKNgoid/status/1204228956997611520
https://www.instagram.com/p/B54KVLDFtta/
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5. Sapi yang Tersambar Petir di Kupang Dagingnya Akan Dijual ke Pasar

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa terdapat daging sapi
yang tersambar petir di Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur dijual di pasar.
Postingan tersebut diiringi dengan foto penampakan sejumlah sapi yang telah mati
tergeletak di lapangan.
Faktanya, Dilansir dari berita di situs Antaranews yang dimuat pada 5 Desember 2019,
memang benar ada sapi yang mati karena tersambar petir di Kupang. Namun, peristiwa itu
terjadi di Dusun 05, Kampung Kolona, Desa Bolok, Kupang Barat. Menurut Camat Kupang
Barat, Yusak Ulin, sebanyak 14 ekor sapi mati akibat tersambar petir saat hujan
mengguyur Desa Bolok pada 5 Desember 2019. Menurut Yusak, belasan sapi itu akan
dikubur atau mungkin dagingnya dipotong-potong untuk dibagikan kepada warga
setempat.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/512/fakta-atau-hoaks-benarkah-sapi-yang-tersambar-petirdi-kupang-dagingnya-akan-dijual-ke-pasar
https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1195344/belasan-ekor-sapi-tewas-tersamba
r-petir-di-kupang?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antar
anews
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6. Viral Video Anak SD dan Orangtuanya Menangis Dibully karena Miskin

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan video di media sosial yang memperlihatkan seorang anak SD dan juga
seorang perempuan yang tengah menangis sambil menutupi wajahnya dengan jilbabnya.
Postingan tersebut disertai dengan narasi bahwa anak SD dan perempuan yang diduga
orangtuanya tersebut menangis lantaran dibully karena miskin.
Video tersebut membuat salah seorang warganet bernama Uun Unaini penasaran dan
sengaja mendatangi alamat kediaman dari ibu dan anak SD yang ada dalam video
tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com yang menghubungi Uun Unaini lewat sambungan
telepon, dari informasi yang dihimpun Uun, diketahui penyebab anak tersebut menangis
bukan karena aksi bully masalah ekonomi atau miskin, melainkan karena bercanda
setelah bermain dengan teman-teman sekolahnya. "Ya tahu lah kalau anak kecil kan suka
becanda-becanda gitu," kata Uun. Sang ibu yang melihat anaknya menangis akhirnya ikut
menangis. Ia mengatakan hal tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Menurutnya, kondisi
keluarga tersebut dalam keadaan baik-baik saja, seperti keluarga pada umumnya.
Dilaman akun Facebook miliknya, Uun juga mengunggah postingan video pertemuan dan
klarifikasi dari sang ibu.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/09/viral-video-anak-sd-dan-orangtuanya-me
nangis-dibully-karena-masalah-ekonomi-ini-fakta-sebenarnya
https://today.line.me/id/pc/article/Viral+Video+Ibu+dan+Anak+Menangis+Dibully+karena+
Miskin+Ini+Faktanya-jLrRlx
https://www.facebook.com/uun.unaini/posts/2613779972032125
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7. Susi Pudjiastuti Menjadi Direktur Utama Garuda Yang Baru.

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah tulisan "Slamat bekerja bu Susi Dirut garuda yg
baru.ibu susi Dirut garuda yg baru.insya allah kendala harga tiket mahal slama ini menjadi
ada penurunan".
Setelah ditelusuri sampai saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku
belum mengetahui apakah nama Susi masuk dalam saran. Meskipun begitu Budi
menegaskan bahwa keputusan penunjukan direktur utama Garuda Indonesia akan
ditentukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ada dua nama yang menjadi sorotan
pengganti Dirut Garuda yaitu Susi pudjiastuti dan Ignasius Jonan. dari kedua nama
tersebut belum ditentukan siapa yang akan duduk sebagai Dirut Garuda.
Link Counter:
https://www.republika.co.id/berita/q23e4d383/susi-diusulkan-jadi-dirut-garuda-ini-kata-men
hub
https://manado.tribunnews.com/2019/12/07/susi-pudjiastuti-dan-ignasius-jonanberpeluang
-jadi-dirut-garuda-gantikan-ari-askhara?page=all
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8. Viral Pria Rekam Bangku yang Bergerak Sendiri, Sempat Disangka Ulah
Hantu

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi sebuah video sebuah bangku yang bergerak
sendiri saat pria perekam video tersebut makan.
Faktanya hal tersebut telah di klarifikasi secara langsung oleh pembuat video tersebut
bahwa video tersebut adalah lelucon dan @HellmyAnwar pria perekam video tersebut
menjelaskan bahwa ia bekerja di atas kapal. Dan karena kursi macet ke lantai, alih-alih
memiliki roda untuk melawan gravitasi dari kapal yang bergerak, jok bagian atas itu sendiri
yang berputar sedangkan posisinya tidak berpindah.
Link Counter:
https://minews.id/viral-pria-rekam-bangku-yang-bergerak-sendiri-sempat-disangka-ulah-ha
ntu-tapi-begini-faktanya/
https://twitter.com/HellmyAnwar/status/1202831497788411904

100

9. Oarfish Muncul Di Laut Selayar, Pertanda Gempa dan Tsunami

Disinformasi

Penjelasan:
Beberapa hari ini warganet dihebohkan dengan penemuan ikan oarfish oleh nelayan di
perairan Kepulauan Selayar. Dalam unggahan yang banyak dibagikan itu, disebutkan
bahwa ikan oarfish adalah makhluk laut yang dijuluki sebagai pertanda datangnya Gempa
Bumi.
Dilansir dari Tempo.co, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika membantah kabar
yang menyebutkan bahwa munculnya ikan laut dalam atau oarfish di Kepulauan Selayar,
Sulawesi Selatan sebagai pertanda akan terjadinya gempa besar dan tsunami. Kepala
Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono Menjelaskan Hasil kajian statistik
terbaru mengungkap bahwa jenis ikan laut dalam seperti oarfish yang muncul di perairan
dangkal tidak berarti bahwa gempa akan segera terjadi. Sejak dulu masyarakat Jepang
memang mengenal legenda bahwa oarfish konon sebagai pembawa pesan dari dasar laut.
Mereka mengaitkan perilaku binatang yang tidak lazim dengan pertanda akan terjadi gempa
kuat. Menurut teori Oseanografi, pengangkatan biota laut dalam ke permukaan hingga
terbawa ke pesisir berkaitan dengan fenomena upwelling. Upwelling adalah sebuah
fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari
dasar laut ke permukaan. Dalam fenomena upwelling biasanya menyebabkan kemunculan
ikan dari laut dalam ke permukaan.
Link Counter:
https://tekno.tempo.co/read/1281949/heboh-oarfish-muncul-di-selayar-dikaitkan-gempa-ini-ka
ta-bmkg/full&view=ok
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10. Foto Anies Baswedan dengan Pimpinan ISIS Yusuf al-Qaradawi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kembali di media sosial Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama
politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, serta ulama asal Mesir yang
berkewarganegaraan Qatar, Yusuf al-Qaradawi. Dalam foto itu, terdapat tulisan yang
menyebut Yusuf al-Qaradawi sebagai pimpinan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.
Faktanya setelah di telusuri cekfakta.tempo.co foto tersebut telah beredar sejak tahun 2017,
dan belum ada bukti yang mendukung tentang pernyataan bahwa Yusuf al-Qaradawi
berafiliasi dengan ISIS bahkan Yusuf al-Qaradawi pernah mengecam deklarasi khilafah yang
digaungkan pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi pada tahun 2014. Yusuf al-Qaradawi aktif
di organisasi ikhwanul muslimin yang didirikan oleh Hassan Al-Banna pada usia 23 tahun
saat menempuh studi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Jadi foto ulama asal mesir yang
berkewarganegaraan Qatar bersama Anies Baswedan dan Hidayat Nur Wahid bukan
pimpinan ISIS, melainkan tokoh Ikhwanul Muslimin.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/513/fakta-atau-hoaks-benarkah-anies-baswedan-pernah-berfo
to-dengan-pimpinan-isis
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11. Sering Lepas Kacamata Bisa Menyembuhkan Mata Minus

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial yang memberikan informasi bahwa sering melepas kacamata
bisa menyembuhkan mata minus.
Dilansir dari media kesehatan, Kabid Pelayanan Medis RS Mata Cicendo Bandung
dr.Syumarti,SpM(K),MSc,CEH mengatakan bahwa sering melepas kacamata tidak akan
menyembuhkan mata minus. Minus mata tidak akan terpengaruh oleh seberapa sering
seseorang melepas atau memakai kacamatanya. Selain itu terus-menerus memakai
kacamata tidak akan menambah minus, begitu pula dengan melepas kacamata juga tidak
akan memperbaiki penglihatan seseorang.
Link Counter:
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/lepas-kacamata-menyembuhkan-mata-minus/
https://health.detik.com/ulasan-khas/2901198/sering-copot-kacamata-bikin-minus-makin-para
h-ah-itu-mitos
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1. Bule Koma Setelah di Begal di Canggu Bali

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah pemberitaan disertai foto yang memberikan keterangan bahwa telah terjadi
aksi pembegalan terhadap Warga Negara Asing atau WNA yang mengakibatkan korban
mengalami Koma di Rumah Sakit, dan disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Canggu
Bali.
Faktanya setelah ditelusuri oleh pihak Kepolisian setempat, tegas dijelaskan bahwa klaim
mengenai adanya pembegalan yang menimpa WNA sehingga mengalami luka cukup parah
adalah tidak benar. Foto perempuan diklaim sebagai WNA yang mengalami pembegalan
diketahui bernama Emma Bell asal Australia, foto kondisi luka yang dialami Emma Bell
bukanlah akibat kejahatan begal melainkan Emma yang terluka karena kecelakaan lalu lintas.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4817740/viral-wn-aussie-jadi-korban-begal-di-canggu-bali-tern
yata
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-telusuri-kabar-perempuan-australia-jadi-korban-beg
al-di-bali.html
https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/10/turis-australia-halu-saat-liburan-di-bali-ngaku-di-be
gal-ternyata-fakta-sebenarnya-seperti-ini

104

2. SMS Pemenang Kuis Jutawan Dari Shopee

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar pesan singkat yang tersebar mengatasnamakan Shopee, pesan tersebut
berisikan sebuah pengumuman pemenang kuis jutawan dari Shopee.
Setelah ditelusuri, isi pesan singkat tersebut adalah penipuan, Hal tersebut sudah ditegaskan
dari akun twitter resmi Shopee yang menyatakan bahwa untuk selalu waspada terhadap SMS
penipuan yang mengatasnamakan Shopee, karena Segala info terkait pemenang kuis akan
diumumkan melalui akun media sosial resmi Shopee.
Link Counter:
https://twitter.com/ShopeeCare/status/1204362625167101954
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3. Informasi Uji Coba 4 Hari Kerja bagi ASN Tahun 2020

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar selebaran di media sosial yang menginformasikan tentang adanya uji coba 4
hari kerja bagi ASN di tahun 2020. Dalam selebaran itu disebutkan tahap uji coba akan
dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Desember 2020.
Menanggapi informasi tersebut, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui akun
Instagram resminya @humasjogja menegaskan bahwa informasi itu adalah tidak benar atau
hoaks. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai dan
menyebarkan informasi tersebut.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B54Vdjxg8Af/
https://www.instagram.com/p/B54bl_WAg2T/
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4. Surat Edaran Peraturan Non Muslim di Rajeg Tangerang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan berisi tangkapan layar surat edaran peraturan non muslim di Rajeg,
Kabupaten Tangerang.
Faktanya adalah surat tersebut sudah beredar pada 6 Desember 2017. Namun baru-baru ini
kembali disebarluaskan. Hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Kepala Desa Yanto Firmansyah
yang mengatakan, dikarenakan surat edaran itu telah menjadi viral, pihaknya lalu
bermusyawarah dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Dalam musyawarah itu surat
edaran kontroversial itu dicabut.
Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/567457820253424/
https://infotangerang.net/viral-surat-edaran-intoleran-di-rajeg-itu-hoax/
https://news.detik.com/berita/3759063/surat-edaran-kontroversial-di-tangerang-yang-viral-akh
irnya-dicabut
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5. PT. Angkasa Pura I Buka Loker Sampai 25 Desember 2019

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kembali pengumuman lowongan kerja yang mengatasnamakan PT Angkasa Pura I
(Persero), namun kali ini detail dijelaskan kebutuhan posisi rekrutmen, persyaratan dan batas
waktu pendaftaran hingga 25 Desember 2019.
Faktanya informasi lowongan kerja Angkasa Pura I tersebut adalah tidak benar dan tidak
bersumber pada situs resmi milik PT Angkasa Pura I (Persero). “Dalam setiap proses
rekrutmen, Angkasa Pura Airports tidak pernah menerapkan sistem refund atau penggantian
biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon
karyawan. Oleh karena itu, masyarakat perlu hati-hati terhadap informasi rekrutmen yang
mengatasnamakan Angkasa Pura Airports. Angkasa Pura Airports hanya menginformasikan
pengumuman rekrutmen melalui situs resmi korporat di www.ap1.co.id atau melalui media
massa yang kredibel,” kata Corporate Secretary Angkasa Pura Airports Israwadi.
Link Counter:
https://ap1.co.id/id/information/recruitment
https://ap1.co.id/id/information/news/detail/waspadai-penipuan-berkedok-lowongan-pekerjaan
-angkasa-pura-airports
https://www.instagram.com/p/B55LiCenTjh/?igshid=1ibj5acmc0nyb
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6. DPO Mr X Pelaku Persekusi Banser NU di Pondok Pinang Jaksel

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi selebaran di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa “Mr X
pelaku persekusi Banser NU menjadi daftar pencarian orang (DPO) kejadian 10 Desember
2019 Jam 15.00 WIB, di Pondok Pinang, Jaksel”.
Faktanya, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa
Polda Metro atau Polres Jakarta Selatan belum pernah mengeluarkan (informasi) DPO
karena (kasus) ini masih disidik, dan selebaran itu Hoaks. selain itu, Yusri menegaskan
bahwa kasus persekusi sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan dan belum ada
penetapan tersangka.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4818292/polisi-pastikan-selebaran-dpo-kasus-persekusi-bans
er-di-jaksel-hoax
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7. Penutupan Bandara Samarinda Diperpanjang Sampai Maret 2020

Hoaks

Penjelasan:
Beredar gambar tangkapan layar dari situs berita merdeka.com yang tidak sesuai dengan
judul berita aslinya. Gambar yang beredar itu berjudul “Penutupan Bandara Samarinda
Diperpanjang Sampai Maret 2020”.
Faktanya, menurut pemimpin redaksi Ramadhian Fadillah menegaskan, gambar tangkapan
layar yang beredar itu tidak sesuai berita aslinya. Judul asli berita tersebut adalah
“Penutupan Bandara Samarinda Diperpanjang Sampai Besok”. Berita tersebut tayang pada
Senin, 7 Oktober 2019.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-catut-nama-merdekacom-soal-penutupa
n-bandara-samarinda-hingga-2020.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/penutupan-bandara-samarinda-diperpanjang-sampai-bes
ok.html
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8. Megawati Sebut Para Pendukung Khilafah Neraka Jahanam Tempatnya

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah situs berita online mengunggah sebuah artikel dengan judul "Megawati Sebut Para
Pendukung Khilafah Neraka Jahanam Tempatnya".
Setelah dilakukan penelusuran dari isi redaksi dalam artikel tersebut, diketahui bahwa artikel
tersebut merupakan artikel salinan yang disalin dari beberapa media, salah satunya adalah
media kumparan.com edisi 9 Desember 2019. Artikel itu diduga disalin lalu diubah di bagian
judulnya. Adapun judul asli dari artikel berita adalah "Megawati Usir Pendukung Khilafah dari
Indonesia: Pergi Kalian". Tidak ditemukan nasari "neraka jahanam" di dalam redaksi artikel
asli.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/megawati-usir-pendukung-khilafah-dari-indonesia-pergi
-kalian-1sPZwlmKGJn
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9. Olahraga Basket dan Renang Bikin Badan Tinggi

Disinformasi

Penjelasan:
Beberapa olahraga seperti basket dan renang diklaim dapat meninggikan badan.
Faktanya ketika bermain basket, saat melompat berat badan justru menekan tulang dan otot,
kemudian setelah melompat dan mendarat terjadilah kompresi di tulang belakang. Kegiatan
kompresi dan dekompresi selama bermain basket diklaim dapat menstimulasi aliran darah,
bukan menambah tinggi badan seseorang. Sama halnya dengan basket, renang pun bukan
olahraga yang membuat badan tinggi, tetapi orang-orang bertubuh tinggilah yang
mendapatkan manfaat dari postur tubuh mereka ketika berenang. Sebab tubuh yang tinggi
membuat perenang bergerak lebih leluasa di dalam air. Sementara perenang yang lebih
pendek akan akan mengeluarkan tenaga lebih banyak, sehingga mudah kelelahan, 60-80
persen tinggi badan ditentukan oleh faktor genetik dan sisanya ditentukan oleh faktor
lingkungan, terutama asupan nutrisi.
Link Counter:
https://gaya.tempo.co/read/1226029/olahraga-basket-dan-renang-bikin-tinggi-mitos-atau-fakt
a
https://lifestyle.kompas.com/read/2019/09/16/173128020/ini-jenis-olahraga-yang-bikin-tinggimitos-atau-fakta?page=all
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10. Penemuan Mayat Anak SD Tanpa Kepala di Katingan Berkaitan dengan
Tradisi Kayau

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar kabar berita yang menuliskan bahwa kasus penemuan mayat bocah di
Katingan Kalimantan Tengah berkaitan dengan tradisi Kayau, narasi yang dibuat adalah
“bbuah akan ketun ela lalau bhanyi miar kbuat akhir tahun musim kayau”
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa kasus penemuan mayat anak SD tanpa kepala di
Katingan adalah murni kriminal. Kapolres Katingan, AKBP Andri Siswan Ansyah menegaskan
isu kayau terkait penemuan seorang mayat siswa SD di salah satu desa Kecamatan Katingan
Hulu tidak benar dan meminta agar masyarakat tidak resah serta dapat menjalankan aktifitas
seperti biasa. Andri mengungkapkan, jika pelaku pembunuhan bocah SD telah berhasil
diamankan polisi pada Minggu, 8 Desember 2019 dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP dan
UU Perlindungan Anak.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4816999/polisi-tepis-isu-kayau-di-kasus-kepala-bocah-dipeng
gal-di-kalteng
https://www.borneonews.co.id/berita/148086-kapolres-katingan-isu-kayau-terkait-penemuanmayat-tanpa-kepala-tidak-benar
https://regional.kompas.com/read/2019/12/10/15160011/dua-kasus-bocah-ditemukan-tanpa-k
epala-korban-sodomi-di-katingan-dan-balita?page=1
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11. Video Pasien Ditangkap Satpam RS di Kawasan Grogol Kabur Karena
Nunggak BPJS

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video viral seorang pasien pria yang ditangkap satpam RS karena kabur.
Video tersebut ditambahkan keterangan suara perekam yang memberikan informasi pasien
tersebut kabur karena menunggak BPJS pada detik ke 60.
Faktanya adalah Hal tersebut telah dibantah oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto
Heerdjan, dr. Laurentius Panggabean mengatakan penangkapan F (27) yang merupakan
salah satu pasien RSJ dilakukan karena F kabur, bukan karena penunggakan biaya rumah
sakit atau BPJS.
Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/10/22210591/direktur-rsj-soeharto-heerdjan-p
astikan-pasiennya-kabur-bukan-karena
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Laporan Isu Hoaks 12 Desember 2019

1. Erick Thohir Menyamar Jadi Tukang Bakso saat Membongkar Kasus Ari Askhara.

Hoaks

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial facebook terkait dengan unggahan foto Menteri Erick
Thohir sedang berjualan bakso dengan tambahan narasi "Erick Thohir nyamar jadi tukang
bakso waktu bongkar skandal Ari Garuda. Teknik penyamaran tukang bakso adalah ciri khas
intel Indonesia yang sudah ada sejak masa Orde Baru...".
Setelah ditelusuri klaim bahwa Erick menyamar menjadi tukang bakso saat membongkar
kasus Garuda Indonesia adalah berita bohong atau hoaks. Faktanya foto diambil saat Erick
Thohir sedang melakoni peran dalam drama berjudul "Prestasi Tanpa Korupsi". Drama
tersebut dipentaskan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada
tanggal 9 Desember 2019.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=GsaSOrP0leo&t=52s
https://video.medcom.id/medcom-nasional/wkB7lLaK-saat-nadiem-wishnutama-erick-thohir-b
eradu-akting
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2. Wig Trump Tertiup Baling-baling Mesin Pesawat

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan wig yang dipakai Presiden
AS Donald Trump lepas karena tertiup baling-baling mesin pesawat saat memberikan
pernyataan kepada media.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim tersebut tidak benar. Tidak ada kejadian seperti
itu terjadi. Video itu sebenarnya diedit dan diolah untuk mengarang adegan palsu dan lucu
Donald Trump kehilangan 'wig'-nya.
Link Counter:
http://www.hoaxorfact.com/pranks/trumps-wig-blowing-off-plane-engine-propeller-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=9XmZMYA6IfY
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3. Spesies Durian Baru Blackthorn Berwarna Hitam

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah foto yang diduga merupakan spesies
baru buah durian bernama Blackthorn berwarna hitam. Foto tersebut juga diiringi narasi "New
durian species, Blackthorn".
Faktanya dilansir dari factcheck.afp.com , foto dalam postingan tersebut menyesatkan dan
gambar tersebut juga telah mengalami proses pengolahan digital terlebih dahulu. Pada
gambar asli, durian tersebut tidak berwarna hitam tetapi memiliki kulit normal berwarna hijau.
Gambar asli durian tersebut diunggah pada tanggal 4 Juni 2016 di situs web surat kabar Cina
Malaysia, Nanyang Siang Pau.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/no-not-photo-black-durian-fruit
https://www.enanyang.my/news/20160604/%E7%8E%8B%E7%BE%8E%E5%8F%8B%E7%
A0%8D%E8%80%81%E6%A0%91%E6%8E%A5%E6%9E%9Dbr-%E9%BB%91%E5%88%
BA-%E5%B9%B4%E5%BC%80%E8%8A%B1%E7%BB%93%E6%9E%9C/
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4. Larangan Pemasangan Atribut Natal di Banyuwangi

Hoaks

Penjelasan:
Beredar isu di media sosial tentang larangan pemasangan atribut Natal tahun 2019 di seluruh
hotel di Banyuwangi. Dijelaskan pula bahwa pihak kepolisian menghimbau manajemen hotel l
agar tidak menekan karyawannya untuk memasang atribut Natal.
Faktanya, Kapolsek Kalipuro, AKP Jaenur Kholik membantah adanya penekanan terhadap
manajemen hotel untuk melarang pemasangan atribut Natal dan tahun baru. Kabar larangan
tersebut adalah hoaks. Pihak kepolisian tidak melakukan imbauan itu. Jaenur pun
membantah terkait pencatutan namanya yang diklaim sebagai aparat kepolisian yang
mengeluarkan larangan tersebut.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4818615/muncul-isu-larangan-pemasangan-atributnatal-di-banyuwangi-polisi-hoax
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4818739/hotel-di-banyuwangi-tetap-pasang-atributnatal-dan-tahun-baru-2020?_ga=2.12462332.976955118.1576020876-2018658956.1574275
155
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5. Jokowi Buat Kartu Pra Kerja Untuk Gaji Pengangguran

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial platform Twitter, dalam narasinya menyatakan
bahwa Jokowi buat kartu pra kerja untuk gaji pengangguran.
Faktanya, Presiden Joko Widodo menegaskan Kartu Pra-Kerja bukan program untuk
menggaji pengangguran. Jokowi menyebut banyak masyarakat yang salah persepsi
mengenai program tersebut. Jokowi menjelaskan Kartu Pra-Kerja ini merupakan program
pelatihan vokasi. Program ini ditujukan bagi para pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK
yang butuh peningkatan kompetensi.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4817040/jokowi-kartu-pra-kerja-bukan-program-gaji-pengangg
uran
https://www.suara.com/news/2019/12/10/144052/jokowi-kartu-pra-kerja-bukan-gaji-pengangg
uran
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6. Pak Pong Pemilik Sate Klathak di Yogyakarta Meninggal Dunia

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan pemilik warung Sate Klathak legendaris di
Yogyakarta, Pak Pong meninggal dunia. Dalam postingan yang ramai di media sosial juga
melampirkan selebaran berisi "Pawartos Lelayu, sampun kapundhut wangsul wonten ing
pangayunanipun Gusti Allah SWT panjenenganipun: Bapak Ponijo (Pak Pong) yuswo 54
tahun. Pidalem Dusun Jogodayoh, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro,
Kabupaten Bantul. Sedo rikolo dinten Rabu Kliwon, (11/12/2019) jam 5 pagi di Rumah Sakit
Sardjito Yogyakarta" .
Juru bicara RSUP Sardjito, Banu Hermawan, membenarkan adanya pasien atas nama Ponijo
(Pak Pong) yang meninggal tadi pagi di RSUP Sardjito. Kendati demikian, ia tidak bisa
memastikan apakah Ponijo adalah pemilik rumah makan Sate Klathak Pak Pong.
Dikutip dari kumparan.com yang mengonfirmasi langsung ke pihak Sate Klatak Pak Pong di
Jalan Sultan Agung, Jejeran II, Wonokromo, Pleret, Bantul, kabar tersebut tidak benar.
Fatma, salah seorang pegawai di rumah makan Sate Pak Pong, menjelaskan bahwa nama
asli Pak Pong adalah Dzakiron, bukan Ponijo. Saat ini bosnya tersebut masih hidup dan
dalam kondisi sehat.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/pemilik-sate-klatak-pak-pong-diisukan-meninggal-dunia
-ternyata-hoaks-1sQM0UnyGHB
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4818909/kabar-pemilik-sate-klathak-pak-pong-m
eninggal-ternyata-hoaks/2
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7. Foto Sami Abu Dyak (17), Anak Palestina yang Meninggal di Dalam Penjara

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar foto seorang anak Palestina bernama Sami Abu Dyak (17 tahun) yang diklaim
meninggal di dalam penjara akibat tidak mendapatkan hak penanganan medis. Dijelaskan
pula bahwa dalam masa kritisnya ia ingin menghabiskan saat-saat terakhir bersama orang
tuanya, namun ditolak tentara Israel.
Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran diketahui foto anak tersebut bukanlah foto Sami
Abu Dyak, melainkan foto aktor asal Amerika, Ian Michael Nelson. Foto yang sama diunggah
di akun terverifikasi milik Ian Nelson pada tahun 2011. Sedangkan Sami Abu Dyak yang
dimaksud faktanya berumur 36 tahun. Ia adalah seorang tahanan asal Palestina yang
meninggal karena menderita kanker stadium akhir dan telah ditolak cuti untuk tinggal
bersama keluarganya.
Link Counter:
https://factbase.us/image-of-an-american-actor-ian-michael-nelson-is-being-shared-with-a-fal
se-narrative/?fbclid=IwAR2pGGq20S4u6xZ4a_bG9jjTVgYnSqf-n2lbJPyIC8W7n4nlsvc1BK-Ct
7I
https://www.facebook.com/IanMichaelNelson95/photos/a.174811925916408/1748119559164
05/?type=3
https://www.liputan6.com/global/read/4120905/warga-palestina-meninggal-di-penjara-israel-k
arena-kelalaian-medis?fbclid=IwAR1QxJ3qQVf4QONIjVnGk3Y-ptllAXQyVt1sdeTrxAvksJkJu8
yKtJJ9sxo
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8. Polri Minta Tambah Anggaran Rp 111,42 T Untuk Mata-Matai Masjid & PAUD

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan dengan narasi "masih pipis di celana
kok udah di mata matai :sweat_smile:". Unggahan tersebut disertai dengan sebuah artikel
yang berjudul "Polri Minta Tambah Anggaran Rp 111,42 T Untuk Mata-Matai Masjid &
PAUD".
Setelah ditelusuri isi pada artikel tersebut merupakan kutipan dari berita Republika.co.id
dengan judul "Polri Ajukan Anggaran Rp 111,42 Triliun" yang diunggah pada Senin, 17 Juni
2019. Faktanya dalam narasi pada artikel tersebut memang benar Polri meminta tambahan
Anggaran sejumlah 111,42 T namun tidak ditemukan kata-kata Polri meminta tambahan
anggaran untuk memata-matai masjid dan PAUD.
Link Counter:
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pt8lj3428/polri-ajukan-anggaran-rp-111
42-triliun
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9. Istri Sah Labrak Istri Simpanan Dirut Garuda di Hotel

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang diunggah oleh akun Instagram yang menyebutkan "ci
gundik kena sial nya dia di labrak sm bini sah ny ci raja lendir di salah satu Hotel Mewah d
Jakarta".
Faktanya, setelah ditelusuri, bahwa istri sah Dirut Garuda Ari Askhara bertikai dengan pelakor
di sebuah hotel di Jakarta tidak benar. Peristiwa dalam video tersebut terjadi di Hotel Hermes
Palace Banda Aceh bukan di Jakarta. Dan video tersebut adalah video lama yang pernah
viral pada 2018.
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN62YdaN-cek-fakta-istri-sah-labrak-istri-simpanandirut-garuda-di-hotel
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10. Kemenag Desak Baznas Pungut Zakat Umat Islam Rp.217 Triliun Untuk Bayar
Hutang

Disinformasi

Penjelasan:
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah sebuah artikel berjudul "Kemenag
Desak Baznas Pungut Zakat Umat Islam Rp.217 Triliun". Pada postingan tersebut tertulis
narasi "Tentang Zakat Kenapa dipaksakan lewat Lembaga tersebut Sudah ada jalurnya
tersendiri Jangan jangan klo dipaksakan lewat lembaga tersebut Setelah terkumpul eeee
dipergunakan untuk bayar hutang atau dipakai kepentingan yang lain . Contoh yg sdh
dilakukan adalah Dana HAJI..
Dana BPJS... “
Setelah ditelusuri klaim pada narasi postingan tersebut tidak tepat. Dilansir dari
republika.co.id Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyebutkan bahwa
berdasarkan penelitian data terdahulu potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun. Namun
baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliun per tahun. Tarmizi menuturkan
berdasarkan UU No. 23 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tentang Pengelolaan Zakat telah
diatur tentang kepatuhan syariah sehingga perlu ditingkatkan lagi. Kepatuhan syariah
lembaga pengelola zakat harus mantap dengan manajemen keuangan administrasi, selain itu
juga harus tepat dengan ketentuan-ketentuan syariah, dan aturan-aturan agama sebab zakat
diyakini mampu mengurangi kemiskinan.
Link Counter:
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemena
g-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun
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11. Bawang yang Sudah Dicincang dan Dibiarkan Lama Bisa Beracun

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa bawang yang
sudah dicincang dan dibiarkan lama bisa beracun.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, spesialis keamanan pangan Ellen Steinberg,
PhD,R.D.,L.D., mengatakan bahwa anggapan tentang bawang yang sudah dicincang bisa
beracun jika dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama tidak tepat. Menurut Ellen, hingga
saat ini, belum ada penelitian yang mendukung anggapan tersebut. Salah satu alasannya,
karena susunan kimiawi bawang tidak mendukung pertumbuhan bakteri. PH rendah pada
bawang yaitu bersifat asam dan kandungan protein rendah merupakan kondisi yang
membuktikan bahwa bawang bukan tempat berkembang biak yang ideal untuk kuman, virus
atau patogen lainnya. Sebaliknya, bawang mengandung senyawa yang memiliki sifat
antibakteri.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/3666190/irisan-bawang-yang-lama-terpapar-udara-bisaberacun
https://doktersehat.com/bawang-beracun/
https://m.trubus.id/baca/22795/sudah-dicincang-dan-dibiarkan-lama-bawang-bisa-beracun
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Laporan Isu Hoaks 13 Desember 2019

1. Surat Undangan Mengatasnamakan PT Badak LNG

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar unggahan di media sosial mengenai surat undangan mengatasnamakan PT
Badak LNG. Surat tersebut berisi undangan PT Badak LNG kepada PT. Kain Ratu Utama
terkait rapat meeting negosiasi harga dan penandatanganan perjanjian kerja.
Menanggapi informasi tersebut, PT Badak LNG melalui akun Twitternya @badaklng_id
menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pihaknya juga menghimbau kepada
masyarakat untuk berhati hati terhadap segala penipuan yang mengatasnamakan Badak
LNG.
Link Counter:
https://twitter.com/badaklng_id/status/1200669258100830208
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2. Makan Nanas Bisa Bikin Keguguran

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial bahwa nanas berbahaya bagi ibu hamil. Nanas yang asam
dan mengandung zat tertentu di dalamnya dipercaya dapat membahayakan kondisi janin
dalam kandungan hingga menyebabkan keguguran.
Faktanya, dikutip dari liputan6.com, dr. Dwiana Ocvianty,Sp.OG(K) menyatakan bahwa
nanas dapat menyebabkan keguguran tidaklah mempunyai dasar ilmiah alias hoaks.
Namun, setiap ibu hamil yang ingin mengonsumsi nanas harus memperhatikan
kebersihan buah nanas dan tidak berlebihan saat mengonsumsinya. Hal senada juga
diungkapkan oleh dr. Better Versi Paniro, Sp.OG, seorang dokter spesialis Obstetri dan
Ginekologi. Dokter Better menyebut makan nanas dapat menyebabkan keguguran adalah
mitos.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/4111959/cek-fakta-kesehatan-makan-nanas-bisa-bi
kin-keguguran
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3. Mendikbud Nadiem Makarim Umumkan UN Resmi Dihapus

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah gambar di berbagai media sosial, narasi dalam gambar menyatakan bahwa
sah Mendikbud Nadiem Makarim umumkan Ujian Nasional (UN) resmi dihapus.
Faktanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim
menyatakan dengan tegas bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dihapus namun diganti menjadi
Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Jadi, UN akan berubah format menjadi
Asesmen Kompetensi Minimum yang dibuat mirip dengan soal yang dibuat dan diuji kan pada
Programme for International Student Assesment (PISA) yang terdiri dari literasi dan
numerasi, serta survei karakter.
Link Counter:
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01325495/bantah-un-dihapus-nadiem-makarim-itu
-headline-di-media-online-biar-banyak-yang-klik
https://www.antaranews.com/berita/1206568/mendikbud-tegaskan-un-tidak-dihapus
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4. Foto Panglima Polim dan Istrinya

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan foto perempuan berjilbab syar’i dan di klaim sebagai Panglima Polim dan
istrinya.
Faktanya foto yang diunggah tersebut faktanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan
Panglima Polim. Foto itu adalah foto upacara pernikahan adat Pepadun Lampung yang
diambil sekitar tahun 1900. Adat pepadun didirikan sekitar abad ke-16 pada zaman
kesultanan Banten. Akun twitter Potret Lawas menerangkan bahwa arsip mencatat potret
pertama tersebut sebagai pengantin adat Pepadun Lampung tahun 1900.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/12/11/salah-gambar-perempuan-berjilbab-syari-tulisannya-wife-a
nd-doughter-of-panglima-polim/?fbclid=IwAR0XKO00fbOoLoS-vXM_zk0BjIXw9ULd79rbYX4a
vzp0gdWtopzzbtQv5uQ
https://twitter.com/potretlawas/status/951097338872791040
http://malahayati.ac.id/?p=20195
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/785931
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5. Pesawat Melintas di Atas Jembatan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar video di beranda Twitter yang menunjukkan sebuah jembatan yang begitu dipadati
kendaraan. Dan ada satu pesawat jet yang tiba-tiba melintas di sela-sela tiang jembatan.
Faktanya, bahwa video tersebut ternyata hasil animasi komputer atau visual effect (VFX).
seperti apa yang dilansir oleh JawaPos.com, bahwa video serupa diunggah akun Instagram
Murat NAR. Di akhir video, tampak ikon aplikasi TikTok. ’’Ia menyeberangi jembatan.’’ Begitu
keterangan yang ditulis Murat NAR yang diterjemahkan dari bahasa Turki.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/12/12/2019/efek-visual-video-pesawat-seakan-ak
an-melintas-di-atas-jembatan/
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6. 2000 Drones Mengangkat Truk Seberat 40 Ton

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Twitter berupa video sebuah truk yang diklaim
memiliki bobot 40 ton itu yang diangkat oleh 2000 drone. Dalam postingan tersebut diiringi
narasi "A 40-ton truck lifted by 2.000 drones.
Dilansir dari factcheck.afp.com, klaim tersebut adalah tidak benar. Faktanya video tersebut
merupakan sebuah citra yang dihasilkan oleh komputer (CGI) yang digunakan dalam iklan
untuk Scania yaitu produsen kendaraan komersial yang berasal dari Swedia.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/video-shows-computer-generated-imagery-drones-lifting-truck-adver
t-created-swedish-manufacturer
https://www.facebook.com/watch/?v=371462780396123
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7. Video Erupsi Gunung Berapi Sinabung Di Indonesia

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah video "dahsyat" beredar luas di media sosial dengan tujuan untuk menunjukkan
Letusan Gunung Berapi Sinabung dan Penghancuran di Indonesia pada 9 Juni 2019 lalu.
Video itu memperlihatkan letusan gunung berapi besar di dalam badan air yang membasuh
dan menghancurkan struktur tanah di dekatnya.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim tersebut tidak benar adanya. Video tersebut
merupakan simulasi animasi ledakan vulkanik bawah laut yang dibuat sebagai bagian dari
proyek penelitian pada 2017. Sekelompok peneliti membuat simulasi pendidikan di bawah
permukaan lepas pantai Auckland, Selandia Baru untuk menunjukkan betapa dahsyatnya
letusan semacam itu.
Link Counter:
http://www.hoaxorfact.com/science/devastating-video-sinabung-volcano-eruption-indonesia.ht
ml
https://www.youtube.com/watch?v=ItoXTTjjlfM
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8. Megawati: Jauhi Anak Dari Agama Jika Besarnya

Disinformasi

Nanti Hanya Untuk Membunuh Orang

Penjelasan:
Sebuah situs berita online mengunggah sebuah artikel dengan judul “Megawati: Jauhi
Anak Dari Agama Jika Besarnya Nanti Hanya Untuk Membunuh Orang”.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran terhadap isi redaksi dalam artikel tersebut,
diketahui bahwa artikel tersebut merupakan artikel salinan dari salah satu media yakni
kumparan.com yang dipublikasikan pada tanggal 9 Desember 2019. Artikel itu diduga
disalin lalu diubah bagian judulnya. Adapun judul asli dari artikel berita kumparan.com
adalah "Megawati: Ajari Anak Bukan Hanya Agama, Lalu Sudah Besar Bunuh Orang".
Namun, tidak ada satu pernyataan Megawati yang menyebutkan “jauhi anak dari agama”
di dalam redaksi artikel asli.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/519/fakta-atau-hoaks-benarkah-megawati-imbau-agar-ana
k-dijauhkan-dari-agama
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9. Harimau Serang Manusia di Riau

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar video viral di media sosial YouTube terkait harimau menyerang manusia
dan harimau mati di tangan warga yang terjadi di Riau.
Faktanya, dilansir dari detik.com, Dian selaku Humas Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam (BBKSDA) Riau memastikan kejadian tersebut bukan terjadi di Riau, alias
hoaks. Dian menjelaskan bahwa video viral tentang harimau mati ditombak warga terjadi
di Pagar Alam Sumatera Selatan. Sedangkan video harimau yang menyerang warga,
kejadian sebenarnya terjadi di kebun binatang China. Terkait foto harimau yang dibunuh
kejadiannya berlangsung di Sumatera Utara. Menurut Dian, video itu hasil editan dari
beberapa kejadian yang lokasinya berbeda.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4820090/bksda-pastikan-video-viral-harimau-serang-manu
sia-di-riau-hoax
https://www.cendananews.com/2019/12/hoaks-konflik-manusia-harimau-di-riau-sebabkankeresahan.html
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Laporan Isu Hoaks 14 Desember 2019

1. Mary Anne Trump Pernah Menyebut Putranya, Donald Trump, "idiot" Yang
Seharusnya Tidak Pernah Terjun ke Dunia Politik.

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah quote yang menampilkan kutipan seolah-olah diucapkan oleh Mary Anne
Trump, dimana ia pernah menyebut putranya Presiden AS Donald Trump seorang idiot yang
seharusnya tidak pernah terjun ke dunia politik.
Faktanya hal itu bukan kutipan asli dari ibu Donald Trump. Mary Anne MacLeod Trump
meninggal pada tahun 2000. Fakta lainnya tidak ditemukan kutipan quote tersebut di buku,
majalah atau wawancara apa pun. Tampaknya kutipan tersebut dibuat untuk tujuan candaan.
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/trumps-mom-call-him-idiot/
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2. Pria Uganda Mengaku Bisa Bunuh Nyamuk Dengan Kentut

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook dua buah gambar yang disandingkan,
gambar pertama terlihat seekor nyamuk yang sudah mati dan kedua yaitu seorang pria yang
merupakan warga Uganda. Postingan tersebut menambahkan narasi "Ini namanya kentut
sudah tidak bisa dinilai dengan uang, selama ini bau kentut dimusuhi manusia tetapi bau
kentut sekarang dicari seperti berlian. Mungkin yang perlu dicari tahu adalah apa yang
dimakannya sehingga kentutnya sangat mahal.
Dilansir dari snopes.com, diketahui pemberitaan soal Rwamirama yang bisa membunuh
nyamuk dengan kentut adalah hoaks. Dalam keterangan di Facebook, Ihlayanews menyebut
diri mereka sebagai situs parodi yang berisi berbagai berita satir. Dalam keterangan di
Facebook, Ihlayanews menyebut diri mereka sebagai situs parodi yang berisi berbagai berita
satir. "Semua artikel di situ kami adalah bagi orang dewasa yang suka dengan humor-humor
gelap," tulis Ihlayanews sebagai disclaimer.
Link Counter:
https://internasional.kompas.com/read/2019/12/13/19155651/pria-uganda-mengaku-bisa-bun
uh-nyamuk-dengan-kentut-ini-faktanya?page=all
https://www.snopes.com/fact-check/farts-kill-mosquitoes-uganda/
https://www.liputan6.com/health/read/4133358/kentut-pria-uganda-dikabarkan-bisa-bunuh-ny
amuk-ternyata-hoaks
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3. Habib Ahmad Al Habsyi Mendatangi PBNU dan Menegur Orang di Kantor
Tersebut

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial yang mengunggah potongan video yang memperlihatkan
Habib Ahmad Al Habsyi yang sedang berdialog dan menasehati beberapa orang. Dalam
unggahan yang beredar disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di kantor Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menanggapi hal tersebut, PBNU melalui akun Twitter resminya @nahdlatululama
mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar adalah keliru. Pihaknya menegaskan bahwa
kejadian dalam video tersebut bukan berlokasi di kantor PBNU.
Link Counter:
https://twitter.com/nahdlatululama/status/1205286840325963781
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4. Cacing Kremi Akibat Banyak Makan Parutan Kelapa

Disinformasi

Penjelasan:
Salah satu informasi terkait kesehatan yang banyak dipercayai masyarakat Indonesia adalah
memakan parutan kelapa dapat menyebabkan munculnya cacing kremi dari dubur. Sebuah
akun twitter bahkan mengunggah postingan yang mengatakan bahwa cacing kremi yang ada
di permukaan dubur itu adalah penjelmaan dari parutan kelapa yang dimakan terlalu banyak.
Faktanya, Menurut dr. Marlyn Cecilia Malonda, SpA menyatakan bahwa informasi terkait
makan parutan kelapa menyebabkan kremian hanyalah mitos belaka. Akan tetapi dokter
Marlyn menyebutkan, hal tersebut bisa saja terjadi apabila kelapa parut yang dikonsumsi
terkontaminasi telur cacing kremi.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/080500065/kremian-akibat-makan-parutan-kel
apa-mitos-atau-fakta-?page=all
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5. Sering Masturbasi Kualitas Sperma Menurun

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial platform Twitter dengan narasi yang menyebutkan
bahwa sering masturbasi menyebabkan kualitas sperma menurun.
Faktanya, seksolog dr Nugroho Setiawan, MS, SpAnd menyatakan bahwa berdasarkan
beberapa penelitian, hal tersebut merupakan mitos belaka. Keseringan masturbasi
memang dapat mengurangi volume semen (air mani), namun tidak mempengaruhi
kualitas sperma.
Link Counter:
https://health.detik.com/sexual-health/d-4822006/benarkah-keseringan-masturbasi-memb
uat-produksi-sperma-menurun?code=AiaEUvEwfJ7sraPAQuvuCSGyX7kCmg
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6. Kehujanan Bisa Bikin Sakit

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi media sosial yang diunggah oleh sebuah akun Twitter yang
menyebutkan bahwa kehujanan bisa menyebabkan sakit.
Faktanya, menurut praktisi kesehatan, dr Dewi Ema Anindia, hujan bisa bikin sakit
hanyalah mitos belaka. Bukan kehujanan yang membuat seseorang sakit, namun daya
tahan tubuhnya yang sedang melemah. Dokter Ema juga menambahkan bahwa ketika
daya tahan tubuh kita lemah, maka tubuh akan mudah terserang virus atau bakteri
sehingga menyebabkan beberapa penyakit.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4821050/kehujanan-bisa-bikin-sakit-mitos-ata
u-fakta
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Laporan Isu Hoaks 15 Desember 2019

1. Mengikat Luka Gigitan Ular Berbisa Agar Racun Tidak Menyebar

Hoaks

Penjelasan :
Selama ini masyarakat memahami bahwa untuk melakukan pertolongan pertama ketika
mengalami gigitan ular berbisa adalah dengan mengikat daerah bekas gigitan agar bisa ular
tidak menyebar keseluruh tubuh.
Faktanya pakar toksikologi dan bisa ular DR. dr. Tri Maharani, M.Si SP.EM menejaskan
apabila mengikat daerah bekas gigitan ular adalah tindakan yang salah, tindakan tersebut
tidak membantu sama sekali. Bisa ular tetap akan menyebar ke bagian tubuh lainnya.
Menurutnya dengan mengikat bekas gigitan justru akan terjadi pembekuan darah hingga
dapat berujung amputasi. Adapun menurut Tri Maharani cara penanganan yang tepat adalah
dengan membuat bagian tubuh yang terkena gigitan benar-benar tidak bergerak atau
imobilisasi, tujuannya untuk menunda racun menjalar ke seluruh tubuh dan merusak
organ-organ tubuh. Hal itu dilakukan karena bisa ular menyebar melalui kelenjar getah
bening, apabila otot-otot bergerak, maka kelenjar getah bening akan mengalirkan bisa ular.
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/02/09/bukan-mengikat-kencang-luka-ini-cara-paling-tepatagar-tak-mati-setelah-digigit-ular-berbisa
https://news.detik.com/berita/d-4678801/tak-usah-isap-dan-ikat-luka-gigitan-ular-lakukan-ini-s
aja
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2. Polisi di Kendari Minta Uang Tilang 300 Ribu

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Polisi di
Kendari meminta uang tilang sebesar Rp. 300.000 dan dibayar langsung kepada petugas,
bukan melalui transfer ke rekening Bank.
Faktanya, informasi dalam postingan tersebut adalah hoaks. Hal tersebut diakui sendiri oleh
pemilik akun Facebook yang mengirim postingan tersebut bahwa informasi yang beliau tulis
adalah tidak benar. Beliau melakukan klarifikasi hal tersebut dalam bentuk video yang
dilakukan bersama pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kendari.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B6DN3a5ByRG/
https://www.instagram.com/p/B6Day5PH5Ai/?igshid=1nh9zkce9k9tb
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3. NU Menerima Uang Tutup Mulut Dari China

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial platform Facebook, dalam narasinya menyatakan bahwa ternyata NU
menerima uang tutup mulut dari China.
Faktanya, Ketua Pengurus Harian PBNU, KH Robikin Emhas menyatakan dengan tegas
bahwa NU tidak menerima kucuran dana dari China, karena NU tidak bisa didikte oleh
siapapun dalam bersikap. Baik menyangkut urusan nasional maupun internasional.
Link Counter :
https://www.solopos.com/nu-bantah-dapat-kucuran-dana-dari-china-1036419
https://khazanah.republika.co.id/berita/q2fwcq377/pbnu-kami-tak-akan-pernah-jadi-corong-pe
merintah-cina

143

4. Adian Napitupulu Sakit

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan pada tanggal 11 Desember 2019 yang berisi isu bahwa
Adian Napitupulu Sakit tampak pada sebuah gambar Adian duduk di atas kursi roda.
Faktanya adalah foto tersebut sudah beredar sejak tahun 2017 atau foto lama. Kabar sakitnya
Adian Napitupulu sudah dibantah oleh fanbase Sahabat Adian Napitupulu melalui akun
Twitternya. Kabar terakhir bahkan Adian Napitupulu tampak segar bugar saat datangi lokasi
razia untuk bayar pajak mobil istrinya dikutip dari Detik.com.
Link Counter :
https://twitter.com/adianna70fans/status/1205475318363910145
https://twitter.com/arifuddinujo/status/828798221698756608
https://news.detik.com/berita/d-4820169/cerita-soal-adian-napitupulu-datangi-lokasi-razia-untu
k-bayar-pajak-mobil
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5. Habib Rizieq Terancam Hukuman Mati Dengan Pancung

Disinformasi

Beredar sebuah informasi di media sosial yang bertuliskan "Habib Rizieq Terancam Hukuman
Mati dengan Pancung".
Setelah ditelusuri hukuman pancung tersebut bukan diberlakukan untuk Rizieq Syihab
melainkan untuk orang yang telah menyebarkan poster berlambang ISIS di kediaman Rizieq
tersebut. Kepolisian aparat keamanan Saudi Arabia ini marah kecewa karena ada
penyebarluasan foto serata masif di Indonesia. Rizieq Syihab mengatakan Polisi Arab akan
mengejar pelaku penyebaran foto tersebut. Rizieq memperingatkan, pelaku bisa dijerat UU
ITE Arab Saudi dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 2 juta riyal atau setara Rp 8
miliar rupiah. Tidak hanya itu, menurutnya, pelaku juga bisa dikenakan pasal spionase karena
melakukan kegiatan intelijen tanpa izin. Hukumannya paling berat yakni hukuman pancung.
https://www.merdeka.com/peristiwa/habib-rizieq-sebut-polisi-arab-marah-fotonya-viral-pelakuterancam-hukuman-pancung.html
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6. Suntik Insulin Dapat Mengendalikan Kadar Gula Darah Penderita
Diabetes

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial bahwa suntik insulin bisa mengendalikan kadar gula darah
pada penderita diabetes.
Faktanya klaim tersebut tidak tepat. Dilansir dari liputan6.com, menurut Konsensus
Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), manajemen diabetes yang dianjurkan
pertama adalah memodifikasi gaya hidup, bukan suntik insulin dan pemberian obat-obatan.
Terkait hal tersebut, dokter spesialis gizi klinik, Fiastuti Witjaksono pun menganjurkan untuk
menerapkan gaya hidup sehat, terutama pengaturan pola makan dan aktivitas fisik.
Menurutnya cara itu jauh lebih efektif dalam mengelola kadar gula darah.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/health/read/4133730/cek-fakta-kesehatan-kontrol-diabetes-cukup-d
engan-insulin
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7. Raja Salman Menghadiri Pembukaan Gereja di Arab

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial dalam bentuk video dengan narasi yang
mengatakan bahwa pembukaan Gereja Katolik di Arab dihadiri Raja Salman.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya video tersebut bukan acara peresmian gereja baru,
tetapi acara “A Salute to Tolerant UEA” dalam rangka memperingati “Hari Toleransi
Internasional” yang diperingati pada tanggal 16 November lalu. Acara tersebut
diselenggarakan di Dubai, digelar oleh Gereja Katolik St. Mary, sebagai ucapan terima kasih
kepada pemerintah dan orang-orang di UEA karena menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=rxfrcEOrc3g
https://www.hoaxes.id/2019/12/raja-salman-hadiri-peresmian-gereja-katolik-hoax.html
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8. Lutfi Alfiandi, Si Pemegang Bendera Itu Masih Anak Sekolah dan Dapat
Beasiswa

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan spekulatif terkait penahanan Lutfi Alfiandi sangat disayangkan
lantaran dia masih anak sekolah dan bahkan mendapat beasiswa.
Faktanya, hal tersebut ternyata tidak benar. Lutfi Alfiandi adalah pemuda berusia 20 Tahun
yang sengaja mengenakan seragam sekolah saat mengikuti aksi demo pada 30 September.
Lutfi ditangkap dengan dakwaan keterlibatannya pada aksi kerusuhan. Dilansir dari
Kompas.com, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Lutfi Alfiandi bukanlah
seorang pelajar. Menurut jaksa, kehadiran Lutfi dalam aksi pelajar dan mahasiswa itu
memang berniat membuat keonaran atau kerusuhan dalam aksi bertajuk “STM dan
Mahasiswa kembali kumpul di jalan”. Peristiwa itu terjadi pada akhir September 2019. Jaksa
menuturkan Lutfi menyamar mengenakan pakaian SMA dengan kemeja putih dan celana
abu-abu.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/12/22125611/jaksa-sebut-lutfi-alfian-bukan-pel
ajar-kenakan-seragam-hanya-untuk-buat?page=all
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9. Perempuan di Sumba Diduga Kawin Tangkap

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi yang diunggah oleh akun Twitter yang menyebutkan praktik kebudayaan
Sumba, sebagai kawin tangkap. Perempuan ditangkap dan dibawa oleh beberapa pria
dewasa untuk dijadikan istri tanpa ada persetujuan si perempuan.
Faktanya, dilansir dari Kompas.com Pemerhati Budaya Sumba, Pater Roberst Ramone
CSsR mengatakan, perempuan dan laki laki tersebut telah hidup bersama selama setahun di
rumah kos. Keduanya mengalami suatu masalah. Oleh karena itu, pihak keluarga dari kedua
belah pihak mengadakan pertemuan di tikar adat membahas permasalahan tersebut. Tetapi,
dari pertemuan itu belum mendapatkan solusi. Pihak kos juga telah memberi sejumlah arahan
agar masalah tersebut diselesaikan, lantaran mereka dinilai warga sering terjadi cekcok di
kos. Akhirnya, ketika perempuan itu sedang duduk di depan kos, warga sekitar
memboyongnya ke suatu tempat untuk dipertemukan kepada laki-laki tersebut.
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/14/194400565/-klarifikasi-video-perempuan-di-su
mba-diduga-kawin-tangkap?page=1
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Laporan Isu Hoaks 16 Desember 2019

1. Garam Mampu Hilangkan Ketombe

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial bahwa garam bisa mengatasi ketombe dengan cara
mencampurkannya ke dalam sampo.
Faktanya, dr. Bobtriyan Tanamas dari KlikDokter, menegaskan bahwa belum ada penelitian
ilmiah untuk membuktikannya. Dengan kata lain, ini tak lebih dari sekedar mitos belaka.
Sampai saat ini tidak ada penelitian yang menerangkan manfaat penggunaan garam untuk
mengatasi ketombe. Penggunaan sampo masih menjadi cara mengatasi ketombe yang
paling dianjurkan.
Link Counter:
https://radarmalang.jawapos.com/garam-ampuh-hilangkan-ketombe-mitos-atau-fakta/
https://kaltengpos.co/berita/-33172-garam_ampuh_hilangkan_ketombe,_mitos_atau_fakta?.ht
ml
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2. Pesan Berantai Tentang Penangkapan Ranmor di Wilayah Gondang Ngepeh
Bojonegoro Mengatasnamakan Polsek Kenjeran

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar pesan berantai di media sosial yang berisi informasi mengenai penangkapan
besar-besaran di Polsek Kenjeran. Disebutkan bahwa ada sekitar 300 unit sepeda motor
yang telah diamankan dan terdapat juga himbauan bagi yang pernah kehilangan motor untuk
menghubungi Polsek Kenjeran untuk mengecek unitnya disana. Dalam pesan berantai itu
juga disebutkan beberapa data unit sepeda motor lengkap dengan nomor Polisi dan nomor
mesinnya.
Faktanya, informasi dalam pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari postingan
akun Instagram resmi @humaspoldajatim yang menegaskan bahwa informasi terkait pesan
berantai tersebut adalah hoaks.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B5-L0buh3Rl/
https://www.instagram.com/p/B6HmWNjASCZ/?igshid=vec96lg4vgu7
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3. Eks Dirut Garuda Ari Askhara Anggota BIN

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi yang diunggah oleh akun Twitter yang menyebutkan mantan Direktur Utama PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara adalah
anggota Badan Intelijen Negara (BIN).
Faktanya, dilansir dari Medcom.id, Eks Dirut Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara)
adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) adalah tidak benar. Hal tersebut ditanggapi oleh Wawan
Hari Purwanto, Jubir Kepala BIN, yang bermaksud meluruskan berita tersebut dan menyatakan bahwa
Ari Askhara adalah bukan anggota BIN.

Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL7xpWK-eks-dirut-garuda-ari-askhara-anggota-bin-ini-fakta
nya
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4. Missed Call Dari Nomor Luar Negeri yang Dapat Menyalin Daftar Kontak,
Mengakses SIM Card, dan Menjebol Data Bank

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi yang melalui pesan Whatsapp dengan narasi: "jika Anda menelepon balik, mereka
dapat menyalin daftar kontak Anda dalam 3 detik dan jika Anda memiliki bank atau rincian kartu kredit
di ponsel Anda, mereka dapat menyalinnya juga"
Faktanya, bahwa pesan Whatsapp tersebut merupakan hoaks lama yang diangkat kembali. Informasi
tersebut sudah pernah beredar sejak tahun 2012 dan 2017. Nomor telepon luar negeri itu bila ditelepon
kembali akan membuat nomor ponsel terdaftar dalam sebuah layanan premium yang akan menguras
pulsa, sehingga secara tidak sadar orang tersebut akan dikenakan biaya panggilan internasional yang
tentunya cukup mahal. Disarankan untuk tidak menelepon nomor-nomor yang ada dalam pesan.

Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/12/16/salah-missed-call-dari-nomor-luar-negeri-yang-dapat-menyalin-dafta
r-kontak-mengakses-sim-card-dan-menjebol-data-bank/
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5. Penampakan Tikus Raksasa

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah foto seorang pria yang sedang
memegang tikus berukuran besar dengan penjepit, tikus tersebut diduga tikus raksasa seperti
tertulis dalam narasi postingan "Tikus Raksasa".
Dilansir dari factcheck.afp.com, faktanya foto yang mengklaim bahwa itu adalah tikus raksasa
adalah tidak benar. Foto tersebut ternyata diambil dari angle atau sisi yang berbeda sehingga
ukurannya terlihat lebih besar. Hannah Yeoh, mantan anggota Majelis Negara Bagian
Selangor, juga memposting di media sosial pada 25 Mei 2015, untuk menjelaskan bahwa
perspektif (sudut pandang) foto membuat tikus tampak lebih besar.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/photo-was-taken-angle-makes-rodent-look-much-larger-its-actual-si
ze
https://twitter.com/hannahyeoh/status/602619030801752065?ref_src
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6. Kasus Persekusi Banser Adalah Sandiwara

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan berisi video pelaku persekusi anggota banser yang meminta
maaf kepada korban dan pihak terkait namun dalam postingan tersebut tertuang narasi
"Sandiwara Dagelan koplax, di perskusi sendiri,di viralkan sendiri,di laporkan sendiri, minta
maaf dan memaafkan sendiri? Sakit jiwa kali yang beginian ya?", seolah-olah kasus
persekusi tersebut adalah sandiwara semata.
Faktanya hal tersebut adalah tidak benar dan tuduhan yang tidak mendasar karena
Kepolisian sudah menangkap tersangka pelaku persekusi terhadap anggota Banser. Pelaku
mengaku motif persekusi karena korban tidak minta maaf usai menyenggol kendaraannya.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4821009/pengakuan-tersangka-persekusi-anggota-banser-em
osi-gegara-senggolan
https://makassar.terkini.id/video-persekusi-dituding-sandiwara-banser-karena-logo-ini-benark
ah/
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7. Petugas PPSU Masuk Got Sebagai Syarat Untuk Perpanjang Kontrak

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi tentang petugas PPSU masuk got sebagai syarat untuk perpanjang
kontrak.
Dilansir dari merdeka.com Budiman sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum (PPSU) membantah isu tersebut. Budiman mengatakan setiap tahun aktivitas seperti
itu kerap dilakukan. Bukan sebagai syarat agar kontrak diperpanjang, melainkan ajang
membangun keakraban bagi tenaga honorer baru dengan yang lama.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/jakarta/petugas-ppsu-jelambar-sebut-masuk-got-bukan-syarat-perp
anjangan-kontrak.html
https://www.liputan6.com/news/read/4134665/petugas-ppsu-sebut-video-viral-jebur-got-bukan
-untuk-perpanjang-kontrak
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8. Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Tumpahan Solar di Desa Henda, Pulang Pisau.

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar broadcast melalui pesan WhatsApp yang mengabarkan adanya tumpahan
atau ceceran solar di jalan tepatnya Km 70 Palangkaraya tujuan Banjarmasin dan
menyebabkan kecelakaan 10 motor dan satu unit mobil.
Faktanya, Kapolres Pulang Pisau AKBP Siswo Yuwono Bima Putra Mada melalui Kasat
Lantas Polres Pulang Pisau Iptu M Syafuan Nor menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar,
berdasarkan hasil pengecekan Satlantas ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) ternyata
ceceran solar hanya selebar ukuran ban dan tidak ada korban. Adapun kecelakaan mobil
yang disebutkan bukan terjadi karena solar, tetapi karena menghindari lubang dan menabrak
ke pohon sengon.
Link Counter:
https://www.tabengan.com/bacaberita/29173/laka-di-km-70-desa-henda-bukan-karena-tumpa
han-solar/
https://borneo24.com/2019/12/15/polres-pulang-pisau-pastikan-laka-akibat-ceceran-solar-hoa
x
https://www.barselnews.com/2019/12/15/polres-pulang-pisau-sebut-tidak-benar-ceceran-solar
-di-desa-henda-penyebab-kecelakaan/
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9. Mesut Ozil Sindir Indonesia yang Mayoritas Muslim dan Wapresnya Ulama

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah media online mengunggah artikel berita dengan judul "Mesut Ozil Sindir Indonesia
yang Mayoritas Muslim dan Wapresnya Ulama", adapun sindiran itu adalah berkaitan dengan
isu penindasan muslim Uighur di Xinjiang, China. Artikel tersebut dibagikan oleh beberapa
akun media sosial.
Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa anggapan Mesut Ozil menyindir Indonesia
berasal dari cuitan pada akun Twitternya yang berisi tentang kondisi Muslim Uighur di
Xinjiang, China. Dalam Twitnya dia mencurahkan isi hati dan doanya untuk Muslim Uighur
dalam bahasa Turki. Mesut memang melontarkan kecaman dan kritikan terhadap seluruh
umat muslim di dunia dengan kalimat "umat Muhammad hanya diam, tidak menyatakan
keberatan apa pun. Umat muslim lain tidak mendukung. Tidakkah mereka tahu bahwa
membiarkan penindasan adalah bentuk dari penindasan itu sendiri?" namun Mesut sama
sekali tidak menyebutkan Indonesia secara spesifik atau adanya sosok Wapres Ulama.
Link Counter:
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1205439723302469632
https://www.republika.co.id/berita/q2hrv1409/ini-doa-mesut-oezil-untuk-muslim-uighur
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10. Video Erupsi Gunung Merapi Whakaari, Selandia Baru

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar video di media sosial yang disebut sebagai video Erupsi Gunung Merapi Whakaari,
Selandia Baru. Terlihat di video tersebut letupan yang sangat besar hingga mencapai daratan.
Faktanya, letupan di Gunung Whakaari, Selandia Baru memang benar terjadi pada tanggal 9
Desember 2019. Namun video yang disebut sebagai erupsi Gunung Whakaari tersebut adalah keliru.
Video yang tersebut adalah simulasi animasi ledakan vulkanik bawah laut yang dibuat sebagai bagian
dari proyek penelitian pada 2017. Sekelompok peneliti membuat simulasi pendidikan dibawah
permukaan lepas pantai Auckland, Selandia Baru untuk menunjukkan betapa dahsyatnya letusan
semacam itu. Hal serupa pun dibantah oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi
Yahya. Beliau memastikan bahwa video berisi erupsi hebat Gunung Merapi Whakaari yang
menghancurkan daratan negara itu adalah hoaks. Tidak ada letupan yang semburan asap dan
laharnya melanda daratan di sekitarnya sehingga menyebabkan kehancuran sebagaimana yang
digambarkan di video tersebut.

Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=ItoXTTjjlfM
https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/dubes-tantowi-erupsi-gunung-whakaari-tidak-sam
pai-daratan-selandia-baru/full
https://www.instagram.com/tv/B6C0N0tjHZj/?utm_source=ig_embed
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Laporan Isu Hoaks 17 Desember 2019

1. Ledakan di Dekat Masjid Istiqlal

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya ledakan di dekat Masjid
Istiqlal.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry
Kurniawan membantah adanya ledakan di samping Hotel Sriwijaya, Gambir, Jakarta Pusat.
Menurutnya Kabar ledakan dari kawasan dekat Masjid Istiqlal itu adalah hoaks, yang terjadi
adalah adanya penemuan tas mencurigakan. Setelah dibuka ternyata berisi pakaian, di
antaranya baret arhanud, sarung tangan, kantong plastik, serta selendang secapa.
Link Counter:
https://metro.tempo.co/read/1284336/kabar-ledakan-dekat-masjid-istiqlal-polisi-hoax/full&view
=ok
https://news.detik.com/berita/d-4824523/pengurus-istiqlal-dengar-ledakan-polisi-pastikan-cum
a-cek-tas-mencurigakan

160

2. BKSDA Amankan Harimau Sumatera

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah video di Platform Youtube yang diberi judul "BKSDA amankan harimau
sumatera" dalam video berdurasi 4:33 menit itu terlihat kehebohan warga yang antusias
memadati seekor harimau yang dikurung di dalam terali besi. Video tersebut diunggah pada
tanggal 15 Desember 2019.
Dilansir dari sumsel.tribunnews.com, Genman Suhefti Hasibuan, Kepala Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan menghimbau kepada masyarakat agar
berhati-hati dalam menerima informasi terkait serangan harimau terhadap manusia yang
belakangan ini terjadi. Himbauan tersebut juga sekaligus sebagai Bantahan dari BKSDA
terkait video yang diunggah di akun Youtube dan Facebook yang memposting penangkapan
harimau. Saat dimintai konfirmasi, Genman Suhefti dengan tegas membantah kebenaran
video tersebut.
Link Counter:
https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/15/bksda-pastikan-video-hoax-penangkapan-harimau
-di-pagaralam
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3. Hutang Ilegal Malaysia Memukul China

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook tentang Mahathir Mohamad tolak bayar hutang 4.500
triliun ke China di era PM Najib Razak dengan judul hutang ilegal Malaysia memukul China.
Berdasarkan cek fakta liputan6.com, Perdana Menteri Mahathir tidak pernah mengatakan
menolak membayar hutang ke China dan tidak ada bukti yang mendukung bahwa Mahathir
Mohamad tolak bayar hutang 4.500 triliun ke China. Yang dilakukan Perdana Menteri
Malaysia adalah menegosiasikan ulang proyek kereta cepat East Coast Rail Link senilai US$
20 miliar.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4135626/cek-fakta-pm-malaysia-mahathir-mohamad
-tolak-bayar-utang-4500-triliun-ke-china
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4. Anak Hilang Ditemukan di Depan Stadion Bangkalan

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang memberikan informasi mengenai
ditemukannya seorang anak kecil berjenis kelamin laki-laki yang disebut telah terpisah
dengan orang tua nya di depan Stadion Bangkalan, Madura dan sudah diamankan oleh
Polres Bangkalan.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam postingan tersebut adalah tidak
benar. Hal tersebut ditanggapi oleh Humas Polda Jawa Timur dalam postingan pada akun
Instagram resminya yang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B6HpLsSh5Z0/?igshid=1q4nugdbkh0vo
https://www.instagram.com/p/B6DTewdlY7j/
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5. Penampakan Buaya Besar di Sungai Musi Palembang

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial sebuah video yang memperlihatkan penampakan buaya di
sungai Musi, video tersebut juga diiringi narasi penampakan buaya besar di sungai Musi
Palembang.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari palembang.tribunnews.com, AKP Polina
selaku Kapolsek Kertapati mengatakan bahwa video tersebut adalah tidak benar. Selain itu
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Genman Hasibuan
juga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pejabat setempat.
Kalau belum ada laporan resmi, pihaknya belum akan bertindak ke lapangan untuk
mengambil tindakan Karena akhir-akhir ini sering sekali menerima kabar bohong atau hoaks.
Link Counter:
https://palembang.tribunnews.com/2019/12/16/viral-di-whatsapp-penampakan-buaya-di-sung
ai-musi-wilayah-kertapati-sejumlah-bocah-teriak-histeris?page=all
https://palembang.tribunnews.com/2019/12/16/belum-ada-yang-melapor-bksda-sumsel-pastik
an-penampakan-buaya-di-sungai-musi-kabar-hoaks

164

6. Sebelum di Setrum Mati, Permintaan Pria Ini Membuat Surat Wasiat Pada
Ibunya

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi informasi dan foto seorang pria sebelum
dilakukannya hukum setrum mati dia menginginkan permintaan terakhirnya membuat surat
wasiat kepada ibunya. Dalam wasiat itu tertulis bahwa sang ibu seharusnya dihukum mati
bersamanya.
Faktanya pria dalam foto itu adalah Jeremy Meeks, seorang mantan terpidana dari
Washington, Amerika Serikat, yang kini menjalani karirnya sebagai seorang model. Jeremy
dijatuhi hukuman penjara pada 2014 atas kasus pencurian berat dan kepemilikan senjata api.
Ia resmi keluar dari tahanan pada Maret 2016 dan menjalani hari-harinya sebagai model.
Dengan demikian terbukti bahwa informasi tersebut adalah tidak benar yang menyebutkan
pria tersebut terpidana mati. Terkait dengan surat wasiat di atas telah beredar di media sosial
sejak 2015.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/12/16/salah-sebelum-di-setrum-mati-permintaan-pria-ini-membu
at-surat-wasiat-pada-ibunya/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/522/fakta-atau-hoaks-benarkah-pria-ini-dihukum-mati-dengandisetrum-dan-membuat-surat-wasiat-untuk-ibunya
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7. Pelaku Persekusi Banser Memakai Atribut Banser

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar spekulasi di media sosial yang menyoroti logo pin pada topi yang dikenakan pelaku
persekusi terhadap dua anggota Banser pada 10 Desember 2019 lalu. Logo tersebut
dianggap sama dengan logo yang dimiliki oleh Banser dan membandingkanya dengan
gambar atribut Diklatsar Banser.
Setelah ditelusuri, tuduhan tersebut adalah tidak benar. Sekilas memang logo yang terdapat
pada topi pelaku mirip dengan salah satu logo atau atribut yang dimiliki oleh Banser. Dilansir
dari Makassar.terkini.id yang telah mencoba mencari gambar dengan resolusi yang lebih
tinggi dari foto tersebut, terlihat jelas antara logo (Banser) Ansor dengan logo pin yang
dipakai pria dalam foto tersebut tidak sama.
Link Counter:
https://makassar.terkini.id/video-persekusi-dituding-sandiwara-banser-karena-logo-ini-benark
ah/
https://www.facebook.com/faktabanser/videos/2869658459808826/?
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8. Bos Indosat Tolak Permintaan Pemerintah Ingin "Buy Back" Saham PT. Indosat

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar Informasi sebuah situs berita daring berbasis blogspot memuat artikel dengan judul:
“Bos Indosat Tolak Permintaan Pemerintah Ingin "Buy Back" Saham PT. Indosat “.
Faktanya, bahwa artikel tersebut itu salinan lalu diubah bagian judulnya. Judul aslinya pernah
dimuat di artikel berita finance.detik.com dengan judul: "Saran Bos Indosat Jika Jokowi Mau
Buyback Saham". Namun, tidak ada isi artikel dengan judul “Bos Indosat Tolak Permintaan
Pemerintah Ingin "Buy Back" Saham PT. Indosat “.
Link Counter:
https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4323706/saran-bos-indosat-jika-jokowi-mau-buyb
ack-saham
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9. Info Dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Tentang Cara Penyembuhan Penyakit

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar pesan berantai yang diklaim bersumber dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia).
Pesan tersebut berisikan tentang cara penyembuhan berbagai macam penyakit dengan
memakan buah dan sayur.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya PB IDI telah mengkonfirmasi melalui e-mail kepada
HCC Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa PB IDI tidak pernah mengeluarkan penjelasan
seperti pesan tersebut. Dalam menyampaikan penjelasan atau pernyataan, kami selalu
menyampaikan secara resmi dan tertulis dengan menggunakan kop surat resmi IDI.
Link Counter:
https://www.facebook.com/hccjawabarat/posts/602154640325829?__tn__=-R
http://www.konsultasi-herbal.com/penjelasan-berita-hoax-kesehatan/
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Laporan Isu Hoaks 18 Desember 2019

1. Video: Pendropan Aparat di Sugapa Intan Jaya 14 - 16 Desember 2019

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook membagikan artikel berjudul “V
 ideo: Pendropan Aparat di Sugapa Intan
Jaya 14 - 16 Desember 2019” unggahan tersebut disertai narasi informasi yang menyebut
bahwa Indonesia telah melakukan pendropan pasukan TNI dengan menggunakan helikopter
milik TNI AD dan helikopter milik Polri di Sugapa, Intan Jaya kurang lebih sebanyak 13 kali.
Menanggapi informasi dari unggahan tersebut, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M.
Kamal mengatakan, isu pengerahan pasukan TNI Di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua
adalah tidak benar. Ia menegaskan bahwa tidak ada penambahan personel pengamanan di
Sugapa.
Link Counter:
https://www.antaranews.com/berita/1213340/polda-tidak-ada-pengerahan-pasukan-di-intan-ja
ya-papua
https://suarapapua.com/2019/12/17/polda-papua-bantah-ada-droping-aparat-di-sugapa/?fbcli
d=IwAR2yOx2jXX75dIPpFX-zi-8TLmzs0h5EUU4twDKJ7RjQeadv_5sZN6DdgGQ
https://indonesiaexpres.co.id/2019/12/17/tidak-ada-penambahan-pasukan-di-sugapa-personillakukan-patroli-jaga-stabilitas-keamanan/
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2. Ada Buaya di Sungai Kahayan Palangkaraya

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa terdapat buaya di Sungai
Kahayan, Palangkaraya. Informasi tersebut berisi himbauan kepada warga Palangkaraya
khususnya warga yang tinggal di dekat Jembatan Kahayan untuk hati-hati dan jangan
membiarkan anak-anak untuk mandi di sungai.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut
dibantah oleh Humas Polda Kalimantan Tengah dalam postingannya di akun Twitternya yang
mengatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sampai saat ini tidak ditemukan
adanya buaya di Sungai Kahayan atau di bawah Jembatan Kahayan Kota Palangkaraya.
Link Counter:
https://twitter.com/Humas_Polda_Ktg/status/1205467148891508737?s=19
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3. Foto Tikus Kadal yang Cacat

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah gambar di media sosial yang menunjukkan kasus keanehan hewan
pada Tikus Kadal yang cacat. Versi lain mengklaim foto itu menunjukkan bayi kambing cacat,
kambing setan atau bahkan spesies mutan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya itu bukanlah binatang yang nyata. Foto itu hanyalah
mainan yang dibuat untuk film fitur Magic Mentah berbasis fiksi ilmiah yang disebut Amsteroid
(2018). Dalam film foto itu menunjukkan Leelyah, seekor hewan aneh yang mengendus
orang-orang yang menyerap materi gelap ke dalam tubuh mereka. Leelyah sedikit cacat
karena proses rekayasa genetika.
Link Counter:
http://www.hoaxorfact.com/science/animal-oddity-deformed-lizard-rat-photograph.html
http://www.hettmerfx.com/hettmermagicmentah/
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4. KRI Nusantara Adalah Kapal Induk Terbesar Di Dunia Milik Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Telah diunggah sebuah video pada platform Youtube yang menampilkan sebuah Kapal besar
dengan klaim bahwa Kapal tersebut adalah KRI Nusantara yang merupakan Kapal Induk
terbesar milik Indonesia dan dikerjakan oleh PT PAL.
Faktanya setelah ditelusuri Kapal tersebut bukanlah KRI Nusantara dan bukan milik
Indonesia, melainkan Kapal Liaoning. Kapal Induk milik Tiongkok China bertenaga nuklir
tersebut diproduksi oleh Korporasi Industri Perkapalan China.
Link Counter:
https://internasional.kompas.com/read/2019/02/07/14100291/empat-kapal-induk-china-disebu
t-bakal-bertenaga-nuklir-demi-imbangi-as?page=all
https://manado.tribunnews.com/2018/03/01/china-berambisi-buat-kapal-induk-nuklir-as-khaw
atir
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_induk_Tiongkok_Liaoning
https://dunia.tempo.co/read/1203096/as-ungkap-cina-bangun-kapal-induk-terbesar-ini-rincian
nya
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5. Tanggul Sungai Cisanggarung Jebol

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video di Youtube yang berisi jebolnya tanggul Cisanggarung. Video tersebut
memperlihatkan derasnya air berwarna coklat turun ke kawasan wisata. Terlihat seorang
wanita mondar-mandir di atas jembatan kayu.
Dilansir dari detik.com, pengelola Wisata Curug Batu Templek Nikolas membantah yang
menyebutkan bahwa tanggul jebol. Nikolas mengatakan debit air di sungai tersebut memang
besar dari kemarin. Nikolas menyebut, air yang deras berwarna coklat tersebut juga tidak
masuk ke area permukiman.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4826008/viral-video-tanggul-sungai-cisanggarung-j
ebol-ini-faktanya
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6. Cacing Berkembang di Mata Karena Mengucek Setelah Memegang
Kucing/Anjing

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video sebuah tindakan operasi adanya cacing
didalam mata seseorang disebabkan karena setelah memegang kucing atau anjing dan tanpa
sadar mengucek mata tanpa cuci tangan terlebih dulu. Sehingga kotoran bulu kucing atau
anjing menyebabkan cacing berkembang biak pada mata.
Memang benar bahwa video tersebut adalah operasi pengangkatan cacing Loa Loa
sepanjang 20 cm dari mata manusia. Cacing ini awalnya terlihat di Afrika Barat. Namun faktor
pemicunya adalah lalat bakau atau lalat rusa. Lalat tersebut menyebabkan luka terkoyak
pada kulit untuk mengalirkan darah dan dalam proses mentransfer organisme. Cacing Loa
Loa dapat bermigrasi ke mata, paru-paru, jantung, dan di bawah kulit di mana ia dapat
muncul sebagai nodul subkutan yang disebut ‘pembengkakan calabar’.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/12/17/salah-cacing-berkembang-di-mata-karena-mengucek-sete
lah-memegang-kucing-anjing/?fbclid=IwAR114dR2lbU09sTgvqaouQiJqHEg78oaVoFYEr0xJtl
5d30DT-4jQsGUFPM
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7. Gadis Papua Dihamili Oleh Para Militer dan Polisi Kemudian Ditelantarkan.

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah postingan yang mengatakan bahwa "Para Militer dan
Polisi di Papua rencana terselubung menghamili Gadis gadis Papua dan terlantarkan"
Setelah ditelusuri, isu tersebut merupakan isu sejak beberapa bulan lalu yang dibuat oleh
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua untuk memfitnah atau menuding anggota militer.
Karena terus dituding TNI akhirnya bocorkan video rekaman kegiatan mereka di Nduga.
Dalam video tersebut nampak anggota TNI tengah mengajarkan pola hidup sehat pada
anak-anak dengan melatih cara bercuci tangan yang benar. Tak hanya itu, sejumlah potret
keakraban anggota TNI dengan warga lokal yang terdiri dari anak-anak dan wanita dewasa
juga nampak dalam video tersebut.
Link Counter:
https://aceh.tribunnews.com/2019/06/30/dituduh-kkb-papua-perkosa-wanita-dan-anak-anak-t
ni-bongkar-rekaman-video-aktivitas-di-nduga?page=all

175

8. Inilah Perubahan Besar Yang Telah Dilakukan Anies

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan narasi dan perbandingan foto antara Anies Baswedan dengan Ahok,
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya.
Faktanya foto yang diunggah merupakan foto Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ketika
sedang memantau tumpukan sampah di muara Sungai Cikapundung, Kampung Cijagra
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat pada 25 Maret 2018. Narasi yang
diunggah pun tidak sesuai dan tidak ada kaitannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan.
Link Counter:
https://foto.tempo.co/read/40362/lautan-sampah-sambut-kedatangan-aher-dan-deddy-mizwar
#foto-5
http://bbwscitarum.com/2014/11/28/profil/
https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan
-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/
https://news.detik.com/foto-news/d-3899152/before-after-hulu-citarum-yang-diserbu-prajurit-m
aung-siliwangi/5
https://turnbackhoax.id/2019/12/17/salah-inilah-perubahan-besar-yg-telah-dilakukan-anies/?fb
clid=IwAR1D7tpBa31MK1w7-d0gar3DkC_T1hD9HWLDRQ6jICnAuiChkBQbEKtXCiA
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9. Heboh Video OTT Juliarti Mantan Bupati Sambas

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus penyuapan di sebuah
rumah makan. Video berdurasi 3 menit 7 detik itu memperlihatkan petugas berpakaian bebas
menggeledah tas seorang perempuan. Perempuan berjilbab yang digeledah tasnya disebut
adalah Juliarti Djuhardi Alwi, mantan Bupati Sambas, Kalimantan Barat.
Setelah dilakukan penelusuran oleh anggota Tim Hoax Crisis Centre (HCC) Kalbar, faktanya
video yang beredar ini bukan OTT terhadap Juliarti Djuhardi Alwi mantan Bupati Sambas.
Reinardo Sinaga, Ketua Umum HCC Kalbar mengatakan, dari dialek dan visual yang terekam
dalam video tersebut itu bukan terjadi wilayah Kalimantan Barat. Hasil penelusuran lainnya
yang menguatkan OTT itu bukan di Kalbar adalah, setelah ditemukan video yang sama di
platform Youtube. Kanal Rafflesia Arnoldi Bengkulu yang mengunggah video itu pada 30 Juli
2019 dengan judul "Detik-detik penangkapan (OTT) Oknum LSM yang diduga melakukan
pemerasan terhadap Kepala Desa". Dalam unggahannya, kanal ini menuliskan deskripsi:
"Detik-detik penangkapan (OTT) Oknum LSM yang diduga melakukan pemerasan terhadap
Kepala Desa di Rumah Makan Setia Utama Pasar Kepahiang, Selasa (30/7/2019). Jaksa
berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak Rp 30 juta."
Link Counter:
https://nasional.okezone.com/read/2019/12/17/337/2143136/heboh-video-ott-juliarti-mantan-b
upati-sambas-ini-faktanya
https://pontianak.tribunnews.com/2019/12/17/hoax-video-ott-mantan-bupati-sambas-hcc-kalb
ar-ungkap-fakta-sebenarnya
https://www.youtube.com/watch?v=cCTSaWUcbN0
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10. Atasi Gigitan Ular Berbisa Pakai Bawang

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah informasi mengenai pengalaman pribadi seseorang saat mengatasi gigitan ular
berbisa beredar di media sosial. Dalam informasi itu disebutkan bahwa untuk mengatasi
gigitan ular berbisa cukup dengan bawang merah yang dikunyah dan ditempelkan pada
bekas gigitan makan akan sembuh seketika.
Dilansir dari Tempo.com, pakar gigitan ular berbisa Tri Maharani mengatakan isi pesan
tersebut tidak benar. Tri menjelaskan bahwa hal yang dilakukan ketika terkena gigitan ular
adalah harus tenang, setelah itu harus memasang bidai untuk mengurangi pergerakan bagian
yang digigit ular. Dan segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat seperti Puskesmas
atau rumah sakit. Tri menjelaskan bahwa untuk membuat bagian yang digigit ular berbisa
tidak bergerak, bisa menggunakan kayu, bambu atau kardus, atau sesuatu bersifat rigid
untuk membuat tangan dari penderita tidak bergerak. Selanjutnya Tri juga menjelaskan
melalui sebuah poster jika ketika tergigit ular berbisa jangan dihisap atau disedot, jangan
ditoreh atau dikeluarkan darahnya, jangan dipijat, jangan diikat dan jangan menggunakan
obat herbal.
Link Counter:
https://tekno.tempo.co/read/1284850/viral-pesan-atasi-gigitan-ular-berbisa-pakai-bawang-pak
ar-salah/full&view=ok
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1. Panggilan Interview PT INKA 25 November 2019

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar mengenai surat panggilan interview yang mengatasnamakan PT Industri Kereta Api
Indonesia (INKA). Dalam surat tersebut menyebutkan biaya administrasi termasuk tiket pulang/pergi,
hotel, antar/jemput dan konsumsi untuk peserta seleksi menjadi tanggung jawab pihak PT Industri
Kereta Api Indonesia. Namun dijelaskan dalam surat itu, pada pelaksanaannya biaya administrasi
tersebut menggunakan sistem penggantian atau refund dan akan diganti oleh pihak PT Industri Kereta
Api Indonesia.
Mengenai kabar yang beredar tersebut, PT INKA memberikan klarifikasi melalui akun Twitternya
bahwa PT INKA (Persero) tidak pernah bekerjasama dengan agen perjalanan/travel manapun dan
seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun.
Link Counter :
https://twitter.com/ptinka/status/1197787990006743040
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2. Surat Panggilan Tes Interview Mengatasnamakan PT PPI Persero

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah surat di media sosial yang mengatasnamakan PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia (PPI) Persero. Surat itu berisi undangan kepada peserta tes calon Karyawan PT PPI Persero
untuk menghadiri tes interview yang dilaksanakan pada tanggal 16 & 17 Desember 2019 yang
bertempat di Jl. Rajawali Kota Surabaya, Jawa Timur.
Terkait informasi tersebut, PT PPI Persero melalui laman Twitternya menegaskan bahwa informasi itu
tidak benar. Proses rekrutmen & seleksi calon pegawai yang mengatasnamakan dan menggunakan
identitas PT PPI itu adalah modus penipuan. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih
berhati-hati dan waspada atas segala bentuk penipuan.
Link Counter :
https://twitter.com/PpiPersero/status/1206501384448696320
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3. Perpustakaan Islam di Korea Selatan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah foto berupa bangunan yang di dindingnya
memiliki bentuk tulisan arab yang diklaim sebagai perpustakaan Islam di Korea Selatan. Dalam
postingan tersebut ditambahkan keterangan "islamic library located in South Korea".
Dilansir dari factcheck.afp.com, klaim tersebut tidak benar. Setelah melakukan penelusuran foto asli
dinding pada bangunan tersebut tidak ada tulisan arabnya. Foto asli sebuah bangunan di Korea
Selatan yang di situs web untuk studio desain yang berbasis di London DaeWha Kang Design. Pada
halaman web menyatakan bahwa : “The Rainbow Building adalah bangunan serba guna di Paju Book
City, Korea Selatan. Blok sederhana dari batu dan kaca menciptakan pernyataan visual yang berani
dengan garis-garis sederhana dan tekstur yang kaya, menonjol dari bangunan sekitarnya yang
eklektik.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/photo-shows-building-south-korea-it-has-been-doctored-include-arabic-writin
g
https://www.daewhakang.com/project/rainbow-publishing-house/
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4. Ibu-Ibu Sedang Menanam Bunga Di Tengah Jalan Pada Saat Kondisi Jalan Tol
Macet

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar video dan narasi seorang ibu-ibu sedang menanam bunga di tengah jalan pada saat kondisi
jalan tol macet.
Fakta sebenarnya ibu-ibu di dalam video tersebut bukan menanam bunga di tengah jalan melainkan
mencuri bunga pada saat kondisi jalan tol sedang macet. Menurut Humas PT Jasamarga Pandaan Malang, Agus Tri, aksi ibu-ibu itu diperkirakan terjadi pada akhir pekan lalu saat arus kendaraan
menuju Malang sedang padat. Dan informasi terakhir Polisi sudah mengantongi identitas perempuan
tersebut.
Link Counter:
https://jabar.tribunnews.com/2019/12/17/viral-ibu-ibu-curi-bunga-di-jalan-tol-saat-macet-identitasnya-su
dah-diketahui-polisi
https://jatim.suara.com/read/2019/12/16/152655/video-emak-emak-curi-bunga-di-jalan-tol-viral-ini-cerit
a-sebenarnya
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5. Meminum Obat Batuk dengan Jumlah Banyak Bisa Menambah Kekuatan Fisik

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah sebuah informasi kesehatan yang memberikan keterangan bahwa mengkonsumsi obat
batuk dengan jumlah banyak dapat menambah kekuatan fisik.
Faktanya menurut penelusuran cek fakta liputan6.com informasi mengenai obat batuk dapat
menambah kekuatan fisik tersebut adalah tidak tepat. Dijelaskan oleh Farmakologi Universitas
Indonesia dr Nafrialdi, Ph.D. SpPD. Menurutnya, obat batuk jenis cair yang bisa diminum dan mudah
didapat itu mengandung dextromethorphan, kandungannya bisa membuat orang kecanduan.
Sehingga, apabila tidak dikonsumsi, bisa membuat mereka yang kecanduan tersiksa. Adapun klaim
bahwa mengkonsumsi obat batuk dengan jumlah banyak bisa menambah kekuatan fisik tersebut
tidaklah memiliki sumber kredibel, hal tersebut hanya bisa menyebabkan kecanduan.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4135616/cek-fakta-benarkah-ada-kandungan-obat-kuat-dalam
-obat-batuk
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6. Sholawat Kok Dilarang

Disinformasi

Penjelasan:
Sempat viral beredar di media sosial sebuah sepanduk bertuliskan "Larangan Bersholawat" di tempat
terbuka.
Faktanya, kata larangan di spanduk tersebut bukan berarti tidak diperbolehkan, melainkan merupakan
nama sebuah Kecamatan di wilayah Tangerang, Banten. “Larangan Bersholawat” tepatnya adalah
serangkaian acara yang digagas oleh Kecamatan Larangan untuk mengajak warga kota Tangerang
bersholawat bersama-sama. Meskipun banyak yang mengunggahnya dengan tujuan lelucon lantaran
tulisan "Larangan Bersholawat" yang dianggap multi tafsir.
Link Counter:
https://www.bacatangerang.com/cuma-di-tangerang-ada-larangan-bershalawat/
https://bangka.tribunnews.com/2017/12/18/foto-spanduk-larangan-bersholawat-postingan-ustaz-yusufmansur-sempat-bikin-salah-paham
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7. Kulit Gelap Lebih Aman dari Kanker Kulit

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kabar bahwa memiliki kulit gelap lebih aman dari kanker kulit. Sebuah akun Facebook dalam
unggahannya menjelaskan beberapa keuntungan memiliki kulit berwarna gelap di antaranya memiliki
melanin (pigmen atau zat warna gelap) yang lebih banyak sehingga mengurangi resiko terkena kanker
kulit.
Faktanya, dokter kulit di University of California, San Fransisco (UCSF), dr. Jenna Lester menjelaskan
hal tersebut tidak benar. Terlalu banyak terpapar sinar matahari juga dapat menyebabkan masalah
umum (hiperpigmentasi dan melasma), tidak terkecuali orang yang berkulit gelap. Kulit gelap yang
tidak terlindungi dari sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Dr. Maritza Perez, Profesor
Dermatologi di Columbia University pun turut menjelaskan bahwa walaupun kanker kulit lebih rentan
dialami oleh orang-orang berkulit cerah, namun memiliki lebih banyak melanin tak berarti lebih aman
dari kanker.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4699958/kulit-gelap-lebih-aman-dari-kanker-kulit-ini-faktan
ya?utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=facebook&utmcontent=detikhealt
h&fbclid=IwAR1W7ZEO4XdT0qBxxbrGr6chjmDiWv2aTZi2koiYdZStg1DYQ3qwHSzDamA
https://www.merdeka.com/sehat/sejumlah-mitos-salah-mengenai-kanker-yang-terlanjur-beredar-di-mas
yarakat.html
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8. Foto-foto Perlakuan Pemerintah Cina di Kamp Muslim Uighur

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sejumlah foto yang diklaim berisi perlakuan Pemerintah Cina di
Kamp Muslim Uighur dengan narasi awal “Masih adakah rasa kemanusiaan di hati kalian? Sedih
banget melihat cara muslim Uighur diperlakukan oleh pemerintah Cina. Sejarahnya, Xinjiang
sebetulnya dulu bukan merupakan bagian dari Cina, melainkan bagian dari Turkistan.”
Faktanya, narasi yang menyertai foto-foto perlakuan Pemerintah Cina di Kamp Muslim Uighur
merupakan narasi yang menyesatkan. Dari hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa;
(1) Foto yang memperlihatkan tindakan represi oleh otoritas Cina terhadap Wang Shuangyan, seorang
penganut Kristen Protestan, yang menjadi salah satu delegasi Kongres Dunia ke-3 tentang
Evangelisasi di Cape Town, Afrika Selatan pada Oktober 2010. Partisipasi para delegasi itu dilarang
oleh polisi Cina;
(2) Foto yang memperlihatkan polisi Cina yang mendorong para wanita Uighur yang melakukan protes
di sebuah jalan di Urumqi, Xinjiang, Cina, pada 7 Juli 2009. Ratusan warga Uighur berunjuk rasa
setelah kerabat mereka ditahan oleh pihak berwenang;
(3) Foto aksi teatrikal seorang wanita yang memperlihatkan penganiayaan terhadap para pengikut
Falun Gong di Cina. Aksi itu dilakukan di Lapangan Xinyi dekat Taipei 101, Taiwan pada 20 Juli 2008;
(4) Foto ini diambil pada 20 April 2001 ketika seorang tahanan wanita dibawa oleh petugas untuk
dieksekusi. Sebelumnya, wanita tersebut dijatuhi hukuman mati dalam rapat umum di Beijing, Cina.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/528/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-foto-perlakuan-pemerintah-cinadi-kamp-muslim-uighur

186

Laporan Isu Hoaks 20 Desember 2019

1. Prabowo Ditekan Beli Pesawat Tempur Made in China

Hoaks

Penjelasan :

Beredar di sosial media Facebook hasil tangkapan layar sebuah artikel dengan judul "Viral
Menhan Prabowo Ditekan Beli Pesawat Tempur Made in China". Narasi pada unggahan
tersebut juga mencatut nama purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal. Dalam pesan
yang beredar itu dikatakan Prabowo ditekan untuk menandatangani pembelian pesawat
tempur milik China.
Setelah ditelusuri, dilansir dari Wartaekonomi.co.id, Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang
Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar, mengatakan bahwa
informasi yang beredar viral mengenai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditekan oleh
otoritas China untuk membeli Alutsista asal Negeri Tirai Bambu itu, tidak benar. Dahnil Azhar
mengatakan "Hoaks broadcast-broadcast (pesan berantai), tidak ada perjanjian pembelian
pesawat tempur dengan China. Pak Prabowo tentu tidak pernah bisa ditekan oleh siapa pun."
Link Counter :

https://www.wartaekonomi.co.id/read262536/viral-prabowo-ditekan-china-beli-pesawat-tempur
-hoaks.html
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1192864-viral-menhan-prabowo-ditekan-harus-beli-pesa
wat-tempur-china
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2. Indonesia Absen dari KTT di Kuala Lumpur

Hoaks

Penjelasan:

Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah postingan yang bertuliskan "KTT
Kuala Lumpur Indonesia Absen Ada Apa dg mu?"
Faktanya dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur (KL Summit), yang berlangsung di
Kuala Lumpur Convention Center (KLLC) pada 19-21 Desember 2019, Indonesia semula
akan diwakili oleh Presiden Maruf Amin. Namun belakangan Wapres Maruf Amin dikabarkan
kelelahan, sehingga delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi.
Link Counter:

https://www.alinea.id/dunia/pemimpin-negara-muslim-kumpul-di-malaysia-arab-saudi-absen-b
1XrA9pXw
https://khazanah.republika.co.id/berita/q2qumc366/ktt-kuala-lumpur-dihadiri-56-negara-musli
m
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3. 12 Tempat Rawan Begal Sadis di Kota Surabaya

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi 12 tempat rawan begal
sadis di Kota Surabaya. Dalam pesan tersebut juga mencatut nama Kapolrestabes Surabaya,
Kombes Pol Sandi Nugroho.
Faktanya dilansir dari Kompas.com, Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya AKP M. Akhyar
mengatakan bahwa informasi mengenai 12 tempat rawan begal sadis di Surabaya tersebut
tidak benar atau hoaks. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa Kapolrestabes Surabaya
Kombes Pol Sandi Nugroho tidak pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Pihaknya juga
sangat menyayangkan terkait adanya informasi menyesatkan tersebut. Beliau juga
menegaskan bahwa pada saat ini kondisi dan situasi di Surabaya khususnya, dipastikan
dalam keadaan aman dan kondusif.
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/142203865/beredar-pesan-12-tempat-rawan-b
egal-sadis-di-surabaya-polri-itu-hoax?page=all#page2
https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/229937-Beredar-Info-Jalur-jalur-Rawan-Beg
al-di-Surabaya,-Kapolrestabes:-Itu-Hoaks
https://detiknews.id/hot/terkait-berita-hoax-kapolrestabes-surabaya-angkat-bicara/
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4. Surat Berisi Cuti Libur Natal Tanggal 23 dan 24 Desember 2019

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah surat keputusan bersama yang mengatasnamakan Menteri Agama Fachrul
Razi. Dalam surat yang beredar tertulis bahwa cuti bersama Hari Raya Natal jatuh pada
tanggal 23 - 34 Desember 2019.
Faktanya dilansir dari Kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Data dan
Informasi Kemenag RI, Ali Rokhmad mengungkapkan bahwa adanya cuti Hari Raya Natal
tanggal 23 dan 24 Desember 2019 adalah tidak benar atau hoaks. Menurut Ali, Surat
Keputusan Bersama (SKB) yang benar terkait cuti Hari Raya Natal jatuh pada Selasa, 24
Desember 2019. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenpanRB) melalui akun media sosial resminya juga membantah surat edaran
tersebut.
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/19/183702665/hoaks-surat-berisi-cuti-libur-natal-t
anggal-23-24-desember-2019
https://www.facebook.com/kempanrb/posts/1359515204220225
https://twitter.com/kempanrb/status/1207547134037254144
https://turnbackhoax.id/2019/12/20/salah-surat-berisi-cuti-libur-natal-tanggal-23-24-desember2019/
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5. Genangan Air di Gedung Graha CIMB Niaga karena Kelalaian Pemprov
Menjaga Saluran Air

Disinformasi

Penjelasan :
Ramai beredar di media sosial Twitter tentang postingan video yang memperlihatkan adanya
genangan air yang masuk ke gedung Graha CIMB Niaga. Dalam unggahan yang beredar,
warganet menganggap kejadian tersebut terjadi karena kelalaian dari Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga saluran air sehingga air hujan meluap dan masuk ke
area gedung.
Menanggapi informasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan masuknya air bukan
karena kesalahan Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta menyebut pengelola gedung sudah
mengakui ada kesalahan. Mereka pun sudah mengirim surat permohonan maaf kepada Wali
Kota Jakarta Selatan Marullah Matali. Dalam surat tertanggal 18 Desember 2019 itu, PT
Grahaniaga Tatautama meminta maaf dan menjelaskan penyebab genangan tersebut karena
adanya penyumbatan pada lubang-lubang pembuangan air di area merokok Lower Garden
Graha CIMB Niaga yang disebabkan oleh bekas puntung rokok, gelas plastik, dan bungkus
plastik yang dibuang secara sembarangan. Pihak PT Grahaniaga Tatautama menegaskan
penyebab utama masuknya air bukanlah berasal dari air hujan yang meluap dari saluran kota
jalan protokol Jendral Sudirman dan kawasan SCBD.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4829610/viral-genangan-di-graha-cimb-pemprov-tanggung-jaw
ab-pengelola-gedung/
http://www.rmoljakarta.com/read/2019/12/18/60523/Viral-Video-Genangan-Di-Graha-CIMB-Ni
aga-Sudirman,-Pengelola-Minta-Maaf-Ke-Walikota-Jaksel-
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6. Muslim Uighur Ditelanjangi dan Dicambuk Aparat Tiongkok

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang memperlihatkan tiga pria tanpa pakaian
sedang dicambuk menggunakan selang air. Pengunggah video tersebut memberi caption
bertuliskan "Muslims In China" dan dikaitkan dengan isu konflik muslim minoritas Uighur di
Xinjiang, Tiongkok.
Faktanya, video yang berisi penyiksaan tiga orang pria tersebut tidak ada hubungannya
dengan konflik muslim Uighur di Tiongkok. Peristiwa yang terjadi di dalam video itu bukan di
Tiongkok, melainkan di Indonesia. Ketiga pria tersebut merupakan pelaku begal yang
ketahuan dan ditangkap warga.
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOXDomb-muslim-uighur-ditelanjangi-dan-dicamb
uk-aparat-tiongkok-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4131994/kala-video-dari-indonesia-mendunia-sebag
ai-hoaks
https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/19/duh-tiga-remaja-ditelanjangi-dicambuk-selang
-video-jadi-viral-medsos
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7. Anies: Siapa Yang Bisa Ngatasin Banjir, Nabi Nuh Saja Nyerah

Disinformasi

Penjelasan :
Telah Beredar postingan di media sosial Twitter dengan narasi “Anies: Siapa Yang Bisa
Ngatasin Banjir, Nabi Nuh Saja Nyerah”.
Faktanya dilansir dari Tempo.co, narasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
mengatakan tidak ada yang bisa mengatasi banjir termasuk Nabi Nuh merupakan narasi yang
keliru. Narasi itu berasal dari artikel di blog Reportase3. Namun, blog tersebut mengambil
berita dari situs Tribunnews dan menambahkan paragraf baru berisi narasi yang tidak pernah
diucapkan oleh Anies. Judul berita di Tribunnews pun telah diubah oleh blog tersebut.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/530/fakta-atau-hoaks-benarkah-anies-baswedan-sebut-tak-ad
a-yang-bisa-atasi-banjir-termasuk-nabi-nuh
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/12/anies-baswedan-saya-bertanggung-jaw
ab-atas-banjir-kemarin

193

8. Ambulans NU Bantuan dari China Dikaitkan Dengan Penindasan Muslim Uighur

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Twitter, postingan gambar ambulans NU bantuan dari
China, yang narasinya menyatakan bahwa Paham kan mengapa NU tidak bersuara
penindasan Muslim Uighur.
Faktanya, Baidowi Masduki selaku Wasekjen PBNU membantah anggapan bantuan mobil
ambulans dari China tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran HAM China terhadap
muslim Uighur. Adapun terkait bantuan mobil ambulans tersebut yaitu bantuan untuk
kemanusiaan.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/pbnu-jelaskan-ambulans-bantuan-dari-china-tak-terkaituighur-1sTTFCmGbeA
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9. Foto Kura-kura Menunggangi Ubur-ubur

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar foto di media sosial Twitter yang memperlihatkan seekor kura-kura sedang
menunggangi ubur-ubur. Pemilik akun memberikan keterangan bahwa aksi kura-kura
tersebut diabadikan oleh fotografer bawah laut.
Faktanya, setelah melakukan penelusuran diketahui kura-kura dalam foto yang dimaksud
hanyalah mainan belaka, bukan kura-kura sungguhan. Foto aksi kura-kura menunggangi
ubur-ubur itu diulas oleh situs twistedsifter.com pada tahun 2012 lalu dan menyebutkan
bahwa kura-kura dalam foto tersebut adalah mainan.
Link Counter:
https://twistedsifter.com/2012/09/picture-of-the-day-turtle-riding-a-jellyfish/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/20/12/2019/kura-kura-mainan-di-atas-ubur-ubur/
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10. Konstruksi Tol Jakarta-Cikampek II (Japek) Membahayakan

Disinformasi

Penjelasan:
Ramai di media sosial informasi yang menjelaskan mengenai Tol Jakarta-Cikampek II
(Elevated) atau Tol Japek Layang, tak sedikit tanggapan Warganet yang menilai konstruksi
jalan Tol tersebut membahayakan penggunanya, karena bergelombang dan memiliki
sambungan jalan yang terlalu banyak.
Faktanya dijelaskan oleh Pimpinan Proyek Area 1 PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
(JJC) Prajudi mengatakan, tol ini dibuat naik turun karena mengikuti struktur yang ada di
bawahnya, tetapi walaupun demikian pengerjaan Tol Jakarta-Cikampek II secara geometrik
jalan sudah didesain memenuhi kaidah teknis dan tetap aman, juga tidak membahayakan.
Namun dihimbau kepada pengguna jalan Tol Japek agar selalu berhati-hati dan mengikuti
aturan kecepatan 60-80 km/jam maksimum juga memperhatikan faktor angin.
Link Counter:
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4824538/tol-japek-layang-bergelombang-aman-nggak
-sih
https://www.merdeka.com/uang/mengungkap-alasan-tol-layang-jakarta-cikampek-dibangun-b
ergelombang.html
https://properti.kompas.com/read/2019/12/16/204704321/viral-foto-tol-layang-cikampek-berge
lombang-ini-penjelasannya?page=all
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11. Ini Akibat Buang Sampah Sembarangan dan Pilih Gabener Sembarangan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial unggahan foto bundaran semanggi banjir dan dikaitkan dengan
memilih gubernur sembarangan.
Faktanya foto yang diunggah merupakan kejadian banjir di Semanggi tahun 2013. Banjirnya
Semanggi disebabkan jebolnya BKB (Banjir Kanal Barat) di Latuharhary.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/01/17/ini-penyebab-banjir-di-bundaran-hi-tidak
-surut-surut
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/01/18/mgti0l-ini-dia-alasan-bundaran-hi-b
anjir-menurut-bnpb
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Laporan Isu Hoaks 21 Desember

1. Surat Undangan Bimtek Penetapan Desa Penerima Bantuan Pemerintah
Mengatasnamakan Ditjen PPMD Kemendes

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar surat undangan digital yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Surat tersebut berisi
undangan bimbingan teknis dan penetapan bantuan Pemerintah program inovasi Desa yang
ditujukan kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Faktanya, surat undangan tersebut adalah palsu dan tidak resmi. Hal tersebut ditegaskan
oleh Direktorat PMD Ditjen PPMD Kemendesa PDTT dalam postingan di akun Instagramnya
yang mengatakan bahwa Ditjen PPMD tidak pernah menerbitkan surat tersebut.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B6FmEPlD5Vs/
https://www.instagram.com/p/B6HRlmJJ6mi/?igshid=1rcie3f5u5c7s
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2. Surat Edaran Mengatasnamakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar surat edaran yang mengatasnamakan Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dengan perihal inventaris data perusahaan untuk pelaksanaan peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun 2018 dan ditujukan kepada Kepala Instansi DPM-PTSP Provinsi , Kabupaten
dan Kota.
Faktanya, surat edaran tersebut adalah palsu. Hal tersebut dibantah oleh pihak BPKM dalam
postingan di akun Instagram resminya yang mengatakan bahwa surat tersebut adalah hoaks.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B6R0rDLg8AU/?igshid=1dqkp7tk3yzqq
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3. Upaya Pembunuhan Pangeran Arab Saudi

Hoaks

Penjelasan:
Beredar video di media sosial Facebook dengan judul detik-detik upaya pembunuhan
Pangeran Arab Saudi.
Faktanya bahwa video tersebut adalah Parade Militer Otoritas Pengawal Emiri dalam
melindungi seorang tokoh penting dari upaya pembunuhan. Parade tersebut merupakan
salah satu agenda kegiatan dari pada Pameran Pertahanan dan Penerbangan Teluk di
Kuwait pada tanggal 10-12 Desember 2019. Jadi, kabar tentang adanya upaya pembunuhan
terhadap pangeran Arab Saudi itu tidak benar atau hoaks.
Link Counter:
https://twitter.com/AlhadathQ8/status/1205192184812752899
https://turnbackhoax.id/2019/12/21/salah-upaya-pembunuhan-pangeran-arab-saudi/
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4. Polisi China Mencekik Seorang Wanita Uyghur

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar video di media sosial tentang polisi China mencekik seorang wanita Uyghur di
tempat umum.
Faktanya setelah ditelusuri bahwa video tersebut ternyata keliru. Informasi ini dikutip dari
situs dailymail.co.uk dengan judul artikel "Chinese policeman pins down a drunk woman by
putting his knee on her neck, sparking public anger over police brutality" yang dimuat pada
tanggal 11 Desember 2018. Jadi, video Polisi yang mencekik seorang wanita dengan kakinya
tidak terkait dengan aksi kekerasan terhadap etnis Uyghur.
Link Counter:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6483161/Chinese-policeman-pins-drunk-woman-putti
ng-knee-neck-pushed-hit-him.html
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5. Patung Bawah Laut yang Terletak di Laut Karibia Untuk Menghormati
Budak-budak Afrika yang Terlempar ke Laut

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di Instagram foto patung-patung di bawah Laut Karibia yang
diklaim sebagai penghormatan untuk budak-budak Afrika yang terlempar ke laut dari kapal
budak.
Dilansir dari factcheck.afp.com, foto-foto ini sebenarnya diambil di Molinere Underwater
Sculpture Park, sebuah situs snorkeling di lepas pantai Grenada. Seperti diberitakan di
berbagai pos, patung-patung tersebut memang berada di Laut Karibia. Tautan ke
perdagangan budak jelas telah menyebar luas sejak taman patung dibangun pada tahun
2006, karena seniman yang menciptakannya, pemahat Inggris, fotografer dan pencinta
lingkungan Jason deCaires Taylor, mengklarifikasi pada tahun 2012 bahwa mereka tidak
dimaksudkan sebagai penghormatan semacam itu.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/these-statues-were-not-intended-tribute-drowned-slaves-artist-glad-t
hey-are-stimulating-debate
https://www.puregrenada.com/explore/scuba-diving/underwater-sculpture-park/#
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6. Viral Foto Pasangan Pacaran dari Jaman Sekolah Sampai Memiliki Anak

Disinformasi

Penjelasan:
Media sosial Twitter diramaikan dengan unggahan foto sepasang kekasih yang sedang
menggendong seorang anak kecil. Banyak yang mengklaim pasangan tersebut sudah
berpacaran 8 tahun sejak masih duduk di bangku sekolah sampai telah memiliki seorang
anak. Warganet yang melihat unggahan itu sontak mengucapkan selamat dan mendambakan
hubungan seperti sepasang kekasih tersebut.
Faktanya, pasangan yang ada dalam foto tersebut belum menikah. Pengunggah foto itu
mengatakan, cuitan itu dibuatnya hanya untuk bercanda. Bayi yang ada dalam foto tersebut
pun bukan anak kandungnya, melainkan sepupunya.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/internasional/2019/12/20/viral-pasangan-pacaran-8-tahun-sejaksekolah-kini-unggah-foto-gendong-anak-ini-fakta-dibaliknya
https://twitter.com/NaqibbImran/status/1207619720670662656
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7. Kura-Kura Raksasa Terdampar Di Pantai Meksiko

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial Facebook, dengan judul kura-kura raksasa terdampar
di pantai Meksiko.
Setelah dilakukan penelusuran, menemukan fakta bahwa video tersebut bukanlah di pantai
Meksiko, melainkan diambil di pantai La Parele, pulau Guadeloupe, Karibia Perancis.
Adapun gambar kura-kura tersebut terlihat seperti raksasa, karena diambil dengan jarak
sudut yang berbeda, sehingga terlihat sangat besar mirip raksasa.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/no-giant-turtle-was-not-beached-mexico-or-brazil
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/une-tortue-luth-pond-en-plein-jo
ur-sur-la-plage-de-la-perle-483956.php
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8. Fatimah Aynur, Muslimah Cantik Uighur Yang Syahid Tewas Disiksa, Diperkosa
Dan Dibunuh Oleh Komunis China

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang berisi dua buah gambar yang
diklaim merupakan foto gadis muslimah Uyghur bernama Fatimah Aynur, postingan tersebut
diiringi narasi "Inilah Fatimah Aynur, Muslimah Canti Uyghur yang syahid mempertahan Iman
islamnya. Fatimah tewas di siksa, diperkosa dan dibunuh oleh komunis china. Syurga Alloh
menantimu wahai Saudariku Aamiin. #SeveUyghur #WeStandWithUyghur"
Faktanya kedua gambar tersebut tidak saling berhubungan, foto pertama seorang wanita
menggunakan gaun panjang adalah foto model yang memperagakan gaya pakaian wanita
Uighur pada era 1910-an, sedangkan gambar kedua foto wanita yang lehernya digantung
batu bata tersebut adalah ilustrasi penyiksaan yang dialami oleh ge ling, seorang penganut
Falun Gong yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan Uighur.
Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1063579013974633/
https://www.facebook.com/xinhuanewsindonesia/posts/632286883641779
http://www.globaltimes.cn/content/1059298.shtml?fbclid=IwAR3eZtAJhTaMhpkKvDsfExKuiN0
J9jAPvBMidv3f02pZlPTx5czyLEXSoh8
https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/1/167174p.html?fbclid=IwAR1wzdJKM1lt3DTNvJ9K
xF-pgs06UvQ7t8fW9NKoNgDhhGYAeGm1rmGChOs
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9. Legenda Hello Kitty Berasal Dari Gadis Penderita Kanker Mulut dan Hello Kitty
Artinya dalam bahasa China Adalah Halo Iblis

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan yang menuliskan klaim yang menyebut bahwa Hello Kitty yang
digambarkan tidak memiliki mulut karena mengingatkan penciptanya pada anak gadisnya
yang pernah mengidap kanker mulut.
Tidak ada bukti yang menyebutkan keterkaitan Hello Kitty dengan gadis penderita kanker
mulut dengan iblis. Faktanya, karakter tersebut diciptakan pada 1974 oleh Sanrio, sebuah
perusahaan Jepang. Hello Kitty berasal dari Jepang, bukan China. Dan, tak ditemukan istilah
dalam bahasa China apapun yang mengartikan 'kitty' sebagai 'iblis'.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4139109/cek-fakta-hello-kitty-berarti-halo-iblis
https://www.snopes.com/fact-check/hello-kitty-good-bye-sou
https://www.liputan6.com/global/read/2097647/mengejutkan-hello-kitty-ternyata-bukan-kucing
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10. Kunjungan Menhan Prabowo Ke China Untuk Pembebasan Muslim Uighur Dan
Ultimatum Pemerintah China

Disinformasi

Penjelasan:
Tersebar pada salah satu grup Facebook, informasi yang menjelaskan perihal kunjungan
kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Tiongkok China dengan narasi yang
mengklaim bahwa kunjungan Prabowo tersebut untuk pembebasan warga muslim Uighur dan
mengultimatum Pemerintah China bahwa Prajurit TNI siap berperang untuk membebaskan
muslim Uighur.
Faktanya klaim tersebut tidak tepat dan tidak memiliki sumber kredibel. Kunjungan kerja
Menhan Prabowo Subianto ke Tiongkok China adalah untuk bertemu dengan Menteri
Pertahanan Nasional RRT Jenderal Wei Fenghe dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat RRT
Jenderal Xu Qiliang dan membahas kerja sama dalam bidang pertahanan juga menjalin
kemitraan Indonesia dengan Tiongkok dalam modernisasi sistem pertahanan
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4824052/menhan-prabowo-terbang-ke-china-bahas-peningkat
an-kerja-sama-pertahanan
https://www.liputan6.com/news/read/4135105/prabowo-terbang-ke-china-bahas-kerja-sama-p
ertahanan
https://nasional.okezone.com/read/2019/12/19/337/2143670/menhan-prabowo-bertemu-pimpi
nan-komisi-militer-pusat-china
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11. Kemendagri Ancam Copot Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino Di Luar
Negeri

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di salah satu media nasional berita berjudul "Kemendagri Ancam Copot Kepala
Daerah Pemilik Rekening Kasino di Luar Negeri"
Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, menjelaskan ada
kekeliruan dalam judul berita "Kemendagri Ancam Copot Kepala Daerah Pemilik Rekening
Kasino di Luar Negeri". Bahtiar mengaku tidak pernah memberikan keterangan yang
menyatakan Kemendagri akan mencopot kepala daerah pemilik rekening kasino di luar
negeri. Instansi negara yang dipimpin Tito Karnavian itu, menurut Bahtiar, hanya dapat
memberhentikan kepala daerah jika sudah ada keputusan hukum tetap.
Link Counter:
https://www.antaranews.com/berita/1213700/hoaks-kemendagri-ancam-copot-kepala-daerahpemilik-rekening-kasino
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12. 3 Juta Orang Di Inggris Masuk Islam Secara Serentak

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook link sebuah artikel yang berjudul "3 Juta Orang di Inggris
masuk Islam secara serentak Subhanallah".
Setelah ditelusuri klaim pada judul artikel yang mengatakan bahwa 3 juta orang di Inggris
masuk Islam secara serentak kurang tepat, sebab dilansir dari internasional.kompas.com,
berdasarkan data Badan Nasional Statistik (ONS) di tahun 2014 jumlah warga Muslim di
Inggris mencapai 3 juta orang. Kenaikan jumlah umat Muslim di Inggris dikarenakan oleh
imigrasi dan tingkat kelahiran.
Link Counter:
https://internasional.kompas.com/read/2016/03/02/15002671/Jumlah.Umat.Islam.di.Inggris.Te
mbus.3.Juta.Jiwa
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13. Foto Anak Berdarah Mahasiswa Poly University Korban Demo Rusuh Di
Hongkong

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi foto seorang anak berdarah pada bagian hidung
dan telinga. Anak tersebut diklaim mahasiswa Poly University korban demo rusuh di
Hongkong.
Faktanya adalah foto tersebut bukan mahasiswa Poly University korban demo rusuh di
Hongkong. Anak tersebut adalah Dicha Larasati Putri, usianya sekarang sembilan tahun, lahir
di Balikpapan, 21 juli 2010. Dicha adalah putri ketiga dari ayah bernama Mudji Purwanto dan
ibu bernama Nurlina. Pada tahun 2015, Dicha di diagnosis menderita Bernards Soulier
Syndrome, sebuah kelainan genetika yang teramat langka.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/11/23/salah-foto-anak-berdarah-mahasiswa-poly-university-korb
an-demo-demo-rusuh-di-hongkong/
https://www.facebook.com/dini.angraini.31392/posts/658344428029275
https://kaltimkece.id/mereka/humaniora/prahara-hidup-nurlina-tiga-anak-meninggal-karena-sa
kit-putri-terakhir-mengidap-kelainan-langka
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Laporan Isu Hoaks 22 Desember 2019

1. Foto “Mata Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic Ditutup Sebelah Dengan
Perban" Terkait Dengan Uighur

Hoaks

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial beberapa gambar yang 2 diantaranya adalah foto pemain
sepakbola Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic dengan narasi “Kamu tidak perlu
menjadi seorang Muslim untuk peduli dengan Uyghur, cukup jadilah manusia!
Yaa.. Manusia yang penuh dg empati, manusia yg peduli, paling tidak doakan saudara2mu di
belahan bumi lainnya yang terdzolimi, yg diperkosa hak2nya, pikirkan sedikit sj untuk
mereka.. Maka kau sudah menjadi manusia. #FreeUyghur#SaveUyghur#PrayForUyghur”
Faktanya kedua foto tersebut sudah mengalami proses penyuntingan atau manipulasi foto.
Foto yang dinarasikan ini dikaitkan peduli dengan Uighur. Sebelumnya 2 foto editan ini
pernah diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap wartawan foto Palestina , Muath Amarneh
yang tertembak polisi Israel saat tengah meliput aksi protes di kota Surif, dekat Hebron,
Palestina pada Jumat, 15 November 2019.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/11/19/salah-bintang-sepakbola-dunia-menutup-sebelah-matanya
-sebagai-dukungan-atas-penembakan-pada-wartawan-foto-palestina-muath-amarneh/
http://www.sport.net/portugal-release-new-nike-home-kit-for-2018-world-cup_701626
https://www.soccerbible.com/news/2016/zlatan-talks-a-z-brand/
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2. Surat Undangan Bimbingan Teknis Mengatasnamakan LKPP

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar surat undangan digital mengatasnamakan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Surat tersebut ditujukan kepada Direktur RSUD Raja Musa
Indragiri Hilir dengan perihal undangan bimbingan teknis katalok elektronik versi 5. Dalam
surat tersebut disebutkan bahwa pihak LKPP menanggung akomodasi dan transport untuk
satu orang peserta dan peserta tambahan menanggung sendiri.
Faktanya, surat undangan tersebut adalah palsu. Hal tersebut dibantah oleh pihak LKPP
dalam postingan di akun Twitter resminya yang mengatakan untuk selalu waspada terhadap
penipuan bermodus surat undangan palsu yang mengatasnamakan LKPP, selalu pastikan
surat/undangan resmi dikeluarkan LKPP dan LKPP tidak memungut biaya apapun dari
peserta sosialisasi/bimbingan teknis.
Link Counter :
https://twitter.com/LKPP_RI/status/1207106710722072576?s=19
https://twitter.com/LKPP_RI/status/1207106529565896704
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3. Surat Edaran Pelaporan Biodata Kepala Desa Mengatasnamakan Ditjen
PPMD Kemendes

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar surat edaran digital yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Surat tersebut berisi
perihal pelaporan biodata Kepala Desa dan ditujukan kepada Kepala Dinas PMD
Provinsi/Kabupaten.
Faktanya, surat edaran tersebut adalah palsu. Hal tersebut dibantah oleh Direktorat PMD
Ditjen PPMD Kemendesa PDTT dalam postingan di akun Instagramnya yang menyebutkan
bahwa Ditjen PPMD tidak pernah menerbitkan surat tersebut.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B6M9gJrDk0i/
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4. Ust. Aa Gym : Silahkan yang Mau Ucapkan Selamat Natal

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan singkat melalui broadcast WhatsApp yang mengatasnamakan Ust. Aa
Gym dengan judul pesan “SILAHKAN YANG MAU UCAPKAN SELAMAT NATAL”
Faktanya, melalui akun resminya Ustadz Aa Gym mengklarifikasi bahwa tulisan tersebut
bukan merupakan tulisannya. Dalam klarifikasinya, Ustadz Aa Gym sangat menyayangkan
hal ini dan tidak membenarkan perbuatan tersebut apapun niatnya. Di akhir klarifikasinya,
Ustadz Aa Gym mendoakan agar penulis dapat bertaubat dengan segera menyadari
kesalahannya serta menghimbau kepada para pembaca agar dapat bijaksana dalam
menyikapi hal ini.
Link Counter :
https://www.facebook.com/KH.Abdullah.Gymnastiar/photos/a.900705419963032/2974334609
266759/?type=3&theater
https://twitter.com/aagym/status/1208562753012547584
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5. Panggilan Seleksi Rekrutmen Karyawan PT PGN Tbk

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi berupa surat panggilan seleksi rekrutmen karyawan(i) PT PGN Tbk.
Seleksi itu akan dilaksanakan pada hari Senin, 23 Desember 2019 sampai dengan Selasa, 24
Desember 2019. Dalam surat itu juga berisi informasi terkait biaya akomodasi dan
transportasi ditanggung oleh Peserta yang nantinya akan digantikan oleh Perusahaan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya surat itu dapat dipastikan palsu. Faktanya
berdasarkan kasus-kasus sebelumnya terkait penipuan dalam perekrutan, PT PGN Tbk
menegaskan bahwa dalam melakukan perekrutan pihaknya akan mengumumkan secara
resmi melalui Koran Nasional maupun website korporat di www.pgn.co.id. Selain itu, PT PGN
Tbk tidak memungut biaya apapun dalam proses perekrutan dan tidak pernah memberikan
fasilitas transportasi dan akomodasi kepada peserta rekrutmen sebagaimana yang
disebutkan dalam kasus-kasus penipuan rekrutmen.
Link Counter :
https://careers.pgn.co.id/search-result
http://lp3m.unej.ac.id/?p=3030
https://twitter.com/gas_negara
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6. Bawang Putih Redakan Batuk dan Lebih Mujarab dari Obat Warung

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi yang diunggah oleh Facebook yang menarasikan, anak batuk
terus-terusan? ternyata bawang putih bisa meredakan batuk, lebih mujarab dari obat warung.
dan infeksi tenggorokan hanya beberapa menit, lebih cepat dari vitamin C dan
penyembuhannya lebih permanen
Faktanya, menurut Dokter Spesialis Anak dari RS Mayapada Hospital Tangerang dr. Marlyn
Cecilia Malonda, SpA. mengatakan bawang putih memang memiliki potensi untuk
meringankan gejala dan mempercepat pemulihan tubuh dari flu atau pilek. Akan tetapi, tidak
bisa diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk menyembuhkan. Sebab, belum ada
penelitian yang lebih luas mengenai efek terhadap batuk dan pilek pada anak-anak. Selain
itu, dr. Marlyn mengatakan dalam perjalanannya, bawang putih mulai diteliti karena efeknya
untuk meredakan gejala batuk dan pilek pada orang dewasa.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/17/200400565/benarkah-bawang-putih-redakanbatuk-anak-dan-lebih-mujarab-dari-obat-warung?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/18/065100965/-klarifikasi-bawang-putih-redakanbatuk-dan-lebih-mujarab-dari-obat-warung?page=2
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7. Puting Beliung di Situ Lengkong Panjalu Ciamis

Disinformasi

Penjelasan:
Diunggah sebuah video terjadinya pusaran angin di sebuah Danau atau dalam bahasa lain
disebut Situ, dengan klaim bahwa peristiwa tersebut terjadi di Situ Lengkong Panjalu
Kabupaten Ciamis Jawa Barat.
Faktanya setelah ditelusuri peristiwa yang menampilkan pusaran angin tersebut memanglah
terjadi, tetapi bukan di Situ Lengkong Panjalu melainkan terjadi di Situ Patenggang Ciwidey
Kabupaten Bandung.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4830339/puting-beliung-di-situ-patenggang-ini-penj
elasan-bmkg
https://jabar.tribunnews.com/2019/12/21/fenomena-alam-langka-pusaran-air-di-atas-situ-pate
nggang-bandung-disebut-waterspout-ini-kata-bmkg
https://tekno.tempo.co/read/1286240/cerita-saksi-angin-puting-beliung-di-situ-patenggang-ba
ndung/full&view=ok
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8. DKI Kucurkan Rp 688 Miliar Tebus Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar artikel yang berjudul "DKI Kucurkan Rp 688 Miliar Tebus Ijazah Siswa yang Ditahan
Sekolah".
Faktanya bukan Rp 688 miliar, tapi Rp 688 juta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah
mengatakan, anggaran dengan nilai Rp 688.140.775, berasal dari Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas/Bazis) DKI digunakan untuk menebus ijazah yang ditahan dari 171 siswa di ibu kota
yang berasal dari 79 sekolah swasta.
Link Counter:
https://www.vivanews.com/berita/metro/25599-dki-kucurkan-rp688-juta-tebus-ijazah-siswa-ya
ng-ditahan-sekolah
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191219172713-20-458450/dki-tebus-ijazah-anak-s
ekolah-senilai-rp36-m-sepanjang-2019
https://news.detik.com/berita/d-4828945/tebus-ijazah-tertahan-di-79-sekolah-pemprov-baznas
-dki-bayar-rp-688-juta
https://mediaindonesia.com/read/detail/278832-pemprov-dki-tebus-ijazah-untuk-171-siswa-de
ngan-biaya-rp688-juta
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9. Foto Perbudakan Libya Disiksa dan Dijual Organnya

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan berupa gambar yang dibagikan lebih dari 5.000 kali yang
berisi foto tiga orang afrika yang lolos dari perang dan kelaparan disiksa dengan disayat
perutnya dan diambil organ-organ mereka untuk dijual.
Faktanya adalah gambar tersebut yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan
orang Eritrea yang disiksa di semenanjung Sinai Mesir, bukan korban "perbudakan" di Libya.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/photograph-shows-eritrean-torture-victims-egypt-not-slaves-libya
https://www.lesinrocks.com/2015/06/01/actualite/actualite/le-prix-albert-londres-pour-un-report
age-sur-un-trafic-humain-dans-le-sinai/
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10. Jalan Sumbar Riau Putus Total di Koto Alam Kelok 17

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan mengenai jalan dari
Kelok 17 menuju Pekanbaru putus total. Disebutkan kejadian itu terjadi di jalan Sumbar Riau, Nagari Koto Alam, Limapuluh Kota.
Terkait hal tersebut, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Limapuluh Kota, Rahmadinol
membantah jalan Sumbar-Riau putus total. Menurutnya, informasi itu jelas-jelas membuat
resah masyarakat, apalagi bertepatan dengan masa libur Natal, Tahun Baru dan libur
sekolah. Diketahui, Jalan Sumbar - Riau di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto
Baru, mengalami retak dan nyaris amblas. Meski demikian, kendaraan tetap bisa melalui jalur
ini, namun dilakukan dengan sistem buka tutup. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD
Limapuluh Kota, Joni Amir menyampaikan, jalan di lokasi tersebut masih bisa dilalui
kendaraan. Namun, ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara, yakni lewat Kiliran Jao.
Link Counter :
https://padang.tribunnews.com/2019/12/22/bpbd-limapuluh-kota-bantah-jalan-sumbar-riau-put
us-total-kendaraan-masih-bisa-lewat
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Laporan Isu Hoaks 23 Desember 2019
1. Istri Gus Dur Ibu Sinta, Diberikan Mobil Oleh Deddy Corbuzier

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah video yang memperlihatkan istri dari Presiden Indonesia ke 4 Abdurrahman
Wahid yaitu Ibu Sinta Nuriyah sedang menaiki mobil dan terlihat di sampingnya ada Deddy
Corbuzier yang tampak sedang berdiri, namun video tersebut tersebar dengan klaim narasi
bahwa mobil yang dinaiki Ibu Sinta adalah pemberian dari Deddy Corbuzier.
Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dijelaskan oleh putri dari Ibu Sinta Yenny Wahid
dan Alissa Wahid pada laman nu.or.id bahwa informasi pemberian mobil dari Deddy
Corbuzier untuk Ibu Sinta Nuriyah adalah informasi yang salah.
Link Counter:
https://www.nu.or.id/post/read/114804/tidak-benar-deddy-corbuzier-beri-mobil-kepada-sinta-n
uriyah-di-hari-ibu
https://twitter.com/AlissaWahid/status/1208762862065242112
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2. Jokowi Tunda Peresmian Proyek Palapa Ring

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi foto Presiden Jokowi berdiri di depan salah satu
gerbang tol dengan isi keterangan Presiden Jokowi tunda peresmian proyek Palapa Ring.
Faktanya adalah pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Istana Merdeka Presiden
Jokowi telah meresmikan pengoperasian Palapa Ring yang menghubungkan seluruh ibu Kota
di 514 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/14/11080241/jokowi-resmikan-pengoperasian-pala
pa-ring
https://www.suara.com/tekno/2019/10/14/125614/jokowi-resmikan-peluncuran-palapa-ring
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191014101239-213-439218/jokowi-resmikan-proy
ek-palapa-ring

222

3. Undangan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian
Keuangan Terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Obligasi Daerah

Hoaks

Penjelasan:
Beredar surat undangan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan
Kementerian Keuangan Terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Obligasi Daerah. Pada surat
tersebut tertulis bahwa acara akan diselenggarakan tanggal 5 Desember 2019, bertempat di
Maharadja Hotel, Mampang Jakarta Selatan.
Faktanya situs resmi djpk.kemenkeu.go.id mengklarifikasikan bahwa surat yang beredar
tersebut merupakan surat palsu. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menghimbau
kepada Kepala Daerah beserta seluruh jajarannya untuk berhati-hati dan tidak mempercayai
surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana
Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. DJPK juga menegaskan jika
sampai saat ini tidak ada rencana untuk menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis
Obligasi Daerah di Jakarta pada Kamis, 5 Desember 2019.
Link Counter:
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=13974
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4. Akun Twitter Mengatasnamakan Halo BCA

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar akun media sosial Twitter yang mengatasnamakan Halo BCA. Akun tersebut
memiliki sejumlah pengikut sesama pengguna Twitter dan pada bio profil tercantum nomor
telepon serta nomor Whatsapp untuk layanan kontaknya.
Hal tersebut dibantah Halo BCA melalui akun Twitter resminya yang menyatakan akun resmi
Twitter Halo BCA adalah @HaloBCA yang sudah terverifikasi dengan tanda centang biru.
Pihaknya menghimbau agar nasabah tidak mudah percaya terhadap akun yang
mengatasnamakan BCA dan tidak memberikan data-data pribadi seperti nomor kartu ATM.
Link Counter :
https://twitter.com/HaloBCA/status/1207478350924533760
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5. Cara Cek Jantung Dengan Es Batu dan Air

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di Facebook tentang cara cek jantung dengan memasukkan
tangan ke wadah berisi es batu dan air.
Faktanya setelah ditelusuri, dr Ivan Noersyid, SpJP, dokter spesialis jantung dari RS Awal
Bros Bekasi Timur dan Prof Ari Fahrial Syam, Akademisi dan Praktisi Klinis yang telah
dihubungi Kompas.com sependapat bahwa ilustrasi tersebut tidak benar. Ari mengatakan,
(ilustrasi ini) hoaks. Tidak ada pemeriksaan ini di kedokteran. Ivan pun mengatakan bahwa
cara yang diilustrasikan tidak terbukti secara ilmiah, baik pada pustaka lama maupun pustaka
baru, bahkan cara itu bisa jadi berbahaya bagi pengguna karena secara medis tidak ada atau
belum terbukti ilmiah.
Link Counter :
https://sains.kompas.com/read/2019/12/21/100600523/viral-cara-cepat-cek-jantung-dengan-ai
r-dan-es-batu-ini-kata-dokter?page=all
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6. Hadiah Ulang Tahun Google Ke-21

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar beberapa link di media sosial yang berisi informasi yang mengatasnamakan
Google memberikan hadiah ulang tahun yang ke-21 berupa paket internet. Salah satu linknya
adalah https://google-birthday.online/?XL-Axiata dan ketika di klik akan berubah domain
menjadi theravinebook.com.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya dalam forum tanya jawab dengan Google di
support.google.com. Pihaknya menjelaskan bahwa jika pemberi hadiah merupakan Google,
pasti alamat domainnya adalah google.com atau google.co.id. Sedangkan informasi tersebut
bukanlah dari kedua domain Google. Jadi, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut adalah
palsu.
Link Counter :
https://support.google.com/mail/forum/AAAA2xnPleAK3aYTYOTmWg

226

7. Satu Keluarga Diusir Saat Berteduh di Pos Polisi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial yang diunggah oleh akun Facebook yang menyebutkan
bahwa ada keluarga yang berteduh di tempat pos penjagaan, dan ada Polisi ini datang bawa
mobil patroli. Dan saya langsung diusir suruh pergi dalam keadaan hujan, anak saya masih
kecil.
Faktanya setelah ditelusuri dilansir dari kompas.com, menurut Ps Kaur Subbag Humas
Polrestabes Surabaya Ipda Umam. Ia mengatakan bahwa narasi yang menyebutkan terdapat
anggota Polisi yang mengusir satu keluarga ketika sedang berteduh tersebut tidaklah benar.
Namun Ipda Umam membenarkan bahwa ada dua anggota Polisi yang mendatangi pos
pengamanan (POSPAM) tersebut.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/22/143100965/viral-satu-keluarga-diusir-saat-bert
eduh-di-pos-polisi-ini-penjelasan?page=all
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8. China Membunuh Muslim Uyghur di Turkistan Timur

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Twitter menyajikan sebuah foto yang diduga korban
terlindas oleh truk. Dalam postingan tersebut dinarasikan bahwa fasis China membunuh
muslim Uyghur di Turkistan Timur.
Faktanya, gambar yang dimuat dalam postingan tersebut bukan gambar pembunuhan
melainkan kejadian kecelakaan truk pembawa sirup. Cairan yang terlihat berwarna merah
dalam gambar tersebut adalah sirup yang tumpah dan pada gambar yang ditutupi sensor
adalah tumpukan kardus sirup yang berserakan di jalan.
Link Counter :
https://www.suara.com/lifestyle/2019/04/11/151440/viral-kecelakaan-maut-korban-terjatuh-dis
amping-truk-lihat-yang-tercecer
https://www.mobimoto.com/mobil/2019/04/11/093000/disensor-foto-kecelakaan-yang-melibatk
an-truk-ini-malah-makin-seram?utm_campaign=selengkapnya
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Laporan Isu Hoaks 24 Desember 2019
1. Setya Novanto Dikabarkan Belum Pulang ke Sukamiskin

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial mantan Ketua DPR RI Setya Novanto belum kembali ke Lapas
Sukamiskin.
Faktanya menurut Kalapas Sukamiskin Abdul Karim, kabar yang beredar tersebut tidak benar atau
hoaks. Ia menuturkan, Setnov tidak ada izin keluar Lapas Sukamiskin. Seperti diketahui, Setnov
pernah kedapatan pelesiran keluar dengan alasan izin berobat. Ia kedapatan pergi ke toko
bangunan mewah di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4833052/setya-novanto-dikabarkan-belum-pulang-ke-suk
amiskin-kalapas-hoaks
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2. Surat BKD Jatim Tentang Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang diunggah oleh akun Twitter, yang menyebutkan surat
mengenai pemanggilan peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengikuti kegiatan
penyerahan SK (Surat Keputusan) dan pembekalan.
Faktanya, setelah ditelusuri, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa
Timur Anom Surahno. Anom mengatakan, surat tersebut tidak benar atau hoaks. Anom juga
menegaskan, bahwa BKD mengetahui adanya surat palsu tersebut setelah adanya konfirmasi dari
pihak yang disebutkan sebagai tempat terselenggaranya acara itu.
Link Counter:
https://twitter.com/bkdjatim/status/1208731042665787397?
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/23/194300665/-hoaks-surat-bkd-jatim-tentang-penyera
han-sk-dan-pembekalan-cpns-
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3. Iklan Leasing Bekerjasama Dengan Poda D.I. Yogyakarta Dalam
Penjualan Mobil/Motor Tarikan Kredit Macet

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan iklan penjualan mobil/motor yang di klaim merupakan hasil tarikan kredit macet
langsung dari Polda D.I. Yogyakarta. Pada postingan iklan mencantumkan kartu identitas seperti SIM
dan Kartu Tanda Anggota Polri.
Faktanya melalui akun resmi Polda D.I. Yogyakarta menegaskan bahwa postingan iklan tersebut
merupakan penipuan. Polda D.I. Yogyakarta beserta jajarannya tidak pernah bekerja sama dengan
leasing dalam hal pelelangan mobil kredit macet. Adapun Kartu Identitas seperti SIM maupun Kartu
Tanda Anggota Polri yang dicantumkan pada iklan adalah palsu.
Link Counter:
https://www.facebook.com/humaspoldajogja/photos/a.1199779503442075/2585125868240758/?type
=3&theater
https://www.instagram.com/p/B6aQF2tn8-r/?igshid=br3qj4d4s1jk
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4. Pernyataan Manager Starbucks di New York City Bahwa Starbucks
Melarang Pegawainya Mengucapkan Natal

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang
Manager pada gerai Starbucks di New York City dan ia akan memecat karyawannya apabila ia
mendengar mereka mengatakan "Selamat Natal" kepada pelanggan dengan alasan beliau pribadi
tidak menyukai orang Kristen konservatif.
Setelah ditelusuri, pihak Starbucks memberikan penjelasan terkait postingan Twitter tersebut. Dilansir
dari postingan pada akun resminya, Starbucks menegaskan bahwa pemilik akun tersebut bukan
seorang pegawai perusahaannya dan akun tersebut sudah ditangguhkan karena peniruan identitas.
Dalam penjelasannya, Starbucks menyebutkan bahwa "Barista kami ditawari otonomi untuk memilih
bagaimana menyapa setiap orang, yang bisa berupa apa saja dari "yang biasa?" Hingga "Selamat
Natal." Tidak ada naskah yang disediakan.".
Link Counter :
https://twitter.com/starbuckshelp/status/1207003311590608896
https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/474935-starbucks-clarifies-twitter-user-muellerdad69
-is-not-firing?amp
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5. Anies Siapkan Kolam Raksasa Bagi Warga Jakarta

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial Yotube tentang banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
telah menyediakan kolam raksasa bagi warga Ibu Kota Jakarta.
Faktanya Kabar ini diunggah oleh akun YouTube pada 28 April 2019. Akun ini mengunggah sebuah
video yang berisi gambar tangkapan layar beberapa foto banjir Anies Baswedan. Gambar yang
menyebutkan Anies menyediakan kolam raksasa bagi warga Jakarta ternyata adalah hasil
suntingan. Gambar itu diambil dari sebuah artikel situs viva.co.id yang tayang pada 2015 silam.
Narasi yang disampaikan oleh akun YouTube InfoForU tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4140587/cek-fakta-hoaks-anies-sediakan-kolam-raksasa-b
agi-warga-jakarta
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6. Harimau Berkeliaran di Komplek PT. RAPP Riau

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang seekor harimau
berkeliaran di komplek PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT.RAPP).
Faktanya dilansir dari antaranews.com Manajer Komunikasi RAPP Budhi Firmansyah mengatakan
bahwa kabar tentang kemunculan harimau yang beredar melalui media sosial tersebut tidak benar.
Menurut Budhi, petugas keamanan PT.RAPP serta tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BBKSDA) Riau, telah menyisir area komplek perusahaan. Tapi, tidak ditemukan tanda-tanda
seperti jejak kaki dan tidak ada saksi yang melihat langsung. Namun, Budhi mengaku menerima
informasi adanya bekas tapak kaki harimau di jalan yang berjarak sekitar enam kilometer dari
komplek perumahan dan perkantoran perusahaan, pada Minggu (15/12). Setelah dilakukan
penelusuran dengan bantuan drone hingga radius beberapa kilometer dari lokasi di sekitar
penemuan bekas tapak kaki tersebut, harimau tetap tidak ditemukan.
Link Counter:
https://www.antaranews.com/berita/1219868/harimau-masuki-sebuah-pabrik-di-riau-ini-penjelasann
ya
https://www.antaranews.com/berita/1215583/rapp-bantah-harimau-sumatera-liar-muncul-di-dalam-li
ngkungan-kompleks
https://mediaindonesia.com/read/detail/278783-rapp-bantah-harimau-sumatra-masuk-pabrik
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7. Minuman Botol Floridina Dapat Meledak Secara Tiba-tiba

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar pada media sosial sebuah informasi viral mengenai meledaknya minuman botol Floridina,
hal tersebut membuat banyak tanggapan dari Netizen bahkan tak sedikit dari Netizen merasakan
ketakutan untuk mengkonsumsi kembali minuman tersebut karena dikhawatirkan dapat meledak
secara tiba-tiba.
Faktanya menurut klarifikasi yang disampaikan oleh Product Manager Floridina Devi Chrisnatalia
dan dilansir kompas.com dijelaskan bahwa Floridina adalah minuman bersifat asam, sehingga bisa
berpotensi untuk meledak. Namun, hanya terjadi pada botol minuman yang sudah terbuka dan
tidak mengikuti anjuran penyimpanan. Adapun anggapan mengenai meledaknya botol tersebut
secara tiba-tiba adalah tidak tepat. Minuman tersebut tetap aman dikonsumsi Selama metode
penyimpanan yang dilakukan dengan baik dan benar.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/23/190800165/viral-botol-minuman-meledak-ini-klarifika
si-floridina
https://turnbackhoax.id/2019/12/23/klarifikasi-viral-botol-minuman-meledak-ini-klarifikasi-floridina/
https://makassar.tribunnews.com/2019/12/24/viral-di-facebook-botol-minuman-floridina-meledak-us
ai-disimpan-di-kulkas-begini-penjelasannya?page=3
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8. Anak Buah Kapal (ABK) KM. Chantika 10c Membuang Sampah ke
Laut

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di sosial media foto yang menampilkan dua orang yang sedang membuang sampah ke
laut. Foto tersebut disertai dengan narasi "Kapal Cantika rute MBD nih memang paling sering buang
sampah di laut, baru yg buang nih ABK.."
Mengenai beredarnya kabar tersebut, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut
melalui kantor KSOP Kelas I Ambon langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Melalui Akun
Twitter @djplkemenhub151 memberikan klarifikasi setelah melakukan interogasi dan klarifikasi
kepada ABK KM. Chantika 10c dan didapatkan hasil bahwa bukan ABK yang membuang sampah
melainkan beberapa orang penumpang kapal yang merasa kecewa ketika ketersediaan air bersih
sangat minim.
Link Counter :
https://twitter.com/djplkemenhub151/status/1209107087642386432
https://www.facebook.com/djplkemenhub151/posts/2459967500988998?__tn__=-R
https://news.detik.com/berita/d-4833862/dituding-buang-sampah-ke-laut-ini-klarifikasi-km-chantika-1
0c
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Laporan Isu Hoaks 25 Desember 2019
1. Tarif Parkir Mahal di Lokasi Gerhana Matahari Kabupaten Siak

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial gambar potongan karcis parkir untuk kendaraan motor dan
mobil di lokasi acara Gerhana Matahari Cincin (GMC) yang dipusatkan di Kampung
Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam karcis tersebut
tercantum tarif parkir untuk kendaraan jenis mobil senilai Rp.50.000, sedangkan parkir
sepeda motor Rp5.000 dan ada tarif parkir untuk mobil yang menginap senilai
Rp.140.000.
Faktanya, karcis tersebut tidak jelas sumbernya darimana. Hal tersebut dibantah oleh
Bupati Siak, Alfedri yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah hoaks. Beliau
mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas
Perhubungan, pihak Kepolisian atau Satlantas, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
kampung dan masyarakat setempat. Hasil kesepakatan atau musyawarah tersebut
ditentukan bahwa tarif parkir motor Rp.5.000 dan mobil Rp.10.000. Hal yang sama juga
ditanggapi oleh Camat Sungai Apit, Wahyudi mengatakan bahwa informasi yang beredar
di media sosial terkait karcis parkir GMC mahal adalah hoaks.
Link Counter:
https://www.riaumandiri.id/read/detail/78839/terkait-tarif-parkir-yang-mahal-di-lokasi-gmc-b
upati-siak-itu-hoax%C2%A0
https://publiknews.com/sempat-viral-tarif-karcis-parkir-gmc-di-bunsur-siak-ternyata-hoax/
https://www.goriau.com/berita/baca/heboh-tarif-parkir-mobil-di-lokasi-gerhana-matahari-cin
cin-kampung-bunsur-riau-rp50-ribu-ini-jawaban-pemkab-siak.html
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2. Surat Undangan Interview PT Pupuk Indonesia (Persero) pada
24-25 Desember 2019

Hoaks

Penjelasan:
Beredar undangan pemanggilan calon karyawan yang mengatasnamakan PT Pupuk
Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan proses interview.
Faktanya, informasi dalam undangan tersebut dibantah oleh PT Pupuk Indonesia
(Persero) melalui akun media sosial resmi miliknya. PT Pupuk Indonesia menegaskan
bahwa undangan interview di Pupuk Indonesia Grup pada tanggal 24-25 Desember 2019
adalah tidak benar. Informasi mengenai rekrutmen karyawan PT Pupuk Indonesia hanya
disampaikan melalui sosial media resmi dan website resminya di pupuk-indonesia.co.id.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B6cxBjWHnB5/?igshid=g9kaoowau8jb
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3. Ibu Hamil Harus Batasi Konsumsi Hati Ayam

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Instagram yang menyebutkan konsumsi hati ayam
sebaiknya dibatasi karena mengandung retinol, yaitu salah satu jenis vitamin A dalam
kadar tinggi. Retinol dalam kadar tinggi ini dapat menumpuk dalam tubuh dan dapat
menyebabkan kelainan bawaan pada bayi dalam kandungan.
Faktanya, menurut Ahli gizi Dr. dr. Tan Shot Yen mengatakan, retinol merupakan zat aktif
dari vitamin A. Dalam 100 gram hati ayam (sepasang) mengandung (retinol) sekitar
3.000-an mcg. dr. Tan juga menjelaskan akan kebutuhan manusia terhadap retinol
berbeda-beda. Contohnya pada wanita hamil dan menyusui, batas atasnya (upper level)
sebanyak 3.000 mcg/hari. Dan normalnya tidak ada orang makan sepasang hati ayam
sekaligus dalam lauk dengan 3.000 mcg retinol, dr. Tan juga menambahkan bahwa saat
dimasak, retinol yang dikandung hati ayam juga akan berkurang hingga 20-30 persen. dr
Tan menyarankan agar menerapkan keberagaman menu dan protein pada olahan
makanan sehingga jika konsumsi hati ayam masih dalam rentang yang dibutuhkan oleh
tubuh maka tidak akan berbahaya.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/17/163734865/klarifikasi-benarkah-ibu-hamilharus-batasi-konsumsi-hati-ayam?page=2
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4. Foto Selfie Diduga Pengemudi Pajero Maut Di Tegal

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar foto selfie yang memperlihatkan lima perempuan berkerudung menjadi viral di
media sosial. Para perempuan tersebut diduga pengemudi dan penumpang Mitsubishi
Pajero maut yang menewaskan dua orang pada hari Rabu, 11 Desember 2019.
Faktanya memang benar terjadi kecelakaan tersebut. Dan menurut Kasat Lantas Polres
Tegal AKP Faris Budiman foto tersebut diambil di ruang Unit Laka Lantas. Faris
menjelaskan foto itu diambil oleh Ita Hilmawati, yang bukan bagian dari penumpang mobil.
Faris menjelaskan Ita datang ke kantor polisi untuk menjenguk rekan-rekannya.
Sedangkan foto itu diambil dengan alasan untuk memberi kabar tentang kondisi para
penumpang mobil kepada teman-teman pengajian melalui grup percakapan tertutup.
Bukan untuk disebarluaskan.
Link Counter:

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4823572/viral-sopir-mobil-selfie-usai-tabrak-pe
motor-hingga-tewas-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4823681/viral-selfie-usai-tabrak-pemotor-di-te
gal-ternyata-buat-ini/1
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5. Pembangunan Jembatan Lengkung di Utan Kota kemayoran
Seharga 5 Miliar

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi yang menyebut pembangunan jembatan lengkung di kawasan Utan
Kemayoran menghabiskan dana sebesar Rp 5 miliar.
Faktanya Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran, Medi Kristianto
membantah bahwa dana Rp 5 miliar hanya digunakan untuk pembangunan jembatan
lengkung. Dana sebesar itu merupakan nilai keseluruhan revitalisasi Utan Kemayoran.
Medi juga menjelaskan jika seluruh biaya revitalisasi Utan Kemayoran seluas 22,3 hektar
itu tidak menggunakan anggaran APBD Pemprov DKI Jakarta, melainkan diambil dari
anggaran Badan Layanan Umum PPK Kemayoran.
Link Counter:
https://www.republika.co.id/berita/q30pzw354/pengelola-utan-kemayoran-bantah-bangun-j
embatan-rp-5-miliar
https://m.antaranews.com/amp/berita/1222432/ppk-kemayoran-bantah-proyek-jembatan-l
engkung-habiskan-dana-rp5-miliar
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6. Anak PAUD Dituduh Terlibat Teroris Oleh Densus

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi informasi anak-anak PAUD dituduh terlibat
teroris oleh Densus dengan melakukan penggeledahan sekolah PAUD tersebut.
Faktanya adalah seorang terduga teroris berinisial PO ditangkap Densus 88 di daerah
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Jumat, 20 Desember 2019. Personel Densus 88
pun langsung melakukan penggeledahan di rumah PO yang kebetulan rumah tersebut
juga digunakan untuk sekolah PAUD dan penitipan anak.
Link Counter:
https://www.vivanews.com/berita/nasional/25869-densus-88-geledah-sekolah-paud-kedia
man-terduga-teroris-di-sleman?medium=autonext
https://jogja.suara.com/read/2019/12/20/214654/kelola-paud-terduga-teroris-sleman-simpa
n-zat-kimia-hingga-buku-khilafah
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Laporan Isu Hoaks 26 Desember 2019

1. Video Viral Sungai Ciliwung Meluap

Hoaks

Penjelasan:
Beredar video viral yang menyatakan air sungai Ciliwung meluap.
Faktanya menurut petugas pos pantau Bendung Katulampa, Achmad Aliyudin, memastikan
video viral meluapnya air di sungai Ciliwung adalah hoaks. Achmad menyebut ketinggian air
di Bendung Katulampa malam ini terpantau aman meskipun hujan mengguyur rata wilayah
Jabodetabek sejak pukul 18.00 WIB. Menurutnya, video tersebut diambil pada Februari lalu
dan juga video tahun 2018 yang kini kembali diviralkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Achmad menyebut video tersebut dibuat saat disaat musim hujan memasuki masa
puncaknya, yakni Januari dan Februari 2019. Dia menuturkan video tersebut di ambil di
wilayah Cipayung dan Jembatan Merah, Kota Bogor.
Link Counter:
https://metro.tempo.co/read/1287859/video-viral-sungai-ciliwung-meluap-petugas-katulampahoax/full&view=ok
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2. Pasangan Homoseksual Pertama di Dunia Mati di Sodom, Gomorrah

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi yang mengklaim bahwa pasangan Homoseksual atau Gay tertua di
Dunia ditemukan mati di Reruntuhan Kuno Sodom dan Gomorah.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim tersebut tidak benar. Gambar dua kerangka itu
merupakan penguburan Mycenaean dari Necropolis di desa Agios Vasileos di Yunani. Foto
itu adalah kerangka dari sekitar 1500 SM yang menunjukkan seorang lelaki dan perempuan
yang saling berpelukan.
Link Counter:
http://www.hoaxorfact.com/history/first-homosexual-couple-sodom-gomorrah-dead.html
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3. Surat Pengangkatan PNS Tanpa Melalui Tes

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar surat edaran digital yang mengatasnamakan BKN. Surat tersebut berisi
perihal pengangkatan PNS tanpa melalui tes, didalamnya terdapat 6 poin pernyataan yang
ditujukan kepada Calon PNS, surat tersebut juga tertera nama Drs. David Andreas Ljiamis
bagian pengadaan dan kepangkatan PNS BKN Pusat Jakarta, lengkap dengan nomor
Whatsapp.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, Paryanto selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro
Humas BKN menyatakan bahwa surat tersebut tidak benar atau hoaks. Paryanto juga
memastikan bahwa di BKN tidak terdapat nama David Andreas Ljiamis seperti apa yang
tertera dalam surat tersebut. Ia menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap
surat tersebut sebagai modus untuk melakukan penipuan.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/180500265/beredar-surat-pengangkatan-pnstanpa-melalui-tes-bkn--itu-hoaks?page=all
https://twitter.com/BKNgoid/status/1209398797312262146
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4. Akun Mengatasnamakan KEMENKOMINFO di Situs Dewasa Pornhub

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah akun mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemkominfo) di situs dewasa pornhub, akun tersebut terdapat centang biru seolah-olah akun
resmi dan terverifikasi.
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu menegaskan bahwa
KEMKOMINFO RI tidak pernah membuat akun atau konten apapun pada situs dewasa
tersebut. KEMKOMINFO telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber
Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan informasi
elektronik dengan mengatasnamakan KEMKOMINFO.
Link Counter:
https://kominfo.go.id/content/detail/23439/siaran-pers-no-223hmkominfo122019-tentang-tang
gapan-atas-akun-yang-mengatasnamakan-kemkominfo-pada-situs-porno/0/siaran_pers
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5. Informasi Akan Terjadinya Tsunami 12 Meter di 16 Desa Mengatasnamakan
BNPB

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah tangkapan layar dari sebuah pesan berantai di media sosial yang berisi
informasi mengatasnamakan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang berisi
bahwa akan terjadi Tsunami dengan ketinggian 12 meter di 16 desa termasuk Ujung
Pandang dan Bandaratu.
Dilansir dari Twitter resmi BNPB @BNPB_Indonesia mengklarifikasi bahwa pesan berantai
yang beredar tersebut adalah hoaks. BNPB tidak pernah mengeluarkan pernyataan akan
terjadinya Tsunami setinggi 12 meter di 16 desa.
Link Counter:
https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1209850042695045120
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6. AC atau Kipas Angin Bisa Sebabkan Paru-Paru Bayi Nge-Flek

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa AC atau Kipas Angin bisa
sebabkan paru-paru bayi nge-flek.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya menurut dr. Meta Hanindita, SpA. dari RSUD Dr
Soetomo Surabaya mengatakan bahwa pendingin ruangan baik AC maupun kipas angin tidak
ada hubungannya dengan flek di paru-paru atau gangguan pernapasan pada anak secara
langsung. Dr Meta menyarankan untuk menjaga kebersihan kipas angin dan AC agar bayi
tidak terkena debu yang menumpuk terlalu banyak di kipas angin atau AC. Sebaiknya juga,
jangan terus-menerus menggunakan AC atau kipas Angin. Sebab, bayi pun harus belajar
beradaptasi dengan suhu lingkungan.
Link Counter:
https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-3176198/terlalu-sering-terkena-ac-atau-kipas-angin-p
aru-paru-bayi-bisa-nge-flek
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7. Tsunami di Bengkulu pada Malam Tahun Baru 2020

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook video terkait prediksi cuaca pada malam perayaan
pergantian tahun baru 2020 di kota Bengkulu dengan judul video “Walikota Larang
Masyarakat Dekati Pantai Saat Tahun Baru”
Faktanya setelah ditelusuri, video berdurasi 1 menit 12 detik yang mengandung pernyataan
dari Walikota Bengkulu Helmi Hasan yang menyatakan bahwa "Pantai, laut, terutama Pantai
Panjang itu akan naik. Akan terjadi tsunami, informasinya. Tsunami lokal, sebatas Pantai
Panjang. Nanti jangan dekat-dekat Pantai Panjang di tahun baru". Kepala Bidang Informasi
Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono menyebut belum ada informasi
terkait tsunami yang akan terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kendati demikian,
berdasarkan keterangan tertulis dari BMKG, wilayah Bengkulu pada tanggal 23-29
Desember 2019 akan dilanda hujan lebat yang mungkin disertai dengan kilat disertai angin
kencang.
Link Counter:
https://pontianak.tribunnews.com/2019/12/25/bmkg-klarifikasi-isu-tsunami-di-malam-tahun-b
aru-2020
https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/26/isu-tsunami-di-malam-tahun-baru-bmkg-sebutwalikota-bengkulu-tak-paham-gelombang-tinggi-dan-tsunami?fbclid=IwAR11xi5j1U_UuX_AC
HzCBJFFGxJmq2NodfjaCEiCTqjnvT2uGYl7Xrwz0IQ
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8. Istri Rifaldi Bawuoh Ucapkan Perpisahan dan selamat Tinggal Pada
Suporter Arema FC

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial dengan narasi: "Yang sering DM ke saya, maaf tidak bisa
balas satu per satu jawaban dari pertanyaan anda. Insya Allah tahun depan sudah
dipastikan suami pindah. Terimakasih aremania-aremanita. Terimakasih Malang, kami pamit
ya,"
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Rifaldi ada kesalah-pahaman dan ketidak-tahuan
istrinya soal kontrak per musim pemain di dalam sebuah tim. "Status istri saya itu mengarah
ke setelah kontrak berarti pindah. Anggapannya seperti itu, soalnya dia tidak tahun menahu
tentang kontrak," kata Rifaldi. Lebih lanjut Rifaldi mengatakan jika pemahaman istrinya
setelah bermain satu musim di Arema, maka pemain tersebut akan pindah ke tim lain.
Link Counter:
https://suryamalang.tribunnews.com/2019/12/25/berita-arema-hari-ini-populer-klarifikasi-statu
s-ig-istri-rifaldi-bawuoh-pelatih-baru-sudah-deal
https://suryamalang.tribunnews.com/2019/12/24/istri-bikin-status-perpisahan-dengan-suporte
r-arema-fc-rifaldi-bawuoh-beri-penjelasan
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9. Minum Air Putih Dapat Menghilangkan Jerawat

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi pada sosial media Facebook mengenai manfaat air putih yang dapat
menghilangkan jerawat
Setelah ditelusuri, dilansir dari health.detik.com informasi yang menyebutkan minum air dapat
mengobati jerawat tidaklah akurat, karena belum ada bukti ilmiah yang mendukung kabar
tersebut. Namun, mengkonsumsi air yang cukup tetap bisa bermanfaat bagi kulit yakni untuk
menjaga kesehatan kulit karena setiap sel di tubuh membutuhkan air untuk membantu kulit
tetap terhidrasi dan sehat.
Link Counter:
https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-1723735/benarkah-minum-air-putih-bisa-ku
rangi-jerawat
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Laporan Isu Hoaks 27 Desember 2019

1. Suara Ikan Paus Pertanda Kiamat

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar video di media sosial yang memuat suara yang disebut sebagai suara ikan
paus di lautan lepas. Video tersebut dikaitkan dengan narasi yang disebut sebagai
pertanda akan terjadi kiamat.
Setelah ditelusuri, suara ikan paus yang terdengar hingga bibir pantai ternyata tidak benar.
Suara yang terdapat dalam video tersebut adalah hasil suntingan dan suara paus yang
sebenarnya bukan seperti di dalam video tersebut. Video tersebut pernah beredar di Mesir
dan Libya, kemudian suara paus itu dibantah pemerintah setempat. Mereka
mengkonfirmasikan bahwa suara tersebut bukan suara yang dihasilkan oleh paus.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142601/cek-fakta-hoaks-video-suara-ikan-pauspertanda-kiamat
https://turnbackhoax.id/2019/12/25/salah-ada-yang-bilang-suara-ikan-paus/
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2. Mesut Ozil Menginjak Bendera Tiongkok

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan gambar yang menampilkan Mesut
Ozil sedang menginjak Bendera Tiongkok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi
"Sepatunya Ozil Cakep Sumpah".
Setelah ditelusuri gambar yang menampilkan Mesut Ozil adalah hasil suntingan dari foto
asli yang terdapat pada Instagramnya yang telah terverifikasi. Foto tersebut diunggah
pada 7 Oktober 2019. Foto tersebut juga ditemukan pada situs thesun.co.uk dengan
artikel berjudul "Mesut Ozil will earn another £31m from Arsenal even if he never plays
again" yang diunggah pada Kamis, 17 Oktober 2019.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B3UtEvKiuc-/
https://www.thesun.co.uk/sport/football/10155384/mesut-ozil-earn-31million-arsenal-contra
ct-wages/
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3. Bayi Aneh Yang Dikaitkan Dengan Tanda Akhir Zaman

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial platform Facebook, sebuah foto bayi aneh, yang dalam narasinya
menyatakan bahwa 50 tahun nasib buruk jika mengabaikan foto ini dan disebutkan bahwa
hal tersebut adalah pertanda dari akhir zaman.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh liputan6.com, menyatakan bahwa kabar
yang beredar di media sosial tentang makhluk aneh itu tidak benar. Ditemukan fakta
bahwa Gambar-gambar tersebut adalah mainan dari silikon yang ditawarkan di situs jual
beli online.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142429/cek-fakta-hoaks-penampakan-bayi-aneh
-yang-dikaitkan-dengan-tanda-akhir-zaman
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4. Bahaya Menggunakan Peralatan Makan Melamin

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di sosial media yang mengatakan bahwa menggunakan peralatan
makan yang berbahan plastik atau melamin sangat berbahaya bagi kesehatan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya Hal tersebut ditepis oleh Dr Ian Musgrave, pakar
toksikologi dari Universitas Adelaide. Menurutnya risiko jatuh sakit karena menyantap
makanan panas dari mangkuk yang terbuat dari plastik atau melamin tergolong rendah,
terutama jika plastik tersebut telah disetujui penggunaannya atau memiliki Standar
Nasional Indonesia. Secara umum, produk melamin aman bila digunakan dengan benar.
Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dengan menghindari meletakkan piring
melamin di microwave, dan buang piring atau peralatan melamin yang retak, tergores atau
pecah.
Link Counter:
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-makan-di-piring-melamin/
http://hoaxataunyata.blogspot.com/2016/03/bahaya-menggunakan-peralatan-makan.html
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5. Pohon Palem yang Melayang

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video di Youtube yang berisi rekaman pendek berdurasi 31 detik yang
memperlihatkan sebuah pohon palem yang melayang layang diudara.
Dilansir dari factcheck.afp.com, pencarian gambar di Google dari tangkapan layar video
menemukan video yang sama di YouTube yang diterbitkan di saluran agen lisensi
Viralpress pada 7 Desember 2018. Keterangan Viralpress menyatakan: "Pohon palem ini
tampaknya mengambang di udara ketika sedang diangkat dan dipindahkan dengan crane
di Oman pada tanggal 31 Desember 2017." AFP menganalisis video dan menemukan
pohon di video Youtube yang menyesatkan itu benar-benar tergantung di tali.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/no-not-video-miracle-floating-palm-tree
https://www.youtube.com/watch?v=91dmDojwJSc&feature=youtu.be
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6. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Usir Anak Punk dengan Pistol

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial video kejadian tentang Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) yang
melakukan pengusiran terhadap penumpang kereta yang bergaya punk untuk turun dari
kereta dengan pistol.
Faktanya memang benar telah terjadi peristiwa tersebut pada tanggal 8 November 2019 di
KA lokal Rangkasbitung-Merak nomor 472. Sekelompok anak punk yang menjadi
penumpang ini telah melakukan perbuatan yang menjadi penumpang lain merasa resah
sehingga Polsuska menegurnya tetapi mereka tidak bisa kooperatif kata Kepala Humas
PT KAI Daops I, Eva Chairunisa. Eva menegaskan bahwa Petugas Polsuska tidak
melakukan pemukulan dan tidak adanya penodongan senjata api atau pistol tapi hanya
menggunakan senjata kejut untuk pengamanan diri.
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/26/141650165/viral-polsuska-turunkan-paksadiduga-anak-punk-dengan-pistol-ini-penjelasan?page=all
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1193637-viral-video-anak-punk-diusir-polsuska-begi
ni-klarifikasi-pt-kai
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328193/klarifikasi-pt-kai-terkait-video-viral-pe
tugas-kereta-api-usir-paksa-anak-berpenampilan-punk
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7. Pamflet Konser The Godfather of Brokenheart Didi Kempot di Kabupaten
Lumajang

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah pamflet berupa gambar yang memberikan informasi tentang konser Didi
Kempot di Kabupaten Lumajang. Pada pamflet tersebut dituliskan bahwa konser akan
dilaksanakan di Stadion Semeru, pada 07 Januari 2020 dengan daftar harga tiket untuk
penonton di tribun sebesar seratus ribu sampai satu juta rupiah.
Faktanya pamflet tersebut dibantah oleh Bupati Lumajang, dijelaskan bahwa konser yang
akan menghadirkan The Godfather of Broken heart atau Didi Kempot tersebut masih
dalam pembahasan dan belum final. Cak Thoriq Bupati Lumajang berharap masyarakat
tidak terpengaruh oleh hoaks yang beredar di media sosial, sampai ada poster resmi yang
dirilis oleh panitia penyelenggara.
Link Counter:
https://www.wartabromo.com/2019/12/27/bikin-kontroversi-selebaran-konser-didi-kempot-a
da-tiket-duduk-dekat-bupati/
http://lumajangsatu.com/baca/nonton-didi-kempot-mbayar-sak-juta-tibake-hoax-alias-amby
ar
https://www.instagram.com/p/B6kL7LfF-mF/
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8. Kisah Pensiunan TNI yang Dibuang ke Sumur

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar kisah pilu yang menceritakan bahwa ada seorang pensiunan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang dibegal dan dibuang ke dalam sumur di sebuah kebun.
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com, Kapolres Semarang, AKBP Thirdy Hadmiaro
mengkonfirmasi bahwa pernyataan Radimin adalah bohong dan rekayasa belaka. Yang
bersangkutan mengakui dirinya berbohong dan merekayasa telah dibegal dan dibuang ke
ke dalam sumur. Adapun yang terjadi sebenarnya adalah Radimin terperosok saat hendak
mencari wangsit agar bisa menang dalam bermain judi dadu, serta motor milik Radimin
telah digadaikan sejak Desember 2016 lalu.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/25/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-su
mur-ternyata-bohong-dan-rekayasa
https://halloindo.com/tribunnews/2019/12/24/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-sumur-t
ernyata-bohong-dan-rekayasa
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9. Jokowi Halal Dilengserkan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial sebuah foto dan narasi yang memperlihatkan Presiden
Joko Widodo disandingkan dengan stempel Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada fotonya
terdapat narasi bertuliskan "Halal Dilengserkan".
Faktanya, seperti yang dilansir oleh Medcom.id bahwa foto Presiden Jokowi dengan label
Halal MUI adalah hasil editan. Foto asli ditemukan di sejumlah situs media daring. Dan
melalui reverse image di TineEye, foto serupa ditemukan di Merdeka.com melalui artikel
berjudul "Cerita kepala daerah bingung panggil Joko Widodo atau Jokowi" tayang pada
Sabtu, 7 Februari 2015. Foto tersebut bersumber dari Fotografer AFP Mohd Rasfan.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-ata
u-jokowi.html
https://www.halalmui.org
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAVZAnb-cek-fakta-jokowi-halal-dilengserkan

259

Laporan Isu Hoaks 28 Desember 2019

1.Pesan Berantai Kasus Penganiayaan di Tulungagung

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai yang memberikan informasi mengenai kasus
penganiayaan yang terjadi di Tulungagung, pesan tersebut juga memberikan keterangan
kondisi para korban penganiayaan.
Faktanya pesan berantai tersebut dibantah oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
Polres Tulungagung melalui akun media sosialnya, dalam unggahan tersebut ditegaskan
bahwa informasi pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B6kdElEDQpA/?igshid=tzwyj6bztrgr
https://www.facebook.com/prakasa.banyubiru/posts/2223569871272569
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2.Saham TikTok Akan Dijual Ke Investor

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar berita yang menuliskan bahwa ByteDance selaku pemilik aplikasi media
sosial TikTok akan menjual saham TikTok untuk melindungi bisnisnya.
Faktanya, dilansir dari Liputan6.com Induk Usaha TikTok, ByteDance membantah adanya
rumor yang sama sekali tak berdasar tersebut melalui email kepada Business Insider.
Kepala TikTok Alex Zhu juga turut membantah isu tersebut dengan mengklarifikasi tidak
pernah ada diskusi apapun terkait penjualan TikTok dan mengatakan tidak memiliki niat
untuk itu.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/tekno/read/4142997/bytedance-bantah-rumor-jual-tiktok
https://inet.detik.com/business/d-4835716/bytedance-mau-jual-tiktok
https://www.tek.id/tek/tiktok-bantah-isu-bakal-dijual-oleh-bytedance-b1XrJ9gzD
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3.Polisi Kawal Ormas Sweeping Atribut Natal di Duta Mall Banjarmasin

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Twitter, dalam narasinya menyatakan bahwa ada
sweeping di Duta Mall yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dengan tujuan
untuk memastikan tidak ada pegawai muslim menggunakan atribut natal dan ormas
tersebut dikawal Polisi.
Faktanya, Irjen Yazid Fanani selaku Kapolda Kalimantan Selatan menyatakan bahwa
informasi tentang Polisi mengawal kegiatan sweeping atribut natal di Duta Mall
Banjarmasin yang dilakukan oleh ormas itu bohong alias hoaks. Irjen Yazid menuturkan
bahwa dirinya terjun langsung ke lapangan dan tidak ada kegiatan sweeping dari
sekelompok orang atau ormas.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4837032/ada-kabar-sweeping-atribut-natal-di-mal-dikawalpolisi-kapolda-kalsel-hoax
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4. 13 Anggota TNI Tewas dan 6 Lainnya Luka-luka

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial tentang Organisasi Papua Merdeka(OPM) membunuh
13 anggota TNI dan 6 lainnya Luka-luka.
Faktanya, setelah ditelusuri Kapuspen TNI, Mayjend TNI Sisriadi menyatakan bahwa
pernyataan yang dibuat Gusby Waker tentang KKB membunuh 13 anggota TNI tidaklah
benar. KKB Papua kembali membuat propaganda terkait jumlah prajurit TNI yang gugur
akibat kebrutalan mereka.
Link Counter:
https://lampung.tribunnews.com/2019/12/26/kkb-papua-klaim-bunuh-13-prajurit-tni-dalambaku-tembak-selama-12-jam-ini-tanggapan-tni
https://www.wartaekonomi.co.id/read263025/opm-klaim-bunuh-13-prajurit-tni-tidak-benar.h
tml
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5. Anak Kecil Kehilangan Ibunya Saat Perang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial tentang anak kecil kehilangan ibunya saat perang.
Faktanya, setelah ditelusuri cerita tentang seorang anak tersebut palsu. Foto anak
perempuan tertidur di atas gambar ibunya merupakan karya seorang fotografer asal Iran,
Bahareh Bisheh, diambil pada 15 Juli 2012. cerita anak kecil tersebut bukan merindukan
ibunya melainkan karya seni fotografer Bahareh Bisheh.
Link Counter:
https://www.flickr.com/photos/khatt-khatti/7577505576/in/album-72157626250880910/
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6. V
 ideo 2 Orang Manusia Dipanggang Sebagai Menu Sajian di Restoran
Nigeria

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video yang memperlihatkan 2 orang manusia sedang dipanggang
layaknya kambing guling. dalam narasi video menyebutkan bahwa peristiwa itu
merupakan sajian menu di restoran Nigeria.
Faktanya, setelah ditelusuri, bahwa video tersebut merupakan pesta hallowen tahun 2018
di wahana Chimelong Ocean Kingdom, Zuhai Guangdong China.
Link Counter:
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/463048451296413?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/Bpmh1MDA0O3/?igshid=1p1objnryhr5i&fbclid=IwAR2vhZE3
r64iZQhLEiEzr6GDim38W48lzd5sdisRL6pVeYh96VugISt5MU8
https://www.youtube.com/watch?v=50Z_PCWqZ-k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0XoX35
QmbRNx_mrbjBwB_kg3U5munaM4X-jwmfX4vExN0F85ZjUo9GhIM
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7. Ikan Naik ke Daratan Kemungkinan Pertanda Akan Terjadi
Tsunami

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi informasi ditujukan kepada Malaysia,
Singapura dan Indonesia bahwa telah terjadi fenomena ikan di dalam laut melompat ke
tepi serta daratan sebagai pertanda akan terjadinya bencana tsunami atau bencana langit.
Faktanya, tangkapan layar gambar yang menampilkan ikan yang berceceran di jalanan
adalah kejadian truk pengangkut ikan di china yang terguling. Hal tersebut tidak ada
kaitannya dengan terjadinya bencana tsunami.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=mycwmCf2XaA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tu6vp
YuutukY0JLB0QkwBzp55k1CdcYcGjDvNQKTrfvPpodHk3CvRaIY
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1. Penampakan Naga Raksasa

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim adalah seekor
naga raksasa.
Dilansir dari hoaxorfact.com, gambar yang mengklaim merupakan naga raksasa
berukuran 120 meter tersebut hanyalah tipuan dan sama sekali tidak benar. Gambar
tersebut merupakan hasil olah citra digital Photoshop.
Link Counter:
http://www.hoaxorfact.com/pranks/120-metre-giant-dragon-jumped-water-photograph.html
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2. SMS Pemenang Shopee Birthday 12.12

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar pesan singkat yang tersebar mengatasnamakan Shopee, pesan tersebut
berisikan sebuah pengumuman pemenang 150 juta dari Shopee Birthday 12.12.
Setelah ditelusuri, isi pesan singkat tersebut adalah penipuan, Hal tersebut sudah
ditegaskan dari akun twitter resmi Shopee @ShopeeID yang menyatakan bahwa Shopee
tidak pernah menghubungi menggunakan nomor pribadi atau melakukan undian melalui
SMS dan website, Pihak Shopee menghimbau untuk selalu hati-hati terhadap penipuan
yang mengatasnamakan Shopee.
Link Counter:
https://twitter.com/ShopeeID/status/1210247505075720193
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3. Direktur Keuangan Jiwasraya Mantunya Moeldoko

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan dengan narasi "“WOW TERNYATA
DIREKTUR KEUANGAN JIWASRAYA MANTUNYA MOELDOKO..." Unggahan tersebut
disertai dengan hasil tangkapan layar dari detiknews.com dengan judul "Moeldoko: Saya
Tak Lindungi Eks Dirkeu Jiwasraya Apalagi Istana" dan dari artikel ekbis.rmol.id yang
berjudul “Disebut Sebagai ‘Mantu’ Moeldoko, Berikut Catatan Karir Hary Prasetyo Mantan
Direktur Keuangan Jiwasraya”.
Setelah ditelusuri, dilansir dari cnnindonesia.com Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
membantah kabar yang menyebut bahwa dirinya mempunyai hubungan keluarga dengan
Dirkeu PT Asuransi Jiwasraya. Sementara dengan 2 judul berita yang terdapat pada
unggahan tersebut betul ditulis di detiknews.com dan ekbis.rmol.id. Isi dari berita tersebut
adalah bantahan Moeldoko terkait dengan klaim bahwa Hary adalah mantunya.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191227163704-78-460454/moeldoko-bantah-p
unya-hubungan-dengan-eks-dirkeu-jiwasraya
https://nasional.tempo.co/read/1286942/moeldoko-bantah-punya-kekerabatan-dengan-ek
s-petinggi-jiwasraya
https://news.detik.com/berita/d-4833172/moeldoko-saya-tak-lindungi-eks-dirkeu-jiwasraya
-apalagi-istana?single=1
https://ekbis.rmol.id/read/2019/12/24/414736/disebut-sebagai-mantu-moeldoko-berikut-cat
atan-karir-hary-prasetyo-mantan-direktur-keuangan-jiwasraya
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4. Tentara Malaysia Siap Diterjunkan ke Palestina

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook video dengan
Al-Aqsa….Tentara Malaysia Siap Diterjunkan Ke Palestina”.

Hoaks

narasi

“Demi

Lindungi

Faktanya setelah di telusuri bahwa foto pada video tersebut merupakan foto prajurit
komando Filipina berpawai di pangkalan udara Clark di Angeles City, Filipina pada 21
Desember dan terdapat pula foto hasil suntingan dari Getty Images yang mana foto
tersebut merupakan foto tentara kemerdekaan Malaysia ke-56 pada bulan Agustus 2013.
Link Counter:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=id&u=https://www.straitstimes.com/asia/
se-asia/us-trained-commandos-in-the-philippines-kill-10-al-qaeda-linked-militants-army
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/soldier-independence-august-malaysia-ar
my-tentera-war-news-photo/181584866
https://turnbackhoax.id/2019/12/28/salah-tentara-malaysia-siap-diterjunkan-ke-palestina/?
fbclid=IwAR0OPvzbPWBdG9QVDzs5ryAPiKNoR57ZW6-IW_sE83e8kLmUFc2iVT4ucsc
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5. Hendrik Lokbere Seorang Sopir yang Di Tembak Aparat

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook tentang Hendrik Lokbere seorang sopir yang ditembak
aparat.
Faktanya setelah di telusuri dari cnnindonesia.com Menteri Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kabar tersebut telah dikonfirmasi dengan
Kementerian Luar Negeri hingga TNI dan Polri bahwa tidak ada ajudan atau sopir Wakil
Bupati Nduga yang ditembak oleh tentara maupun polisi, kata Mahfud MD di Gedung
Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191227190004-12-460530/mahfud-bantah-apar
at-tembak-sopir-dan-ajudan-wabup-nduga
https://medan.tribunnews.com/2019/12/28/mahfud-md-bantah-pernyataan-wakil-bupati-nd
uga-warga-ditembak-polisi-tni-reaksi-tito-karnavian?page=2
https://www.suara.com/news/2019/12/27/193404/mahfud-klaim-tak-ada-sopir-dan-ajudanwabup-nduga-yang-ditembak-aparat
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/27/mahfud-md-bantah-ajudan-wakil-bupatinduga-ditembak-aparat-dan-minta-masyarakat-tidak-terprovokasi
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6. Seorang Kakek dari Etnis Uyghur Disiksa oleh Tentara Komunis
China

Hoaks

Penjelasan:
Diunggah sebuah foto yang diklaim sebagai kakek dari etnis Uighur yang sedang
mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Tentara Komunis China.
Faktanya orang yang diklaim sebagai kakek dari etnis Uighur tersebut adalah Shigeo
Tokuda (85) seorang aktor video dewasa asal Jepang yang sudah banyak terlibat dalam
film-film dewasa. Di Indonesia, sosok Tokuda dikenal luas sebagai Kakek Sugiono.
Link Counter:
https://id.wikipedia.org/wiki/Shigeo_Tokuda
https://jambi.tribunnews.com/2019/06/20/mengapa-bintang-legend-shigeo-tokuda-dipang
gil-kakek-sugiono-ngaku-lebih-suka-wanita-40-tahun
https://dafunda.com/viral/fakta-kakek-sugiono-wajib-tahu/
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7. Berita Meninggalnya Penyanyi Henny Purwonegoro

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar kabar duka meninggalnya Penyanyi era tahun 70-an Henny Purwonegoro
pada hari ini, Sabtu (28/12) di Singapura.
Faktanya adalah Salah satu kerabat Henny, Suzie Sudarman yang dihubungi Insertlive
menyatakan bahwa kabar meninggalnya wanita 72 tahun itu adalah hoaks. Suzie
selanjutnya menyebut bahwa kondisi Henny masih sehat walafiat.
Link Counter:
https://www.insertlive.com/hot-gossip/20191228222229-7-74170/kabar-penyanyi-henny-p
urwonegoro-meninggal-dunia-ternyata-hoax
https://www.grid.id/read/041968917/penyanyi-senior-henny-purwonegoro-dikabarkan-men
inggal-dunia-once-mekel-itu-hoax
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8. SMKN 12 Jakarta Utara Tidak Pasang Foto Presiden

Disinformasi

Penjelasan:
Ramai beredar di media sosial foto sebuah ruangan kelas milik SMK Negeri 12 Jakarta
Utara yang tampak tidak memasang foto Presiden RI dan hanya memasang foto Wakil
Presiden. Hal itu menjadi perbincangan dan spekulasi di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, pihak SMKN 12 membantah dugaan netizen melalui sebuah
surat klarifikasi. Menurut pihak sekolah, foto Presiden Joko Widodo harus diturunkan
karena bingkainya pecah akibat renovasi ruangan. Pihak SMKN 12 mengatakan belum
sempat mengganti yang baru, ruangan tersebut sudah digunakan untuk kegiatan UKG.
Pada saat itulah murid-murid merekam guru yang sedang membacakan Tatib peserta
UKG dan mengunggahnya ke instagram. SMKN 12 memastikan saat ini kaca foto
Presiden telah dibenahi. Foto Presiden juga telah terpasang dalam ruang kelas tersebut.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/alasan-smkn-12-jakarta-tak-pasang-foto-presiden-j
okowi-1sWlrb0XsSB
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9. Anak George W. Bush Masuk Islam

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan video di YouTube dengan judul “Anak George W Bush masuk ISLAM".
Dalam video itu terdapat seorang perempuan sedang dipandu mengucapkan dua kalimat
syahadat.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa video tersebut adalah tidak benar. Perempuan
di video itu tak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden ke-43 Amerika Serikat,
George W. Bush. George W Bush memang punya dua anak perempuan yang bernama
Barbara Pierce Bush dan Jenna Bush Hager namun, wajah perempuan yang dipandu
mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut sama sekali tak mirip dengan Barbara
maupun Jenna. Adapun video serupa pernah diunggah pada 18 Januari 2014 oleh
channel Peace Be Upon You dan telah ditonton hingga 54.744 kali, Channel Peace Be
Upon You menuliskan bahwa perempuan yang ada di video itu merupakan seorang
warga Rumania yang masuk Islam.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2017/01/10/hoax-anak-perempuan-george-bush-bersyahadat/
https://www.mainmain.id/r/4586/awas-hoaks-bukan-anak-george-w-bush-yang-masuk-isla
m
https://www.youtube.com/watch?v=DsZs3Sk2xS8&feature=youtu.be
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10. Penyiksaan Oleh Komunis Terhadap Muslim Uighur

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan puluhan pria
dewasa ditempatkan dalam kerangkeng kayu dalam air disertai narasi berbunyi “komunis
bangsat” . Terdapat juga tulisan #SAVEUYGHUR, #IndonesiaStandsWithUyghur.
Setelah ditelusuri, Diketahui video tersebut tidak ada hubungannya dengan isu Uighur
saat ini. Video tersebut adalah bagian dari proses pelatihan perekrutan unit komando
pasukan elit Malaysia, Grup Gerak Khas (GGK). Sebelumnya pada tahun 2017, video
serupa pernah beredar dengan klaim penyiksaan terhadap muslim Burma.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=nRVZ0uswXss
https://www.youtube.com/watch?v=xhmrfaiiKlw
https://turnbackhoax.id/2019/12/28/salah-video-penyiksaan-oleh-komunis-terhadap-musli
m-uighur/
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1. Surat Edaran Mengatasnamakan Bupati Lahat Bapak Cik Ujang, Tentang Sanksi
Bagi yang Belum Menikah

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook surat himbauan mengatasnamakan
Bupati Lahat Bapak Cik Ujang berisi sanksi bagi pria berusia diatas 30 tahun keatas belum
menikah Pemerintah setempat sepakat akan menjatuhkan sanksi.
Dilansir dari lahatpos.co, Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui pihak Protokol Pemkab Lahat
menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat tidak pernah mengeluarkan surat
tersebut sebagaimana yang beredar di media sosial. Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui
Kadis Kominfo Rudi Darma Setiawan, SE., MSI. mengatakan “Pemerintah Kabupaten Lahat
tidak pernah membuat surat edaran seperti itu, dan untuk surat itu tidak ada cap dan lambang
dari Pemerintah Kabupaten Lahat jadi surat itu dipastikan bohong atau hoaks.
Link Counter:
https://prioritas.co.id/2019/12/29/surat-hoax-bupati-lahat-beredar-di-medsos/
http://lahatpos.co/hoaks-surat-bupati-lahat-soal-sanksi-lansia-belum-menikah-di-kecamatan-ki
kim-selatan/
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2. Pemenang Undian Akhir Tahun Dari PT. Shopee Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah unggahan website yang menginformasikan adanya pemenang undian
akhir tahun mengatasnamakan PT. Shopee Indonesia. Dalam unggahan tersebut dituliskan
bahwa anda resmi mendapatkan cek tunai senilai Rp. 125 Juta dari program hadiah undian
PT. Shopee Indonesia tahun 2019.
Menanggapi informasi tersebut, Shopee melalui akun Twitternya @ShopeeID mengklarifikasi
bahwa informasi tersebut adalah penipuan. Pihak Shopee menegaskan bahwa untuk
informasi pemenang hanya diumumkan via sosial media resmi Shopee.
Link Counter:
https://twitter.com/ShopeeID/status/1211196624174759936
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3. Sultan Brunei Sindir Presiden Jokowi Pemimpin Mabuk Kuasa

Hoaks

Penjelasan:
Diunggah sebuah video di platform Youtube yang menampilkan pidato Sultan Brunei
Darussalam Hassanal Bolkiah, dengan narasi unggahan yang mengklaim bahwa pidato itu
memberikan sindiran terhadap Presiden Joko Widodo, diketahui pada pidato tersebut Sultan
Brunei menyebutkan kriteria pemimpin baik dan kriteria pemimpin mabuk kuasa.
Faktanya menurut penelusuran yang dilakukan cekfakta.tempo.co diketahui bahwa unggahan
video tersebut adalah kutipan dari video pidato Sultan Hassanal Bolkiah saat Persidangan
Khas Menteri dan Kabinet yang di laksanakan di Istana Nurul Iman, kediaman resmi Sultan
Brunei, pada 7 Februari 2018. Adapun klaim bahwa pidato tersebut menyindir Presiden
Jokowi adalah tidak benar karena pidato tersebut ditujukan kepada Menteri-menteri di Brunei.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/533/fakta-atau-hoaks-benarkah-sultan-brunei-sindir-presiden-j
okowi-pemimpin-mabuk-kuasa
https://www.youtube.com/watch?v=LbgwsjH7au0

279

4. Gibran Menggelar Kompetisi Esport Dalam Rangka Pencalonan Sebagai Calon
Wali Kota Solo

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook tentang Gibran Rakabuming Raka akan menggelar
kompetisi esport dalam rangka pencalonan dirinya sebagai Calon Wali Kota Solo.
Dilansir dari kumparan.com, Gibran Rakabuming membantah acara tersebut terkait Pilwalkot
Solo. Menurut Gibran, event ini murni ajang kreatifitas anak muda Solo dan sudah
direncanakan sejak Januari 2019.
Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/gibran-bantah-kompetisi-esport-yang-digelarnya-terkait
-pilwalkot-solo-1sX5U1oEMxI?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=se
g&fbclid=IwAR12UQi9eFyXkPd_205e8uPf-yISx_VQvVntMynPVS-ZBPR_L6MDVhOIiRI
https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/12/29/172264/gibran-bantah-gelar-e-sport-untuk-ka
mpanye
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5. Singapore Seperti China Komunis yang Membenci Islam

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan dengan narasi "Polisi kafir Singapore
menggelar latihan penanggulangan terorisme di Masjid dgn tetep memakai sepatu najis di
dalam karpet Masjid. Laknatullah alaihim..!!! Sejak di kuasai oleh china,singapore tidak
ubahnya sprt china komunis yang membenci Islam..!!!." Unggahan tersebut juga disertai
dengan beberapa foto yang memperlihatkan polisi yang sedang menodongkan senjatanya
kepada beberapa orang di Masjid.
Setelah ditelusuri, foto-foto dan pernyataan polisi Singapura menggelar latihan
penanggulangan teroris di Masjid betul adanya. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Masjid
Sultan Singapura untuk melatih kemampuan staf Masjid menjalankan protokol “SGSecure”
dan kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama. Namun pernyataan "Singapore
seperti China komunis yang membenci Islam" Tidak ada kaitannya dengan pelatihan
penanggulangan teroris tersebut, karena latihan ini justru untuk membantu pemeluk agama
Islam jika terjadi serangan di Masjid.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/12/29/salah-singapore-seperti-china-komunis-yang-membenci-is
lam/
https://www.police.gov.sg/Media-Room/News/20191125_OTHERS_EXERCISE_HEARTBEA
T_SULTAN_MOSQUE_EXERCISED_THEIR_RESPONSE_PLANS
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6. Pemasok Kartu Natal Gunakan Pekerja Paksa Dari Penjara Cina

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook tentang pemasok kartu natal yang diproduksi oleh
perusahaan Zhejiang Yunguang Printing gunakan pekerja paksa dari penjara Shanghai Cina.
Setelah ditelusuri, Pemerintah China membantah tuduhan terjadi praktek kerja paksa di
sebuah penjara di Shanghai China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng
Shuang mengatakan dalam sebuah konferensi pers Senin (23/12/2019) bahwa itu hanyalah
drama yang direkayasa dan dipastikan tidak ada praktek kerja paksa bagi tahanan asing di
penjara Qingpu di Shanghai.
Link Counter:
https://internasional.republika.co.id/berita/q30gf4/china-bantah-tuduhan-ada-kerja-paksa-di-p
enjara-shanghai
https://www.jpnn.com/news/pemerintah-tiongkok-bantah-ada-kerja-paksa-di-penjara-shanghai
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7. Perempuan Dengan Mata Minus Tidak Boleh Melahirkan Normal

Disinformasi

Penjelasan:
Salah satu informasi kesehatan yang beredar di masyarakat terkait ibu hamil adalah bahwa
wanita yang memiliki mata minus tidak boleh melahirkan secara normal karena akan
menyebabkan kebutaan.
Dilansir dari situs kesehatan hellosehat.com, anggapan bahwa wanita hamil yang punya mata
minus tidak boleh melahirkan normal tidak terbukti secara medis. Tidak ada cukup bukti
ilmiah yang mampu membuktikan bahwa tekanan kuat yang terjadi saat Anda mengejan bisa
merusak retina mata. Sebuah penelitian terbitan jurnal Graefe’s Archive for Clinical and
Experimental Ophthalmology tidak menemukan adanya masalah pada retina mata yang
muncul ketika ibu hamil bermata minus melahirkan secara normal. Ibu hamil dengan mata
minus tetap bisa melahirkan normal, asalkan diperiksakan terlebih dahulu kondisi retinanya.
Jika kondisi retina tidak lemah, maka Anda bisa dan sah-sah saja untuk melahirkan secara
normal. Namun, jika kondisi retina Anda memang sudah lemah meski minusnya masih
rendah, maka jalan keluar terbaik yang disarankan dokter umumnya adalah persalinan
caesar demi memastikan kesehatan Anda.
Link Counter:
https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/mata-minus-tidak-boleh-melahirkan-normal/
https://www.alodokter.com/fakta-mengenai-mata-minus-tidak-boleh-melahirkan-normal

283

8. Video Jokowi Mulai Pucat Saat SBY Ungkap Pelaku Korupsi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan video di YouTube yang menampilkan informasi dengan judul “’JOKOWI MULAI
PUC4T’ SBY UNGK4P P3L4KU K0rup51 Jiwasraya Diduga Orang Belakang JOKOW1 (HEBOH)”.
Dalam video tersebut disebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI Keenam akan
ungkap kasus yang menimpa Jiwasraya.
Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi dalam video tersebut tidak benar. Adapun
narasi yang disulihsuarakan dalam video tersebut berasal dari pemberitaan cnnindonesia.com dengan
judul “Kejagung: 95 Persen Dana Investasi Jiwasraya di Saham Buruk” dan “Mengulas dan
Menghindari Saham Gorengan yang Jerat Jiwasraya” yang tayang di cnnindonesia.com pada 13
Desember 2019 dan 23 Desember 2019.

Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/12/30/salah-video-jokowi-mulai-pucat-sby-ungkap-pelaku-korups
i/
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191223070342-92-459231/mengulas-dan-menghin
dari-saham-gorengan-yang-jerat-jiwasraya
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191218183830-78-458131/kejagung-95-persen-da
na-investasi-jiwasraya-di-saham-buruk
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9. Foto Pohon Natal di Masjid Gedhe Jogja

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar pesan berantai yang menyebarkan foto yang diklaim terdapat pohon Natal di Masjid
Gedhe Kauman Yogyakarta.
Faktanya hal tersebut telah diklarifikasi oleh pihak keraton melalui media sosial Gusti Kanjeng Ratu
(GKR) Hayu bahwa pohon-pohon tersebut adalah dibuat dalam rangka peringatan Isra Mi'raj bukan
pohon Natal.

Link Counter:
https://twitter.com/GKRHayu/status/1210571527105572864
https://www.kratonjogja.id/hari-besar-islam/9/memperingati-isra-mi-raj-dengan-yasa-peksi-burak
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Laporan Isu Hoaks 31 Desember 2019

1. Akun Palsu Mengatasnamakan Bupati Blitar

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Bupati Blitar "Kang Rijanto" lengkap
dengan foto profil Bupati.
Kabag Humas Pemkab Blitar Ahmad Kholik mengatakan akun tersebut merupakan akun
palsu yang menggunakan foto Bupati Rijanto lengkap dengan seragam dinas kepala daerah.
Ahmad Kholik mengatakan sejauh ini belum ada aktivitas yang mengarah pada tindakan
kriminal yang dilakukan pengelola atau pemilik akun. Yang dilakukan akun "Kang Rijanto"
masih sebatas menghimpun pertemanan dengan akun facebook lain.
Link Counter:
https://jatim.sindonews.com/read/18550/1/foto-bupati-dipakai-akun-facebook-pemkab-blitar-la
por-polisi-1577463133
https://faktualnews.co/2019/12/28/foto-bupati-blitar-dipakai-akun-palsu-facebook-pemkab-lap
or-polisi/184308/
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2. Surat Undangan Bantuan Dana Hibah 2020 Kemenkop UKM

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar surat edaran digital yang mengatasnamakan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Surat tersebut berisi perihal program bantuan dana
hibah tahun 2020, tertanggal dilaksanakan pada 06 Januari s.d. 08 Januari 2020.
Faktanya, surat edaran tersebut adalah palsu. Hal tersebut dibantah oleh Kemenkop UKM
dalam postingan di akun resmi Twitter @KemenkopUKM yang menyebutkan bahwa surat
tersebut tidak benar yang mengandung unsur penipuan.
Link Counter:
https://twitter.com/KemenkopUKM/status/1210094368419221505

287

3. Penampakan Langit Bercahaya Aneh di Sleman

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar viral di media sosial sebuah foto awan yang memancarkan cahaya di Jarakan,
Tirtomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Di foto tersebut terdapat lingkaran kuning
bercahaya tertutup awan.
Faktanya menurut Kepala Kelompok Analisa dan Prakiraan Cuaca BMKG Stasiun Klimatologi
Mlati Yogyakarta, Sigit Hadi Prakosa, tidak ada yang istimewa dari foto tersebut. Awan
Cumulus yang nampak di depan matahari, bukan fenomena halo. Sigit menerangkan
fenomena halo terjadi jika awan jenis cirustratus merata. Sementara pada foto ini terlihat
matahari hanya tertutup awan. Ia menambahkan awan cumulus congestus bisa tumbuh di
mana saja. Awan ini juga biasa muncul saat musim pancaroba hingga musim hujan.
Link Counter:
http://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4840195/heboh-penampakan-langit-bercahaya-ane
h-di-sleman-ini-kata-bmkg
https://smol.id/news/nasional/2019/12/30/heboh-penampakan-langit-bercahaya-aneh-di-slema
n-ini-kata-bmkg/?fbclid=IwAR2ku8dRzVDrqcLX0fkDN7LxK3j3AIWXb3FxFxWTNL-hvejT0540Z
_IjnJU
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4. Air Liur dari Terompet Dapat Sebarkan Penyakit Berbahaya

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kabar pesan berantai di WhatsApp mengenai penyebaran penyakit berbahaya yang
ditularkan melalui air liur yang tersisa di terompet. Penyakit yang ditularkan tersebut
diantaranya TBC, Meningitis dan Hepatitis.
Setelah ditelusuri, dilansir dari kumparan.com dr. Arief Wijaya Rosli, SpA, dokter Poli
Respirologi Anak RSU Haji Surabaya, mengakui penyakit memang mungkin saja tertular dari
mulut. Namun, dia membantah terompet tahun baru dapat menyebabkan penyakit
mematikan, seperti kanker mulut, hepatitis, HIV, TBC dan kanker lidah.
Link Counter:
https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/penting-fakta-dan-hoaks-penyakit-akibat-meniup-t
erompet-tahun-baru-1sXphcv5e9L
https://gaya.tempo.co/read/1160101/tahun-baru-terompet-bisa-tularkan-penyakit-tbc-simak-ka
ta-ahli/full&view=ok
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5. Sri Sultan Hamengkubuwono : Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi
Pemimpin Di Bumi Nusantara.

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kembali di media sosial gambar dari portal berita metronews.tk bertuliskan "Sri
Sultan Hamengkubuwono : Maaf Bukan SARA, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas
Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya
Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".
Faktanya, tulisan tersebut adalah hoaks yang sudah pernah beredar pada tahun 2017 lalu.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri telah resmi melaporkan portal berita
berbasis blog metronews.tk ke Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta pada April 2017.
Tindakan laporan itu sekaligus secara tegas membantah narasi berita tersebut.
Link Counter:
https://jogja.tribunnews.com/2017/04/19/inilah-isi-tulisan-hoax-yang-dilaporkan-sri-sultan-ham
engku-buwono-x
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6. China Akan Masuk Indonesia Dengan Alasan Mengamankan Harta Yang Mereka
Pinjamkan

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi "China Menunggu Kekacauan Indonesia, Bila
Indonesia Sudah Kacau, China Akan Masuk Ke Indonesia Dengan Alasan : Mengamankan
Harta Mereka Yang Di Pinjamkan Untuk Indonesia". Hal tersebut dikaitkan dengan artikel di
idtoday.co dengan judul "Dubes Buka-bukaan Soal Kabar China Mau Kuasai RI Lewat Utang".
Faktanya setelah ditelusuri hal tersebut telah diklarifikasi oleh Duta Besar China untuk
Indonesia Xiao Qian. Menurutnya, anggapan tersebut tidak berdasar dan tak masuk akal. Xiao
sadar bahwa belakangan ini ada opini yang melihat kerja sama tersebut dari sudut pandang
negatif.
Link Counter:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4821214/dubes-buka-bukaan-soal-kabar-chin
a-mau-kuasai-ri-lewat-utang
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3969643/ini-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia
https://turnbackhoax.id/2019/12/31/salah-china-menunggu-kekacauan-indonesia-bila-indonesi
a-sudah-kacau-china-akan-masuk-ke-indonesia-dengan-alasan-mengamankan-harta-mereka/
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7. Video 100 Bayi Uyghur Dibunuh Oleh Komunis Cina

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video anak-anak kecil yang disebut berasal dari Uighur di China sedang tidur
di atas kasur beramai-ramai. Video berjudul "Inilah 100 ratusan bayi yang di tahan di uighur
Cina uighur berduka".
Dilansir dari liputan6.com, video tersebut bukanlah berisi anak-anak Uighur. Video itu
memang benar ada, namun narasi yang menyertainya tidak benar. Video itu merupakan
rekaman yang diambil di taman kanak-kanak di Bishkek, Kirgizstan. Di mana, dalam satu
ruangan kecil yang berisi tempat tidur untuk 100 anak, tetapi malah diisi oleh 300 anak. Hal
itu berdasarkan artikel tulisan yang dimuat laman berita milik Kazakhstan, www.nur.kz
berjudul "Video tidur di empat taman kanak-kanak mengejutkan Kaznet".
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4144849/cek-fakta-viral-video-anak-anak-uighur-dita
han-china-fakta-atau-hoaks
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8. Nikah Massal Gratis di Polres Pamekasan

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah pamflet berisikan informasi “Nikah Massal Gratis” yang diadakan oleh Polres
Pamekasan. Dalam pamflet itu juga tertera jadwal pendaftaran untuk menjadi peserta nikah
massal gratis, yakni mulai 12 Januari 2020 sampai 12 Februari 2020.
Menanggapi info tersebut, Kasubbag Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Dyah Poespito
Sari Soetikno mengatakan materi dalam pamflet nikah massal gratis tersebut adalah hoaks.
Menurutnya, Polres Pamekasan tidak pernah mengadakan acara nikah gratis seperti yang
tertera di pamflet tersebut.
Link Counter:
https://suryamalang.tribunnews.com/2019/12/31/beredar-postingan-viral-nikah-massal-gratisdi-polres-pamekasan-ternyata-info-hoaks
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