Daftar Isi :
Laporan Isu Hoaks 1 Juli 2019
1. Nurul Qomar Ditangkap Polisi Karena Memalsukan Ijazah
2. Penguin Hidup di Gundukan Sampah Plastik
3. Pendeta Pamer Dua Istri Yang Lagi Hamil
4. Menepuk Siku dan Lengan Mengatasi Serangan Jantung Dalam Waktu 2 Menit
5. Kegiatan Syukuran atas Presiden dan wakil Presiden indonesia Terpilih
6. Menkumham Copot Jabatan Kalapas Polewali Mandar karena Benci Islam
7. Tak Usah Pajang Foto Presiden
8. Cuitan Tengku Zulkarnain : Cewek SMA 'Gemes'
9. Nasi yang Dihangatkan Selama 12 Jam di Magic Com Beracun
10. Pria Terlihat seperti Mumi Usai Diserang Beruang
11. Pohon Hybrid Pisang + Kiwi
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Laporan Isu Hoaks 2 Juli 2019
24
1. Indonesia Mengirim Peserta Festival LGBT Dunia
24
2. Seorang Perempuan Bawa Anjing ke Masjid : Modus PKI
25
3. Polisi Memproses Pengurus Masjid Al-Munawaroh Bogor
26
4. Kontes Waria di Pangkalpinang
27
5. Sinar Matahari Mengandung Vitamin D
28
6. Merebus Ulang Air Matang dapat Sebabkan Racun yang Menimbulkan Penyakit
Parah
29
7. Gedung Serbaguna Baru Prabowo Untuk Posko Pemenangan Akan
Dialihfungsikan Sebagai Bank
30
8. Baru Satu Hari diumumkan Menang Ribuan Orang Cina Sudah Berdatangan
31
9. Jokowi pidato hanya satu menit jadi tertawaan orang Jepang
32
10. Terima kasih sudah dibuatkan lagu kebangsaan baru
33
11. Setelah Rapat Dengan Partai Koalisi, BPN Bulat Akan Lanjut Ke Mahkamah
Internasional
34
12. Di Mekkah Ada Mata Air Mengalir Bersamaan Dengan Api.
35
13. Air Liur Komodo Yang Mematikan
36
Laporan Isu Hoaks 3 Juli 2019
37
1. Ketua DPRD Adhyaksa Dault Ingin Calonkan Diri Jadi Wagub DKI
37
2. Menteri Agama Lukman Hakim Terima Suap 70 Juta
38
3. Suara Thoriq Pendaki Gunung Piramid Minta Tolong tapi Tidak Tau Ada Dimana
39
4. Jenazah Pendaki Gunung Piramid Bondowoso Ditemukan
40
5. Merdeka.com Membuat Berita tentang klaim pernyataan Kapolri terkait kasus
wanita yang membawa anjing ke Masjid
41
6. Kasus Wanita Pembawa Anjing ke Masjid Tidak Diproses
42
7. Foto Santri Berbaris Bergandengan Tangan Dengan Tulisan “Mendukung FPI Dan
Ulama Yang Di Dzolimi”
43
8. Broadcast Koperasi Syariah 212
44

9. Gambar Karikatur di Media Prancis
10. Surat Terbuka Untuk Kapolda Jatim Soal Begal di UTM
11. Kubah Hijau Makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi Memerah
12. Liputan6.com Menerbitkan Berita Aturan Larangan Depdiknas Terkait
Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah Negeri
13. Video Citilink dari Kertajati Cuma Diisi 1 Penumpang
14. Tidak Terima Ditilang, Remaja Pukul Polisi
15. Media Inggris Menyebut Jokowi Presiden Gagal

45
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Laporan Isu Hoaks 4 Juli 2019
52
1. Penampakan Putri Duyung yang Terdampar di Pantai Pegatan Katingan Kuala
Kalimantan Tengah
52
2. Bayi Lahir Sambil Menggenggam IUD
53
3. Video Penampakan Kuntilanak di Pohon
54
4. Penjambretan di Jalan Besito Yang Pelakunya Seorang Pelajar
55
5. Fitur Shake to Report Pada Facebook Membuat Akun Facebook Terblokir
56
6. Campuran Obat Tetes Mata dan Soda Dapat Menjadi Obat Perangsang
57
7. Perhitungan KPU Belum Selesai Pemenang Sudah Ada
58
8. Jalan Ambles Raksasa di Jepang Mulus Kembali hanya dalam Waktu 2 Hari 59
9. Akhirnya Thoriq Ditemukan dengan Selamat
60
10. Siswa Nasrani di Bengkalis Belajar di Luar Kelas
61
11. Polres Bangkalan Salah Tangkap Pelaku Begal, Korban Jalani Perawatan Medis
62
12. Lagu Jayalah Indonesiaku Versi Mandarin Adalah Lagu Kebangsaan Indochina
63
Laporan Isu Hoaks 5 Juli 2019
63
1. Sidang MK Permainan Belaka
64
2. Sengketa Pilpres Antara BPN Melawan TKN Berlanjut ke Mahkamah Internasional
65
3. Pencurian Uang Nasabah BNI Lewat IT
66
4. Helikopter TNI AD Ditembak KKSB
67
5. Tak Sesuai KBLI Terbaru Maka Izin Usaha Akan Dibekukan
68
6. Tips-tips Isi Bensin Di SPBU Pertamina
69
7. Bocah 6 Tahun Kena Gangguan Jiwa karena Terlalu Banyak Ikut Les
70
8. 500 Orang Gay Terbakar Saat Pesta di Taiwan
71
9. Bentuk Tim Khusus, Polisi Selidiki Kasus Matinya Anjing Yang Dibawa Masuk
Masjid
72
10. Foto Pernikahan Nenek dengan Remaja 19 Tahun di Pati
73
11. Foto Pemandangan Kota Damaskus Suriah
74
12. Spanduk Jokowi Selamat dan Sukses Atas Tertipunya Seluruh Rakyat Indonesia
75
13. Kayu Gelondongan Impor dari China Berisikan Amunisi
76
14. Pemenang Pilpres 2019 Janggal karena Diumumkan Saat 12 KPU Provinsi
Belum Menyelesaikan Situng
77
Laporan Isu Hoaks 6 Juli 2019

78

1. Wanita Alabama Hamil Anak Campuran Kambing-Manusia
2. Prabowo Unggul 54%-TNI dan POLRI Bongkar Kecurangan Pemilu
3. Meminum Obat Batuk Sirup Dengan Susu Dapat Menyebabkan Kematian
4. Pengumuman Penambahan Kuota Penerimaan Polri
5. Lidah Memiliki Zona untuk Mengecap Rasa Tertentu
6. China Uji Coba Rudal Balistik Ke Laut china Selatan
7. Berita Jokowi di CNN Internasional
8. Disney mengumumkan bahwa Elsa akan menjadi Lesbian di Film Frozen 2
9. Tempel Bawang Putih di Pergelangan Tangan Bisa Redakan Sakit Gigi
10. Donald Trump Tampar Walikota Meksiko
11. Eksekusi Mati Terpidana Korupsi di China
12. Video Pawang Pukul Kepala Gajah di Kebun Binatang Bukittinggi
Laporan Isu Hoaks 7 Juli 2019
1. Rekrutmen PT PLN
2. Kompak Resign, Forum Honorer K2 dan PNS Pendukung Prabowo Pilih Jadi
Anggota FPI
3. Broadcast WA yang Mengatasnamakan Danasatgas Wijaya BAIS TNI
4. Kol di Goreng Memicu Senyawa Amina Heterosiklik dan Menyebabkan Kanker
5. Hati-Hati Daging Manusia Impor dari China
6. Mahasiswa Di Aceh Bergerak
7. Indonesia; Negara Dengan Dua Presiden
8. Tim Prabowo Sebut Gaji PNS Naik Gara-gara Pilpres
9. Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Dipecat Karena Dukung Bamsoet
10. Biksu Myanmar Terkena Azab Penyakit Misteri
Laporan Isu Hoaks 8 Juli 2019
1. Pesan berantai Tsunami di Lombok
2. Katak terbesar jenis American Bullfrog dengan bobot 13 pon ditemukan di
Amerika?
3. Sindrom Mata Ungu Alexandria Genesis
4. Audrey Yu Bertemu Jokowi dan Kerja di NASA
5. Lowongan 25 Orang Driver Pengantar Jemaah Haji di Arab Saudi
6. Lagu Michael Jackson “Islam In My Veins / Waiting For The Call” yang Tidak
Pernah Di Release
7. Video Penampakan di Api Unggun Ciracap Sukabumi
8. Panggilan Nomor Telepon Berwarna Merah Bisa Menyebabkan Kematian
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Laporan Isu Hoaks 9 Juli 2019
108
1. Surat Pemberitahuan Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN
108
2. Pesan Pangdam IX Udayana Tentang Cek Gula Darah Dengan Jarum Bervirus
AIDS
109
3. Indomaret Memberikan 5000 Voucher Gratis Senilai 2 Juta Rupiah Untuk
Merayakan Ultah Ke-39
110
4. China Larang Muslim Uyghur Berpuasa Setiap Tahun
111
5. Video Pencurian di Kereta Api Tengah Malam
112
6. Terbongkar Kenapa Cina PKI Ingin Beli Semua Tanah di Indonesia
113

7. Larangan Berbusana Muslim Di Sekolah
8. Kementerian Agama Angkat Pendeta Sebagai Kepala Kemenag Gresik
Laporan Isu Hoaks 10 Juli 2019
1. Alkitab Kuno Telah Ditemukan di Dasar Laut Masih Utuh dan Dapat Dibaca
2. Teluk Palu Telah Dijual ke Negara Cina?
3. Krupuk Babi Halal
4. Rohingya Kecil Rahmat Dituduh Maling Dari Kebun Cina
5. Coca Cola Untuk Pemadam Api Saat Terjadi Kebakaran
6. Daging Tikus Pada Chicken Tender KFC California
7. Foto Wanita Indonesia Berhijab Tahun 1700
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Laporan Isu Hoaks 11 Juli 2019
123
1. Foto Prabowo Di Badan Pesawat Garuda Indonesia
123
2. Pemuda Palestina Yang Dada Kirinya Tertembak Kafir Zionis
124
3. Seorang Ilmuwan Ditemukan di Laboratorium Bawah Tanah Setelah Menghilang
Puluhan Tahun
125
4. Susilo Wonowidjojo Bos Gudang Garam Ternyata Tidak Merokok
126
5. Kuku dan Rambut Akan Tetap Tumbuh Setelah Kematian
127
6. Penampakan Buaya Kecil di Pagar Rumah
128
7. Akibat Gempa Melanda SULUT Penghuni Apartemen dan Hotel Bergegas Keluar
129
8. Solo 4 Kecamatan Berpotensi Banjir Bandang
130
9. Ahmad Dhani; Saya akan Potong Kemaluan Jika Jokowi Menang
131
10. JOKOWI FAKE AND AUTHORITARY PRESIDENT OF RRC
COMMUNISTS,INDONESIA BRANCH
132
Laporan Isu Hoaks 12 Juli 2019
1. Kampung Wadon Di Ngawi Yang Dihuni Oleh Perempuan Saja
2. Pengalihan Arus Lalu Lintas di Lamongan
3. Lampu LED Ternyata Mengandung Merkuri Yang Sangat Berbahaya
4. Modus Penipuan Mengatasnamakan Sanken
5. Lolongan Histeris Siksa Kubur Alexander
6. Peraturan Ganjil Genap Berlaku untuk Sepeda Motor
7. Wali Kota Depok Bakal Diperiksa Kasus Ijazah Palsu
8. Belum Dilantik Aja Sudah Bikin Umat Islam Sakit Hati (Diskriminasi Nama
Muhammad di Bandara Melukai Umat Islam)
9. Wiranto: Pendukung Prabowo yang Tidak Mengakui Kemenangan Jokowi,
Tangkap, Tembak Mati!!
10. Penampakan Kuntilanak di Lumajang
11. Anak Muslim Burma Mau Disembelih Dan Dimakan Dagingnya
12. Barack Obama Mewakili Negara Amerika Serikat, Telah Menyatakan
Kemenangan PRABOWO-SANDI
13. Kapal Bersenjata Iran Cegat Kapal Tanker Inggris
14. 14 Murid SDI Kedok Turen keracunan Akibat minuman kemasan
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Laporan Isu Hoaks 13 Juli 2019
1. Mahapatih Gajah Mada Ternyata Beragama Islam

147
147
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2. Hari Ini Gubernur Anies Menunjukkan Bukti Otentik ke Panitera Mahkamah
Internasional
148
3. Loker Undangan Panggilan Tes Tahap Seleksi Waskita (Interview) pada 12 - 13
Juli 2019
149
4. Duka Pertama Umat Islam Pasca Pilpres 2019
150
5. Sekolah Pengkaderan Misionaris yang Disponsori oleh AQUA
151
6. Krakatau Steel Tumbang Karena Skenario
152
7. Rumor Minions Terinspirasi dari Anak Yahudi
153
8. Modus Pencabulan dan Pembiusan oleh Pengamen di Angkutan Kota Purwakarta
154
9. Ular Raksasa Penyebab Gempa Bumi di Provinsi Sichuan
155
10. Ustadz Hanan Attaki Di Tegal Ditolak GP Ansor
156
11. China Pisahkan Anak Muslim dari Orang Tuanya
157
12. Teror Momo Challenge
158
Laporan Isu Hoaks 14 Juli 2019
159
1. Peringatan Hari Anak Nasional Se Jabar Di Polda Jabar
159
2. Kabar Meninggalnya Mbah Hosen Suporter Madura United Fc
160
3. Imunisasi adalah Tipu Daya Zionist, yang Sebenarnya Memasukkan Bibit Penyakit
untuk Jangka Pendek Maupun Panjang
161
4. Teror Kolor Ijo di Kabupaten Malang
162
5. Wisata Baru di Cianjur Selatan
163
6. Konvoi Truk TNI Tanpa Nopol
164
7. Penampakan Sirkuit Mandalika NTB
165
8. Pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah Settingan
166
9. Lebak Bulus Berjoget
167
10. Ratusan Tubuh Anak Kecil ditemukan Meninggal Didalam Mobil Van Di Thailand
168
11. Partai Gerindra Memberi Syarat Pemulangan Habib Rizieq
169
Laporan Isu Hoaks 15 Juli 2019
1. Lelang Mobil Mewah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pekanbaru
2. MUI Merilis 70 Nama Ustadz Yang Perlu Diwaspadai
3. Pesawat Mendarat Setelah 37 Tahun Dinyatakan Hilang
4. Catatan Menu Garuda Indonesia yang ditulis Tangan
5. Inilah Makam Nabi Adam. AS
6. Video Peresmian Masjid Terbesar di Rusia
7. Jembatan Mahakam Ditabrak Tongkang Pengangkut Batu
8. Penemuan Bayi Kucing Berkepala Manusia
9. Biopsi Dapat Membuat Tumor Menjadi Ganas
10. PT Industri Kawasan Jababeka Tbk Gagal Bayar
11. Polisi Buat Selebaran Pencarian Caleg Gerindra
12. Legenda Sepak Bola Brazil Pele Meninggal Dunia

170
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Laporan Isu Hoaks 16 Juli 2019
1. Surat Pengesahan Polisi Galeri Pemenang Undian Shopee
2. Eddie Murphy Santap Steak di Punggung Model

182
182
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3. Iwan Bule Diperiksa Karena Apa ya?
4. Tenaga Kerja TKA China Comunis Melarang Rakyat Indonesia Adzan
5. TNI Gadungan Bentukan Nasdem
6. 800 BUMN Dijual
7. Kebakaran Landa Pabrik Kayu Milik Presiden Jokowi di Sragen
8. Pengemudi Taksi Online Dapat Order Antar Jenazah di Bogor
9. Deddy Dhukun Meninggal
10. Mengerikan Agama Baru Meniru Islam
11. Warga Solok Sumatera Barat, Mengamuk Bakar Pemukiman TKA Cina

184
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Laporan Isu Hoaks 17 Juli 2019
193
1. Surat Subkhan Meminta Maaf Karena Telah Melakukan Sandiwara
193
2. PA 212: Kami Sudah Tidak Bersama Prabowo, Tunggu Komando Habib Rizieq
Untuk Bunuh Diri Massal
194
3. Promo Jutaan Rupiah Kartu Kredit Bank Mandiri
195
4. Kartu PGRI untuk Mengajukan Dana Hibah
196
5. Susunan Nama Menteri Kabinet Kerja Jilid II
197
6. Bakso Sumber Selera Mengandung Daging Tikus
198
7. Ribuan Ikan Terdampar di Pantai Batu Bolong Pertanda Gempa di Bali
199
8. Suporter Tewas Usai Laga Tira Persikabo Vs Persija
200
9. Kebijakan IMEI Membuat Tidak Bisa Menjual HP Bekas
201
10. Aturan Baru STNK Mati 2 Tahun Dianggap Bodong Rongsokan Tidak Boleh
Dipakai Lagi
202
11. Video Gempa Guncang Maluku Utara Jawa Timur dan Bali
203
Laporan Isu Hoaks 18 Juli 2019
204
1. Ada Stiker Tawaran Lolos Jalur Mandiri Universitas Brawijaya
204
2. Lion Air Disebut Tak bayar Gaji Pramugara 3 Bulan
205
3. Puncak Gunung Rinjani “Bertopi” Dikaitkan dengan Gempa NTB
206
4. Penanganan Hipotermia dengan Cara “Disetubuhi”
207
5. Maruf Amin: Jika Ada Masyarakat Tak Mengakui Jokowi Sebagai Pemimpin
Selama 5 Tahun Kedepan Maka Akan Masuk Neraka 7 Turunan
208
6. Serangan Teroris di Algeria
20910
7. RRC Miliki Tanah Hasil Tukar Menukar Aset Antara TNI dengan PT Kereta Cepat
Indonesia China
2101
8. Video Tsunami di Maluku
2112
9. Pasta Gigi Dapat Mengatasi Jerawat
2123
10. Formulir C1 Ditemukan di Ruang Ketua KPU
213
Laporan Isu Hoaks 19 Juli 2019
1. Bandara Soetta Dijual Ke Hongkong
2. Terikat Kontrak Politik Gubernur DKI Bersama HTI
3. Tol Salatiga Ambrol
4. Broadcast Pengobatan Gratis Kanker Tanpa Operasi dan Kemo, RSPAD
5. Pesawat MH370 Hilang Karena Dibajak Pangeran Arab Saudi
6. Wanita Norwegia Melahirkan Bayi Setengah Gajah
7. Google Terpaksa Mengalah dan Beri Jalan Pada Huawei

2145
214
215
2167
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8. Polisi Razia Pemotor di Bantaran Rel
9. Foto Presiden Lagi Mau Mengambil Gaji Bulanan Ke Bos China
10. Gempa Maluku Utara 7,2 SR Tidak Ada Media yang Menyiarkan
11. Seruan Angkot Mogok di Medan 17-19 Juli 2019
12. Mesin Generator Awan Hujan Dikembangkan oleh NASA
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222
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Laporan Isu Hoaks 20 Juli 2019
2267
1. Yusril Jadi MenkumHAM
226
2. Kisah Nyata Arif, Anak Berusia 8 Tahun, Narapidana Cerdas Yang Membunuh
Preman dan Kabur dari Lapas Sebanyak Tiga Kali
227
3. Liputan 6 SCTV Memberitakan Tentang Tanah yang Dipakai untuk Proyek Kereta
Api Cepat Jakarta-Bandung Milik RRC.
228
4. Lulus Sensor Video "Mulut Sampah"
22930
5. Larangan Penggunaan Sejumlah Obat dari BPOM
230
6. Bank Selain Mandiri yang Error Juga Tidak Bisa Tarik Tunai
231
7. Bank Penipu Uang Nasabah Dipakai Asing Untuk Menjajah Negeri Sendiri
232
8. Gangguan Jiwa Karena Kecanduan Bermain Game Online di Smartphone
233
9. Tentara Irak menangkap Pria Tua Membawa Bom
234
10. Warga Purbalingga Memotong Sapi Syukuran Kemenangan Prabowo Sandi 235
11. Divonis Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan, MA Pastikan Jokowi Gagal
Dilantik Jadi Presiden
236
12. Foto 200 Relawan yang Dibebaskan Prabowo dari Penjara
237
Laporan Isu Hoaks 21 Juli 2019
2389
1. Pesan Berantai Sebut FaceApp Sebabkan Saldo Nasabah Bank Mandiri Hilang
238
2. Gempa Bumi Besar Akan Terjadi di Halmahera Selatan Pada Tanggal 20 - 21 Juli
2019
239
3. 139 Orang Papua Meninggal Dunia Karena Gizi Buruk
240
4. Kapal Perang Amerika Serikat Jatuhkan Drone Iran di Selat Hormuz
241
5. Air Laut di Pesisir Cilacap Surut
2423
6. Bank Sebesar Mandiri Bisa Kehabisan Uang
243
7. Perda Kabupaten Kudus Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik 244
8. Area Wisata Gancik Selo Dibakar Gara Gara Pemilihan Kepala Desa
245
9. Video Menag dan Forum LGBTIQ Penerima Penghargaan
246
10. Khoirul Anwar Penemu 4G LTE
2478
11. Perluasan Bandara Sam Ratulangi Diperuntukkan Buat Rakyat Tiongkok / China
248
12. Pria Yang Dilingkari Warna Biru Pada Foto adalah Ayahanda dari Habib Rizieq
Syihab
249
13. Di China Orang Tua Pengantin Pria Menghadiri Bulan Madu
250
Laporan Isu Hoaks 22 Juli 2019
1. Manusia Dajjal Lebih Rendah dari Binatang
2. Informasi Lowongan Kerja Atas Nama PT. Pertamina
3. Pendeta di Brazil: Wanita Gemuk Tidak Bisa Masuk Surga
4. Detik, RUSIA Saja Sampai Meminta Ilmu Strategi Perang Kepada Saya

2512
251
252
253
254

5. Harian Haluan.com : Penderita Gila Akibat Pilpres Meningkat Tajam di Sumbar 255
6. Minum Air Sebelum Tidur Mencegah Serangan Jantung
256
7. Bapak Jokowi Diberkati oleh Max Ebe Ministri
257
Laporan Isu Hoaks 23 Juli 2019
2589
1. Jelmaan Babi
258
2. Cerita Kematian Presiden Pertama Turki
25960
3. Beritasatu : Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Mengecam Anies
Baswedan Lihai Tata Kata untuk Bodohi Warga Jakarta
260
4. PT Pos Indonesia Bangkrut
2612
5. Pemblokiran Akun WhatsApp yang Tidak Aktif
262
6. Telapak Tangan Berkeringat Tanda Jantung Lemah
263
7. Bukalapak Sokong Kelompok Radikal
2645
8. Video Penyerangan Terhadap Anggota TNI di Papua
265
9. Faceapp Merupakan Upaya Yahudi Untuk Menghancurkan Generasi Indonesia
266
10. Masjid Ini Baru Terbakar Tadi
2678
11. Pengadaan Tanaman Plastik di Jakarta Menghabiskan Dana 8 Miliar
268
12. Apabila Jokowi-MA Dilantik Berarti Mereka Melanggar UUD 1945 yang Sah
Suara Ada yang 20 Persen
269
Laporan Isu Hoaks 24 Juli 2019
2701
1. Email Informasi Proses Rekrutmen KPK
270
2. Anak Pribumi Dibully Karena Ingin Coba Berbaur Dengan Sekolah Anak-anak
China di Kalimantan
271
2053. Kabar Yusril Menjadi Menkumham
272
4. Wafatnya Habib Abdul Qadir Disebabkan Tembakan Pada Demo 411
273
5. Oktober 2019 Prabowo-Sandi Dilantik
2745
6. Kecelakaan Beruntun di Tanjakan Emen Arah Subang
275
7. Menjabat 8 Tahun, Merasa Seperti "UMAR BIN KHATTAB"
276
8. Mendagri Tidak Memberi Ijin Cuti Kepada Walikota Sumbar untuk Menunaikan
Ibadah Haji, Rezim Setan.
277
9. Melawan Lupa, Kasus Ratusan Bus Way Dibeli dari Cina Terbakar di Zaman Ahok
278
10. Investigasi Pengibaran Bendera Ar Rayah dan Al Liwa Bentuk Diskriminasi dari
Kemenag
279
11. Bayi Umur 1.3 Tahun Meninggal Setelah Ditolak RS Makassar
280
12. Staf Kepresidenan Ditangkap Saat Nyabu Dengan 3 Wanita
281
13. Surat Tertulis Xi Jinping: Jika Kedubes China Diusir Dari Indonesia, Maka China
Tidak Akan Segan “HAPUS” Indonesia Dari Peta Dunia
282
14. Daun Kersen Dapat Menyembuhkan Luka Pada Pasien Diabetes
283
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2845
1. Situs Liputan6.com Memberitakan Soal Pernyataan Rhoma Irama Larang Sentuh
Miras, Ridho Rhoma Malah Nyabu
284
2. Pesan Berantai IYL Dipindahkan ke Rumah Sakit Jepang
285
3. Surya Paloh Siap Dukung Anies Lahir Dan Batin
286
4. Kupon Diskon Nike 'People of Color' Sebesar 75 Persen
287

5. Mau ada Tsunami Di Cilacap
2889
6. MA Telah Menetapkan Jokowi sebagai Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan
Lahan
289
7. Sang Kyai Tak Dihiraukan
2901
8. Said Aqil: Negara China Bukan Negara Komunis, yang Komunis itu Justru Arab
291
9. iNews.id Jokowi: Waktu Saya Bilang Pengangguran Digaji dan Mobil Esemka di
Produksi Itu Saya Lagi Demam Jadi Wajar Saja Kalau Tidak Fokus
292
10. Negara China Komunis Mengirimkan Sabu 2 Ton yang Dikemas dalam Snack
293
11. Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Pantai Nusa Dua Bali Mengakibatkan Pura
Bias Tugel Porak Poranda
294
12. Teman Ahok Indonesia
2956
Laporan Isu Hoaks 26 Juli 2019
2967
1. UGM & Bank BTN Menyelenggarakan Kegiatan "UGM BTN Death Marathon" 296
2. “Megawati : Jokowi Itu Idaman Seluruh Alam, Bahkan “ALIEN” Saja Mau Di Pimpin
Oleh Beliau."
297
3. "Hancur Kota Ya Sengsara Warga Ya"
2989
4. Aa Gym Mengomentari Cuitan Infrastruktur Langit Milik Ferdinan
299
5. Mengobati Maag dengan Garam
3001
6. Mandi Malam Menyebabkan Paru-Paru Basah
3012
7. Mobil Ferrari 488 GTB Melewati Kolong Truk Saat Dikejar Polisi
302
8. Lowongan Kerja PT Petrokimia Gresik
3034
9. Kisah Inspiratif Anak Jalanan Menjadi Petinggi Kepolisian
304
10. Terjadi Pembegalan di Jln. Nanga Pinoh - Kota Baru Km. 7 Melawi, Kalimantan
Barat
305
11. Kantong Plastik Ramah Lingkungan Oxium Terbuat dari Singkong
306
12. Penggal Kepala Untuk Jembatan Tewaskan Delapan Warga Bangladesh
307
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3089
1. Informasi Rekrutmen PT Timah Tbk
308
2. TPNPB News Terkait Adanya 3 (tiga) Anggota TNI yang Meninggal Dunia dan 1
(satu) Luka Pada Saat Kontak Dengan KKB
309
3. Hacker Sudah Mulai Masuk Facebook dan BBM
310
4. Berita Said Aqil Sebut Jokowi Adalah Imam Mahdi Yang Muncul di Akhir Zaman
311
5. Surat Pemberitahuan Pembekalan dan Penetapan Nama ASN yang Lulus (atas
nama BKN)
3123
6. Meme Kata Anak Ahok
314
7. Jokowi Nabi ke 26 atau Nabi Terakhir
3145
8. Menghisap Payudara Dapat Mencegah Kanker
3156
9. Permintaan Pengumpulan Data Honorer di Kabupaten Bengkulu Utara
316
10. Jokowi; "Banyak Ibu-ibu Bilang Saya Mirip Artis Ganteng-ganteng Serigala" 317
11. Remaja Wanita Meninggal Terjungkal Karena Wheelie
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Disinformasi
1. Nurul Qomar Ditangkap Polisi Karena Memalsukan Ijazah

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook tentang KOMEDIAN Nurul Qomar ditangkap polisi dan
ditetapkan jadi tersangka. Qomar yang berperan jadi tokoh bijak dalam sinetron Para Pencari
Tuhan jadi tersangka karena memalsukan ijazah S2 dan S3.
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir oleh tribunnews.com, Komedian, Nurul Qomar
membantah dirinya melakukan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Lulus (SKL) S2 dan S3.
Ia mengatakan ketika menjadi rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, dirinya dipinang,
bukan melamar.
Ketika ia menjadi rektor pun yang ia merasa tak pernah melampirkan SKL S2 dan S3 dari UNJ
yang ia lampirkan hanyalah transkrip nilai selama menjalani kuliah S2 dan S3 secara linear di
UNJ.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/seleb/2019/06/30/komedian-nurul-qomar-bantah-lakukanpemalsuan-dokumen-skl-berikut-penjelasannya

Disinformasi

2. Penguin Hidup di Gundukan Sampah Plastik

Penjelasan :
Beredar postingan video di media sosial yang menggambarkan kawanan penguin hidup di
gundukan sampah plastik. Video tersebut terlihat seperti hasil rekaman seseorang dari atas
kapal laut. Kawanan penguin tampak berada di sebuah gundukan.
Faktanya, video tersebut adalah hasil olah digital karya World Wide Fund for Nature (WWF).
WWF Jerman menampilkan video tersebut sebagai bentuk kampanye melawan sampah plastik
untuk April Mop.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/01/01/2019/salah-persepsi-dengan-videopenguin-di-gundukan-sampah-plastik/

Disinformasi

3. Pendeta Pamer Dua Istri Yang Lagi Hamil

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar (foto) yang memperlihatkan seorang pria diapit dua orang biarawati
yang sedang hamil. Foto tersebut disertai narasi seorang pendeta pamer dua istrinya yang
sedang hamil.
Faktanya foto "Pendeta pamer dua istri yang lagi hamil" tidak benar. Pria dan dua wanita dalam
foto tersebut bukanlah biarawan-biarawati yang sebenarnya, melainkan tiga orang yang
memakai kostum Pastor dan Biarawati hamil di pesta kostum halloween pada tahun 2007 di
kota Iowa, Amerika Serikat.
Link Counter :
https://www.flickr.com/photos/templarion/1817959992
http://hoaxataubukan.aregoodmag.com/2017/10/10/disinformasi-pendeta-pamer-dua-istriyang-lagi/

Disinformasi

4. Menepuk Siku dan Lengan Mengatasi Serangan Jantung Dalam
Waktu 2 Menit

Penjelasan :
Beredar postingan video di media sosial pada platform facebook, dalam video tersebut tampak
seorang pria yang tak sadarkan diri dan di tepuk-tepuk pada bagian siku. Setelah ditepuk
kemudian pria tersebut siuman dan muntah. Diklaim pria tersebut berhasil sembuh dari
serangan jantung.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran sehubungan dengan video yang beredar di sosial
media tentang cara mengatasi serangan jantung dengan menepuk siku dan lengan.
Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) memberikan pernyataan
bahwa tidak benar kalau menepuk siku dan lengan dapat mencegah dan mengatasi serangan
jantung.Selain itu para ahli kesehatan jantung juga berharap,bagi siapapun yang mendapat
broadcast tentang hal tersebut atau terkait penanganan kesehatan lainnya, ada baiknya
melakukan cek ulang. Tidak langsung dipraktekan.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4599502/viral-tepukan-lengan-atasi-seranganjantung-dokter-bagikan-tips-yang-benar
https://intisari.grid.id/read/031767607/viral-video-selamatkan-serangan-jantung-dengan-tepuksiku-tim-dokter-jantung-idi-tidak-benar?page=all
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2019/06/27/video-tepuk-siku-bisa-selamatkan-dariserangan-jantung-viral-tim-dokter-jantung-idi-tidak-benar

Disinformasi

5. Kegiatan Syukuran atas Presiden dan wakil Presiden indonesia
Terpilih

Penjelasan :
Diunggah sebuah foto yang menampilkan kerumunan warga dan disertai narasi dengan klaim
bahwa kerumunan warga tersebut sedang melakukan acara syukuran atas terpilihnya Presiden
dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 hingga 2024.
Faktanya kegiatan tersebut adalah tradisi Sadranan atau Nyadran. Tradisi ini rutin dilakukan
sebagian masyarakat Jawa tengah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan bukan
sebagai kegiatan syukuran atas terpilihnya Presiden dan wakil Presiden seperti klaim diatas.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2013/05/22/17051750/twitter.com
https://www.instagram.com/p/BxPsqGfBh_0/?igshid=8sacq1qp52zn

Disinformasi

6. Menkumham Copot Jabatan Kalapas Polewali Mandar karena
Benci Islam

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook membagikan gambar tangkapan layar berita
yang dipublikasikan oleh cnnindonesia.com dan disertai narasi "Apa yang nampak dari
mulut mereka begitu membenci islam, di dalam dada mereka lebih dahsyat lagi"
Faktanya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai baik tujuan dari kalapas Polewali
Mandar untuk menerapkan aturan wajib membaca Alquran bagi narapidana beragama
Islam yang menjalani pembebasan bersyarat, akan tetapi syarat tersebut telah melampaui
kewenangannya dan juga melampaui undang-undang yang berlaku. Yasonna khawatir,
kesempatan bagi napi beragama Islam yang sudah bebas tetapi tersandung aturan tersebut
dapat tertunda.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1218097/alasan-yasonna-laoly-copot-kalapas-yangsyaratkan-baca-al-quran
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190624182519-20-405967/menkumhamnonaktifkan-kalapas-yang-wajibkan-napi-baca-alquran
https://www.suara.com/news/2019/06/24/223815/kalapas-wajibkan-napi-baca-alquranmenkumham-jangan-paksakan-orang-taat
https://cekfakta.tempo.co/fakta/316/fakta-atau-hoaks-benarkah-alasan-pencopotankalapas-polman-karena-yasonna-laoly-membenci-islam

Hoaks

7. Tak Usah Pajang Foto Presiden

Penjelasan :
Telah beredar di media sosia platform Facebook, sebuah postingan viral tentang seorang guru
SMPN 30 DKI memberikan usulan tidak usah pajang foto presiden.
Faktanya, melalui surat klarifikasi M. Yusup Selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta
menyatakan bahwa Pembuat postingan tersebut bukan guru dari SMP Negeri 30, melainkan
wali murid yang telah lulus
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4606651/smpn-30-dki-klarifikasi-soal-viral-status-tak-usahpajang-foto-presiden

Hoaks

8. Cuitan Tengku Zulkarnain : Cewek SMA 'Gemes'

Penjelasan :
Telah beredar unggahan foto di Twitter, tentang sebuah cuitan akun Tengku Zulkarnain yang
mengunggah sebuah foto anak SMA jaman sekarang bikin gemes.
Faktanya, Tengku Zulkarnain langsung mengklarifikasi bahwa yang mengunggah foto anak
SMA tersebut bukan dirinya, melainkan akun @imamul22, menurut Tengku Zul unggahan
tersebut hasil e
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/06/27/111533/klarifikasi-ustaz-tengku-zul-soal-foto-dankicauan-sebut-cewek-sma-gemes

Hoaks

9. Nasi yang Dihangatkan Selama 12 Jam di Magic Com Beracun

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, tentang racun dan nasi. yang narasinya "Nasi dihangatkan
lebih 12 jam di magic com jangan sampai dimatikan, itu sama saja makan racun pemicu
diabetes dan kanker".
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir Suara.com menurut Leona Victoria Djajadi, MND,
mengatakan nasi yang sudah matang dan dingin memang memiliki kadar karbohidrat yang
lebih rendah Meski begitu, ia mengatakan makan nasi hangat dari magic com atau rice cooker,
pun nasi yang dihangatkan, tidak akan membuat nasi menjadi racun, ataupun langsung
menyebabkan penyakit kanker maupun diabetes melitus. makan nasi yang dihangatkan di
magic com selama 12 jam berubah menjadi racun dan bisa menyebabkan kanker dan diabetes
adalah mitos dan hoax.
Link Counter :
https://www.suara.com/health/2019/05/15/155038/nasi-yang-dihangatkan-selama-12-jam-dimagic-com-beracun-mitos-atau-fakta

Hoaks

10. Pria Terlihat seperti Mumi Usai Diserang Beruang

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang narasinya seorang Pria Terlihat seperti Mumi Usai
Diserang Beruang.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Dr Rustam Isaev dari Pusat Medis Aktobe di Kazakhstan
mengatakan, laporan itu palsu dan bersikeras bahwa Alexander tidak pernah diserang beruang
atau berada di Rusia. Setiap rumah sakit di wilayah Rusia Tuva, tempat serangan itu diduga
terjadi, membantah bahwa pria itu pernah menjadi seorang pasien mereka.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/07/01/18/2073107/pria-terlihat-seperti-mumi-usaidiserang-beruang-begini-faktanya

Hoaks

11. Pohon Hybrid Pisang + Kiwi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah video eksperimen menggunakan pisang dan kiwi. Video ini
menampilkan sebagian daging buah dari pisang dan kiwi dipotong dan ditempelkan, kemudian
ditanam di dalam tanah. Hasilnya adalah buah hybrid yang memiliki kulit pelindung serupa
pisang dan daging buah berwarna hijau layaknya kiwi.
Adapun video ini adalah palsu dan dibuat menggunakan trik. Video ini merupakan tipuan yang
viral di internet sejak 2014 dan terus menyebar sehingga banyak yang mempercayainya.
Robert Mahar, yang memiliki spesialisasi dalam berbagai proyek do-it-yourself mengklarifikasi
bahwa video ini merupakan tipuan April Mop semata. Menempelkan pisang dan kiwi dalam pot
berisi tanah dan kompos tidak akan menumbuhkan buah hybrid, video ini hanya rekaan belaka.
Link Counter :
http://www.thatsfake.com/no-you-cannot-combine-a-kiwi-and-a-banana-into-a-hybrid-fruit/
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Hoaks

1. Indonesia Mengirim Peserta Festival LGBT Dunia

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi indonesia mengirim perwakilan lgbt dalam acara
festival lgbt dunia yang disertai dengan foto sekelompok orang transgender memegang
spanduk.
Faktanya adalah LGBT adalah hal yang sampai saat ini belum dilegalkan dan masyarakat
indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam
oleh karena itu sangat tidak mungkin pemerintah indonesia mengirim perwakilan dalam acara
LGBT dunia.
Link Counter :
https://www.kompasiana.com/jovian_057/56f67229c4afbd1508a2ac16/pandanganmasyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana

Disinformasi

2. Seorang Perempuan Bawa Anjing ke Masjid : Modus PKI

Penjelasan :
Ramai pemberitaan di media sosial Facebook, seorang perempuan (ibu-ibu) masuk ke sebuah
masjid, bersepatu sambil membawa anjing. Sebuah akun malah mengait-ngaitkan peristiwa
tersebut sebagai modus dan upaya provokasi PKI (Partai Komunis Indonesia) terhadap umat
Islam.
Setelah ditelusuri ternyata perempuan yang diketahui berinisial SM tersebut mengalami
gangguan kejiwaan. SM mengidap penyakit skizofrenia tipe paranoid. Kejadian yang
menghebohkan ini terjadi di Masjid Al-Munawaroh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 30 Juni 2019. Kini perempuan tersebut sudah diamankan
polisi dan sedang menjalani proses pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Kramat Jati Polri.
Jadi, berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa tidak ada unsur kesengajaan dan masalah
ini sama sekali tidak terkait provokasi PKI.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4607585/heboh-perempuan-bawa-anjing-masuk-masjid-yangternyata-skizofrenia
https://news.detik.com/berita/4606984/polisi-perempuan-pembawa-anjing-masuk-masjidpunya-riwayat-sakit-jiwa
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1161629-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjidpernah-dirawat-di-rs-jiwa

Disinformasi

3. Polisi Memproses Pengurus Masjid Al-Munawaroh Bogor

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang memberikan informasi bahwa kepolisian Resor
Bogor memperkarakan pengurus Masjid Al-Munawaroh atas peristiwa perempuan yang
membawa anjing ke masjid.Video tersebut diikuti narasi "beginilah wajah hukum di negeri ini
sampai 5 tahun ke depan. Penista yang membawa anjing ke masjid dilepaskan,malah yang
diproses pengurus masjid."
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar.Kapolres Bogor AKBP
AM Dicky menegaskan bahwa perempuan yang membawa anjing ke masjid tersebut sudah
diamankan ke polres Bogor untuk diperiksa. Namun seringkali histeris dan memberikan
keterangan yang berubah-ubah. Berdasarkan keterangan dari suaminya, perempuan tersebut
memiliki riwayat masalah kejiwaan. Dicky juga menjelaskan bahwa keberadaan pengurus
masjid dan jamaahnya di polsek Babakan Madang hanya dimintai keterangan sebagai saksi
atas apa yang dilakukan perempuan tersebut ketika berada di masjid.
Link Counter :
https://kupang.tribunnews.com/2019/07/01/pengurus-masjid-bantah-ditangkap-polisi-berikut5-fakta-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjid
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4606462/wanita-bawa-anjing-ke-masjid-sempatngamuk-di-mapolres-bogor
https://cekfakta.tempo.co/fakta/317/fakta-atau-hoaks-benarkah-polisi-memproses-pengurusmasjid-al-munawaroh-bogor

Disinformasi

4. Kontes Waria di Pangkalpinang

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah sebuah link berita online mengenai
adanya kontes waria yang terjadi di Pulau Bangka dan disertai narasi " Setelah kmr heboh
anjing dan ibunya masuk masjid. Ini lebih parah lagi, kontes waria di pangkalpinang #parah#
Setelah ditelusuri ternyata acara tersebut bukanlah acara kontes waria, melainkan acara
sunatan yang dipandu MC pria gemulai. Banjarudin, selaku MC acara tersebut membantah isu
adanya kontes waria dalam acara syukuran sunatan tersebut. Adapun menurut Banjarudin
waria yang tampil di depan panggung dengan menggunakan nomor urut itu hanya spontanitas
untuk menghibur tamu undangan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4607517/heboh-kontes-waria-yang-ternyata-acara-sunatan

Disinformasi

5. Sinar Matahari Mengandung Vitamin D

Penjelasan :
Sinar Matahari selama ini diketahui mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang.
Faktanya bukan sinar mataharinya yang mengandung vitamin D. Adapun sebenarnya saat kulit
terpapar sinar ultraviolet matahari, hal tersebut memicu sintesis vitamin D. Ginjal dan hati
mengubahnya menjadi vitamin D aktif yang dapat digunakan tubuh untuk meningkatkan
peresapan kalsium dan kesehatan tulang.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4433153/benarkah-sinar-matahari-mengandungvitamin-d

Hoaks

6. Merebus Ulang Air Matang dapat Sebabkan Racun yang
Menimbulkan Penyakit Parah

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang menjelaskan tentang merebus ulang air matang bisa
menimbulkan racun karena reaksi kimia seperti nitrat yang berubah menjadi nitrosamin dan
menyebabkan penyakit parah seperti penyakit ginjal, jantung bahkan kanker.
Faktanya Kepala Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus
Haryono mengatakan bahwa air putih tidak ada zat pereaksi sehingga tidak akan mungkin
suatu zat bisa timbul dengan sendirinya. Adapun bahan kimia seperti fluoride, nitrat dan
arsenik yang dikabarkan muncul setelah proses pemanasan ulang air yang sudah masak
dapat dipastikan bahan kimia tersebut tidak akan bisa muncul di air putih kecuali memang
sengaja ditambahkan. Dan ditegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3150816/merebus-ulang-air-yang-sudah-matang-bisasebabkan-keracunan
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/24/01/2019/ada-apa-dengan-merebus-airberulang-ulang/
https://jabar.tribunnews.com/2018/03/05/merebus-air-dua-kali-bisa-sebabkan-keracunanmitos-atau-fakta

Disinformasi

7. Gedung Serbaguna Baru Prabowo Untuk Posko Pemenangan
Akan Dialihfungsikan Sebagai Bank

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto-foto gedung dan kelengkapannya. Foto ini dinarasikan sebagai
gedung serba guna yang baru dibeli oleh Prabowo untuk posko pemenangannya. Gedung
tersebut akan dialihfungsikan sebagai bank pembangunan nasional (BPN) yang
diperuntukkan bagi para pendukung Prabowo-Sandi. Uang Sandiaga dan Prabowo serta
para simpatisan dan pendukung Prabowo-Sandi akan ditarik semua di bank milik
pemerintah dan swasta. Alat tukar yang digunakan adalah dinar dan dirham.
Adapun foto-foto gedung ini sebenarnya adalah gedung perkantoran yang tercatat sedang
dijual di sebuah situs online penjualan properti. Gedung yang terletak di daerah TB
Simatupang, Jakarta Selatan ini terdaftar dalam situs tersebut untuk dijual sejak sebulan
lalu. Tidak ada informasi kredibel mengenai gedung ini menjadi bank seperti yang
diceritakan pada status tersebut maupun adanya gedung serbaguna berlantai 17 bekas
posko pemenangan BPN menjadi bank pembangunan nasional.
Link Counter :
https://www.rumah.com/listing-properti/dijual-gedung-perkantoran-oleh-g-akmal-sulaiman10566989

Disinformasi

8. Baru Satu Hari diumumkan Menang Ribuan Orang Cina Sudah
Berdatangan

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook. tentang kedatangan ribuan orang china
di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) Kota Pekanbaru.
Faktanya, Mas Agus Santoso selaku Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau
Membantah kalau adanya serbuan, Agus menjelaskan bahwa rombongan tersebut
kemungkinan WNI dari daerah di luar Riau, rombongan tersebut akan berangkat
menggunakan pesawat dengan rute penerbangan domestik, setelah mengikuti acara Bakar
Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1220110/imigrasi-klarifikasi-video-viral-soal-serbuanwarga-china-ke-riau/full&view=ok
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/01/ptyf3t377-imigrasi-klarifikasivideo-viral-wna-cina-serbu-riau?fbclid=IwAR1QJGQ9yi2zpfsTBCPhPbiS_doMvN3SrnONmAvBC7rMyMYlkY5PTABK8Q

Disinformasi

9. Jokowi pidato hanya satu menit jadi tertawaan orang Jepang

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, yang narasinya “Pidato di pertemuan G20 jepang jokowi
pidato hanya 60 detik alias satu menit jadi tertawaan orang-orang jepang”.
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir Tribunnews.com Pertemuan PM Abe dengan
Presiden Jokowi hanya sebentar karena waktu yang terbatas keduanya. Mereka bertemu
hanya di sela-sela acara, sehingga tidak dilakukan dalam pertemuan bilateral secara resmi,
menunjukkan eratnya hubungan kedua negara, karena tidak ada masalah serius yang perlu
dibahas. Dengan demikian hal tersebut sebenarnya hanya untuk menjelaskan bahwa itu
bukan pidato masing-masing kepala negara di G20, tapi durasi pertemuan kepala negara
lain dengan PM Shinzo Abe.
Link Counter :
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/angkat-isu-pemberdayaan-perempuan-dihadapan-para-pemimpin-g20.html
http://www.tribunnews.com/internasional/2019/07/02/perbandingan-durasi-pertemuan-pmshinzo-abe-dengan-kepala-negara-lain-dengan-jokowi-hanya-semenit
https://www.suara.com/news/2019/06/30/103600/di-ktt-g20-jokowi-bicara-pendidikan-danpemberdayaan-perempuan

Disinformasi

10. Terima kasih sudah dibuatkan lagu kebangsaan baru

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang narasinya "Terima kasih sudah dibuatkan lagu
kebangsaan baru".
Faktanya setelah ditelusuri, lagu tersebut ternyata berjudul “Jayalah Indonesiaku Versi
Mandarin” yang dipublikasikan pada 28 Sep 2012 oleh akun youtube PASHAIFUL
CHANNEL. Keterangan di video menyebutkan lagu tersebut adalah lagu wajib untuk lomba
Paduan Suara Che Bin Sai Kota Pekalongan 2012 dalam rangka Sumpah Pemuda.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=AYA-RDzUhmM
http://arsip.gatra.com/2004-03-27/artikel

Disinformasi

11. Setelah Rapat Dengan Partai Koalisi, BPN Bulat Akan Lanjut Ke
Mahkamah Internasional

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto Fadli Zon bersama dengan Koalisi Indonesia Adil
Makmur. Foto tersebut diberi narasi bahwa berdasarkan rapat dengan partai koalisi pada
tanggal 29 Juni 2019 malam, maka dihasilkan keputusan bulat untuk lanjut ke Mahkamah
Internasional di Den Haag Belanda, angan biarkan Amirul Kazzab berkuasa lagi.
Adapun foto tersebut merupakan foto Musyawarah Koalisi Indonesia Adil Makmur yang
diposting oleh Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon pada 28 Juni 2019 pukul 3:24
AM atau pada dini hari, bukan pada tgl 29 Juni 2019 malam maupun 30 Juni 2019 pagi
seperti yang diklaim pada status Facebook tersebut. Selain itu Waketum Gerindra Sufmi
Dasco Ahmad telah menyatakan bahwa Prabowo-Sandi tidak akan menempuh upaya
hukum lanjutan. Dasco juga menegaskan pihaknya tidak akan membawa sengketa Pilpres
2019 ke Mahkamah Internasional. Sebab Mahkamah Internasional hanya mengadili
sengketa antarnegara. Dasco mengatakan sedari awal Prabowo telah menyerahkan
persoalan sengketa Pilpres 2019 kepada MK. Prabowo, kata dia, pun telah menegaskan
menghormati putusan MK.
Link Counter :
https://twitter.com/fadlizon/status/1144552223944298498
https://news.detik.com/berita/d-4605633/prabowo-tak-akan-tempuh-upaya-hukumlanjutan-terkait-sengketa-pilpres
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawasengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional

Disinformasi

12. Di Mekkah Ada Mata Air Mengalir Bersamaan Dengan Api.

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan video yang bertuliskan " Berita
terbaru Di Mekah ada mata air yg mana airnya mengalir bersamaan dengan api. Hal itu
tertuliskan dalam Al Qur'an bahwa salah satu tanda kiamat adalah adanya jenis mata air
ini. Kecocokan antar dua elemen yg saling bertolak belakang"
Faktanya video yang diunggah tersebut bukan berlokasi di Mekah melainkan di Irak.
Link Counter :
https://www.jpnn.com/news/lokasi-mata-air-api-itu-di-iraq-bukan-di-mekkah?page=1
https://www.dream.co.id/news/cerita-sebenarnya-heboh-mata-air-api-di-mekkah1711205.html

Disinformasi

13. Air Liur Komodo Yang Mematikan

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa air liur
komodo dragon satwa yang berasal dari pulau komodo Nusa Tenggara Timur(NTT) dapat
mematikan atau membunuh mangsanya.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran komodo dragon memang terlihat sering
mengeluarkan air liur. Banyak orang beranggapan bahwa air liur satwa ini mampu
membunuh mangsanya. Sebab air liurnya memiliki banyak bakteri yang dapat
menyebabkan infeksi. Namun menurut penelitian tahun 2009, ternyata air liur bukan
penyebab kematian mangsa Komodo dragon.Para peneliti ternyata pada tahun itu
menemukan bahwa di rahang bagian bawah Komodo Dragon terdapat kelenjar racun.
Komodo memproduksi senyawa racun yang masuk melalui gigitan Komodo pada mangsa.
Racun Komodo sangat ganas dan biasanya menyebabkan kematian pada mangsa seperti
rusa dan kerbau dalam sehari.
Link Counter :
https://radarmalang.id/jatimparkgroup/hoax-air-liur-komodo-dragon-di-batu-secret-zooyang-katanya-mematikan/

Laporan Isu Hoaks 3 Juli 2019

Hoaks

1. Ketua DPRD Adhyaksa Dault Ingin Calonkan Diri Jadi Wagub DKI

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang Ketua DPRD Adhyaksa Dault
Ingin Calonkan Diri Jadi Wagub DKI.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Adhyaksa juga membantah jika dirinya berkeinginan
mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno, seperti
yang disampaikan Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.“Loe aja yang jadi wagub DKI
bro,” kata Adhyaksa mengutip pernyataan Prasetio kepada Antara, Adhyaksa mengatakan dia
tidak menanggapi serius pernyataan dalam perbincangan sesama anak Jakarta itu.
Menurutnya, banyak orang-orang yang dapat bekerja lebih baik melebihi dirinya.
Link Counter:
https://www.wartaekonomi.co.id/read234691/eks-menpora-bantah-ngarep-jadi-wagub-dkijakarta.html
https://www.aktual.com/adhyaksa-dault-bantah-ingin-jadi-wagub-dki-gantikansandi/?fbclid=IwAR3eF1_jGKh1Nu5zk48Q0BGxleJ_BpToLSC3Dh7JEZ4gpmRQlSgWwqIlyXs
https://indopos.co.id/read/2019/07/02/180110/soal-wagub-dki-adhyaksa-bantah-pernyataanketua-dprd?fbclid=IwAR2iPx0rntgniO21ynLnaukNJBIb1G97F4r-xmO6TB4uD8huecLunZG08c

Hoaks

2. Menteri Agama Lukman Hakim Terima Suap 70 Juta

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang Menteri Agama Lukman Hakim
Terima Suap 70 Juta dari Kanwil Kemenag Jatim.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
menegaskan dirinya tidak pernah menerima sama sekali duit Rp70 juta dari mantan Kepala
Kantor kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanudin.
Link Counter:
https://tirto.id/menteri-agama-bantah-terima-uang-rp70-juta-dari-haris-hasanudin-d9tn
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/03/menteri-agama-bantah-terima-rp-70-jutadari-haris-hasanudin-di-kasus-suap-seleksi-jabatan

Hoaks

3. Suara Thoriq Pendaki Gunung Piramid Minta Tolong tapi
Tidak Tau Ada Dimana

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video yang berisi Suara Thoriq pendaki Gunung Piramid yang hilang
minta tolong tapi tidak tau ada dimana.
Faktanya adalah Kepala Kantor SAR Surabaya Budi Prasetyo mengungkapkan, sumber video
itu tidak jelas. Ia meminta masyarakat lebih selektif dan cermat terhadap video yang beredar di
media sosial dan Pihak dari PMI setempat menyatakan kabar tersebut adalah Hoaks.
Link Counter :
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/video-suara-teriakan-minta-tolong-saat-pencarianpendaki-hilang-di-gunung-piramida-ternyata-hoak/ar-AADHhOb
http://www.tribunnews.com/regional/2019/07/01/fakta-remaja-hilang-di-gunung-piramidabondowoso-beredar-video-hoaks-hingga-pencarian-dihentikan
https://regional.kompas.com/read/2019/07/02/10074831/klarifikasi-video-diklaim-suara-mintatolong-pendaki-yang-hilang-di

Hoaks

4. Jenazah Pendaki Gunung Piramid Bondowoso Ditemukan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berisi video ditemukannya jenazah pendaki Gunung Piramid
atas nama Thoriq ditemukan.
Faktanya adalah Kepala BPBD Bondowoso, Kukuh Triyatmoko mengatakan sampai saat ini
keberadaan thoriq pendaki Gunung Piramid Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem masih belum
ditemukan.
Link Counter :
https://terbitan.com/2019/06/kabar-thoriq-pendaki-gunung-piramid-ditemukan-hoax-inipenjelasannya/
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/fakta-remaja-hilang-di-gunung-piramidabondowoso-beredar-video-hoaks-hingga-pencarian-dihentikan/ar-AADHcb8

Hoaks

5. Merdeka.com Membuat Berita tentang klaim pernyataan
Kapolri terkait kasus wanita yang membawa anjing ke Masjid

Penjelasan :
Diunggah pada laman merdekaind.blogspot.com sebuah artikel dengan klaim judul "Ada
Wanita Membawa Anjing Masuk Masjid, Polri : itu Hal Biasa Jangan Dibesar-besarkan, Anjing
Juga Ciptaan Allah SWT" dan pada tampilan blogspot tersebut menyerupai seakan seperti
laman media online terverifikasi Merdeka.com
Faktanya dijelaskan pada unggahan berita online merdeka.com bahwa pihaknya tidak pernah
memberi judul seperti itu dan ditegaskan pula oleh Polri pada akun resminya bahwa media
online merdekaind.blogspot.com dengan klaim pernyataan Kapolri tersebut adalah tidak benar
alias hoaks.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-nama-merdekacom-dicatut-sebar-hoaks-beritawanita-bawa-anjing-ke-masjid.html
https://www.instagram.com/p/BzZkCbDJkk3/

Hoaks

6. Kasus Wanita Pembawa Anjing ke Masjid Tidak Diproses

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah foto wanita yang membawa anjing ke
dalam masjid di Bogor dan disertai narasi "kenapa nama nama mereka masih aman aman
saja??? Kenapa tidak dipenjarakan apa gmn gitu.
Faktanya berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan rekaman video, penyidik menaikan
status penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan SM, wanita yang membawa anjing ke
dalam masjid di Bogor menjadi tersangka. Sementara itu menurut keterangan pihak keluarga,
SM memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Sehingga saat ini tersangka masih menjalani
pemeriksaan kejiwaan di RS Polri Kramatjati untuk memastikan apakah betul kejiwaannya
terganggu dan jika nantinya terbukti bersalah, SM disangkakan melanggar Pasal 156 KUHP
tentang penistaan atau penodaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/07/02/338/2073456/wanita-pembawa-anjing-ke-masjidditetapkan-jadi-tersangka-penodaan-agama?
https://www.viva.co.id/berita/metro/1161788-penanganan-kasus-perempuan-bawa-anjing-kemasjid-terkendala-kejiwaan?
https://www.merdeka.com/peristiwa/wanita-pembawa-anjing-ke-masjid-di-bogor-ditetapkantersangka-penistaan-agama.html?

Hoaks

7. Foto Santri Berbaris Bergandengan Tangan Dengan Tulisan
“Mendukung FPI Dan Ulama Yang Di Dzolimi”

Penjelasan :
Beredar postingan foto santri sedang berbaris bergandengan tangan dengan tulisan
"mendukung FPI dan ulama yang di dzolimi"
Faktanya foto tersebut bukan santri dari Indonesia melainkan foto yang berasal dari akun
Twitter atas nama Shaykh Irshad Azhari tertanggal 10 Januari 2017 tentang suatu event di
Mumbai India:
Link Counter :
https://twitter.com/azhari_irshad/status/818891689532264448

Hoaks

8. Broadcast Koperasi Syariah 212

Penjelasan:
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp, tentang struktur organisasi di koperasi 212, dalam
broadcast tersebut menyebutkan hasil rumusan susunan pengurus Koperasi Syariah 212
(KS212).
Faktanya, Eka Rusmiyanti dari Koperasi Syariah 212 memberikan klarifikasi bahwa pesan
broadcast tersebut adalah pada tahun 2017 lalu, kemudian muncul kembali. untuk susunan
pengurus Koperasi Syariah 212 yang benar bisa di buka melalui website resmi KS212 yaitu
http://koperasisyariah212.co.id/koperasi-syariah-212/struktur-organisasi/
Link Counter:
https://www.swamedium.com/2019/07/02/beredar-lagi-broadcast-2017-ini-klarifikasi-koperasisyariah-212/

Hoaks

9. Gambar Karikatur di Media Prancis

Penjelasan:
Telah beredar sebuah informasi di media sosial terkait postingan berupa gambar karikatur yang
diklaim bahwa gambar tersebut berasal dari media prancis yang menjelaskan tentang pilpres
Indonesia tahun 2019 yang telah menelan korban jiwa KPPS sebanyak 700 orang.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya gambar tersebut bukanlah gambar karikatur di media
prancis seperti isu yang telah tersebar di media sosial. gambar tersebut merupakan salah satu
gambar tentang ilustrasi realitas masyarakat modern yang sudah beredar sebelumnya di
Internet dan tidak ada hubungannya dengan kejadian Pilpres 2019 di Indonesia.
Link Counter:
https://www.truthinsideofyou.org/?p=35712
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=id&u=https://www.truthinsideofyou.org/%3F
p%3D35712

Hoaks

10. Surat Terbuka Untuk Kapolda Jatim Soal Begal di UTM

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang berisi sebuah surat terbuka untuk Kapolda
Jawa Timur dari Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura(UTM) yang mengaku bernama
Ahmad Ghazali. Surat tersebut berisi tentang maraknya begal menuju kampus tersebut.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung
Mangera menegaskan bahwa surat terbuka untuk Kapolda Jatim dari salah seorang yang
mengaku bernama Ahmad Ghazali mahasiswa dari universitas Trunojoyo Madura (UTM) terkait
maraknya begal di sepanjang jalan menuju kampus itu adalah tidak benar atau hoaks.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, nama Ahmad Ghazali ternyata tidak tercatat
dalam daftar mahasiswa Universitas Trunojoyo.Selain itu Wakil Rektor III Kampus UTM Agung
Ali Fahmi menyatakan, pihaknya sudah mengecek database. Namun, nama Ahmad Ghazali
semester 4 tidak ada.
Link Counter:
https://jatimnow.com/baca-17469-surat-terbuka-untuk-kapolda-jatim-soal-begal-di-utm-polisihoaks
https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/06/30/143887/polda-dan-utm-sikapi-suratterbuka-untuk-kapolda-jatim
https://madura.tribunnews.com/2019/06/30/beredar-surat-terbuka-terkait-keluhan-maraknyaaksi-begal-di-bangkalan-polda-jatim-angkat-bicara

Disinformasi

11. Kubah Hijau Makam Nabi Muhammad SAW di Masjid
Nabawi Memerah

Penjelasan :
Beredar di media sosial video berdurasi 1 menit 5 menit yang tampak Qubbah Al-Khadlra’ (atau
Kubah Hijau) tempat makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah terlihat
berwarna kemerah-merahan yang menjadikan munculnya tafsiran bahwa munculnya warna
kemerahan itu karena tanda kemarahan Nabi dan ada juga yang bilang bahwa kejadian
tersebut pertanda munculnya Imam Mahdi.
Faktanya adalah kemerahan tersebut berasal dari pantulan cahaya lampu merah yang
berdekatan dengan kubah hijau yang selama 30 tahun tidak dinyalakan. Lampu merah itu
dinyalakan atas perintah dan petunjuk dari atasan Masjid Nabawi.
Link Counter :
https://www.aktual.com/kubah-hijau-nabi-muhammad-berubah-jadi-merah-ini-penjelasanilmiahnya/

Disinformasi

12. Liputan6.com Menerbitkan Berita Aturan Larangan
Depdiknas Terkait Penggunaan Atribut Keagamaan di
Sekolah Negeri

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar whatsapp story yang menuliskan aturan depdiknas tentang
larangan atribut keagamaan di sekolah negeri termasuk pelarangan jilbab.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya liputan6.com tidak pernah menerbitkan berita seperti
itu, adapun berita larangan atribut berjilbab yang pernah diterbitkan oleh liputan6.com adalah
kejadian di negara prancis, bukan di negara indonesia. Larangan berjilbab di sekolah memang
pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di provinsi Bali tetapi aturan
tersebut telah dihapuskan oleh kemendikbud RI.
Link Counter :
https://hot.liputan6.com/read/3982548/video-negara-ini-larang-pakai-hijab-di-sekolah?
https://kompas.id/baca/humaniora/2019/06/26/sekolah-negeri-tak-boleh-mewajibkan-siswakenakan-atribut-keagamaan

Disinformasi

13. Video Citilink dari Kertajati Cuma Diisi 1 Penumpang

Penjelasan :
Beredar unggahan video penumpang pesawat Citilink dari Kertajati menuju Surabaya yang di
isi hanya 1 penumpang
Faktanya menurut Airport Operation and Performance Group Head PT BIJB Agus Sugeng
Widodo menegaskan bahwa tidak ada penerbangan maskapai Citilink dari Kertajati ke
Surabaya yang hanya mengangkut satu orang.
Link Counter :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4608398/viral-video-citilink-dari-kertajaticuma-diisi-1-penumpang-faktanya
http://aviatren.com/2019/07/02/viral-video-penerbangan-citilink-di-kertajati-angkut-1penumpang-ini-penjelasannya/
https://greget.co.id/content/ekonomi/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4608398/viral-videocitilink-dari-kertajati-cuma-diisi-1-penumpang-faktanya

Disinformasi

14. Tidak Terima Ditilang, Remaja Pukul Polisi

Penjelasan :
Video seorang remaja asal Banjarmasin mendadak viral di media sosial. Video tersebut menjadi
buah bibir warganet lantaran dikabarkan remaja tersebut telah melakukan pemukulan terhadap
anggota kepolisian karena tidak terima kendaraannya ditilang.
Setelah ditelusuri, Kasatlantas Polresta Banjarmasin, Kompol Wibowo membenarkan
personelnya melakukan penindakan terhadap remaja tersebut karena tidak membawa dan
bahkan tidak memiliki surat kendaraan. Namun Wibowo menampik adanya pemukulan yang
dilakukan pemuda tersebut terhadap aparat kepolisian.
Link Counter :
https://video.tribunnews.com/view/74710/viral-remaja-yang-diduga-pukul-polisi-saat-ditilangkasatlantas-beri-penjelasan

Disinformasi

15. Media Inggris Menyebut Jokowi Presiden Gagal

Penjelasan:
Salah satu majalah online memuat sebuah artikel dengan judul yang cenderung provokatif
dengan menyebutkan adanya media inggris yang menyebut Jokowi sebagai Presiden gagal.
Dalam artikel tersebut penulis merujuk pada sebuah artikel berjudul "Joko Widodo: how
'Indonesia's Obama' failed to live up to the hype" yang dimuat oleh Media terkenal di Inggris
The Guardian.
Setelah ditelusuri pada artikel asli dan dilakukan analisa, artikel tersebut memuat tentang
pandangan kritis pengamat bernama Kate Lamb tentang sosok jokowi yang menuai pro dan
kontra. Jokowi disebut-sebut sebagai Obamanya Indonesia dimana ada beberapa kesamaan
terkait kemenangannya dalam kontestasi pilpres Indonesia. Dalam artikel tersebut sang penulis
hanya menceritakan bahwa sosok Jokowi dibalik kelebihan dan prestasi kepemimpinannya
juga tak luput dari kontra dan serangan dari musuh-musuh politiknya. Adapun terkait klaim
jokowi sebagai presiden gagal dikutip dari statement Andreas Harsono terkait isu intoleransi.
Tidak ditemukan secara spesifik artikel tersebut menyebut Jokowi sebagai Presiden yang
gagal.
Link Counter:
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/04/joko-widodo-how-indonesias-obama-failedto-live-up-to-the-hype

Laporan Isu Hoaks 4 Juli 2019

Hoaks

1. Penampakan Putri Duyung yang Terdampar di Pantai
Pegatan Katingan Kuala Kalimantan Tengah

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook foto penampakan duyung yang terdampar di pantai
Pegatan Katingan Kuala Kalimantan Tengah.
Faktanya setelah ditelusuri bahwa putri duyung tersebut terdampar di laut Teluk Bahang
Malaysia pada tahun 2006 dan hanyalah hasil karya seniman pahat yang bernama Juan
Caba.
Link Counter :
https://www.faktakah.com/2017/06/12-penampakan-putri-duyung-asli-tanpa-rekayasa.html
http://www.enigmablogger.com/2009/03/mayat-putri-duyung-dari-teluk-bahang.html

Hoaks

2. Bayi Lahir Sambil Menggenggam IUD

Penjelasan :
Beredar foto di media sosial bayi yang baru lahir menggenggam alat kontrasepsi yang
berasal dari rahim ibunya.
Faktanya alat kontrasepsi itu diletakkan di tangan bayi tersebut setelah dia lahir. IUD
ditemukan di belakang plasenta saat operasi caesar berlangsung.
Link Counter :
https://suryamalang.tribunnews.com/2019/04/03/viral-di-whatsapp-wa-bayi-lahirgenggam-alat-kontrasepsi-ibunya-ternyata-ini-fakta-sebenarnya

Hoaks

3. Video Penampakan Kuntilanak di Pohon

Penjelasan :
Beredar viral di media sosial penampakan kuntilanak yang berada di atas pohon. Terdengar
suara seseorang mengucapkan kalimat tauhid sambil terus merekam penampakan
tersebut.
Dikutip dari laman Kumparan.com yang mengirimkan video tersebut ke Ghost Photography
Community (GPC), yakni komunitas fotografi hantu yang memfokuskan hasil tangkapan
lensa pada objek yang tidak kasat mata. GPC memastikan sosok berbaju putih dalam video
itu bukanlah sosok hantu. "Yang pasti itu bukan asli penampakan, karena di video itu
opacity wujud aslinya (penampakan hantu) 100%," kata Ketua Umum sekaligus pendiri
GPC, Mickey Oxcygentri.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/ghost-photography-video-penampakankuntilanak-di-pohon-itu-hoax

Hoaks

4. Penjambretan di Jalan Besito Yang Pelakunya Seorang
Pelajar

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial tentang penjambretan di jalan Basito arah Desa
Jurang-Gebog yang pelakunya anak sekolah. Memakai seragam Ma'arif Nu dan
mengendarai yamaha mio biru.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran pihak kepolisian dengan tegas membantah
adanya informasi tersebut. Kapolsek Gebog AKP Muhaimin mengatakan bahwa informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Pihaknya sudah melakukan pengecekan di jalan Basito
dan di lokasi tersebut tidak ada kejadian penjambretan. Muhaimin juga berharap agar
masyarakat tidak perlu cemas dengan keamanan terutama di Kecamatan Gebog. Sebab
pihaknya secara rutin melakukan patroli keliling di siang hari dan malam hari.
Link Counter :
https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/04/11/131149/viral-di-medsos-pelaku-begal-dijalingkut-babak-belur-dipastikan-hoax

Disinformasi

5. Fitur Shake to Report Pada Facebook Membuat Akun
Facebook Terblokir

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai sebuah pesan berantai. Pesan tersebut menghimbau
agar berhati-hati dengan fitur Shake To Report pada Facebook. Fitur ini diklaim dapat aktif
apabila seseorang membaca status atau postingan milik akun Facebook lain dan secara
tidak sengaja di-shake, maka status tersebut akan dilaporkan secara otomatis dan akun
Facebook yang membuat status akan langsung diblokir. Pengguna Facebook diminta untuk
mematikan fitur Shake To Report ini untuk menghindari lebih banyak lagi akun yang
terblokir tanpa sengaja.
Adapun Facebook memang merilis fitur Shake To Report ini pada Mei 2019 silam. Namun
fitur ini bukan dan tidak dapat digunakan untuk melaporkan postingan ataupun konten
bermasalah. Fitur ini dirilis untuk memudahkan pengguna aplikasi Facebook melaporkan
gangguan ataupun bug pada aplikasi ini. Cara menggunakannya hanya dengan
menggoyangkan ponsel anda, maka akan muncul sebuah menu untuk melaporkan
gangguan pada aplikasi. Fitur ini sendiri hanya ada pada aplikasi Facebook, sedangkan
Facebook Lite belum memiliki fitur ini.
Link Counter :
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/klarifikasi-misinformasi-hoax-fitur-shaketo-report-aplikasi-facebookbelakangan-/2436732476379268/
https://www.thatsnonsense.com/does-facebook-shake-to-report-cause-users-to-go-to-fbjail-fact-check/

Disinformasi

6. Campuran Obat Tetes Mata dan Soda Dapat Menjadi
Obat Perangsang

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai campuran obat tetes mata dan soda. Campuran kedua
cairan ini dipercaya dapat menjadi obat perangsang yang dinilai mudah didapatkan.
Katanya, efek dari ramuan ini dapat meningkatkan gairah seksual wanita.
Informasi ini telah menjadi mitos yang terus berkembang sejak lama di khalayak umum.
Namun sampai saat ini tidak ada penelitian ilmiah yang menyatakan jika obat tetes mata
dicampurkan dengan soda ataupun air putih dapat meningkatkan gairah seksual wanita.
Selain itu, obat tetes mata mengandung bahan aktif tetrahydrozoline HCL yang bekerja
mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyempitkan pembuluh darah tetrahydrozoline
HCL yang bekerja mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyempitkan pembuluh darah.
Apabila tetrahydrozline HCL yang terkandung dalam obat tetes mata tertelan, maka dapat
menimbulkan berbagai efek samping berbahaya seperti penurunan suhu tubuh mendadak,
sulit bernapas dan sesak napas yang parah, tremor atau pingsan, hingga kematian.
Campuran obat tetes mata dan soda ini kerap dijadikan modus perkosaan untuk
melumpuhkan korban, bukan merangsang. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam menerima
makanan dan minuman yang ditawarkan orang asing.
Link Counter :
https://www.alodokter.com/komunitas/topic/insto
https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/insto-campur-air-putih-perangsangwanita/

Disinformasi

7. Perhitungan KPU Belum Selesai Pemenang Sudah Ada

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi beberapa artikel pemberitaan terkait Belum
selesainya situng KPU tapi pemenang sudah artinya perhitungan belum selesai pemenang
sudah ada rumus dari manakah itu.
Faktanya adalah artikel tersebut adalah terkait dengan situng KPU sedangkan penetapan
pemenang Pilpres adalah berdasarkan rekapitulasi manual dan setelah sidang Mahkamah
konstitusi maka KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019.
Link Counter :
https://manado.tribunnews.com/2019/05/21/penetapan-hasil-pemilu-2019-rekapitulasimanual-dengan-real-count-situng-beda-tipis-ini-alasannya
https://www.kompasiana.com/fery87654/5cde35943ba7f749d60ecac2/ini-loh-bedanyasitung-dan-hitung-manual-maaf-sekedar-mengingatkan-02?page=all

Disinformasi

8. Jalan Ambles Raksasa di Jepang Mulus Kembali
hanya dalam Waktu 2 Hari

Penjelasan :
Beredar berita yang menyatakan sebuah lubang besar dengan luas 30 m di jalan raya di
Jepang berhasil diperbaiki hanya dalam waktu 48 jam saja.
Faktanya klaim berita tersebut tidak masuk akal karena secara hitungan ilmu matematika
memperbaiki jalanan dengan lubang seluas 30 m tidaklah cukup dengan hanya 2 hari
pengerjaan. Kenyataanya perbaikan jalan dengan kondisi yang cukup parah di Jepang
dapat diperbaiki hanya dalam waktu seminggu, itu waktu yang sangat singkat, tapi bukan
2 hari.
Link Counter :
https://youtu.be/fnXNefDarjM
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/15/japan-fixes-vast-fukuoka-city-sinkholerepaired-two-days?CMP=share_btn_fb

Disinformasi

9. Akhirnya Thoriq Ditemukan dengan Selamat

Penjelasan :
Sebuah akun Youtube dan Facebook telah mengunggah video yang mengatakan bahwa
Thoriq Riski Ahmad Maulidan; korban hilang di Bukit Piramid Gunung Argopuro, Kabupaten
Bondowoso, Jawa Timur telah ditemukan dengan selamat.
Faktanya, kabar tersebut tidak benar. Video asli yang dibagikan ulang oleh kedua akun
media sosial itu adalah penemuan korban hilang di Gunung Arjuno bernama Roy pada
Januari 2019.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=w0PhTqu_aqs&fbclid=IwAR36Bg3gz6_xtn1K09ni0lXY
K5Y1nNsu3h3xQ9Pkbu6URJ1tuqQ4t6fqzDI
https://hot.grid.id/read/181774425/kisah-roy-pendaki-yang-ditemukan-dalam-keadaanngelantur-kebingungan-di-hutan-lali-jiwo-gunungarjuno?page=all&fbclid=IwAR2TDBFTgLwhM3vcYUuQk_dCpctB071JgP29vzSAjyjcZNeT
Y8SjLbK7_Mw

Disinformasi

10. Siswa Nasrani di Bengkalis Belajar di Luar Kelas

Penjelasan :
Telah beredar kembali sebuah video yang diklaim bahwa salah satu sekolah di Bengkalis,
para siswa Nasrani tidak diperbolehkan belajar di dalam kelas. mereka terpaksa belajar
diluar kelas di halaman sekolah dengan beralaskan tikar.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya Pihak sekolah membantah adanya diskriminasi
proses belajar-mengajar terhadap siswanya. Gusti selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4
Mandau, Bengkalis mengatakan bahwa peristiwa itu sudah lama, pada tahun 2017 lalu, jadi
bukan baru-baru ini. beliau juga menambahkan Memang ada belajar siswa kita di luar kelas.
Ini belajar ekstra buat siswa kelas VIII. Belajar ekstra tersebut adalah siraman rohani yang
memang sering kita lakukan pagi hari sebelum masuk belajar.siraman rohani ini melibatkan
semua siswa tanpa membedakan agama. Pihak sekolah selalu mengundang penceramah
dari luar sekolah. karena keterbatasan ruangan sehingga kegiatan ekstra terkait agama kita
laksanakan di luar kelas secara bersama.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4608345/viral-video-siswa-nasrani-di-bengkalis-belajar-diluar-kelas-ini-faktanya?_ga=2.203044249.983686053.15620107512026490182.1549416387
https://www.gareng.id/berita/detail/82619/Viral-Video-Siswa-Nasrani-di-Bengkalis-Belajardi-Luar-Kelas,-Ini-Faktanya

Disinformasi

11. Polres Bangkalan Salah Tangkap Pelaku Begal, Korban
Jalani Perawatan Medis

Penjelasan :
Beberapa hari terakhir masyarakat Bangkalan dihebohkan oleh pemberitaan perihal salah
tangkap tersangka begal yang dialami oleh korban bernama M.Hafi seorang warga
Junganyar, kecamatan Socah, Bangkalan.
Menanggapi hal ini, Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP David Manurung, S.E.,S.I.K.
didampingi dengan Kasubbag Humas Polres Bangkalan Iptu Suyitno,S.H.,M.H., wakil ketua
komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan Fathorrosi, dan Ibu Rofiah yang merupakan adik
dari M hafi memberikan klarifikasi bahwa isu tersebut adalah hoaks. Yang benar M.Hafi
diamankan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan setelah selesai diperiksa M.Hafi
diperbolehkan pulang bersama keluarga. Kemudian Ibu Rofiah selaku adik dari M. Hafi juga
menambahkan bahwa isu jika kakaknya sampai disetrum dan dipukul itu bohong. diakhir
klarifikasi, Wakil ketua komisi A DPRD Bangkalan, Fathorrosi menghimbau agar
masyarakat tidak mudah terpicu dengan isu berita bohong yang belum tentu kebenarannya.
Link Counter :
https://tribratanewspoldajatim.com/berita/MTM1NjI=/Kasat_Reskrim_Polres_Bangkalan_B
eri_Klarifikasi_Terkait_Salah_Tangkap
https://portalmadura.com/polisi-menyangkal-salah-tangkap-terhadap-warga-bangkalan200940

Disinformasi

12. Lagu Jayalah Indonesiaku Versi Mandarin Adalah Lagu
Kebangsaan Indochina

Penjelasan :
setelah viral beredar adanya lagu Jayalah Indonesia dengan bahasa mandarin yang
merupakan lagu wajib untuk lomba Paduan Suara Che Bin Sai di Kota Pekalongan tahun
2012 dalam rangka Sumpah Pemuda, beredar isu bahwa lagu tersebut merupakan lagu
kebangsaan Indochina.
Dilansir dari berbagai sumber, ditemukan fakta bahwa lagu tersebut Lagu tersebut memang
versi Mandarin dari lagu berjudul “Jayalah Indonesiaku” yang diciptakan oleh Soe Sien Ming
dan Thung Cu Lan yang dinyanyikan oleh Hilmi & Monique. Lagu tersebut menjadi salah
satu lagu dalam Album VCD KARAOKE Lagu-lagu Cinta Tanah Air yang diproduksi PT.
Gema Nada Pertiwi. Dari pemeriksaan fakta tersebut narasi yang menyebutkan bahwa lagu
Jayalah Indonesiaku versi Bahasa Mandarin adalah lagu kebangsaan Indochina adalah
salah. Narasi ini menyesatkan bagi warganet yang membaca unggahan tersebut.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/323/fakta-atau-hoaks-benarkah-lagu-jayalah-indonesiakuversi-mandarin-adalah-lagu-kebangsaan-indochina
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1. Sidang MK Permainan Belaka

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di grup whatsapp, tentang keputusan MK yang diumumkan. Dalam narasinya
menyatakan bahwa sidang MK hanya permainan belaka.
Faktanya, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Dani Kustoni
menyatakan bahwa berita tersebut adalah bohong dan atau menghina suatu penguasa atau
badan umum dan pencemaran nama baik terhadap Mahkamah Konstitusi.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4611658/polisi-tangkap-penyebar-hoax-sidang-mk-permainanbelaka

2. Sengketa Pilpres Antara BPN Melawan TKN Berlanjut ke Mahkamah
Internasional
Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto-foto penampakan sidang yang berlangsung di International Court
of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional. Foto-foto tersebut diberi narasi bahwa sengketa
pilpres antara BPN melawan TKN berlanjut ke Mahkamah Internasional.
Berdasarkan penelusuran, foto-foto tersebut bukanlah foto sidang BPN melawan TKN di
Mahkamah Internasional. Foto-foto ini merupakan kumpulan foto sidang yang pernah dilalui
oleh Mahkamah Internasional yang dipublikasikan melalui situs resminya icj-cij.org. Selain itu
paslon 02 Prabowo-Sandi telah memastikan tidak membawa persoalan sengketa pilpres ke
Mahkamah Internasional. Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengklaim bahwa tidak ada
kewenangan dari Mahkamah Internasional untuk menangani sengketa pilpres lantaran
Mahkamah Internasional kebanyakan menangani sengketa perselisihan antar negara, bukan
perseteruan dalam negeri.
Link Counter :
https://www.icj-cij.org/en/multimedia/58e761f588fa3f2b5c183717
https://www.icj-cij.org/en/multimedia-cases
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawasengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional

3. Pencurian Uang Nasabah BNI Lewat IT

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kembali pesan singkat di media sosial whatsapp yang menceritakan penipuan dan
pencurian uang semakin canggih lewat IT cyber.
Faktanya menanggapi hal tersebut, BNI kemudian melakukan klarifikasi dengan menyatakan
bahwa pesan singkat yang kembali beredar tersebut guna meningkatkan keamanan, serta
kenyamanan nasabah BNI, telah mengubah format SMS Banking untuk Transfer dan BNI Debit
Online (BDO) atau Virtual Card Number (VCN).
Link Counter :
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/bni-bantah-ada-pencurian-uang-nasabah-lewatsistem-it/ar-AABzLol
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1150233-hoax-pencurian-uang-nasabah-bni-lewatsistem-it

4. Helikopter TNI AD Ditembak KKSB

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa helikopter TNI
AD ditembak KKSB (Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata).
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Infantri
Muhamad Aidi menegaskan bahwa tidak ada helikopter milik TNI AD yang ditembak Kelompok
Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB). Muhamad Aidi juga berharap agar masyarakat tidak mudah
percaya dengan informasi tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa memang pernah ada
insiden helikopter milik TNI AD mengalami kecelakaan tahun 2011 di Mapenduma, Kabupaten
Nduga. Dari data yang ada, insiden yang terjadi pada 16 Mei 2011 sekitar pukul 11.10 WIT
bertempat di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, akibat pendaratan darurat yang dilakukan
Helly Bell milik TNI AD jenis HA-5105 Nomor 412 dengan Co. 0418.45 S- 138.1470 E.
Link Counter :
https://papuanews.id/2019/06/27/helikopter-tni-ad-ditembak-kksb-itu-hoax/
https://jpp.go.id/cek-fakta/333976-kodam-xvii-cenderawasih-tidak-ada-helikopter-ditembakkksb?fbclid=IwAR2OmgwKx_qeo6sfVrrCBX_LxVo8jHBs8D8XAv5s3rmekswV7fDSHGmP3d0
https://jogja.antaranews.com/berita/382979/kapendam-tidak-ada-helikopter-tni-ad-ditembakkksb

5. Tak Sesuai KBLI Terbaru Maka Izin Usaha Akan Dibekukan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai broadcast melalui grup whatsapp tentang ancaman pembekuan Nomor
Induk Berusaha (NIB) dari Kemenkumham bagi badan hukum yang tidak merevisi maksud
kegiatan usaha sesuai dengan Klarifikasi Baku Lapangan Indonesia terbaru. Dalam broadcast
itu disebutkan bahwa badan hukum seperti PT, Yayasan, Perkumpulan, Perhimpunan yang
bergerak di bidang pendidikan maupun badan usaha seperti CV, Firma, Usaha Dagang
Perorangan yang belum merubah maksud tujuan kegiatan usaha versi KBLI terbaru maka akan
dibekukan kegiatan izin usahanya.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui akun twitternya
memberikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar tersebut adalah kabar palsu. Maka itu,
Kemenkumham menghimbau kepada masyarakat agar meretweet sebaran pesan tersebut
agar klarifikasi ketidakbenaran informasi ini tersebar.
Link Counter :
https://twitter.com/Kemenkumham_RI/status/1146773094264033281/photo/1?ref_src=twsrc%
5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1146773094264033281&ref_url=https%3
A%2F%2Fkabar24.bisnis.com%2Fread%2F20190705%2F16%2F1120447%2Fcek-faktabenarkah-tak-sesuai-kbli-terbaru-maka-izin-usaha-akan-dibekukan
https://kabar24.bisnis.com/read/20190705/16/1120447/cek-fakta-benarkah-tak-sesuai-kbliterbaru-maka-izin-usaha-akan-dibekukan

6. Tips-tips Isi Bensin Di SPBU Pertamina

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang menjelaskan sebuah tips-tips pada saat ingin mengisi bahan
bakar kendaraan melalui SPBU, pada informasi tersebut diklaim bahwa lebih baik kualitasnya
mengisi pada SPBU dengan kode 31, isilah bahan bakar pada saat temperatur tanah dingin
atau pada saat pagi hari untuk mendapatkan kepadatan bahan bakar tanpa pemuaian dan
jangan isi bahan bakar ketika truk pertamina sedang melakukan isi ulang pada tangki SPBU
karena kotoran pada tangki SPBU naik ke atas dan terserap hingga masuk pada kendaraan.
Faktanya informasi tersebut tidak memiliki sumber kredibel. Kode pada billboard SPBU tidak
berpengaruh terhadap kualitas, adapun perbedaan pada kode SPBU dikarenakan adanya
ketetapan kode wilayah dan kepemilikan SPBU tersebut. Penyimpanan tangki BBM di dalam
tanah bukan untuk memadatkan bahan bakar melainkan bertujuan untuk mengurangi resiko
kebakaran dan mengurangi penguapan BBM. Standar pompa dispenser untuk Tangki Timbun
SPBU telah dilengkapi dengan saringan bahan bakar (fuel filter) yang bentuknya seperti
saringan oli (oil filter) di mobil. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran dan menjaga bahan
bakar yang keluar dari selang selalu dalam keadaan bersih.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2533590/ini-cara-bedakan-spbu-milik-pertaminadengan-swasta
https://www.merdeka.com/otomotif/pertamina-tingkatkan-kualitas-spbu-pasti-pas-lewatprogram-qqci.html
http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html

7. Bocah 6 Tahun Kena Gangguan Jiwa karena Terlalu Banyak Ikut
Les
Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang menjelaskan bahwa adanya seorang anak berumur 6 tahun
mengalami gangguan kejiwaan akibat orang tuanya terlalu memforsir jadwal kegiatan les
pelajaran anak tersebut, klaim pada informasinya anak tersebut menjalani perawatan di RSKD
Duren Sawit, Jakarta Timur.
Faktanya isu hoaks dengan narasi tersebut pernah juga viral pada tahun 2014 dengan narasi
yang hampir mirip. Setelah dikonfirmasi pihak RS Duren Sawit menyampaikan keterangan
melalui Dokter Psikolog RS Duren Sawit waktu itu, Nurul Annisa, membantah adanya anak di
bawah umur 6 tahun dengan kronologi sakit seperti klaim diatas yang dirawat di rumah sakit
tempatnya bekerja.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3620952/cek-fakta-anak-bisa-alami-gangguan-jiwajika-terlalu-banyak-ikut-les
https://id.theasianparent.com/anak-6-tahun-gila-karena-les-hoax

8. 500 Orang Gay Terbakar Saat Pesta di Taiwan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan video dengan narasi yang mengklaim adanya peristiwa kebakaran
yang melukai 500 orang korban luka dan 1 korban jiwa. Dituliskan pula pada narasinya bahwa
korban adalah para Gay atau pelaku hubungan seks sejenis dan terjadi pada saat pesta Gay
di Taiwan.
Faktanya kejadian tersebut bukanlah sebuah pesta LGBT melainkan sebuah Perayaan Warna
yang dikemas menjadi Festival Tari dan Musik yang biasa disebut Color Play Asia. Peristiwa
ini terjadi di Water Park Formosa, Taiwan.
Link Counter :
https://www.cbsnews.com/pictures/hundreds-hurt-in-fire-at-taiwan-water-park/5/
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/06/29/2003621850
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3141668/More-200-people-badly-hurt-explosionTaiwan-amusement-park-coloured-powder-sprayed-crowd-ignites.html

9. Bentuk Tim Khusus, Polisi Selidiki Kasus Matinya Anjing Yang
Dibawa Masuk Masjid
Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah berita dari emputmi.blogspot.com berjudul “Bentuk Tim
Khusus, Polisi Selidiki Kasus Matinya Anjing Yang Dibawa Masuk Masjid”. Berita ini berisi
tentang seekor anjing yang dibawa wanita berinisial SM ke dalam Masjid Al-Munawaroh
Kabupaten Bogor ditemukan mati. Polisi dikatakan akan membentuk tim khusus dalam
penyelidikan matinya anjing tersebut.
Adapun berita yang dirilis oleh situs emputmi.blogspot.com tersebut banyak mengambil
referensi dari berita rilisan Kompas.com berjudul “Jasad Anjing yang Dibawa SM Saat Masuk
Masjid Akan Jadi Barang Bukti”. Dalam berita ini, Kapolres Bogor AKBP AM Dicky memang
mengatakan bahwa pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian anjing tersebut.
Namun tidak ada disebutkan dalam berita Kompas.com tersebut bahwa polisi membentuk tim
khusus untuk menyelidiki matinya anjing tersebut. Selain itu tidak ada pemberitaan maupun
bukti kredibel bahwa polisi membentuk tim khusus untuk menyelidiki matinya anjing tersebut.
Adapun jasad anjing tersebut telah dibuatkan berita acara dan akan digunakan sebagai salah
satu barang bukti dalam kasus SM di persidangan nanti.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/03/17020861/jasad-anjing-yang-dibawa-smsaat-masuk-masjid-akan-jadi-barang-bukti

10. Foto Pernikahan Nenek dengan Remaja 19 Tahun di Pati

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial yang menjadi viral yakni pernikahan nenek berusia 58 tahun dengan
remaja berusia 19 tahun di Pati, Jawa Tengah. Selain itu muncul dua foto yang beredar yang
diduga sebagai pasangan tersebut. Satu foto tergambar ada seorang remaja dan seorang
nenek duduk lesehan di hadapan penghulu, dan satu foto lagi laki-laki dan perempuan yang
mengenakan gaun pengantin.
Faktanya foto yang mengenakan gaun pengantin itu bukanlah foto nenek yang hendak menikah
dengan pemuda di Pati. Melainkan, itu adalah foto sepasang pengantin dari Desa Jambu,
Kecamatan Mlonggo, Jepara. Sedangkan foto pasangan yang duduk itu diketahui memang foto
nenek dan pemuda di KUA Tayu. Namun pernikahan mereka batal, karena orang tua mempelai
laki-laki tidak setuju.
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/03/viral-nenek-59-tahun-menikah-dengan-remaja-19tahun-di-pati-ini-faktanya
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/04/hoaks-foto-pernikahan-nenek-dengan-remaja-19tahun-di-pati-ini-tanggapan-pemilik-foto?page=4
https://www.murianews.com/amp/2019/07/04/167644/foto-pernikahan-yang-viral-ini-ternyataorang-jepara-bukan-nenek-yang-kawini-remaja-di-pati.html

11. Foto Pemandangan Kota Damaskus Suriah

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang memuat foto yang diklaim sebagai tampilan dari kota
Damaskus, Suriah.
Faktanya, foto tersebut merupakan gambar dari Kota Kiev, Ukraina sebelum dan sesudah
Kerusuhan Euromaidan Februari 2014. Bukan di kota Damaskus, Suriah.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2017/04/25/disinformasi-foto-pemandangan-kota-damaskus-suriah/

12. Spanduk Jokowi Selamat dan Sukses Atas Tertipunya Seluruh
Rakyat Indonesia
Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook tentang Spanduk Jokowi dan Jusuf Kalla
Selamat Dan Sukses Atas Tertipunya Seluruh Rakyat Indonesia
Faktanya setelah dilakukan penelusuran spanduk tersebut memang benar-benar ada. Hanya
saja tidak bertuliskan seperti yang dikatakan dalam klaim di atas. Foto spanduk yang asli
(original) bertuliskan "Selamat & sukses atas pelantikan & pengambilan sumpah Bp. Ir. H Joko
Widodo - Bp. Drs. H. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2014-2019".
Dari informasi yang didapatkan spanduk itu dipasang oleh sejumlah relawan yang
mengatasnamakan dirinya Kopi Jogya.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/17/spanduk-ucapan-selamat-untuk-jokowibertebaran-di-jalan-protokol-ibukota
https://nge-baca.blogspot.com/2015/03/beredar-spanduk-bertuliskan-rakyat.html
https://twitter.com/kopijokja

13. Kayu Gelondongan Impor dari China Berisikan Amunisi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar video melalui pesan berantai Whatsapp. Persebaran video itu disertai narasi yang
menyebutkan bahwa isi dari video itu merupakan penyelundupan amunisi peluru dari China
melalui kayu gelondongan impor ke Indonesia.
Faktanya setelah ditelusuri, video yang diedarkan bukan kayu impor dari China ke Indonesia,
melainkan dari Ukraina ke Rumania. Isi di dalam kayu itu bukan pula amunisi, melainkan
selundupan rokok dari Ukraina. Adapun, isu ini varian dari isu kayu gelondongan berisikan sabu
yang sudah diperiksa faktanya dengan judul [SALAH] “Selundupan SABU dari CINA” pada 20
Juni 2019.
Link Counter :
https://www.politiadefrontiera.ro/
https://turnbackhoax.id/2019/06/20/salah-selundupan-sabu-dari-cina/

14. Pemenang Pilpres 2019 Janggal karena Diumumkan Saat 12
KPU Provinsi Belum Menyelesaikan Situng
Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang narasinya "Pemenang Pilpres 2019 Janggal Karena
Diumumkan Saat 12 KPU Provinsi Belum Menyelesaikan Situng".
Faktanya setelah ditelusuri, dilansir dari Tempo.co Benar bahwa hingga saat ini (Kamis, 4 Juli
2019) sebanyak 12 KPU provinsi ditambah luar negeri belum merampungkan Situng. Namun
Situng tak berpengaruh terhadap hasil pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU, sebab
hasil resmi yang ditetapkan itu berdasar pada rekapitulasi secara manual dan berjenjang.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/324/benarkah-pemenang-pilpres-2019-janggal-karenadiumumkan-saat-12-kpu-provinsi-belum-menyelesaikan-situng

Laporan Isu Hoaks 6 Juli 2019

Hoaks

1. Wanita Alabama Hamil Anak Campuran KambingManusia

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah gambar cuplikan berita mengenai wanita asal Alabama
yang diklaim dihamili oleh seekor kambing. Wanita tersebut kemudian melahirkan bayi
campuran manusia-kambing.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan bukti yang kredibel mengenai adanya wanita
asal Alabama yang hamil dan melahirkan anak campuran kambing-manusia. Berita ini
diposting oleh situs-situs yang disebut banyak mempublikasikan berita maupun cerita
palsu. Adapun gambar makhluk yang diklaim sebagai campuran manusia-kambing tersebut
merupakan bayi kambing yang dimiliki oleh Ibrahim Basir, seorang peternak di Malaysia.
Selain itu, binatang yang berbeda genus tidak dapat bereproduksi secara alami.
Link Counter :
http://www.hoaxorfact.com/pranks/alabama-woman-gives-birth-to-human-goat-babyhoax.html

Hoaks

2. Prabowo Unggul 54%-TNI dan POLRI Bongkar
Kecurangan Pemilu

Penjelasan :
Pasca diumumkannya hasil pilpres 2019 lalu hingga putusan sengketa pemilu oleh
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni 2019 lalu, ditemukan kembali beberapa konten
provokatif yang diunggah di media sosial. Sebuah akun Facebook terlihat telah membagi
sebuah tautan video Youtube yang mengklaim Prabowo Unggul 54% dan menilai TNI dan
POLRI telah membongkar kecurangan pemilu.
Faktanya kabar tersebut tidak benar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan
perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 provinsi dan 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri
(PPLN), dimana Jokowi-Ma'ruf (55,50%) unggul atas Prabowo-Sandiaga (44,50%).
Adapun tautan video yang dibagi tersebut adalah video lama yang pertama kali diunggah
pada tanggal 23 Juli 2014 di salah satu akun Youtube. Video tersebut berisi klaim
seseorang tentang adanya kecurangan pada pilpres 2014 sehingga merugikan salah satu
paslon. Namun segala bentuk tuntutan sengketa pilpres 2014 telah diselesaikan di MK dan
Jokowi-Kalla ditetapkan sebagai presiden Indonesia (2014-2019). Video yang diunggah
tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilpres 2019.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/3971668/hasil-resmi-rekapitulasi-kpu-pilpres2019?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=g8hzJ7CMglw&fbclid=IwAR19jqp4AapSY9uTAvr9mhk
or0nczmB6rO_d8tW1_Reax6pDDlMhcV3FYJ0
https://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan
.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta?page=all

Hoaks

3. Meminum Obat Batuk Sirup Dengan Susu Dapat
Menyebabkan Kematian

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah informasi mengenai seorang ibu yang tidak sengaja
membunuh anak-anaknya. Ibu tersebut mencampurkan obat batuk sirup dengan susu
untuk mengobati anaknya yang sedang batuk, dan berdampak fatal. Disebutkan pula
bahwa selain obat batuk sirup, obat lain apabila dicampurkan dengan susu dapat
menghasilkan racun yang mematikan
Berdasarkan penelusuran, para dokter dan ahli kesehatan lainnya menyatakan bahwa
meminum obat batuk sirup dengan susu dapat mengurangi daya serap dan keampuhan
obat pada tubuh sehingga tidak direkomendasikan untuk meminum obat batuk sirup
dengan susu. Hal tersebut dikarenakan susu dapat beberapa jenis obat-obatan seperti
laxative dan antibiotik. Kalsium dalam susu dapat mengikat kandungan obat tersebut dan
mencegah penyerapan obat ke dalam tubuh. Namun mencampurkan obat batuk sirup
dengan susu tidak membuatnya berubah menjadi racun yang dapat membunuh orang
maupun anak-anak. Tidak ada laporan kredibel mengenai bahaya mencampur susu
dengan obat batuk seperti pada narasi tersebut.
Link Counter :
http://www.hoaxorfact.com/health/killed-children-cough-syrup-with-milk.html
https://www.alodokter.com/fakta-fakta-di-balik-minum-susu-setelah-minum-obat
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2012/08/28/apa-bahanyanya-minum-obat-dengansusu

Hoaks

4. Pengumuman Penambahan Kuota Penerimaan Polri

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial pesan berantai di whatsapp yang berisi tentang
Pengumuman Penambahan Kuota Penerimaan Polri sekitar 10-20% per provinsi.
Faktanya Polri tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut sesuai klarifikasi dari
humas Polri pada akun instagramnya @divisihumaspolri
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/BzhRW-Bp55u/?igshid=155g27zdlfy5l

Hoaks

5. Lidah Memiliki Zona untuk Mengecap Rasa Tertentu

Penjelasan :
Beredar informasi mengenai lidah yang dianggap memiliki zona yang mampu mengecap
rasa tertentu.
Faktanya jurnal nature mempublikasikan penelitian terbaru yang mengungkap bahwa
bukan lidah yang menentukan rasa makanan, tetapi otak. Hasil riset membantah anggapan
bahwa lidah terbagi menjadi beberapa zona yang bertugas mengecap rasa tertentu.
Adapun terdapat sekitar 8000 ujung saraf pengecap pada lidah yang dapat menerima
rangsangan rasa apapun, kemudian rangsangan tersebut dikirim ke otak. belum diketahui
bagaimana cara otak memprosesnya, akan tetapi ilmuwan meyakini otaklah yang
bertanggung jawab menentukan rasa.
Link Counter :
https://sains.kompas.com/read/2014/11/11/15215371/Ternyata.Bukan.Lidah.yang.Menent
ukan.Rasa.Makanan
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/547232-8-fakta-unik-tentang-lidah

Hoaks

6. China Uji Coba Rudal Balistik Ke Laut china Selatan

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan tentang China Uji Coba Rudal Balistik
Anti kapal Ke Laut china Selatan. Rudalnya dikerahkan di wilayah yang disengketakan.
Faktanya dilansir dari international.sindonews.com Kementerian Pertahanan China
membantah tuduhan bahwa militer negara itu baru-baru ini melakukan uji coba rudal di Laut
China Selatan (LCS) yang disengketakan. Dalam sebuah pernyataan singkat yang dikirim
ke Reuters menanggapi klaim AS, Kementerian Pertahanan China mengatakan hal itu tidak
benar.
Link Counter :
https://international.sindonews.com/read/1417786/40/china-bantah-lakukan-uji-cobarudal-di-laut-china-selatan-1562350950
https://mediariau.com/berita/china-bantah-lakukan-uji-coba-rudal-di-laut-chinaselatan?fbclid=IwAR08Mq4T4k8EgXxWOJF_CS0ATdukf_rfXLe6dQ5m2uzSHu9Rd1dtKS
gG2FA

Hoaks

7. Berita Jokowi di CNN Internasional

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan informasi mengenai
tangkapan layar sebuah laman berita CNN International yang berisi berita bahwa Jokowi
yang tidak berbicara dengan Pemimpin lainnya karena beliau tidak bisa berbicara bahasa
Inggris.
Setelah ditelusuri, tangkapan layar yang terdapat dalam postingan tersebut adalah hasil
manipulasi. Tidak ditemukan artikel asli CNN International yang membahas mengenai
berita tersebut dan terlihat logo dari CNN International nya pun tidak sesuai dengan logo
asli daripada CNN International yang sebenarnya.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/07/06/salah-cnn-internasionalbilang/?fbclid=IwAR2cR8dp_GqwT9UKl-qF1gTf8bQ07OEXjwmoyb7zSNczsWvN6a2GYtPZuw

Hoaks

8. Disney mengumumkan bahwa Elsa akan menjadi
Lesbian di Film Frozen 2

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Twitter yang menyajikan tangkapan layar yang
berisi informasi mengenai statement Disney yang mengatakan bahwa untuk pertama
kalinya, Disney akan membuat karakter Lesbian dan karakter tersebut adalah Elsa yang
akan tampil di Film Frozen jilid 2.
Faktanya, akun Disney dalam tangkapan layar tersebut bukan akun resmi dari Disney. Akun
resmi Disney adalah @disney sedangkan yang terlihat pada tangkapan layar tersebut
adalah @disnep dan juga akun @disnep tersebut bukanlah akun terverifikasi, logo checklist
biru pada tangkapan layar adalah hasil manipulasi.
Link Counter :
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/929114650754404/

Disinformasi

9. Tempel Bawang Putih di Pergelangan Tangan Bisa
Redakan Sakit Gigi

Penjelasan :
Ramai beredar di media sosial Facebook postingan yang menginformasikan jika menaruh
bawang putih di pergelangan tangan dapat meredakan sakit gigi. Postingan tersebut
menyebutkan bahwa bawang putih dapat digeprek terlebih dahulu sebelum digunakan.
Peletakan bawang putih ini dianjurkan selama 15-20 menit.
Terkait hal tersebut, pendiri Difa Oral Health Center Jakarta, drg. Widya Apsari Sp.PM
mengatakan, secara medis, menaruh bawang putih di pergelangan tangan tak mempunyai
pengaruh apapun terhadap peredaan sakit gigi. Menurut Widya, penempelan bawang putih
di pergelangan tangan hanya akan mengalihkan rasa sakit, karena jika terlalu lama terkena
bawang putih dan kulit sensitif, akan muncul rasa perih bahkan melepuh atau terbakar.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/19480071/-klarifikasi-tempel-bawang-putihdi-pergelangan-tangan-bisa-redakan-sakit

Disinformasi

10. Donald Trump Tampar Walikota Meksiko

Penjelasan :
Telah tersebar Sebuah video di Platform Youtube, tentang Wali Kota Meksiko yang
ditampar oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Faktanya, Dalam video tersebut bukanlah Wali Kota Meksiko melainkan Vince McMahon
selaku Direktur Eksekutif World Wrestling Entertainment (WWE)
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/bukan-wali-kota-meksiko-yang-ditampar-trump.html

Disinformasi

11. Eksekusi Mati Terpidana Korupsi di China

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan foto yang diduga terpidana yang akan
di hukum mati, dalam postingan tersebut diiringi narasi eksekusi mati 28 koruptor di China,
Indonesia kapan begini? Kalau di lapas kita napi koruptor selnya bisa pake ac tv dan kulkas
hape dan laptop ga usah tanya deh.. Bisa cuti juga dan kunci bisa pegang sendiri kalau
berpergian hebat bukan?
Faktanya dilansir dari radarcirebon.com foto tersebut bukanlah narapidana kasus korupsi
saja tetapi narapidana dari berbagai kasus yang diantaranya 11 orang di eksekusi mati,
foto tersebut mungkin diambil dari getty image, foto tersebut diunggah getty image pada
tahun 2004. Caption yang tertulis dalam unggahan getty images adalah foto tersebut
menggambarkan polisi Tiongkok yang sedang mengumpulkan narapidana kelas kakap,
mereka dikumpulkan di Kota Wenzhou Tiongkok bagian timur pada 7 april 2004, sebanyak
11 narapidana dari berbagai kasus kejahatan itu akhirnya dieksekusi mati.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/eksekusi-mati-bukan-hanya-untuk-terpidana-korupsi.html
https://equator.co.id/eksekusi-mati-bukan-hanya-untuk-terpidana-korupsi/

Disinformasi

12. Video Pawang Pukul Kepala Gajah di Kebun Binatang
Bukittinggi

Penjelasan :
Beredar di sosial media unggahan video yang menampilkan pawang gajah yang memukul
gajah di kebun binatang Bukittinggi. Video yang beredar tersebut mendapatkan protes dari
para pengunjung dan yang melihat video tersebut.
Mengenai video yang beredar, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota
Bukittinggi Erwin Umar memberi penjelasan terkait kasus ini. Erwin menjelaskan video yang
beredar adalah potongan dari rangkaian pelatihan gajah di kebun binatang Bukittinggi.
Diketahui gajah tersebut baru didatangkan dan masih memerlukan adaptasi dengan
lingkungan yang baru. Erwin menegaskan bahwa pemukulan yang terjadi bukan
menganiaya tetapi memang bagian dari pelatihan untuk gajah tersebut, Erwin juga meminta
maaf "seharusnya pelatihan terhadap gajah dilakukan pada malam hari dan tidak di depan
pengunjung untuk menghindari naluri pengunjung saat melihat hal seperti ini, seperti yang
yang sekarang terjadi" lanjutnya.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/07/05/21060061/-klarifikasi-video-pawang-pukulkepala-gajah-di-kebun-binatang-bukittinggi?page=2
https://news.detik.com/berita/d-4605308/video-gajah-kesakitan-dipukul-viral-disparporabukittinggi-minta-maaf
https://kumparan.com/langkanid/pawang-pukul-kepala-gajah-pakai-tongkat-bksdabukittinggi-wajar-1rN321SQCD4
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Hoaks

1. Rekrutmen PT PLN

Penjelasan :
Beredar informasi lowongan kerja di media sosial yang mengatasnamakan PT PLN melalui
korespondensi dan memungut biaya.
Mendengar informasi tersebut pihak PLN memberikan klarifikasi nya dengan mengatakan PLN
tidak pernah bekerjasama dengan travel manapun untuk rekrutmen. Selain itu Plt Executive
Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN, Dwi Suryo Abdullah meminta agar
masyarakat utamanya pelamar kerja agar waspada terhadap informasi hoaks terkait rekrutmen
PLN.
Link Counter :
https://rekrutmen.pln.co.id/
https://rekrutmen.pln.co.id/vacancy/site/index?fbclid=IwAR2jkvSwADdiR96D3MA8nFu3TiULA
FimnRxswPN7ufP8dQTkMCCI_CVEv80
https://turnbackhoax.id/2019/07/05/klarifikasi-pln-tidak-melakukan-rekrutmen-dengankorespondensi-dan-memungut-biaya/

Hoaks

2. Kompak Resign, Forum Honorer K2 dan PNS Pendukung
Prabowo Pilih Jadi Anggota FPI

Penjelasan :
Beredar foto dengan narasi "Kompak resign, forum honorer K2 dan PNS pendukung Prabowo
pilih jadi anggota FPI".
Faktanya gambar yang dibagikan adalah hasil suntingan dan narasi judul yang digunakan di
gambar membangun premis pelintiran yang tidak sesuai dengan konteks yang sesungguhnya.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/03/21/17375251/6-guru-honorer-di-tangerang-dipecatkarena-foto-pose-dua-jari-sambil-pegang
https://www.jpnn.com/news/honorer-k2-doakan-mk-kabulkan-gugatan-prabowo-sandi

Hoaks

3. Broadcast WA yang Mengatasnamakan Danasatgas Wijaya
BAIS TNI

Penjelasan :
Beredar broadcast di Whatsapp yang mengatasnamakan Danasatgas Wijaya BAIS TNI yang
berisikan tentang Analisa Matbar Polri di Makopassus dan penerjunan Brimob di Mako
Paspampres.
Faktanya melalui akun resmi instagram Puspentni, menyatakan bahwa berita tersebut tidak
benar dan menghimbau masyarakat agar jangan mudah percaya apalagi terprovokasi dengan
berita hoaks seperti ini.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/BzmH4VAAQZK/?igshid=1cs9xh2ohew7w

Disinformasi

4. Kol di Goreng Memicu Senyawa Amina Heterosiklik dan
Menyebabkan Kanker

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan mengenai sayur kol jika digoreng mengandung senyawa amina
heterosiklik. Dalam postingan tersebut, dijelaskan senyawa tersebut dapat memicu kanker.
Mengenai kabar tersebut dikutip dari detikhealth.com, Mochammad Rizal dari Indonesia Sport
Nutrisionist Association memberikan penjelasan mengenai kabar tersebut. Menurutnya, sejauh
ini ia belum menemukan referensi sayur kol dan sayur lainnya yang digoreng ada kaitannya
dengan senyawa amina heterosiklik. Namun ada kemungkinan senyawa tersebut diperoleh dari
kerak panci atau wajan bukan pada sayurnya. Lanjut Rizal menyarankan menggoreng kol
dengan sedikit minyak dan jangan lupa menambahkan sayuran antioksidan untuk menurunkan
amina heterosiklik tersebut.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4613645/kol-goreng-bisa-bikin-kanker-beginipenjelasan-ahli

Disinformasi

5. Hati-Hati Daging Manusia Impor dari China

Penjelasan :
Beredar di media sosial postingan beberapa foto dengan narasi "hati-hati daging impor dari
China, daging yang dia kelola daging manusia #Waspada"
Postingan foto dengan narasi tersebut tidak benar. Faktanya daging tersebut bukan daging
manusia melainkan daging giling yang asalnya dari hewan ternak dan sengaja dibentuk seperti
manusia atau bagian tubuh orang. Daging tersebut digunakan untuk pameran yang berjudul
Wesker and Son Resident Evil Human Butchery (promosi film Resident Evil 6) pada tahun 2012,
daging-daging tersebut dijual selama pameran itu berlangsung dan hasilnya kemudian
disumbangkan. Kabar bahwa China diduga mengekspor daging manusia juga marak beredar
pada 2016. Konon China mengekspor daging manusia yang dikemas sebagai kornet ke Zambia
Afrika. Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah kabar itu.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4005923/cek-fakta-viral-kabar-china-ekspor-kornet-daridaging-manusia-inifaktanya?related=dable&fbclid=IwAR0bb7UFRtTAL9AxeDN8Ol6h26BPRQty_NhjzZ4eCCMOKQmdplO
7EOYZYc&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.c
om%2F
https://www.eurogamer.net/articles/2012-09-28-capcom-creates-fake-human-meat-market-in-eastlondon?fbclid=IwAR3oej_TTytdujZug8t-ase7UGxoJulbgr1JIa5LSo7uZOiuLRfeGCmr1OY
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/36341367/china-denies-selling-human-flesh-as-tinned-cornedbeef-in-zambia-in-africa?fbclid=IwAR2Bok_4zEFViWIpnmAtxoX_aR9qaH6CKQNIvHM_YeCC7x4ha2OAKUFrds
https://www.snopes.com/fact-check/china-corned-beef-deadbodies/?fbclid=IwAR0I8wVd8F3ltbLlK3qUUuq254FpQP9SKJwyRQi1QnvNFSbTRrf0QiwrSjM

Disinformasi

6. Mahasiswa Di Aceh Bergerak

Penjelasan :
Beredar di media sosial yang narasinya mahasiswa Aceh menolak keputusan KPU dan
bergerak inginkan Referendum.
Faktanya setelah ditelusuri, ternyata demo mahasiswa menolak izin tambang PT. Emas Mineral
Murni (EMM) di Kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh. Ratusan mahasiswa yang tergabung
dalam Aliansi Barisan Pemuda Aceh tersebut berasal dari berbagai universitas di Aceh.
Bentrokan tak terhindarkan setelah para mahasiswa mendesak untuk bertemu dengan Plt
Gubernur Aceh, karena ada upaya tersebut dihalangi aparat keamanan..
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/14523361/5-fakta-demo-mahasiswa-di-acehtolak-izin-tambang-ricuh-hingga-9-kali-tak
https://www.merdeka.com/peristiwa/protes-tambang-mahasiswa-demo-di-kantor-gubernuraceh.

Hoaks

7. Indonesia; Negara Dengan Dua Presiden

Penjelasan :
Sebuah unggahan provokatif kembali beredar di beberapa platform media sosial dengan narasi
Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki dua presiden yakni presiden asli dan
presiden palsu. Berbagai respon pun bermunculan setelah unggahan ini dibagi ulang oleh
beberapa pengguna media sosial lainnya dan menghubung-hubungkan kembali dengan
konstelasi politik pemilu 2019.
Faktanya, klaim Indonesia memiliki presiden asli dan palsu tidak benar. Sejak Indonesia
merdeka, negara Indonesia hanya dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden dalam
satu periode kepemimpinan. Proses pencalonan, pemilihan hingga penetapan presiden dan
wakil presiden telah diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Link Counter :
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_42.pdf
https://www.beritasatu.com/nasional/549976/begini-penentuan-kemenangan-pilpres-jikahanya-terdapat-dua-paslon

Hoaks

8. Tim Prabowo Sebut Gaji PNS Naik Gara-gara Pilpres

Penjelasan :
Sebuah unggahan provokatif kembali beredar di beberapa platform media sosial facebook
dengan narasi Tim Prabowo Sebut Gaji PNS Naik Gara-gara Pilpres.
Faktanya, setelah ditelusuri tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko
Widodo - Ma'ruf Amin, membantah adanya pelanggaran pemilu terkait kebijakan pemerintahan
Jokowi menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Tim hukum Jokowi - Ma'ruf
memastikan kebijakan pemerintah itu tidak terkait pemilu 2019. Bahwa secara umum program
- program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang Undang. Dimana semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang
- Undang, khususnya Undang - Undang tentang APBN.
Kebijakan itu diklaim telah dipertimbangkan sesuai ketentuan alokasi dana yang tertuang dalam
Undang - Undang APBN. Selain itu, pembayaran gaji ke-13 dan THR merupakan program rutin
tahunan yang disebut tak terkait dengan pemilu.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190618160341-32-404314/tim-jokowi-sebut-soalgaji-pns-tak-nyambung-dengan-pilpres
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4588998/gaji-pns-naik-disebut-kecuranganpilpres-tkn-asn-banyak-pilih-02
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4590697/tim-jokowi-bantah-gaji-pns-naikgara-gara-pilpres
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/18/14375551/tim-jokowi-maruf-bantah-kenaikangaji-pns-tni-dan-polri-terkait-pemilu

Disinformasi

9. Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Dipecat Karena
Dukung Bamsoet

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook tentang Ketua DPD Partai Golkar Kota
Cirebon Dipecat karena dukung Bamsoet.
Mengenai kabar tersebut, dikutip dari nasional.tempo.co, Ace Hasan Syadzily membenarkan
bahwa Ketua DPD Golkar Kota Cirebon, Toto Sunanto, telah dicopot dari jabatannya. Namun,
dia membantah pencopotan tersebut karena sikap Toto yang mendukung Bambang Soesatyo
menjadi ketua umum Golkar di Munas mendatang. Informasi dari Ketua DPD Partai Golkar
Provinsi Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, soal pemberhentian Sdr Toto Sunanto ini bukan
karena soal dukung mendukung salah satu kandidat Caketum," ujar Ace lewat keterangannya
pada Sabtu, 6 Juli 2019. Ace menyebut, pemberhentian atas Toto dilakukan karena yang
bersangkutan diusulkan untuk dinonaktifkan sebagai Ketua DPD PG Kota Cirebon oleh seluruh
Pimpinan Pengurus Kecamatan, 5 PK se-kota Cirebon. Usulan ini, ujar Ace, sesungguhnya
telah disampaikan sejak 18 Juni 2019 yang lalu.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1221841/dpp-golkar-bantah-copot-ketua-dpd-cirebon-karenadukung-bamsoet/full&view=ok
https://www.viva.co.id/berita/politik/1163291-dpp-bantah-copot-ketua-dpd-golkar-cirebonkarena-dukung-bamsoet

Disinformasi

10. Biksu Myanmar Terkena Azab Penyakit Misteri

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyebutkan Biksu Myanmar terkena azab
penyakit misterius.
Faktanya, setelah ditelusuri Biksu yang ada di foto adalah Biksu Thailand, bukan Myanmar.
Biksu tersebut menderita penyakit “Neurofibromatosis”, sebuah kelainan yang efeknya tumbuh
tumor.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2017/09/07/hoax-biksu-myanmar-terkena-azab-penyakit-misteri/

Laporan Isu Hoaks 8 Juli 2019

Hoaks

1. Pesan berantai Tsunami di Lombok

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai yang berisi mengenai informasi mengenai akan terjadinya
Tsunami di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dinarasikan bahwa dalam sehari
Lombok bisa terjadi gempa sebanyak 3x dan apabila itu terus berkelanjutan hingga besok
harinya, maka diperkiraan akan terjadi Megathrus.
Setelah ditelusuri, informasi dalam pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Bupati
Lombok Tengah, H.M. Suhaili FT menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks atau
berita bohong, hal terkait pun disampaikan oleh Daryono selaku Kepala Bidang Informasi
Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG mengatakan pesan tersebut adalah
berita bohong.
Link Counter :
https://mataramnews.co.id/16375/hoaks-gempa-besar-lombok-viral-lewat-jejaringwhatsapp/
https://mataramnews.co.id/16387/bupati-lombok-tengah-pastikan-kabar-tsunami-adalahhoaks/amp/?__twitter_impression=true

Hoaks

2. Katak terbesar jenis American Bullfrog dengan bobot 13
pon ditemukan di Amerika?

Penjelasan :
Beredar foto di media sosial katak terbesar jenis American Bullfrog ditemukan dengan berat
13 pon di Amerika.
Faktanya katak tersebut bukanlah katak terbesar melainkan cara pengambilan gambar
atau foto menggunakan sudut perspektif kamera yang sudah banyak dilakukan oleh
fotografer profesional. Saat ini katak terbesar di dunia yang masih hidup adalah jenis
Goliath Frog dengan berat mencapai 7 pon. Katak jenis bullfrog berat maksimal hanya
mencapai 1,5 pon.
Link Counter :
http://arkansasfrogsandtoads.org/true-frogs-ranidae/american-bullfrog/
https://en.wikipedia.org/wiki/Goliath_frog

Hoaks

3. Sindrom Mata Ungu Alexandria Genesis

Penjelasan :
Beredar cerita tentang sindrom mata ungu cukup populer selama bertahun-tahun,
digambarkan sebagai mutasi genetik yang langka dengan karakteristik yang sangat
menarik dengan perubahan mata menjadi Purple. Dalam klaimnya Alexandria Genesis
mampu menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang dapat membuat seseorang mampu
berumur panjang hingga 130-150 tahun.
Faktanya mutasi unik Alexandria Genesis sebenarnya berasal dari acara Daria Fan Fiction,
yang ditulis oleh Cameron Miquelon pada tahun 1998. Daria adalah sebuah serial animasi
yang ditayangkan oleh televisi Amerika yang disiarkan tahun 1997-2002. Acara ini
mengusung tema satire yang merupakan sindiran dari kehidupan sosial di Amerika,
dikemas dengan situasi komedi (sitkom) drama remaja.
Link Counter :
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/gangguan-mata-dan-penglihatan/warna-mataungu-berubah/
http://web.archive.org/web/20130430125150/http://33avenuemiquelon.com/alexandriasgenesis-fallacy-truth/

Hoaks

4. Audrey Yu Bertemu Jokowi dan Kerja di NASA

Penjelasan :
Belum lama ini beredar informasi bahwa terdapat seorang gadis asal Indonesia Audrey Yu,
yang super pintar. Saking pintarnya, Audrey dikabarkan bekerja di NASA atau Badan
Penerbangan dan Antariksa milik Amerika Serikat. Kabar tersebut juga menambahkan bahwa
Audrey sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Jepang.
Terkait hal tersebut, pihak keluarga mengkonfirmasi bahwa informasi itu hoaks atau tidak
benar. Melalui pesan WhatsApp tertanggal 7 Juli 2019, Budi Lukito yang merupakan ayah
Audrey mengatakan soal ditawari NASA dan ketemu Pak Jokowi adalah tidak benar.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/digital/digilife/1163640-hoax-audrey-yu-bertemu-jokowi-dan-kerja-dinasa
https://news.okezone.com/read/2019/07/08/65/2075990/viral-audrey-gadis-super-pintarditawari-kerja-di-bppt-ternyata-hoax

Hoaks

5. Lowongan 25 Orang Driver Pengantar Jemaah Haji di Arab
Saudi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang lowongan
pekerjaan untuk 25 orang sebagai driver yang bertugas mengantarkan jamaah haji selama di
Arab Saudi. Disebutkan bahwa pendaftaran akan ditutup tanggal 10 Juli 2019 untuk
pemberangkatan bulan Agustus 2019.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari okezone.com, Direktur Bina Haji Ditjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Koiriz H Dasir, mengatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar atau hoaks. Karena musim haji sudah berjalan dan Kemenag tidak melakukan rekrutmen
petugas haji lagi.
Link Counter :
https://haji.okezone.com/read/2019/07/07/398/2075796/kemenag-pastikan-viral-perekrutanpetugas-haji-hoaks
https://kemenag.go.id/berita/read/510885/kemenag-sudah-tidak-rekrut-petugas-haji

6. Lagu Michael Jackson “Islam In My Veins / Waiting For The Call”
yang Tidak Pernah Di Release

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang mengunggah sebuah lagu berjudul “Islam in my
veins/Waiting For The Call”. Dalam narasi yang beredar dikatakan lagu tersebut merupakan
lagu dari mendiang Michael Jackson yang tidak pernah diedarkan.
Setelah ditelusuri, penyanyi dari lagu tersebut adalah Irfan Makki, bukan Michael Jackson
seperti yang ramai beredar di media sosial.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=rpRxU8_vb08
https://turnbackhoax.id/2017/11/15/hoax-michael-jackson-islam-in-my-veins-unpublishedsong/

Hoaks
7. Video Penampakan di Api Unggun Ciracap Sukabumi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial tentang sebuah penampakan sosok bayangan putih yang
lewat terbang di atas api unggun dan disebutkan kejadian tersebut di ciracap Sukabumi.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan hoaks. Video tersebut
bukan di ambil di ciracap dan sudah beredar sejak 2017. Dipastikan pengambilan video
tersebut tidak sama dengan tanggal perayaan hari jadi Pramuka di Ciracap. Video tersebut juga
sudah mengalami pengeditan, durasinya dipotong menjadi lebih singkat dan ditambah penanda
lingkaran warna merah.
Link Counter :
https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/peristiwa/44753-Hoax-Video-Penampakan-diApi-Unggun-Ciracap-Sukabumi-Sudah-Beredar-Sejak-2017

Hoaks
8. Panggilan Nomor Telepon Berwarna Merah Bisa Menyebabkan
Kematian

Penjelasan :
Beredar isu di media sosial mengenai panggilan nomor telepon berwarna merah yang dapat
menyebabkan kematian. Isu tersebut sempat merebak di Kamboja dan ramai dibicarakan oleh
pengguna media sosial di Indonesia.
Faktanya, informasi tersebut adalah informasi bohong (hoaks). Dikutip dari laman
techno.okezone.com, terdapat berita dari Pnom Penh yang menyatakan bahwa pihak
pemerintahan Kamboja telah mengklarifikasi berita mengenai nomor merah yang dapat
menyebabkan kematian tersebut. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Kamboja
mengatakan bahwa rumor ini kemungkinan besar dilontarkan untuk memunculkan ketegangan
dan keresahan di masyarakat menjelang pemilu Kamboja yang berlangsung beberapa tahun
lalu.
Link Counter :
https://techno.okezone.com/read/2008/05/10/54/108052/deadly-red-number-pun-hoax

Laporan Isu Hoaks 9 Juli 2019

Hoaks
1. Surat Pemberitahuan Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN

Penjelasan :
Telah beredar informasi yang berbentuk surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara
mengenai pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN.
Faktanya, surat edaran tersebut adalah Palsu. Hal tersebut telah dibantah oleh pihak BKN
selaku pihak yang dirugikan atas surat palsu tersebut. Dalam situs resmi pusbangasn.bkn.go.id
mengatakan untuk hati – hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pusat Pengembangan
Aparatur Sipil Negara, Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN yang diselenggarakan
Pusbang ASN Tidak Dipungut Biaya sehingga apabila ada oknum yang mengatasnamakan
salah satu pegawai Pusbang ASN meminta uang sebagai syarat menjadi peserta Pelatihan dan
Sertifikasi Manajemen ASN dapat dipastikan surat tersebut PALSU.
Link Counter :
http://pusbangasn.bkn.go.id/waspada-surat-pemberitahuan-palsu-mengatasnamakanpelatihan-dan-sertifikasi-manajemen-asn/

Hoaks
2. Pesan Pangdam IX Udayana Tentang Cek Gula Darah Dengan
Jarum Bervirus AIDS

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan pesan berantai yang mengatakan bahwa ada yang
mendatangi rumah warga dan mengaku dari fakultas kedokteran yang ingin mengukur gula
darah secara gratis.
Faktanya Informasi tersebut sebelumnya pernah terjadi di Malang dan diberitakan pada, Senin
18 Desember 2017 oleh malang-post.com. Penyebarannya pun sama melalui broadcast
Whatsapp dan Facebook. Namun pada waktu itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr dr
Asih Tri Rachmi meyakini di kotanya tidak ada. Menurutnya, selain belum ada laporan masuk,
juga penderita AIDS di Kota Malang terayomi dengan baik. Selain itu, para penderita AIDS juga
dibina oleh Dinkes, sehingga Ia pun sangat yakin tak mungkin penderita AIDS di Kota Malang
melakukan perbuatan kejam itu.
Link Counter :
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/tak-ada-dokter-gadungan-penyebarvirus?fbclid=IwAR1FxlXh-j_iSBiJh8WwrJyOe9tJ1ND99Y7DYGXfa0Tx3mRDqizHB2ndfTQ

Hoaks
3. Indomaret Memberikan 5000 Voucher Gratis Senilai 2 Juta Rupiah
Untuk Merayakan Ultah Ke-39

Penjelasan :
Beredar informasi berantai pada pesan Whatsapp terkait Indomaret yang membagikan 5000
Voucher gratis senilai 2 juta rupiah untuk merayakan Ultah ke 30.
Faktanya melalui website dan akun twitter resmi Indomaret menghimbau kepada masyarakat
bahwa mereka tidak mengadakan promo voucher gratis.
Link Counter :
https://indomaret.co.id/?fbclid=IwAR1LWpvUF1c8t8Y1nZmJgcFGHOrbe0Sahc7ugZH2Ce2qd
Snx0JwbKNrhOgg
https://twitter.com/Indomaret/status/1148431662985777152?fbclid=IwAR0V5rP3gbT1LOYXaq
ncYpzw49RSd8V0ezs8P8_0msCFeFnZJXmc1krHzTU

Hoaks
4. China Larang Muslim Uyghur Berpuasa Setiap Tahun

Penjelasan :
Beredar informasi melalui media sosial facebook tentang Jahat rezim komunis China Larang
Muslim Uyghur Berpuasa Setiap Tahun.
Faktanya setelah ditelusuri bahwa berita itu tidak benar. melalui website kompasiana.com
Republik Rakyat China membantah tudingan dunia internasional, termasuk laporan media
massa, soal diskriminasi terhadap warga minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Kabar
adanya serangan militer ke beberapa kampung yang dituding sarang teroris, termasuk larangan
berpuasa bagi warga Uighur selama ramadan, dibantah keras oleh birokrat Partai
Komunis.Kemarin (6/7), selepas pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
di Jakarta, Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng turut membantah isu yang menyudutkan
negaranya. Menurutnya, laporan bahwa muslim Uighur dilarang berpuasa hanyalah
propaganda asing.
Link Counter :
https://www.kompasiana.com/cek_bee/54f6a20fa33311044b8b4589/ulama-dan-muslim-cinananchang-bantah-isu-pelarangan-puasa-di-xinjiang
https://www.merdeka.com/dunia/china-bantah-isu-penindasan-dan-larangan-puasa-bagimuslim-uighur.html

Disinformasi
5. Video Pencurian di Kereta Api Tengah Malam

Penjelasan :
Beredar di media sosial video pencurian di kereta api jarak jauh yang dilakukan tengah malam
saat penumpang tengah tertidur. Dari tanggal postingan itu video di media sosial itu terlihat
tanggal 6 Juli 2019, seolah-olah kejadian pencurian baru saja terjadi.
Faktanya menurut VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia Edy Kuswoyo kejadian tersebut
adalah kejadian tahun 2017, dan pelakunya juga sudah langsung ditangkap.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/17455201/viral-video-pencurian-di-keretaeksekutif-pt-kai-sebut-kejadiantahun?fbclid=IwAR1cy8VlTwMcgO6mDCaaN3npY_TgnVNI2SdlDv7Qf9vRJvyMU_-I5cX-UFo
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/09/05380021/-klarifikasi-viral-video-pencuri-dikereta-eksekutif-ternyata-tahun-2017?fbclid=IwAR1H4vSCDbDuqRdYDiLVh3Aobd8NUcGMRZSTYYPr6REPpsOKAPf2wsWM4g
https://news.detik.com/berita/3702753/modus-pencurian-di-ka-yang-viral-laptop-ditukartumpukan-kertas?fbclid=IwAR2qSuDxgVjerOnp1KmyX7Y9av6ETXUGThwoQKozag6X6eDmirB4_FMuLk
https://www.liputan6.com/regional/read/3142988/pencuri-dalam-video-viral-kereta-eksekutifpurwojayatertangkap?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer&fbclid=I
wAR0_SoAvVafSG06Paq2VyaUksh_wWkCw2SjfzSfGmJpubYh7ff8_6H7Wim0

Disinformasi
6. Terbongkar Kenapa Cina PKI Ingin Beli Semua Tanah di
Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video yang memperlihatkan sekelompok orang tengah berselisih tegang
dengan beberapa aparat keamanan berseragam TNI perihal sengketa lahan (kepemilikan
tanah). Tidak lupa pengunggah menyertakan deskripsi video; "GAWATTT...!!! TERB0NGKAR
KENAPA C1.N@ P.K! INGIN BELI SEMUA TANAH STRATEGI DIINDONESIA"
Faktanya video tersebut merupakan video lama dan hasil suntingan terkait peristiwa eksekusi
lahan sengketa Polisi Militer TNI AL yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, RW02, 03,
dan 05, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tahun
2011 lalu. Video itupun sama sekali tidak terkait Cina ataupun PKI (Partai Komunis Indonesia)
seperti yang diklaim pengunggah dalam deskripsinya.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=RDHVZML9M2M
https://www.beritasatu.com/megapolitan/240769/juru-sita-dan-kuasa-hukum-berhasileksekusi-lahan-sengketa-pomal-tni-al

Disinformasi
7. Larangan Berbusana Muslim Di Sekolah

Penjelasan :
Beredar informasi melalui media sosial facebook tentang Larangan Berbusana Muslim Di
Sekolah.
Faktanya setelah ditelusuri bahwa berita itu tidak benar. melalui website tempo.co Berdasarkan
semua bukti yang ada, narasi yang dibangun akun Hulk TapTeng Sibolga bahwa pemerintah
akan melarang penggunaan seragam khas muslimah dari sekolah merupakan pernyataan yang
tidak akurat. Kasus itu bermula ketika orang tua salah seorang siswi di sekolah tersebut
melakukan protes kepada pihak sekolah lantaran anaknya dilarang menggunakan rok panjang.
Padahal sang siswi menggunakan jilbab.Namun pendapat sang kepala sekolah soal
penggunaan pakaian seragam sekolah terkait pakaian khas muslimah rupanya keliru. Dalam
aturan tersebut membolehkan rok panjang sampai ke mata kaki.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/330/fakta-atau-hoaks-benarkah-pemerintah-akan-melarangpenggunaan-seragam-khas-muslimah-dari-sekolah
https://pwmu.co/36622/09/14/viral-sman-1-maumere-larang-siswi-berjilbab-kemdikbud-kelirutafsirkan-permendikbud-seragam-sekolah/
https://www.youtube.com/watch?v=mdTAUJFZ0H8

Disinformasi
8. Kementerian Agama Angkat Pendeta Sebagai Kepala Kemenag
Gresik

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial yang mengunggah sebuah gambar karangan bunga
ucapan selamat atas di lantiknya Markus,S.Pd,M.Pd sebagai Kepala Kemenag Gresik.
Karangan bunga tersebut tertulis dari Pendeta Gereja Kemah Tabernakel, Hendry Hariyono,
gambar tersebut diikuti dengan narasi "Satu persatu urusan umat islam diurus oleh non islam
dan pendeta. Hancur hancur dan bisa hancur umat islam.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Markus Firdaus
membantah tudingan yang mengatakan bahwa dirinya berasal dari non muslim atau kristen.
Markus menjelaskan bahwa dirinya sejak MI kelas 3 sudah mondok di Pondok Pesantren
Annawari Seratengah Bluto Sumenep Madura sampai tingkat Madrasah Aliyah (SMA),
kemudian melanjutkan kuliah S1 di Universitas Negeri Surabaya (IKIP). Markus juga
menjelaskan bahwa sebelum dilantik menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik,
dirinya terlebih dahulu berada di Kanwil Kemenag Jawa Timur (Jatim) sebagai Kepala Biro
Humas Kanwil Kemenag Jatim selama 2 tahun lebih.
Link Counter :
https://duta.co/lucu-gegara-bernama-markus-kemenag-gresik-dapat-karangan-bungapendeta-dandibully/?fbclid=IwAR1_kjdadedPmmxFwSJWL5fdwfgjNZSWWvBsvcnknHunLRnqSyUU7bta6t
E
https://www.facebook.com/kemenagjawatimur/posts/900550946958277
https://www.alinea.id/media/viral-kemenag-gresik-jadi-korban-hoax-2019gantipresidenb1Xjo9lx7?fbclid=IwAR20S6JlPz7aDgQJ0CY8crqY2aqalC9c61S2KTeckmIEHex4TVualo7_e
EE

Laporan Isu Hoaks 10 Juli 2019
Hoaks
1. Alkitab Kuno Telah Ditemukan di Dasar Laut Masih Utuh dan
Dapat Dibaca

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan gambar sebuah Alkitab yang disebutsebut ditemukan di dasar lautan dalam keadaan utuh dan masih bisa dibaca.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa objek yang didalam gambar tersebut bukanlah
sebuah Alkitab dan juga tidak ditemukan di dasar laut manapun. Objek yang ada pada gambar
tersebut adalah kamus Jerman-Inggris yang digunakan sebagai percobaan kristalisasi yang
dilakukan oleh Catherine McEver.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/bible-found-bottom-ocean/
https://stuffyoucanthave.blogspot.com/2014/05/crystallization-experiments-1-booksand.html?m=1&fbclid=IwAR1y5_FO7jxrIbwdnFcaCcTS_15DkfcK2cVet4mWMSrEiykbkNBqefi
AfHo

Hoaks
2. Teluk Palu Telah Dijual ke Negara Cina?

Penjelasan :
Munculnya tulisan China di Google Maps pada kawasan Talise, Teluk Palu sedang heboh
diperbincangkan warganet. Tulisan China itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi
antara lain bahwa Teluk Palu akan dijual ke China. Beberapa pemilik akun media sosial bahkan
secara gamblang mengklaim bahwa Teluk Palu benar telah dijual ke negara China.
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Selasa 9 Juli 2019, Wali Kota Palu, Hidayat, dalam jumpa
pers di kantornya angkat bicara dan membuat pernyataan tegas bahwa ia sama sekali tidak
pernah bertemu dengan orang China, apalagi mau menjual kawasan tersebut. Hidayat
menduga munculnya tulisan China di Google Maps itu karena ada kesalahan input data. Semua
isu miring terkait dijualnya Teluk Palu ke China adalah upaya untuk menyerang pemerintah.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4617349/viral-tulisan-china-di-google-maps-teluk-palu-walikota-angkat-bicara
https://www.rancah.com/berita/nasional/11853/heboh-di-dunia-maya-teluk-palu-di-jual-kechina-benarkah/

Hoaks
3. Krupuk Babi Halal

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa foto produk kulit babi yang berlabel halal dengan
narasi menyalahkan Wapres terpilih yang tak pantas dicoblos.
Faktanya foto tersebut adalah foto yang telah melalui proses editing karena apabila
dibandingkan dengan foto produk yang asli tidak nampak logo halal.
Link Counter :
https://www.twgram.me/media/1927244701564436698_1004829279
https://www.google.com/search?q=kerupuk+babi+cap+babi+halal&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwiI35OmlqnjAhW_8HMBHUVzDO04ChD8BQgQKAE&biw=1061&bih=103
6#imgdii=hsjolpi2kItnYM:&imgrc=3JTKx_8ZExz7VM

Disinformasi
4. Rohingya Kecil Rahmat Dituduh Maling Dari Kebun Cina

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang memberitahukan terjadinya rohingya kecil seorang anak
bernama Rahmat dituduh maling bawang dari kebun cina dipaksa mengaku dan disiksa oleh
preman bernama Harun dibacok kepalanya menggunakan cangkul hingga akhirnya
menginfeksi dan meninggal.
Faktanya adalah dilangsir dari Tribunnews.com melalui akun youtubenya kejadian sebenarnya
adalah Rahmat dibacok oleh pemilik kebun bukan seorang Preman.Pelaku yang bernama
Harun jadi tidak ada kaitanya dengan cina.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/525/1783916/astaga-dituduh-nyolong-bawangkepala-rahmat-dibacok-cangkul-hingga-tewas
https://www.youtube.com/watch?v=SC7TTT7JTfg
https://www.suratkabar.id/54581/peristiwa/sadis-dipaksa-ngaku-maling-bawang-dan-dibacokkepalanya-anak-yatim-ini-sakratul-maut-sampai-sebulan

Disinformasi
5. Coca Cola Untuk Pemadam Api Saat Terjadi Kebakaran

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial yang memberikan informasi tentang
pemadaman api dengan menggunakan minuman coca cola saat terjadi kebakaran. Pesan
tersebut disertai video yang menggambarkan seorang petugas pemadam kebakaran sedang
memadamkan api di sebuah tong sampah dengan sebotol minuman coca cola.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Ketua Pusat penelitian Kimia Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia(LIPI) Agus Haryono mengatakan bahwa coca cola bisa memadamkan
api karena tekanan air berkarbonasi yang keluar setelah coca cola di kocok. Pemadaman api
dengan coca cola bisa dilakukan pada api yang kecil dan harus berhati-hati, karena apabila
menyemprotkannya terlalu dekat jaraknya maka uapnya bisa tersambar api. Selain itu Kabid
Operasional Dinas Kebakaran Surabaya Bambang Vistadi mengatakan bahwa pihaknya tidak
menyarankan coca cola sebagai alat pemadaman api. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh
orang yang terlatih saja dan sangat berbahaya.
Link Counter :
https://bontangpost.id/23763-kola-untuk-padamkan-api/
http://berita.baca.co.id/14653874?origin=relative&pageId=005d2a01-30ba-4550-8d5f3e4e3463e3d1&PageIndex=0
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/coca-cola-mampu-padamkan-api

Hoaks
6. Daging Tikus Pada Chicken Tender KFC California

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai foto daging ayam goreng tepung dengan “ekor” panjang
seolah menyerupai tikus di atas kemasan KFC. Foto tersebut diberi narasi bahwa daging
ini bertekstur keras dan kenyal. Setelah dilihat lebih lanjut, disebutkan bahwa daging ini
merupakan daging tikus.
Isu ini merupakan informasi lama yang muncul kembali. KFC sendiri telah merespon segera
kepada akun yang menyebarkan foto ini untuk melakukan investigasi, namun pemilik akun
tersebut sulit dihubungi, sembari menyatakan bahwa daging tersebut hanyalah Chicken
Tender yang berbentuk aneh. Namun, tidak adanya tindakan yang kooperatif dari akun
penyebar isu tersebut membuat KFC mengeluarkan klarifikasi bahwa kabar tersebut adalah
tidak benar. Selain itu, terlihat pada sudut tertentu bahwa terdapat daging putih khas ayam
yang telah dibelah dengan tangan pada foto tersebut, sehingga KFC menyatakan dengan
tegas bahwa kabar tersebut adalah hoaks.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/kentucky-fried-rat-2015/

Disinformasi
7. Foto Wanita Indonesia Berhijab Tahun 1700

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto-foto wanita menggunakan kain serupa hijab yang diambil pada
zaman dahulu kala. Foto tersebut diklaim sebagai foto yang diambil tahun 1700, dimana
foto-foto tersebut tersimpan rapi di Perpustakaan Leiden, Belanda, jauh sebelum kelahiran
Kartini.
Adapun informasi tersebut tidaklah benar. Foto pertama di dunia baru terjadi pada tahun
1826, difoto oleh Joseph Nicephore Niepce. Jauh dari klaim yang menyatakan bahwa foto
orang Indonesia tersebut diambil pada tahun 1700. Selain itu akun Twitter @potretlawas,
yang dikenal kerap membagikan arsip foto-foto lawas, juga turut membantah informasi foto
wanita Indonesia berhijab tahun 1700 ini. @potretlawas menyatakan bahwa narasi pada
foto tersebut menggunakan informasi yang salah. Menurut informasi yang berhasil
dihimpun dari arsip-arsipnya, empat foto yang dibagikan itu punya rentang waktu beragam.
Ada yang terbit sekitar tahun 1876, 1900-an dan 1956. Maka dari itu, tidak benar jika fotofoto tersebut diklaim sebagai foto dari tahun sekitar 1700-an.
Link Counter :
https://tirto.id/ada-foto-wanita-indonesia-tahun-1700-berhijab-bagaimana-faktanya-edXV
https://twitter.com/potretlawas/status/1147911011208314880

Laporan Isu Hoaks 11 Juli 2019
Hoaks
1. Foto Prabowo Di Badan Pesawat Garuda Indonesia

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah postingan yang mengejutkan warganet
dimana dalam postingan tersebut terdapat foto mantan capres nomor urut 2 pada Pilpres
2019 lalu pada badan pesawat Garuda Indonesia.
Setelah ditelusuri yang ada di badan pesawat Garuda tersebut tertulis"Terima kasih Pak
Jokowi, doakan kami menjadi Haji yang mabrur. One Family, One Nation, One Garuda
Indonesia". Tulisan tersebut dihilangkan dan diganti dengan Prabowo Subianto. Di samping
foto tersebut tertulis "Prabowo Subianto kami bangga menjadi bagian dalam
perjuanganmu". Foto dan tulisan tersebut merupakan hasil editan oleh para pendukung
Prabowo Subianto.
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/07/08/163145/ada-tulisan-terima-kasih-pak-jokowi-dipesawat-ini-kata-garuda-indonesia
https://www.suara.com/news/2019/07/09/181018/saingi-jokowi-pendukung-edit-fotoprabowo-di-badan-pesawat-garuda

Hoaks
2. Pemuda Palestina Yang Dada Kirinya Tertembak Kafir Zionis

Penjelasan :
Telah beredar di Facebook sebuah foto seorang pemuda yang dadanya berdarah terluka,
postingan tersebut juga diiringi narasi terlihat di wajah, telah Allah cabut rasa sakit pada
pemuda Palestina ini ketika tembakan Kafir Zionis tepat mengenai dada kirinya.
Faktanya foto pemuda yang tertembak itu bukan kejadian asli, foto tersebut merupakan
hasil tangkapan layar dari trailer film Mamlakat Al-Naml (The Kingdom Of Ants). Film
tersebut dibuat di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Chawki Mejri
film tersebut mengambil setting Palestina yang diduduki Israel, film tersebut menceritakan
tentang tiga generasi orang Palestina yang memperjuangkan hidup mereka.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/membakar-emosi-dengan-cuplikan-film.html
https://www.youtube.com/watch?v=dtw54wQOJSM

Hoaks
3. Seorang Ilmuwan Ditemukan di Laboratorium Bawah Tanah
Setelah Menghilang Puluhan Tahun

Penjelasan :
Beredar sebuah pemberitaan bahwa telah ditemukan seorang Ilmuwan bernama Dr
Winston Corrigan yang diklaim telah menghilang sekitar 20-30 tahun akhirnya ditemukan
pada sebuah ruang laboratorium bawah tanah.
Faktanya pemberitaan tersebut adalah cerita Fiktif yang pertama kali dipublikasikan oleh
situs iflscience.org, situs tersebut diduga memanipulasi sebuah situs berita dengan nama
domain iflscience.com. Adapun foto yang digunakan pada klaim seorang ilmuan bernama
Dr Winston Corrigan diatas adalah palsu, diketahui foto tersebut adalah seorang tersangka
kasus pembunuhan bernama Gary Sandford Raub.
Link Counter :
https://bangordailynews.com/2014/06/30/news/augusta/augusta-man-gets-20-years-in1976-murder/
https://www.snopes.com/fact-check/fake-news-missing-scientist-found/

Disinformasi
4. Susilo Wonowidjojo Bos Gudang Garam Ternyata Tidak
Merokok

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan mencatut nama PT Gudang Garam
yang berisi percakapan singkat antara Susilo Wonowidjojo Owner PT Gudang Garam
dengan seorang pegawai yang isinya alasan kenapa pendiri perusahaan tersebut tidak
merokok. dalam postingan tersebut juga terdapat foto yang diduga owner dari PT Gudang
Garam Tbk.
Faktanya postingan kontroversial tersebut tidak masuk akal, PT Gudang Garam yang
namanya dicatut tersebut tidak tinggal diam. Wakil Direktur Bidang SDM PT Gudang Garam
Tbk Slamet Budiono memastikan sudah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Slamet
Budiono postingan tersebut tidak benar alias hoaks malahan berita itu mengarah pada
pelecehan ke masyarakat. Slamet menegaskan boleh saja boleh saja ada persaingan bisnis
tapi jangan dilakukan sekejam dan senista itu, Slamet juga memastikan foto yang ada
dalam postingan tersebut bukanlah owner dari PT Gudang Garam Tbk.
Link Counter :
https://suryamalang.tribunnews.com/2016/02/13/postingan-di-facebook-ini-membuatpetinggi-pt-gudang-garam-murka-ini-yang-dilakukan

Disinformasi
5. Kuku dan Rambut Akan Tetap Tumbuh Setelah Kematian

Penjelasan :
Telah beredar informasi yang menyebutkan bahwa kuku dan rambut akan tetap tumbuh
setelah kematian. Disebutkan bahwa sering ditemukan kasus pada mayat beberapa orang
yang terlihat jelas bahwa kuku dan rambutnya menjadi lebih panjang.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi terkait adalah keliru. Menurut Klinik
Dermatologi di UAMS, setelah kematian dehidrasi menyebabkan kulit dan jaringan lunak
lainnya menyusut. Ini terjadi sementara rambut dan kuku tetap sama panjang. Perubahan
dalam tubuh ini menciptakan ilusi optik pertumbuhan yang diamati orang.
Link Counter :
https://uamshealth.com/healthlibrary2/medicalmyths/dohairandnailsgrowafterdeath/
https://www.hoaxes.id/2016/11/mitos-vs-fakta-kuku-dan-rambut-akan-tetap-tumbuhsetelah-kematian.html

Disinformasi
6. Penampakan Buaya Kecil di Pagar Rumah

Penjelasan :
Diunggah sebuah postingan media sosial sebuah foto kadal besar yang diklaim sebagai
Buaya kecil yang sedang memanjat pagar disalah satu rumah warga.
Faktanya kejadian tersebut memang terjadi pada sebuah rumah warga di Johor, Malaysia.
namun hewan tersebut bukanlah Buaya melainkan seekor Biawak.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/citizen6/read/4005573/warga-geger-kadal-raksasa-muncul-dipagar-rumah
https://food.detik.com/foto-kuliner/d-4616037/8-meme-kocak-biawak-panjat-pagar-jaditukang-sayur-hingga-antar-galon-air

Disinformasi
7. Akibat Gempa Melanda SULUT Penghuni Apartemen dan
Hotel Bergegas Keluar

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa akibat gempa
barusan melanda SULUT (Sulawesi Utara) penghuni apartemen dan hotel bergegas keluar.
Dalam postingan tersebut di sertakan foto atau gambar salah satunya, seorang perempuan
dengan tubuh berbalut selimut tebal. Dan juga perempuan dengan pakaian rumah bahkan
dengan pakaian baju tidur yang berhamburan di tengah jalan.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tentang perempuan yang berhamburan
di tengah jalan ternyata tidak terkait dengan gempa di SULUT (Sulawesi Utara). Akan tetapi
foto atau gambar tentang perempuan yang berhamburan di tengah jalan tersebut terkait
kejadian gempa di Sichuan,China.
Link Counter :
https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake-info/2342060/M5-Mon-17-JunSichuan-China.html
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3703904#p=11
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4008325/cek-fakta-foto-para-perempuanberhamburan-dari-apartemen-pasca-gempa-ternatefaktanya?medium=Headline__mobile&campaign=Headline_click_3

Disinformasi
8. Solo 4 Kecamatan Berpotensi Banjir Bandang

Penjelasan :
Telah beredar sebuah artikel yang berisi peringatan dini Badan Geologi Gerakan Tanah di
Jawa Tengah tepatnya di Solo akan terjadi Banjir Bandang di 4 kecamatan.
Faktanya adalah potensi tersebut hanya pergerakan tanah bukan banjir bandang,
pergerakan tanah itu terjadi di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan
Jebres atau yang dilalui sungai besar di wilayah tersebut.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=CI9mv2nJFzc&t=8s

Hoaks
9. Ahmad Dhani; Saya akan Potong Kemaluan Jika Jokowi
Menang

Penjelasan :
Telah beredar ramai di media sosial sebuah postingan Twitter dari akun
@AHMADDHANIPRAST.“Saya akan potong kemaluan saya kalau Jokowi bisa menang
dari Prabowo Subianto!! Itu sumpah saya!!”
Setelah ditelusuri Melalui wawancara pada program Dear Haters yang ditayangkan melalui
channel YouTube sebuah stasiun televisi swasta, Dhani mengakui jika akunnya terbukti
dipalsukan dan dicurigai menggunakan aplikasi pada smartphone iPhone. Adapun
keberatan Dhani bukan hanya soal janji potong kemaluan, melainkan adanya berita yang
mengutip pernyataan dari akun Twitter palsu. Berita itu antara lain tentang Dhani dibayar
milyaran untuk menjadi tim sukses Prabowo-Hatta.
Link Counter :
https://makassar.tribunnews.com/2016/04/02/ditagih-kenapa-dhani-belum-potong-itunyapadahal-jokowi-jadi-presiden-langsung-dibalas-begini?page=all
https://www.suara.com/entertainment/2014/07/21/185815/ahmad-dhani-jawab-tweetpotong-kemaluan-jika-jokowi-menang

Hoaks
10. JOKOWI FAKE AND AUTHORITARY PRESIDENT OF RRC
COMMUNISTS,INDONESIA BRANCH

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah postingan CNN Internasional yang
bertuliskan" JOKOWI FAKE AND AUTHORITARY PRESIDENT OF RRC
COMMUNISTS,INDONESIA BRANCH" Dalam Postingan tersebut juga bertuliskan "Nearly
80% of Indonesia people do not recognize Jokowi-Ma’ruf Amin as Indonesian President
2019-2024. Because Jokowi-Ma’ruf Amin is the President of the results of Structured
Systematic, Massive, Fraudulent election cheating by KPU,BAWASLU, and the
Constitutional Court It was evident that the Police (Brimob ) carried out the Killing of TSMB
against 600 KPPS people in poison, and Shot 8 underage Children in the People
Sovereignty action on 21-22 May 2019 on the Mosque’s Courtyard.
By Christie Monicue, CNN”.
Setelah ditelusuri menggunakan kata kunci “Christie Monicue” yang diklaim sebagai penulis
di gambar tangkapan layar hasil suntingan, tidak menemukan artikel yang dibuat oleh nama
tersebut.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/07/11/salah-jokowi-fake-and-authoritary-president-of-rrccommunistsindonesia-branch/

Laporan Isu Hoaks 12 Juli 2019
Hoaks
1. Kampung Wadon Di Ngawi Yang Dihuni Oleh Perempuan Saja

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook postingan yang berisi informasi tentang kampung wadon
di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur merupakan kampung yang hanya dihuni
oleh para wanita saja.
Faktanya dilansir dari radarsemarang.com tidak ada warga Ngawi yang benar mengetahui
keberadaan kampung Wadon tersebut. Sri Wahyuni Kepala Desa Dumplengan saat
dihubungi oleh media dan ditanyai perihal kampung wadon dan hanya tersenyum. Sri
mengatakan dalam setahun belakangan ini banyak yang bertanya mengenai Desa Wadon
tersebut Sri mengatakan tidak ada desa itu.
Link Counter :
https://radarsemarang.com/2018/04/21/kampung-perempuan-di-ngawi-ternyata-cumamitos-dunia-maya/
https://sumutpos.co/2018/04/23/kampung-perempuan-ternyata-cuma-mitos-dunia-maya/

Hoaks
2. Pengalihan Arus Lalu Lintas di Lamongan

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai yang menyebutkan bahwa adanya pengalihan arus lalu lintas
di jalur poros Pantura Lamongan Babat karena akan ada pengecoran jalan, sehingga akan
menyebabkan arus lalu lintas macet.
Setelah ditelusuri, informasi dalam pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut dibantah oleh Ipda Purnomo selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Lamongan,
beliau mengatakan bahwa tidak benar itu dan berita seperti ini yang membuat warga resah.
Namun terkait rencana pengecoran jalur poros Pantura Lamongan Babat memang
dibenarkan oleh Ipda Purnomo, namun tidak akan ada pengalihan jalan seperti yang
disebutkan dalam pesan berantai tersebut.
Link Counter :
http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=84119&&top=1&&ktg=J
https://www.youtube.com/watch?v=Y3YI1budvxU

Hoaks
3. Lampu LED Ternyata Mengandung Merkuri Yang Sangat
Berbahaya

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di platform Whatsapp yang berisi informasi bahwa lampu
LED energy saving di rumah mengandung merkuri yang sangat berbahaya, apabila lampu
ini rusak jangan diganti segera pastikan suhu sudah turun barun dahulu baru diganti karena
pernah ada kejadian lampu yang jatuh ke lantai pecah mengenai kaki seseorang dan
terluka sehingga merkuri masuk ke dalam luka dan keracunan yang menyebabkan kakinya
tidak sembuh dan masuk ICU hampir meninggal. Dalam pesan berantai tersebut juga ada
tata cara mengganti lampu LED yang sudah rusak.
Faktanya yang mengandung merkuri itu bukan lampu LED tetapi lampu yang berjenis CFL
(Compact Flourscent Lamps) atau yang biasa disebut dengan lampu pendar, dikutip dari
scientfinfiacamerican.com LED memang tidak mengandung merkuri namun ada
kandungan yang jika terpapar ke manusia bisa membahayakan.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/tenang-lampu-led-tak-mengandung-merkuri.html/2

Hoaks
4. Modus Penipuan Mengatasnamakan Sanken

Penjelasan :
Telah beredar website yang mengatasnamakan Sanken Indonesia yang menjual barangbarang dengan harga yang sangat murah dengan modus cuci gudang. Website tersebut
adalah sankenco.id atau sankenku.com dan mengatasnamakan PT.Ultra Sanken IND.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa website tersebut adalah website palsu. Website
resmi dari Sanken Indonesia adalah sanken.co.id dan pembayarannya ditujukan kepada
PT.Istana Kargo Kencana.
Link Counter :
https://beritajatim.com/ekbis/hati-hati-modus-penipuan-mengatasnamakan-sanken/

Hoaks
5. Lolongan Histeris Siksa Kubur Alexander

Penjelasan :
Beredar di media sosial dengan narasi seorang warga non muslim Jerman bernama
Alexander yang dinyatakan meninggal dan di dalam kuburnya mengalami siksa kubur
kemudian hidup kembali. Pasca pemberitaan Alexander yang hidup kembali pasca
kematian banyak warga Jerman berbondong-bondong masuk Islam.
Faktanya narasi yang disebarkan di media sosial tidak sesuai dengan kondisi yang
sesungguhnya sehingga menimbulkan premis yang salah. Fakta lainnya adalah pria
bernama Alexander bukan karena siksa kubur melainkan karena penyakit kulit yang
dialaminya.
Link Counter :
https://observers.france24.com/en/20190702-mauled-bear-viral-story-russia-fake
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-lolongan-histeris-siksa-kubur-alexander/

Hoaks
6. Peraturan Ganjil Genap Berlaku untuk Sepeda Motor

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai Whatsapp yang berisi bahwa sepeda motor akan
dikenai aturan ganjil-genap.
Faktanya pesan tersebut tidak benar dilansir dari jawapos.com, Wakil Direktur Lalu Lintas
Polda Metro Jaya AKBP Nuhandono membantah kabar tersebut. “Ya kalau untuk ganjilgenap hanya khusus kendaraan roda empat saja.
Link Counter :
https://oto.detik.com/motor/d-4135189/dishub-isu-motor-kena-ganjil-genap-hoax-itu
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/27/07/2018/hoax-motor-terdampak-sistemganjil-genap/

Hoaks
7. Wali Kota Depok Bakal Diperiksa Kasus Ijazah Palsu

Penjelasan :
Beredar di media sosial pesan berantai yang menyatakan Walikota Depok akan diperiksa
terkait kasus ijazah palsu.
Faktanya pihak kepolisian memberi bantahan terkait dengan munculnya informasi yang
menyebut bahwa adanya pemeriksaan Wali Kota Depok terkait dengan kasus dugaan
ijazah palsu. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menyatakan bahwa informasi yang
tersebar melalui pesan berantai tersebut tidak benar adanya.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bantah-kabar-wali-kota-depok-bakal-diperiksakasus-ijazah-palsu.html
https://indopolitika.com/cek-fakta-klarifikasi-soal-isu-walikota-depok-mohammad-idrisbakal-diperiksa-terkait-dugaan-ijazah-palsu/

Disinformasi
8. Belum Dilantik Aja Sudah Bikin Umat Islam Sakit Hati
(Diskriminasi Nama Muhammad di Bandara Melukai Umat
Islam)

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah link berita dari Republika.co.id dengan judul “Diskriminasi
Nama Muhammad di Bandara Melukai Umat Islam”. Berita tersebut kemudian diberi narasi
bahwa yang belum dilantik sudah membuat umat Islam sakit hati, inikah yang dibilang
Pancasila.
Adapun berita tersebut adalah berita tahun 2015, dan bukan berita aktual yang terjadi pada
tahun 2019 ini. Berita ini berisikan sulitnya pemilik nama Muhammad dan Ali dalam urusan
imigrasi akibat sistem autogate Bandara Soekarno-Hatta yang mempersulit siapa pun yang
memiliki unsur dari dua nama tersebut. Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM Yan Wely Wiguna membantah bahwa sistem autogate
mempersulit pemilik nama Muhammad dan Ali dalam urusan imigrasi. Sistem tidak
didesain untuk melakukan penolakan terhadap nama tertentu. "Yang terjadi adalah, sistem
akan menampilkan hasil verifikasi data yang terindikasi memiliki tingkat kemiripan serta
kesesuaian terhadap data pencegahan dan penangkalan," kata Yan, seperti dimuat dalam
situs resmi kementerian, Jumat (20/3/2015).
Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/20/nli7qh-diskriminasi-namamuhammad-di-bandara-melukai-umat-islam
https://kabar24.bisnis.com/read/20150321/15/414286/penjelasan-imigrasi-soal-namamuhammad-ali-yang-sulit-lewat-mesin-autogate

Disinformasi
9. Wiranto: Pendukung Prabowo yang Tidak Mengakui
Kemenangan Jokowi, Tangkap, Tembak Mati!!

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah screenshot dari situs petroxi (blogspot). Situs tersebut
menampilkan artikel berjudul “Wiranto: Pendukung Prabowo Yang Tidak Mengakui
Kemenangan Jokowi, Tangkap, Tembak Mati!!”. Screenshot ini kemudian ditambahkan
narasi bahwa rakyat tidak mau mengakui Jokowi, namun dipaksa oleh Wiranto.
Adapun berita dari situs petroxi (blogspot) menyalin berita dari situs CNN Indonesia
berjudul “Wiranto Bentuk Tim Pantau Pencaci Jokowi”. Isi berita ini merupakan rencana
pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun
pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Namun tidak ditemukan
adanya pernyataan Wiranto yang menyatakan bahwa pendukung Prabowo yang tidak
mengakui kemenangan Jokowi akan ditangkap dan ditembak mati. Pernyataan tersebut
merupakan hasil fabrikasi dari situs petroxi (blogspot) yang kemudian dijadikan judul dari
artikel kontroversial tersebut.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190506183019-12-392420/wiranto-bentuk-timpantau-pencaci-jokowi

Disinformasi
10. Penampakan Kuntilanak di Lumajang

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan sesosok penampakan
kuntilanak yang sedang berjalan diatas rel kereta api (rel Klakah-Jember)di Lumajang.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran beberapa warga dan perangkat desa setempat
membantah tentang kebenaran video tersebut.Perangkat Desa Wonoayu,Ahmad
mengatakan bahwa dalam video tersebut bukanlah kuntilanak. Ahmad menjelaskan bahwa
seorang wanita yang berjalan di atas rel tersebut merupakan warga Desa
Wonoayu,Kecamatan Ranuyoso,Kabupaten Lumajang. Kebetulan wanita tersebut sakit
(gangguan jiwa) dan tiap hari selalu memakai jubah putih.
Link Counter :
https://hoaxterkini.com/2017/10/06/hoax-video-kuntilanak-di-lumajang/
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3670649/ini-dia-kuntilanak-yang-videonyabikin-heboh

Disinformasi
11. Anak Muslim Burma Mau Disembelih Dan Dimakan
Dagingnya

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial facebook tentang sebuah postingan Anak Muslim Burma
Mau Disembelih Dan Dimakan Dagingnya oleh para teroris budha.
Faktanya pesan tersebut tidak benar setelah ditelusuri bahwa Insiden mengejutkan
kekejaman terhadap dua anak lapar di Sylhet, Bangladesh diproyeksikan sebagai satu dari
Haryana, India. Dua anak miskin dipukuli, diikat ke pohon dan dicukur kepalanya karena
"mencuri" makanan.
Link Counter :
https://odishanewsinsight.com/news-views/beware-of-lies-and-photoshopped-images-onsocial-media/
https://odishanewsinsight.com/news-views/beware-of-lies-and-photoshopped-images-onsocial-media/
https://factly.in/author/rakeshvuppu/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=
ALkJrhjksCQ7SwvjQMRKf2YjeMzEt3iZrA

Hoaks
12. Barack Obama Mewakili Negara Amerika Serikat, Telah
Menyatakan Kemenangan PRABOWO-SANDI

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah video dimana dalam video tersebut mantan Presiden
Amerika Serikat Barack Obama sedang membuka kain berwarna hitam, yang dimana di
balik kain hitam tersebut berisi lukisan mantan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Setelah ditelusuri video yang diunggah tersebut merupakan hasil suntingan dari sebuah
video saat Barack Obama dan istrinya Michelle merilis lukisan potret diri Obama dan
Istrinya yang dirilis oleh Smithsonian’s National Portrait Gallery dan dilukis oleh Kehinde
Wiley dan Amy Sherald.. Video dirilis pada 12 Februari 2018 lalu.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/04/25/salah-video-obama-merilis-lukisan-prabowo/
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180213165121-241-275925/lukisan-eksklusifbarack-dan-michelle-obama-dipamerkan
https://news.detik.com/foto-news/d-3864296/lukisan-resmi-barack-dan-michelle-obamadiungkap/2
https://cekfakta.tempo.co/fakta/333/fakta-atau-hoaks-benarkah-barack-obama-telahmenyatakan-kemenangan-prabowo-sandi

Hoaks
13. Kapal Bersenjata Iran Cegat Kapal Tanker Inggris

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial facebook tentang Kapal Bersenjata Iran Cegat Kapal Tanker
Inggris.
Faktanya setelah ditelusuri pesan tersebut tidak benar setelah ditelusuri bahwa Menteri
Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif membantah klaim Inggris bahwa kapal milik
Teheran coba mencegat kapal tanker milik London di Selat Hormutz. Zarif menyebut, klaim
ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketegangan di kawasan.Bertolak belakang dengan
hukum internasional, tiga kapal Iran berusaha menghalangi perjalanan kapal komersial,
British Heritage, melalui Selat Hormuz," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Deutsche
Welle, Kamis (11/7/2019)
Link Counter :
https://international.sindonews.com/read/1419309/41/inggris-sebut-iran-berusaha-cegatkapal-tankernya-di-selat-hormuz1562826930?fbclid=IwAR1D8GCxR3N3yLsux7rUJYrLxn5lGz0QM_N_ZrTTbYROiBtccdWBfJQM7Q
https://international.sindonews.com/read/1419314/43/iran-bantah-coba-cegat-kapalinggris-di-teluk-hormutz1562828591?fbclid=IwAR3ftxjja0TLyOmRUsAcxuD8i0A6OEz5PA_7yaLmuzsdFZvj3pyZ
mXfJvtA
https://internasional.kompas.com/read/2019/07/11/15433921/garda-revolusi-iran-bantahkapalnya-cegat-kapal-tanker-inggris

Disinformasi
14. 14 Murid SDI Kedok Turen keracunan Akibat minuman
kemasan

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah postingan lama di tahun 2017 lalu yang
sengaja diangkat lagi dan seolah-olah kejadian itu baru terjadi. Dalam postingan tersebut
terdapat beberapa foto termasuk foto minuman kemasan yang diminum oleh anak SD
tersebut yang bertuliskan "Akibat minuman ini siswa siswi SDI kedok turen keracunan
jumlah 14 murid".
Faktanya Kejadian itu sudah terjadi sejak tahun 2017 lalu dan jumlah Murid SD di Turen
Malang yang keracunan tersebut sebanyak 13 orang bukan 14 orang seperti informasi
yang baru diposting tersebut. Minuman yang diminum oleh anak SD Turen Malang juga
ada beberapa jenis atau merk minuman.
Link Counter :
https://jatim.tribunnews.com/2017/11/14/breaking-news-13-siswa-sd-di-turen-malangkeracunan-diduga-usai-konsumsi-minuman-kemasan
https://www.malangtimes.com/baca/22480/20171114/184604/ini-13-data-korbankeracunan-minuman-kemasan-di-sd-riyadlul-mubtadin-turen
https://www.merdeka.com/peristiwa/13-siswa-sd-di-malang-diduga-keracunan-minumankemasan.html

Laporan Isu Hoaks 13 Juli 2019
Hoaks
1. Mahapatih Gajah Mada Ternyata Beragama Islam

Penjelasan :
Beredar postingan di Facebook informasi yang berisi Mahapatih Gajah mada beragama
islam, dalam postingan tersebut tertulis bahwa nama asli mahapatih Gajah Mada adalah
Gaj Ahmada. Dalam postingan tersebut juga terdapat foto Mahapatih Gajah Mada yang
memakai baju muslim berwarna putih dan menggunakan kopiah di kepalanya.
Faktanya dilansir dari liputan6.com postingan tersebut pernah beredar pada tahun 2017
lalu, kabar mengenai gajah mada beragama islam tidak didukung oleh bukti sejarah yang
shahih termasuk klaim bahwa nama asli Gajah Mada adalah Gaj Ahmada. Direktorat
Sejarah di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3997056/cek-fakta-viral-kabar-mahapatih-gajahmada-beragama-islam-inifaktanya?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://cekfakta.tempo.co/fakta/11/fakta-atau-hoax-kerajaan-majapahit-sebenarnyaadalah-kerajaan-islam-dan-patih-gajah-mada-sebenarnya-bernama-gaj-ahmad-seorangmuslim

Hoaks
2. Hari Ini Gubernur Anies Menunjukkan Bukti Otentik ke
Panitera Mahkamah Internasional

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dari Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.
Foto tersebut dinarasikan bahwa dalam foto tersebut, Anies menunjukkan bukti otentik
kepada Mahkamah Internasional terkait pilpres 2019. Keputusan Mahkamah Internasional
disebut akan dibacakan pada tanggal 17 Juli mendatang.
Adapun kejadian yang sebenarnya pada foto tersebut bukanlah Anies yang sedang
menunjukkan bukti otentik kepada Mahkamah Internasional. Foto tersebut merupakan
momen ketika Anies mendapatkan gelar Huéspedes de Honor de la Ciudad de Buenos
Aires atau tamu kehormatan Kota Buenos Aires dari Parlemen Kota Otonom Buenos Aires,
Argentina, Selasa (30/10/2018) waktu setempat. Selain itu, pasangan Prabowo-Sandi telah
menyatakan tidak akan membawa persoalan sengketa pilpres ke Mahkamah Internasional.
Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut tak ada kewenangan dari Mahkamah
Internasional untuk menangani sengketa pilpres yang terjadi di dalam negeri. Mahkamah
Internasional kebanyakan menangani sengketa perselisihan antara negara, bukan
perseteruan dalam negeri.
Link Counter :
https://twitter.com/aniesbaswedan/status/1057483635064954880
https://jakarta.tribunnews.com/2018/10/31/anies-baswedan-terima-gelar-tamukehormatan-dari-parlemen-kota-buenos-aires
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawasengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional

Hoaks
3. Loker Undangan Panggilan Tes Tahap Seleksi Waskita
(Interview) pada 12 - 13 Juli 2019

Penjelasan :
Telah beredar informasi mengenai undangan panggilan tes tahap seleksi (interview) yang
mengatasnamakan PT.Waskita Karya pada tanggal 12 Juli-13 Juli 2019 lengkap dengan
nama-nama peserta yang mendapat undangan, persyaratan, dan teknis pelaksanaan
interview.
Faktanya, informasi terkait dengan isi surat undangan tersebut adalah tidak benar. Pihak
PT.Waskita Karya menyatakan bahwa setiap lowongan pekerjaan selalu diinformasikan
melalui
website
resmi
Waskita
Karya
di
kolom
karir
(waskita.co.id/en/pages/humancapitals/careeropportunities) dan kami tidak pernah
bekerjasama dengan Agen Tour dan Travel manapun serta tidak ada pemungutan biaya
apapun.
Link Counter :
https://twitter.com/waskita_karya/status/1148895423857250304
https://www.instagram.com/p/Bzucz1zJj12/

Hoaks
4. Duka Pertama Umat Islam Pasca Pilpres 2019

Penjelasan :
Beredar di media sosial video ceramah Ustaz Tengku Zulkarnain yang membahas
Rancangan Undang - undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Dalam video
tersebut, Ustaz Tengku mengatakan pemerintah yang mengusulkan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual. Dia menyebut pemerintah akan melegalkan zina dan menyediakan
alat kontrasepsi untuk muda-mudi apabila RUU tersebut disahkan.
Faktanya isu yang dibahas sudah diklarifikasi sebelumnya oleh yang bersangkutan di bulan
Maret lalu, dan tidak mewakili organisasi karena pernyataan pribadi.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4463354/ustaz-tengku-zul-minta-maaf-dan-cabutpernyataan-pemerintah-legalkan-zina
https://news.detik.com/berita/4465732/waketum-mui-tengku-zul-ceroboh-tokoh-agamaseharusnya-hati-hati
https://news.detik.com/berita/d-4466410/mui-gerah-karena-tengku-zul-bertingkah
https://web.archive.org/web/20190712095012/https:/twitter.com/ustadtengkuzul/status/11
05212191534276608

Hoaks
5. Sekolah Pengkaderan Misionaris yang Disponsori oleh AQUA

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sekolah pengkaderan misionaris yang disponsori oleh AQUA
yang terletak di jalan raya antara Cipayung - Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat.
Faktanya berita tersebut merupakan berita lama pada tahun 2017 dan setelah ditelusuri
Pondok Remaja PGI merupakan sebuah tempat penginapan umum atau resort dan bukan
sekolah. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) membantah jika pihaknya didukung
oleh salah satu perusahaan air minum. Jadi jelas bahwasanya berita tersebut tidak benar.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2017/08/12/hoax-sekolah-pengkaderan-misionaris-yangdisponsori-oleh-aqua/
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/21/121747/pgi-bantah-adasponsor-aqua-pada-sekolah-pengkaderan-misionaris.html
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/pondok-remaja-pgi-3000010009686

Hoaks
6. Krakatau Steel Tumbang Karena Skenario

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi bahwa Krakatau Steel tumbang karena
skenario dengan mengumumkan bangkrut agar ribuan buruh pekerja China bisa masuk ke
industri strategis indonesia seperti Krakatau Steel.
Faktanya Hal tersebut adalah tidak benar dan postingan tersebut sejenis dengan Hoaks
yang belakangan marak isu pekerja China. Penyebab sebenarnya meruginya Krakatau
Steel dan terjadinya ribuan PHK disebabkan beberapa faktor perkembangan ekonomi
global seperti maraknya baja impor dan menumpuknya hutang perusahaan.
Link Counter :
https://finance.detik.com/industri/d-4370682/rugi-6-tahun-krakatau-steel-keluhkanmaraknya-baja-impor
https://tirto.id/hancur-lebur-krakatau-steel-rugi-menahun-utang-menggunung-dmP

Hoaks
7. Rumor Minions Terinspirasi dari Anak Yahudi

Penjelasan :
Beredar rumor tentang sebuah karakter lucu berwarna kuning yang dikenal “Minions”.
Pengguna media sosial sempat digemparkan oleh berbagai foto yang menyebutkan bahwa
Minions terinspirasi dari anak-anak Yahudi korban eksperimen gas beracun Nazi.
Faktanya orang-orang dalam foto itu sebenarnya para penyelam, selama latihan
penyelamatan pada awal abad ke-20. Gambar tersebut milik Royal Navy Submarine
Museum di Inggris. Alat itu digunakan sebagai penyelamat apabila para awak terperangkap
di dalam kapal selam, pakaian penyelamat itu dirancang oleh Kapten SS Hall dan Fleet
Surgeon O. Rees, di produksi oleh Siebe Gorman.
Link Counter :
https://dafunda.com/movie/2849/

Hoaks
8. Modus Pencabulan dan Pembiusan oleh Pengamen di
Angkutan Kota Purwakarta

Penjelasan :
Beredar informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai seorang pria tua
membawa suling untuk mengamen di angkutan kota yang melakukan pelecehan pada
siswa dan disebut sebagai spesialis pencabulan yang sering membius korbannya. kejadian
tersebut disebutkan terjadi di Purwakarta.
Faktanya, Polres Purwakarta memastikan bahwa kabar tersebut adalah tidak benar.
Kapolres Purwakarta, AKBP Dedy Tabrani mengatakan korban tersebut mempunyai
riwayat paranoid berlebihan. "Saat itu korban dimintai uang dengan cara paksa karena
korban sudah mengetahui berita pria tersebut di media sosial sehingga korban mengalami
ketakutan yang berlebihan hingga pingsan," ujar Dedy Tabrani.
Link Counter :
https://jabar.tribunnews.com/2017/11/30/penderita-paranoid-di-purwakarta-jadi-korbaninformasi-hoax-di-media-sosial

Hoaks
9. Ular Raksasa Penyebab Gempa Bumi di Provinsi Sichuan

Penjelasan :
Diunggah sebuah foto Ular raksasa dengan klaim bahwa ular tersebut yang menjadi
penyebab terjadinya gempa bumi di Provinsi Sichuan China
Faktanya foto tersebut adalah hasil rekayasa digital dan terduga pelaku yang
mengunggah foto tersebut telah di Tangkap oleh pihak kepolisian
Link Counter :
https://www.liputan6.com/global/read/4007203/unggah-gambar-ular-raksasa-penyebabgempa-bumi-pria-china-diringkus-polisi
https://www.inews.id/news/internasional/sebut-gempa-di-china-disebabkan-naga-raksasapria-ini-ditangkap-polisi/588153
https://www.instagram.com/p/BzsEMG3n1GZ/?igshid=spokhjmalmx

Disinformasi
10. Ustadz Hanan Attaki Di Tegal Ditolak GP Ansor

Penjelasan :
Diunggah sebuah postingan dari media sosial facebook tentang Ustadz Hanan Attaki di
Tegal Ditolak GP Ansor.
Faktanya setelah ditelusuri fakta yang sebenarnya itu tidak ada pembubaran dari temanteman Ansor. Namun yang benar adalah memang ada keberatan dari pihak Ansor, tapi tidak
ada pembubaran. Terkait isu pembubaran, Ketua GP Ansor juga sudah menegur
bawahannya untuk tidak membubarkan pengajian.Ketua GP Ansor Kota Tegal Imam
Kharomain menegaskan, organisasinya tidak menolak kegiatan pengajian, seminar, kajian
Islam atau acara keagamaan lain.Menurutnya, GP Ansor hanya keberatan dengan
pembicara yang didatangkan, yakni Ustadz Hanan Attaki. Ansor keberatan setelah melihat
rekam jejak yang bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada. "Pengajiannya
kami tidak menolak. Hanan Attaki-nya yang kami keberatan mengisi pengajian yang ada di
Kota Tegal," katanya, Minggu malam.
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/08/gus-yaqut-tak-ada-pembubaran-pengajianhanan-attaki-di-tegal-oleh-gp-ansor
https://regional.kompas.com/read/2019/07/08/19395451/duduk-perkara-heboh-acarakajian-hanan-attaki-dibubarkan-di-tegal
https://bincangsyariah.com/kalam/gus-miftah-bantah-isu-pembubaran-kajian-ustaz-hananattaki-di-tegal/

Disinformasi
11. China Pisahkan Anak Muslim dari Orang Tuanya

Penjelasan :
Beredar informasi yang menuliskan bahwa pemerintah China memisahkan anak-anak
Muslim dari keluarga, agama, dan bahasa mereka di wilayah paling barat di Xinjiang.
Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming membantah informasi tersebut. Liu
mengatakan tidak ada pemisahan anak-anak muslim dari orang tuanya, bahkan jika ada
yang kehilangan anak-anak mereka diminta untuk memberikan namanya langsung kepada
Liu untuk dibantu pencariannya.
Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/07/08/puavhm366-cina-bantahpisahkan-anak-muslim-dari-orang-tuanya

Disinformasi
12. Teror Momo Challenge

Penjelasan :
Kehebohan momo challenge saat ini masih menjadi hal yang banyak dibicarakan di berbagai
platform media sosial. challenge ini mendadak viral karena mengandung unsur kekerasan
bahkan hingga ada kasus bunuh diri yang terjadi akibat tantangan tersebut.
Dilansir dari bbc.com, challenge yang disebarkan tersebut adalah hoaks, adapun polisi di
irlandia mengatakan tidak pernah menerima laporan dari siapapun tentang kasus
membahayakan diri mereka sendiri akibat challenge tersebut. Salah seorang kreator horor
Indonesia bernama Ewing HD juga mengutarakan pendapatnya terkait kebenaran momo
challenge yaitu, tidak ada bukti interaksi nyata dengan momo dan tidak ada bukti challenge,
adapun foto dari momo yang sangat menyeramkan merupakan sebuah patung lilin model
dari sebuah perusahaan Jepang bernama Link Factory, foto tersebut dikenal sebagai momo
sejak akun seniman Jepang bernama @nanaakooo mengunggah foto tersebut di akun
instagramnya.
Link Counter :
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-47359623
https://www.youtube.com/watch?v=_aZ4GmndJ-0
https://style.tribunnews.com/2019/07/11/masih-ingat-momo-challenge-hoax-dan-karyaseniman-jepang-ini-bakal-dijadikan-filmnya

Laporan Isu Hoaks 14 Juli 2019
Hoaks
1. Peringatan Hari Anak Nasional Se Jabar Di Polda Jabar

Penjelasan:
Telah beredar di berbagai media sosial, sebuah event Menyambut Hari Anak Nasional,
yang dilaksanakan oleh Kapolda JABAR, yaitu berupa kegiatan perlombaan Gelar Lomba
Anak se-Jawa Barat, dalam foto menggunakan Logo Polda Jabar dan Bidang Humas Polda
Jabar, serta mencantumkan nomor rekening atas nama panitia Achyat Anak Asman LO.
Faktanya, Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko S.IK selaku Kabid Humas Polda Jabar
menyatakan bahwa meme informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Jabar yaitu
Peringatan Hari Anak Nasional se-Jawa Barat tahun 2019 adalah berita bohong. berita
tersebut diduga modus penipuan.
Link Counter:
https://jabar.kabardaerah.com/berita-peringatan-hari-anak-nasional-se-jabar-di-poldajabar-adalah-hoax/

Hoaks
2. Kabar Meninggalnya Mbah Hosen Suporter Madura United Fc

Penjelasan:
Beredar sebuah foto dengan klaim yang menyebutkan bahwa Mbah Hosen salah satu
suporter militan Club Madura United FC meninggal dunia, bahkan klaim tersebut juga
disertai doa yang biasa dipanjatkan bagi orang yang meninggal dunia. Pada konten lain
terdapat pula foto Mbah Hosen sedang menjalani perawatan akibat kecelakaan.
Faktanya Mbah Hosen sendiri membantah kabar tersebut melalui akun Facebook miliknya
bahwa beliau dalam kondisi membaik pasca mengalami kecelakaan dan berharap bisa
kembali mendukung Club Madura United FC di tribun.
Link Counter:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730525920677782&set=a.139072943156419&
type=3&theater
https://twitter.com/MaduraUnitedFC/status/1120989322470014977
https://www.brilio.net/olahraga/sempat-jatuh-sakit-begini-kondisi-mbah-hosen-suportermadura-united-1904254.html#

Hoaks
3. Imunisasi adalah Tipu Daya Zionist, yang Sebenarnya
Memasukkan Bibit Penyakit untuk Jangka Pendek Maupun
Panjang

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial yang menyatakan imunisasi sebenarnya memasukan
bibit penyakit untuk jangka pendek maupun panjang dan itu adalah tipu daya zionist.
Faktanya menurut Sekretaris Satgas Imunisasi, Soedjatmiko, dalam laman Ikatan Dokter
Anak Indonesia (IDAI), menjelaskan, bahwa imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh
bayi dan anak sehingga mampu melawan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin
tersebut. Anak yang telah diimunisasi bila terinfeksi oleh kuman tersebut maka tidak akan
menularkan ke adik, kakak, atau teman-teman di sekitarnya.
Link Counter:
http://www.depkes.go.id/article/view/19050100002/hoax-imunisasi-masihberedar.html?fbclid=IwAR3oXF0d4ZOlnq_I7i5xj86SmmRzq3kUiQVETrQhPVGPkJ9rdqueY42M1s
https://tirto.id/perang-argumen-anti-vaksin-dan-pro-vaksincqGb?fbclid=IwAR39jnLHqiN33Ut3YnSzDCD6W7Lo32sJTmx5nmatRZ6dWSY99t5M5m7
RnZY
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48668611?fbclid=IwAR3mnusoCn95i_0mpnKWf6x-AiSI4Oqkqfr0n5bkI3E07hi9c_OCQM-flU
http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/imunisasi-penting-untuk-mencegah-penyakitberbahaya?fbclid=IwAR0EcsQ3rEo8sRQKvyOvhSYHRPPRIn3cwcPz1_gSJbxrMuoiAA4o
8DCqLSk

Hoaks
4. Teror Kolor Ijo di Kabupaten Malang

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di laman media sosial Facebook yang membagikan informasi
perihal teror kolor ijo di Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Sebuah
rekaman CCTV beredar memperlihatkan pelaku yang dijuluki kolor ijo hanya mengenakan
celana berwarna ijo (hijau) saat melancarkan aksi pencurian.
Terkait hal tersebut, Kapolsek Dampit, AKP Amung Sri mengatakan bahwa kabar tersebut
adalah hoaks. Menurut Amung, dalam informasinya juga dilengkapi dengan cuplikan
gambar, ini sudah merupakan pelanggaran IT, karena kabar yang disebarkan sudah
meresahkan masyarakat.
Link Counter:
http://m.beritajatim.com/peristiwa/314634/geger_kolor_ijo_di_dampit_malang_ternyata_ho
ax,_penyebar_sedang_dicari_polisi.html#menu

Hoaks
5. Wisata Baru di Cianjur Selatan

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial yang membagikan informasi tempat wisata baru di
daerah Cianjur Selatan.
Faktanya wahana tersebut bukan di Cianjur Selatan, melainkan di Denderup Vænge,
Næstved, Denmark. Merupakan salah satu objek wisata sekaligus penelitian bernama
Camp Adventure Park
Link Counter:
https://www.effekt.dk/camp/
https://breathingeurope.com/walking-above-the-treetops-of-denmark/

Hoaks
6. Konvoi Truk TNI Tanpa Nopol

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial unggahan video yang mengatakan bahwa video tersebut
merupakan konvoi truk TNI tanpa napol atau identitas kesatuan yang membawa warga
China dengan tujuan ke Bandung.
Faktanya adalah tidak benar sesuai klarifikasi pada akun Instagram @puspentni
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/Bz4Mh56AZip/?igshid=zxcf1omw3y7
https://www.instagram.com/p/Bz0XDCbhKql/?igshid=1vvqnoc2o4rgx&fbclid=IwAR1H_rknj
GY2gTKod3ujWlct9oUDjQooQkVWlz3Mr_ZHccZn5A-TrcGVWyg

Disinformasi
7. Penampakan Sirkuit Mandalika NTB

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah penampakan sirkuit. Foto sirkuit tersebut diklaim
merupakan Sirkuit Mandalika NTB, sirkuit baru Indonesia yang disebut siap menjadi salah
satu tuan rumah Moto GP 2021.
Berdasarkan penelusuran, foto sirkuit yang beredar tersebut bukanlah Sirkuit Mandalika.
Sirkuit pada foto tersebut merupakan Sirkuit Sepang yang berada di Malaysia. Sirkuit
Mandalika sendiri baru akan mulai dibangun pada September 2019. MotoGP sendiri telah
memamerkan kecantikan desain Sirkuit Mandalika melalui media sosial resminya.
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/no-not-image-indonesian-circuit-set-host-2021-motogp-race
https://sport.detik.com/moto-gp/d-4496644/motogp-pamer-cantiknya-sirkuit-mandalika-diindonesia
https://sport.detik.com/moto-gp/d-4553536/jokowi-instruksikan-sirkuit-mandalika-rampung2020-agar-bisa-nonton-motogp-2021

Hoaks
8. Pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah Settingan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai yang berisi bahwa Pertemuan Jokowi dan Prabowo
adalah settingan sebenarnya Prabowo akan berkunjung ketemu Anis dengan menaiki MRT
disitulah settingan dimulai agar Jokowi dapat bertemu dengan Prabowo dan sudah
menyiapkan semua media agar diliput.
Faktanya adalah Pertemuan tersebut adalah pertemuan silaturahmi dalam rangka
menurunkan tensi pasca Pilpres yang sudah diagendakan keduanya jadi tidak seperti apa
yang telah disebarkan bahwa hal tersebut settingan.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190713114704-32-411797/jubir-bpnpertemuan-prabowo-jokowi-untuk-turunkan-tensi
https://news.detik.com/berita/d-4622505/pernyataan-lengkap-jokowi-prabowo-serukantak-ada-lagi-cebong-kampret

Disinformasi
9. Lebak Bulus Berjoget

Penjelasan:
Sebuah video memperlihatkan seorang pria mengenakan kemeja putih, celana hitam
bersepatu sedang berjoget. Video tersebut menjadi viral di media sosial khususnya
Facebook karena banyak yang mengira pria tersebut adalah presiden Jokowi. Sebuah akun
malah menghubung hubungkan nya dengan peristiwa pertemuan Jokowi dan Prabowo di
Stasiun MRT Lebak Buluk.
Faktanya orang dalam video tersebut bukan presiden Jokowi. Sekilas memang mirip Jokowi
tapi pria dalam video tersebut bukanlah presiden Jokowi seperti yang diduga atau
dituduhkan beberapa netizen. Setelah ditelusuri, ditemukan video asli yang diunggah
pertama kali oleh salah satu akun Youtube pada tanggal 13 Juli 2019 dengan judul; "Lincah
!!! Pria mirip Jokowi berjoget dangdut dengan yahut"
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=pvzpWZAuI4w

Disinformasi
10. Ratusan Tubuh Anak Kecil ditemukan Meninggal Didalam
Mobil Van Di Thailand

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial foto ratusan tubuh anak kecil ditemukan meninggal
didalam mobil van di Thailand.
Faktanya, foto tersebut merupakan korban pembantaian senjata kimia gas syaraf oleh
pasukan Assad di Ghouta Barat dan Ghouta Timur, Syiria alias Suriah yang terjadi pada
Rabu dini hari, tanggal 21 Agustus 2013. Dalam peristiwa itu disebutkan sedikitnya ada
1.300 orang tewas, 871 anak-anak, dan 10.000 luka-luka. Foto tersebut diambil oleh para
aktivis Suriah di Ghouta Timur di ibu kota Suriah, Damaskus.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2016/11/23/hoax-ratusan-tubuh-anak-kecil-didalam-mobil-van-dithailand/
https://en.zamanalwsl.net/news/article/1189/
https://www.youtube.com/watch

Hoaks
11. Partai Gerindra Memberi Syarat Pemulangan Habib Rizieq

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial facebook tentang Partai Gerindra Memberi Syarat
Pemulangan Habib Rizieq.
Faktanya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memastikan tidak ada syarat
pemulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Mekkah Arab Saudi
di dalam kesepakatan rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo usai pilpres
2019.Kalau terjadi rekonsiliasi syarat bahwa Pak Habib Rizieq harus dikembalikan itu belum
ada syaratnya ya. Mungkin itu baru semacam kata kata saja ya, dari para kader Gerindra
yang simpatisan dengan Habib Rizieq, itu belum ada sama sekali, ujar Arief saat diskusi di
bilangan Jakarta Selatan, Jumat (12/7). Waketum Gerindra Bantah Pemulangan Rizieq
Shihab Syarat Rekonsiliasi Jokowi.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712180043-32-411675/waketum-gerindrabantah-syarat-rekonsilliasi-pulangkan-rizieq
https://www.youtube.com/watch?v=FVlLAI2Y3vU
https://www.beritasatu.com/politik

Laporan Isu Hoaks 15 Juli 2019
Hoaks
1. Lelang Mobil Mewah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pekanbaru

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Pekanbaru berupa daftar lelang mobil mewah beserta jenis dan harganya.
Faktanya dilansir dari riauone.com berdasarkan informasi dari security Bea Cukai
dipastikan bahwa lelang mobil tersebut adalah tidak benar dan penipuan, modus penipuan
dilakukan dengan cara menelpon calon konsumen dengan mengaku kenal dekat dan
menawarkan mobil murah hasil sitaan, dengan modus mengatakan bahwa pelaku bersama
dengan seorang panitia lelang internal atas nama salman. Salah seorang narasumber
riauone menceritakan bahwa dirinya ditelpon dan diminta untuk transfer uang muka 15
sampai 10 persen dengan alasan untuk membuat BPKB dan STNK atas nama yang
mengajukan.
Link Counter:
https://riauone.com/hukum/Lelang-Mobil-Mewah-Beacukai-Pekanbaru-Hoax-danPenipuan-

Hoaks
2. MUI Merilis 70 Nama Ustadz Yang Perlu Diwaspadai

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook yang di dalamnya berisi informasi bahwa MUI
merilis 70 nama ustadz yang perlu diwaspadai, diam diam ternyata MUI telah
mengidentifikasi ustadz yang selama ini direkomendasi untuk diawasi dan diwaspadai.
Ustad tersebut dianggap MUI intoleran hobi sekali mengkafir kafirkan muslim yang lain
membidah amalan amalan dan tradisi masyarakat yang ada sejak zaman ulama.
Faktanya KH Muhyiddin Junaidi Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri membantah
informasi tersebut. Menurut Muhyiddin MUI tidak pernah membahas ataupun
merekomendasikan ustadz yang perlu diwaspadai dan memastikan bahwa informasi yang
beredar itu hoax. Muhyiddin tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan
informasi tersebut. Pengurus MUI Pusat Anton Digdoyo juga menanggapi isu tersebut dan
menduga ada oknum yang mengatasnamakan MUI untuk menyebarkan kabar hoax
tersebut.
Link Counter:
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/09/25/benarkah-70-ustadz-ini-perludiwaspadai-begini-penjelasan-mui/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/28/09/2017/daftar-palsu-70-ulama-intoleran/

Hoaks
3. Pesawat Mendarat Setelah 37 Tahun Dinyatakan Hilang

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah video pesawat Pan Am yang disebut-sebut menghilang dan
muncul kembali setelah 37 tahun lamanya. Pesawat Pan Am Flight 914 tersebut lepas dari
New York pada tahun 1955 dan dikabarkan mendarat di Caracas, Venezuela pada tahun
1992. Informasi ini diperkirakan bersumber dari artikel Weekly World News.
Berdasarkan penelusuran, Weekly World News merupakan tabloid yang sering
mempublikasikan berita fiksi yang fantastis. Dengan kata lain, bukan merupakan sumber
informasi yang kredibel. Berita ini muncul di Weekly World News sebanyak dua kali,
pertama di tahun 1993 dan selanjutnya tahun 1999. Keanehan ditemukan pada dua rilisan
berita tersebut, dimana foto sang “saksi mata”, Juan de la Corte memiliki wajah yang
berbeda. Selain itu, tidak ada informasi yang valid dari sumber-sumber berita kredibel
mengenai hilangnya Pan Am Flight 914. Dilansir oleh snopes.com, informasi hilang dan
munculnya pesawat ini memiliki kemiripan cerita dengan salah satu serial televisi “Twilight
Zone”.
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/flight-914-reappears-37-years/
http://www.hoaxorfact.com/paranormal/lost-pan-american-plane-landed-after-37years.html

Disinformasi
4. Catatan Menu Garuda Indonesia yang ditulis Tangan

Penjelasan :
Telah beredar di salah satu media sosia twitter, tentang viralnya Catatan Menu yang ditulis
Tangan kepada penumpang di pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis.
Faktanya, M. Ikhsan Rosan selaku VP Corporate Secretary Garuda Indonesia menyatakan
bahwa catatan tersebut bukanlah menu card yang dibagikan kepada penumpang oleh awak
kabin, tetapi foto catatan tersebut adalah catatan pribadi salah satu awak kabin yang tidak
untuk disebarluaskan. Ia juga menjelaskan bahwa senantiasa tersedia menu card pada
setiap penerbangan internasional kelas bisnis. Selain itu, Garuda Indonesia juga
menghimbau agar foto catatan awak kabin tersebut untuk tidak disebarluaskan, karena
dapat menimbulkan misleading.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparantravel/klarifikasi-garuda-indonesia-soal-viralnya-menumakanan-ditulis-tangan-1rSxupKkQkA
https://twitter.com/IndonesiaGaruda/status/1150108368536608768

Disinformasi
5. Inilah Makam Nabi Adam. AS

Penjelasan:
Diunggah sebuah foto yang diklaim sebagai Makam Nabi Adam.AS, pada narasinya tertulis
doa bagi para netizen yang membagikan konten tersebut
Faktanya foto tersebut adalah makam Nabi Imron.AS yang terletak di Salalah, Oman. Dan
bukan merupakan makam dari Nabi Adam.AS
Link Counter:
https://travel.kompas.com/read/2014/02/14/1551157/Jalan.Sunyi.dari.Salalah.ke.Nimr
https://omantourism.gov.om/wps/portal/mot/tourism/oman/detailsp/!ut/p/a0/04
https://youtu.be/wQB1PTqKSfU

Disinformasi
6. Video Peresmian Masjid Terbesar di Rusia

Penjelasan:
Beredar viral postingan video di media sosial Presiden Rusia Vladimir Putin sedang
meresmikan masjid terbesar di Rusia. Disebutkan dalam video, masjid tersebut seperti di
surga karena banyak buah-buahan dan air yang mengalir di bawahnya.
Setelah ditelusuri informasi soal video yang beredar itu adalah hoaks. Video tersebut bukan
merupakan peresmian masjid tetapi pertemuan para kepala negara organisasi Collective
Security Treaty Orgazation (CSTO) di istana Presiden Tajikistan. Tampak juga Presiden
Rusia, Belarus, Armenia, Kazakshtan dan Tajikistan. Video itu dipublish tanggal 20
September 2015.
Link Counter:
https://kumparan.com/@millennial/hoaxbuster-bukan-masjid-di-rusia-tapi-istana-presidentajikistan

Disinformasi
7. Jembatan Mahakam Ditabrak Tongkang Pengangkut Batu

Penjelasan:
Beredar video yang menggambarkan jika jembatan mahakam telah ditabrak oleh ponton
pengangkut batu bara tanggal 14 juli 2019.
Faktanya, Kapolsek KP Samarinda AKP Aldi Alfa Faroqi menjelaskan bahwa kejadian yang
terekam di video tersebut bukanlah kejadian pada tanggal 14 Juli 2019, itu merupakan
kejadian lalu, tabrakan yang terjadi 30 Juni 2019 yang melibatkan tugboat Blora 2 menarik
tongkang Robby 101. Adapun video tersebut direkam dengan sudut pengambilan gambar
yang berbeda dan kemudian disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Link Counter:
https://kaltim.tribunnews.com/2019/07/14/video-tongkang-batu-bara-tabrak-jembatanmahakam-viral-di-medsos-kepolisian-sebut-itu-kejadian-lama
https://poskaltim.com/warga-samarinda-dihebohkan-dengan-video-hoaks/
https://kaltimkece.id/warta/terkini/hoaks-jembatan-mahakam-ditabrak-misinformasi-yangbisa-berujung-masalah-hukum

Hoaks
8. Penemuan Bayi Kucing Berkepala Manusia

Penjelasan:
Diunggah sebuah foto dengan klaim bahwa foto tersebut adalah seekor bayi kucing dengan
kepala yang mirip manusia, bahkan pada konten lain diklaim pula bahwa penemuan hewan
tersebut terdapat di Malaysia.
Faktanya makhluk tersebut bukanlah nyata melainkan sebuah mainan dengan berbahan
dasar silikon yang dibuat oleh seniman bernama Laira Maganuco. Adapun klaim yang
menyebutkan bahwa penemuan tersebut berasal dari Malaysia adalah tidak benar, hal
tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Pahang Rosli Abdul Rahman.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/teknologi/viral-bayi-kucing-berkepala-manusia-yang-gegerkanmalaysia-ternyata-hoax.html
https://www.inews.id/news/read/heboh-kucing-berkepala-manusia-di-malaysia-ternyatacuma-mainan/368
https://www.facebook.com/laira.maganuco/videos/vb.100005401231576/69417059743964
2
https://www.etsy.com/listing/668237991/lizzy-the-lizard-chile-redtegu?ref=shop_home_active_68&frs=1

Hoaks
9. Biopsi Dapat Membuat Tumor Menjadi Ganas

Penjelasan:
Banyak pasien tumor ataupun kanker takut dan menolak pemeriksaan biopsi karena takut
tumor atau kankernya semakin ganas.
Faktanya menurut beberapa ahli, informasi tersebut adalah mitos yang menyesatkan.
Adapun apabila pemeriksaan biopsi tidak dilakukan pengobatan menjadi terlambat
sehingga tumor ataupun kanker akan semakin parah. Pemeriksaan biopsi diperlukan untuk
mengetahui tumor tersebut jinak atau ganas. Tanpa diagnosis untuk mengetahui jenisnya,
kanker tidak akan bisa diobati.
Link Counter:
https://sains.kompas.com/read/2017/08/23/210600223/jangan-percaya-mitos-biopsi-tidakmembuat-tumor-jadi-ganas
https://www.suara.com/health/2018/12/07/112206/banyak-pasien-kanker-menolak-biopsibenarkah-malah-memicu-sel-kanker

Hoaks
10. PT Industri Kawasan Jababeka Tbk Gagal Bayar

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook yang di dalamnya berisi PT Industri Kawasan
Jababeka Tbk Gagal Bayar surat utang dengan nilai US$ 300 juta.
Faktanya setelah ditelusuri Direktur Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)
Soegiharto menegaskan, isu yang beredar atas potensi gagal bayar (default) atas notes
atau surat utang senilai USD 300 juta tidak benar . Soegiharto menegaskan, tidak benar
bahwa terjadi Change of Control setelah RUPST pada tanggal 26 Juni 2019 lalu. Yang
terjadi hanyalah penambahan anggota Board of Directors. Tidak benar pula ada perjanjian
yang mewajibkan KIJA menawarkan pembelian kembali Notes karena pergantian Direktur
Utama. Oleh karena itu, isu yang beredar bahwa KIJA wajib melakukan penawaran
pembelian Notes karena pergantian Change of Control ataupun Direktur Utama kami
konfirmasi tidak valid,” tukasnya.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4012760/jababeka-bantah-isu-gagal-bayarutang?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190715111634-17-84963/bos-baru-jababekabantah-isu-gagal-bayar-utang-rp-42-t

Hoaks
11. Polisi Buat Selebaran Pencarian Caleg Gerindra

Penjelasan:
Beredar melalui Whatsapp selebaran pengumuman yang dikatakan berasal dari pihak
kepolisian, yang narasinya "Polisi Buat Selebaran Pencarian Caleg Gerindra".
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian
Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membantah bahwa pihak kepolisian
membuat dan menyebarkan selebaran pencarian Wahyu Dewanto, Calon Anggota
Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Partai Gerindra,
karena melakukan politik uang. “Polisi tidak ada membuat seperti itu,” kata Argo.
Link Counter:
https://metro.sindonews.com/read/1416469/171/syarat-dilengkapi-bawaslu-dki-usutdugaan-politik-uang-di-pileg-2019https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NOXnGob-selebaran-caleg-gerindra-buronanpolisi-hoaks

Hoaks
12. Legenda Sepak Bola Brazil Pele Meninggal Dunia

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial, yang menyebutkan bahwa legenda sepak bola Brazil,
Pele meninggal dunia.
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir oleh tribunnews.com, dari hasil penggalian
informasi yang didapat. Guna menanggapi informasi tersebut, pihak perwakilan Pele pun
akhirnya angkat bicara. Tribunnews.com yang juga mengutip melalui mediamass.net
menyebutkan bahwa informasi mengenai meninggalnya Pele adalah tidak benar.
Pernyataan tersebut didapat melalui perwakilan Pele yang mengkonfirmasi secara resmi,
dengan menyatakan bahwa pria berusia 78 tahun tersebut masih hidup.
Link Counter:
https://en.mediamass.net/people/pele/deathhoax.html
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/15/hoaks-pele-meninggal-dunia-timbulkan-prokontra-di-medsos-anda-percaya
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Hoaks
1. Surat Pengesahan Polisi Galeri Pemenang Undian Shopee

Penjelasan:
kembali beredar di media sosial sebaran informasi hadiah uang jutaan rupiah serta
kendaraan dari brand ternama Shopee “Galeri Pemenang Undian Shopee
Indonesia”dengan menyertakan surat keterangan dari kepolisian sebagai penanggung
jawab. Bunyi pesan tersebut adalah “Disampaikan Kepada Saudara(i) yang beruntung
mendapatkan Pesan Atau Informasi Undian SHOPEE INDONESIA disertai CODE PIN
PEMENANG, dan mencantumkan alamat Situs Resmi SHOPEE INDONESIA yang terterah
di bawah ini: “https://galeri-pemenang-2019.blogspot.com/?m=1”
Menanggapi hal tersebut, Argo Yuwono menyatakan bahwa hal itu merupakan hoax. Di
kesempatan yang sama, Kombes Argo juga menghimbau Jika ada yang sudah kena tertipu
ataupun sudah bayar dalam jumlah kecil ataupun besar, silahkan lapor ke Polda Metro.
Link Counter:
https://www.pmjnews.com/2019/07/15/waspada-polisi-galeri-pemenang-undian-shopeeadalah-hoax/

Hoaks
2. Eddie Murphy Santap Steak di Punggung Model

Penjelasan:
Beredar unggahan foto di media sosial yang berisi tentang seorang wanita terbaring tanpa
busana di balkon hotel, lalu di atas punggungnya terdapat steak lengkap dengan kentang
goreng. Di dekat wanita tersebut, ada seorang pria berkumis, berbaju biru sedang santai
menyantap steak tersebut. Pria tersebut disebut-sebut sebagai bintang film Amerika Serikat
terkenal Eddie Murphy.
Setelah ditelusuri pria tersebut bukanlah Eddie Murphy. Foto tersebut awalnya diterbitkan
oleh salah satu situs Prancis "Simon Says". Menurut Hoaxeye.com, tak ada satupun artikel
terkait yang menyebutkan bahwa pria dalam foto tersebut adalah Eddie Murphy.
Link Counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/hoaxbuster-foto-jadul-eddie-murphy-santapsteak-di-punggung-model

Disinformasi
3. Iwan Bule Diperiksa Karena Apa ya?

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang kasus Novel Baswedan, yang
mengaitkan Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule diperiksa oleh Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) karena kasus tersebut. dalam postingan tersebut terdapat foto dan
ber narasikan Iwan Bule Diperiksa Karena Apa ya?
Faktanya, Dilansir dari viva.co.id, Iwan Bule membantah isu kalau Dirinya diperiksa Tim
Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Iwan Bule menyatakan bahwa Dirinya bukan diperiksa,
melainkan klarifikasi atau ngobrol, kalau diperiksa itu di-BAP, tetapi pertemuan dengan
TGPF itu tidak ada pemeriksaan.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1165650-bantah-kabar-diperiksa-tgpf-iwan-bulesebut-cuma-klarifikasi-ngobrol
https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/14/iwan-bule-membantah-dia-pernah-diperiksatgpf-dan-jelaskan-sejumlah-pertemuan-dengan-novel-baswedan

Disinformasi
4. Tenaga Kerja TKA China Comunis Melarang Rakyat
Indonesia Adzan

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang Video TKA China yang melarang
Adzan di Indonesia, seperti dalam narasinya menyatakan bahwa Tenaga Kerja TKA China
Comunis Melarang Rakyat Indonesia Adzan.
Faktanya, Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut terjadi pada 18 Mei 2013 silam di
Malaysia bukan di Indonesia, dan orang yang terdapat dalam video tersebut adalah Jimmy
Wong sebagai Politisi asal Malaysia, dan sekarang Jimmy Wong menjabat sebagai State
Assistant Minister di Sabah, Malaysia. Bukan Sebagai TKA di Indonesia dan bukan Tenaga
Kerja Asing.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=9dXsU__PtxQ
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/10/16/daps-datuk-just-continue-calling-mejimmy/?fbclid=IwAR0QBNVQBynnmUzafMdIdbhE0sbKY4BeH56HmJYcGhEkKAJyar0lOj
BRfT0
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wong_Sze_Phin?fbclid=IwAR0oxvIIqS56APYGV4AahEi3HQ1EADNDvdmuzM_M6ioJeuvd2YmqLKd8tI

Disinformasi
5. TNI Gadungan Bentukan Nasdem

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah foto tangkapan layar yang memperlihatkan sekumpulan
orang tengah berpose bersama. Pemilik akun dalam narasinya menjelaskan bahwa
kumpulan orang tersebut adalah TNI gadungan bentukan partai Nasdem (Nasional
Demokrat).
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri diketahui foto tersebut merupakan
foto lama dari salah satu ormas yang seragamnya mirip dengan pakaian dinas Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Ormas yang dimaksud adalah Perintis Kemerdekaan Indonesia
(PKRI) dan Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Indonesia (PPKRI). Polemik seragam
mirip pakaian dinas TNI sempat ditujukan kepada Akademi Bela Negara (ABN) Partai
Nasdem. Politisi Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie, dalam klarifikasinya menjelaskan
makna di balik seragam tersebut antara lain sikap tegas dan percaya diri.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/regional/2017/07/18/laporkan-ormas-berseragam-mirip-tnike-kodam-jika-menipu-dan-meresahkan
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/07/18/otadxz377-seragamnyadianggap-mirip-tni-ini-jawaban-partainasdem?fbclid=IwAR35uBI_yExiAk0gQCYlNcDHGifBmycc_1gBBrGF28HosprE8K3ENWcIzc

Disinformasi
6. 800 BUMN Dijual

Penjelasan:
Seorang pengguna facebook membagikan link sebuah artikel yang berjudul 800 BUMN
Dijual, NKRI Negara Menuju Kebangkrutan.
Faktanya seperti yang dilansir oleh mediaindonesia.com, Kementerian BUMN
mengklarifikasi berita tersebut. Airlangga Hartanto, Menteri Perindustrian mewakili Menteri
BUMN, Rini Soemarno menegaskan bahwa hingga kini tidak ada rencana pemerintah untuk
menjual BUMN, namun menurut Airlangga tahun ini direncanakan 4 anak perusahaan
BUMN akan melakukan initial public offering. Airlangga mengatakan bahwa jika ada
rencana penjualan BUMN, itu akan dilakukan melalui proses privatisasi sesuai dengan UU
dan ketentuan yang berlaku. Adapun pernyataan Presiden Jokowi bahwa 800 anak usaha
BUMN harus di marger atau dijual, menurut Airlangga adalah sebagai respon, sebab BUMN
tidak bekerja dalam corenya.
Link Counter:
https://mediaindonesia.com/read/detail/126538-pemerintah-tegaskan-tidak-jual-bumn

Disinformasi
7. Kebakaran Landa Pabrik Kayu Milik Presiden Jokowi di
Sragen

Penjelasan:
Tanggal 12 Juli 2019 salah satu akun Facebook telah membagi sebuah tautan video
Youtube mengenai kebakaran yang melanda pabrik kayu milik presiden Jokowi. Unggahan
ini menuai berbagai respon dari netizen. Tidak sedikit yang menduga dan menghubunghubungkan peristiwa tersebut dengan pilpres 2019 yang telah berlalu.
Faktanya tautan video yang dibagi merupakan video lama. Diketahui pabrik kayu lapis milik
Presiden Joko Widodo di Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah, terbakar pada April 2016 lalu.
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa peristiwa kebakaran tersebut sama sekali tidak
ada kaitan nya dengan pilpres 2019.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=8TU2QJ3qPlQ&fbclid=IwAR32JrTJ082MTBScszeoBn
AnVeSgt1MgMe6MG7HyV3tyAjW2dIB2-zWoss0

Hoaks
8. Pengemudi Taksi Online Dapat Order Antar Jenazah di Bogor

Penjelasan:
Kabar Viral di media sosial driver taksi online mendapatkan order jenazah di Bogor.
Faktanya setelah ditelusuri, Dikutip dari Kompas.com artikel 'Viral Taksi "Online" Antar
Jenazah, Ini Kata Dirut RS Sentra Medika', Direktur Utama RS Sentra Medika, Cibinong,
Bogor, Lanjar menjelaskan bahwa tidak ada jenazah yang diantar oleh taksi online
beberapa hari terakhir. Sementara itu, Camat Babakan Madang, Yudi Santoso menegaskan
tak ada nama pabrik seperti yang dituliskan oleh akun tersebut "Untuk PT Prista Sentul
tidak ada di kawasan industri Sentul maupun di luarnya, tadi sudah nyari sama Babinsa,
Babinmas, juga tidak ada," tegas Yudi.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/15/cek-fakta-viral-pengemudi-taksi-onlinedapat-order-antar-jenazah-di-bogor

Hoaks
9. Deddy Dhukun Meninggal

Penjelasan:
Beredar pesan berantai mengenai Deddy Dhukun yang dikabarkan meninggal dunia. Dalam
pesan itu disebutkan bahwa Deddy Dhukun meninggal pada hari Selasa, 16 Juli 2019 jam
06:20 di RS An- Nisa Tangerang.
Mengenai kabar yang beredar tersebut, Deddy Dhukun mengklarifikasi langsung melalui
sambungan telepon. Dilansir dari Suara.com dalam sambungan telepon tersebut, ia
mengaku dalam keadaan sehat. Ia tak mau ambil pusing terhadap kabar yang beredar
tersebut, ia menganggap itu sebagai doa supaya panjang umur.
Link Counter:
https://www.suara.com/entertainment/2019/07/16/090605/kabar-deddy-dhukunmeninggal-dunia-hoax
https://entertainment.kompas.com/read/2019/07/16/102355510/hoaks-deddy-dhukundikabarkan-meninggal
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4013585/produser-bantah-isu-deddy-dhukunmeninggaldunia?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=

Disinformasi
10. Mengerikan Agama Baru Meniru Islam

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial yang narasinya “Mengerikan Agama Baru Meniru Islam".
Faktanya setelah ditelusuri, Kristen Ortodoks bukan agama baru, sudah ada sejak
Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium) yang di Indonesia resmi diakui pada tahun 1991.
Moscow: Pepatah “lain ladang, lain belalang” tepat menggambarkan rumah-rumah ibadah
Rusia. Walau memiliki menara dan kubah layaknya masjid, namun yang ini adalah gereja.
Tepatnya gereja untuk umat Kristen Ortodoks. …”
Link Counter:
https://www.medcom.id/properti/inspirasi-properti/4KZn6m0K-mengenal-gereja-ortodoksyang-serupa-masjid
https://turnbackhoax.id/2018/01/02/disinformasi-sekte-kristen-meniru-islam-2/
https://archive.fo/U0hIt

Disinformasi
11. Warga Solok Sumatera Barat, Mengamuk Bakar Pemukiman TKA
Cina

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial facebook dengan narasi ‘Viral Warga Solok Sumatera
Barat, Mengamuk Bakar Pemukiman TKA Cina’.
Faktanya video tersebut memang terjadi pada tahun 2011 dan beredar kembali dengan
dikaitkan masuknya Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok. Pembakaran tambang emas ini
terjadi pada Juni 2011 di PT Geominek karena perusahaan yang menambang tidak
diterima oleh masyarakat. Usai video tersebut viral pihak Polres Solok Selatan juga sudah
melakukan cek TKP dan saat ini lokasi itu sudah menjadi hutan.
Link Counter:
https://sumbar.antaranews.com/berita/227867/polisi-telusuri-pengunggah-videopembakaran-tambang-emas-solok-selatan
https://www.liputan6.com/news/read/339786/warga-solok-selatan-bakar-enam-kapalasing?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=
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Hoaks
1. Surat Subkhan Meminta Maaf Karena Telah Melakukan
Sandiwara

Penjelasan:
Telah Beredar media sosial Facebook tentang Surat Subkhan Meminta Maaf Karena telah
melakukan sandiwara.
Mengenai kabar yang beredar tersebut adalah tidak benar.Mantan anggota KPU Brebes ini
memastikan surat yang mencatut namanya itu hoax."Tidak benar. Saya tidak pernah
melakukan membuat surat pernyataan apapun yang terkait dengan kegiatan kemarin pada
tanggal 11 Februari, itu tidak benar," kata Subkhan saat ditemui di kediamannya di Brebes,
Jawa Tengah, Rabu (13/2/2019).
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4426748/subkhan-yang-nangis-ketemu-sandiaga-bantahbikin-surat-ngaku-sandiwara
https://nasional.tempo.co/read/1175966/hoax-surat-subkhan-fadjroel-dan-guntur-romlidilaporkan-polisi

Hoaks
2. PA 212: Kami Sudah Tidak Bersama Prabowo, Tunggu Komando
Habib Rizieq Untuk Bunuh Diri Massal

Penjelasan:
Telah Beredar media sosial tentang PA 212: Kami Sudah Tidak Bersama Prabowo, Tunggu
Komando Habib Rizieq Untuk Bunuh Diri Massal.
Mengenai kabar yang beredar tersebut dari merdeka.com, telah mengklarifikasi melalui artikel
di Situs mereka. Bahwa judul dalam tangkapan gambar tersebut tidak sesuai dengan aslinya
dan tidak pernah membuat judul seperti itu.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/cek-fakta/hoaks-catut-nama-merdekacom-soal-tunggu-komandohabib-rizieq-bunuh-dirimassal.html?fbclid=IwAR2nDLLwyqpGBq5XUt1XbeSqD1vrc_o6PHptim1gjVOdkBZXG5AyuX
HF644

Hoaks
3. Promo Jutaan Rupiah Kartu Kredit Bank Mandiri

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di Whatsapp yang mengatasnamakan Bank Mandiri yang berisi
informasi bank mandiri memberikan kartu kredit senilai Rp 28.644.061 untuk 3000 orang
pertama, cepatlah tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Dalam pesan berantai tersebut
juga terdapat tautan https://yd1.site/mandiri.
Faktanya setelah di telusuri halaman web tersebut tidak dapat diakses, Angga Erlangga
Hanafie Region Chief Executive Officer (RCEO) Bank Mandiri Region X/Sulawesi dan Maluku
memberikan klarifikasi terkait pesan yang beredar tersebut bank mandiri tidak memberikan
promosi pemberian kartu kredit sebesar Rp 28.644.061 dengan mengakses halaman web
https://yd1.site/mandiri. Pihaknya mengatakan bagi masyarakat atau nasabah yang menerima
informasi tersebut agar dapat menyampaikan kepada PT Bank Mandiri terdekat atau
menghubungi mandiri call 14000.
Link Counter:
https://www.kabarmakassar.com/posts/view/2352/cek-fakta-promo-jutaan-rupiah-kartu-kreditbank-mandiri.html

Hoaks
4. Kartu PGRI untuk Mengajukan Dana Hibah

Penjelasan:
Telah beredar pesan pada media sosial whatsapp dengan narasi “Hallo...! Teman-teman Yang
SUDAH PUNYA KARTU PGRI dan mengajukan DANA HIBAH segera. REGISTRASI
KEANGGOTAN di http://input.pendaftaran.pgridkijakarta.digibulb.net/indek.php. DI LAPTOP “
Faktanya pesan berantai tersebut tidaklah benar sesuai dengan surat sanggahan yang
dikeluarkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Daerah Ibukota Jakarta.
Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/1714859265411736/permalink/2469218336642488/

Hoaks
5. Susunan Nama Menteri Kabinet Kerja Jilid II

Penjelasan :
Telah beredar risalah susunan kabinet menteri Jokowi periode 2019-2024. Risalah tersebut
berbentuk file PDF dan disertakan dengan logo Garuda Pancasila, tertulis juga waktu dan
tanggal rapat pembahasan menteri kabinet Jokowi jilid 2 yang telah diagendakan pada hari
Minggu, 14 Juli 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Sentul City International Convention
Center, Bogor, Jawa Barat.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa risalah susunan kabinet menteri Jokowi periode
2019-2024 yang beredar adalah Tidak Benar. Hal tersebut dibantah oleh Wakil Ketua TKN
Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding. Beliau mengatakan bahwa risalah kabinet menteri
Jokowi jilid 2 yang beredar itu hoax dan beliau mengatakan bahwa koalisi tak
merekomendasikan nama-nama menteri.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717063941-32-412793/susunan-menterijokowi-maruf-yang-beredar-dipastikan-hoaks
https://news.detik.com/berita/d-4627253/beredar-lagi-susunan-kabinet-jokowi-2019-2024tkn-hoax

Hoaks
6. Bakso Sumber Selera Mengandung Daging Tikus

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai kabar produk bakso dengan merk
Sumber Selera mengandung daging tikus dan bangkai ayam.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah Tidak Benar. Setelah mendengar kabar
tersebut, pihak produsen bakso tersebut, yaitu PT Sumber Prima Anugerah Abadi langsung
menghubungi pihak BPOM dan MUI untuk menguji bakso tersebut dan hasilnya
mengatakan bahwa produk bakso Sumber Selera terbukti tidak terbuat dari daging tikus
dan telah menjalankan produksi sesuai aturan yang berlaku.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/16/13390251/viral-berita-hoaks-baksosumber-selera-terbuat-dari-daging-tikus-ini
https://www.beritasatu.com/kuliner/564203/penjualan-bakso-sumber-selera-turun-60akibat-hoax-daging-tikus

Disinformasi
7. Ribuan Ikan Terdampar di Pantai Batu Bolong Pertanda Gempa
di Bali

Penjelasan:
Beredar di sosial media sebuah video yang menampilkan ribuan ikan terdampar di Pantai
Batu Bolong. Video tersebut tersebar disertai dengan narasi yang mengaitkan kejadian
terdamparnya ikan tersebut dengan fenomena gempa di Bali. Diketahui ikan-ikan tersebut
muncul pada malam sebelum gempa terjadi. Bahkan isu ikan terdampar tersebut dikaitkan
dengan adanya gempa susulan dan pertanda akan terjadinya tsunami.
Mengenai video yang tersebar, BMKG angkat bicara. Dilansir dari liputan6.com Kepala
BMKG Wilayah III Denpasar, M Taufik Gunawan membantah adanya keterkaitan antara
dua fenomena alam tersebut. Menurutnya itu hanyalah fenomena alam dan tidak ada
kaitannya sama sekali. Sedangkan menurut Pakar Biologi ikan Dr Agung Budiharjo yang
dihubungi oleh kompas.com menjelaskan, bahwa belum ada bukti ilmiah yang menunjukan
keterkaitan antara keduanya. Menurutnya, fenomena ikan lemuru yang terdampar terjadi
karena perubahan musim, ikan lemuru migrasi dan reproduksi tergantung pada musim.
Link Counter:
https://sains.kompas.com/read/2019/07/17/074345423/klarifikasi-penjelasan-video-ribuanikan-terdampar-sebelum-gempa-bali-m-6
https://www.liputan6.com/regional/read/4014352/ribuan-ikan-terdampar-sebelum-gempabali-ini-penjelasanbmkg?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F
https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/16/penjelasan-bmkg-soal-video-viral-ikanterdampar-di-pantai-yang-dikaitkan-gempa-di-bali

Disinformasi
8. Suporter Tewas Usai Laga Tira Persikabo Vs Persija

Penjelasan :
Beredar kabar duka di linimasa yang menuliskan bahwa telah meninggal dunia dengan luka
tikam seusai menyaksikan pertandingan Persija melawan Tira Persikabo.
Faktanya, kabar tersebut telah dibantah oleh Kasubag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspita
Lena yang mengatakan tidak ada korban tewas pada laga itu. Adapun kerusuhan yang
terjadi diantara tribun timur dan tribun selatan itu sebelumnya dikabarkan sempat melebar
keluar stadion, beruntung petugas keamanan langsung menenangkan kedua oknum
suporter.
Link Counter :
https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/16/ada-kabar-suporter-persija-tewas-di-lagatira-persikabo-vs-persija-humas-polres-bogor-itu-hoax
https://today.line.me/id/pc/article/Kabar+Suporter+Tewas+Usai+Laga+Tira+Persikabo+Vs
+Persija+Hoax-0ezyyj
https://www.bola.com/indonesia/read/4014413/kabar-suporter-tewas-usai-laga-tirapersikabo-vs-persija-hoaks

Disinformasi
9. Kebijakan IMEI Membuat Tidak Bisa Menjual HP Bekas

Penjelasan :
Berbagai spekulasi muncul dikalangan masyarakat dalam merespon rencana pemerintah
dalam mengatur kebijakan IMEI. salah satunya muncul isu bahwa kebijakan IMEI akan
menghambat penjualan HP bekas.
Pemerintah melalui kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan kebijakan
pemasangan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada telepon seluler
(ponsel) dan nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (MSISDN) pada
kartu operator tidak akan menghambat jual-beli ponsel bekas. Menteri Kominfo Rudiantara
mengungkapkan kebijakan pemasangan nomor IMEI dalam ponsel dan nomor MSISDN
dalam nomor kartu operator bertujuan untuk mencegah penggunaan ponsel dalam pasar
gelap. Selain itu, masyarakat juga tidak bisa menggunakan ponsel yang dibeli di luar negeri
karena IMEI-nya tidak terdaftar di Indonesia. Rudiantara memastikan penjualan ponsel
bekas bisa terjadi asal IMEI dan MSISDN terdaftar secara resmi.
Link Counter :
https://katadata.co.id/berita/2019/07/02/rudiantara-pastikan-kebijakan-imei-tak-hambatpenjualan-ponsel-bekas

Disinformasi
10. Aturan Baru STNK Mati 2 Tahun Dianggap Bodong
Rongsokan Tidak Boleh Dipakai Lagi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi Aturan baru STNK mati 2 tahun dianggap bodong
rongsokan tidak boleh dipakai lagi.
Faktanya adalah Aturan tersebut memang ada akan tetapi tidak seperti apa yang ada dalam
postingan tersebut Aturan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan penghapusan data
registrasi kendaraan bermotor yang melewati tenggang 2 tahun Karena banyak kendaraan
yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan sekaligus mengingatkan pemilik kendaraan untuk
melakukan kewajibannya, seperti membayar pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu
lintas, perpanjang STNK, dan pengesahan STNK.
Link Counter :
https://otomotif.kompas.com/read/2019/07/12/062200015/penghapusan-data-kendaraan-jikastnk-mati-2-tahun-berlaku-tahun-ini

Disinformasi
11. Video Gempa Guncang Maluku Utara Jawa Timur dan Bali

Penjelasan:
Telah beredar sebuah tautan video Youtube dengan narasi telah terjadi gempa di beberapa
daerah di Indonesia antara lain Maluku Utara, Jawa Timur dan Bali. Video tersebut
memperlihatkan orang-orang berlarian sambil berteriak ketakutan, jalanan terbelah dan tampak
beberapa orang melompati celah jalan tersebut.
Faktanya video yang dimaksud merupakan video lama yang telah disunting dan diunggah
kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan narasi yang berbeda. Kejadian dalam
video merupakan peristiwa gempa (7,4 SR) yang melanda Donggala pada akhir September
2018 lalu, bukan di daerah Maluku Utara, Jawa Timur ataupun Bali seperti dalam deskripsi
tautan video yang dibagi pada tanggal 17 Juli 2019 tersebut.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4248608/waspada-hoax-video-jalan-terbelah-bukan-akibatgempa-bulukumba
https://www.youtube.com/watch?v=C-DvwRx2lVQ

Laporan Isu Hoaks 18 Juli 2019

Hoaks
1. Ada Stiker Tawaran Lolos Jalur Mandiri Universitas Brawijaya

Penjelasan :
Beredar informasi media sosial, Ada Stiker Tawaran Lolos Jalur Mandiri Universitas
Brawijaya.
Faktanya ditelusuri, seperti yang dilansir oleh detikcom menurut Kepala Bagian Humas
Universitas Brawijaya Kotok Guritno "Itu tidak benar alias hoax. Tidak pernah ada tawaran
lolos lewat belakang. Semua harus dilakukan melalui tes, berupa seleksi yang sudah
ditentukan".
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4626868/ada-stiker-tawaran-lolos-jalur-mandiriuniversitas-brawijaya-ini-faktanya

Hoaks
2. Lion Air Disebut Tak bayar Gaji Pramugara 3 Bulan

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai kabar Lion Air Disebut Tak bayar Gaji
Pramugara 3 Bulan.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah Tidak Benar.Lion Air Group membantah telah
menunggak pembayaran pramugaranya selama tiga bulan. Hal tersebut disampaikan Lion
Air untuk mengklarifikasi unggahan dari pemilik akun @akillevin yang menyebut maskapai
milik Rusdi Kirana itu telah menunggak pembayaran gaji selama tiga bulan salah seorang
Pramugara nya. "Pernyataan dimaksud adalah tidak benar. Lion Air tidak memiliki karyawan
atas nama itu yang berprofesi sebagai pramugara," ujar Corporate Communication
Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulisnya, Rabu
(17/7/2019).Lion Air menegaskan, bahwa pembayaran gaji kepada karyawan berjalan
normal.
Link Counter :
https://money.kompas.com/read/2019/07/17/154808226/lion-air-bantah-tak-bayar-gajipramugaranya-selama-tiga-bulan

3. Puncak Gunung Rinjani “Bertopi” Dikaitkan dengan Gempa NTB

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto fenomena awan unik seperti topi di puncak gunung rinjani dan
masih ada yang berpendapat bahwa awan bertopi itu ada kaitannya dengan gempa yang
terjadi akhir-akhir ini di daerah Nusa Tenggara Barat.
Faktanya menurut Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram,
Agus Rianto mengatakan fenomena puncak Gunung Rinjani tertutup awan yang melingkar
seperti 'bertopi tak ada kaitannya dengan pertanda gempa yang terjadi akhir-akhir ini di
Nusa Tenggara Barat. "Itu fenomena alam dari awan Lenticular," ujarnya di Mataram, Rabu
(17/7) Brilio.net. Awan lentikular terbentuk akibat aliran naik udara hangat yang membawa
uap air mengalami pusaran. Itu sering terjadi di puncak gunung," ungkap Kepala Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin, pada Kompas.com
Rabu (17/7/2019).
Link Counter :
https://sains.kompas.com/read/2019/07/17/145823923/fenomena-topi-awan-di-gunungrinjani-ini-penjelasannya
https://www.brilio.net/serius/gunung-rinjani-bertopi-jadi-penanda-gempa-ini-faktailmiahnya-1907175.html?fbclid=IwAR0kqMawcPi-RMW5ITfYGlBsYa9Pd2LMyDDrWJLNZllW25ZpNC-PbW5AFs
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190717191828-199-413060/peneliti-jelaskanfenomena-topi-awan-di-rinjani

4. Penanganan Hipotermia dengan Cara “Disetubuhi”

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai informasi penanganan kasus hipotermia yang kerap
terjadi pada pendaki gunung. Dalam kasus tersebut, dikatakan bahwa apabila ada wanita
yang terkena hipotermia yang sudah parah, maka jalan untuk mengobatinya adalah dengan
“disetubuhi”.
Adapun informasi ini merupakan hoaks yang menyesatkan. Penanganan hipotermia yang
efektif memang memiliki metode serupa namun tak sama dan bukan berarti “disetubuhi”.
Metode Skin to Skin Care merupakan salah satu metode untuk menghangatkan seseorang
dengan memeluknya dalam satu sleeping bag tanpa menggunakan pakaian. Namun
metode ini dilakukan dengan catatan bahwa berbagai metode lain sudah tidak berhasil,
serta diusahakan untuk dilakukan dengan sesama jenis terkecuali situasi tidak
memungkinkan atau dalam kondisi darurat (namun sangat tidak dibenarkan untuk “mencuri
kesempatan dalam kesempitan”).
Link Counter :
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2491711940881321?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/WukirMahendraGiri3265/photos/pcb.2928691860493151/6521
36031947550/?type=3&theater&ifg=1
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/cara-mengatasi-hipotermia/

Hoaks
5. Maruf Amin: Jika Ada Masyarakat Tak Mengakui Jokowi
Sebagai Pemimpin Selama 5 Tahun Kedepan Maka Akan
Masuk Neraka 7 Turunan

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto screenshot laman media berita online kompas.com
dengan judul “Maruf Amin: jika ada masyarakat tak mengakui Jokowi sebagai pemimpin
selama 5 tahun kedepan maka akan masuk neraka 7 turunan”.
Setelah ditelusuri langsung ke situs website resmi kompas, tidak ditemukan judul berita
dengan narasi sebagaimana yang beredar tersebut. Adapun lampiran foto dalam laman
berita tersebut adalah lampiran foto pada berita yang berjudul “Ma'ruf Amin: Saya Sekarang
Jarum Super, Jarang di Rumah Sukanya Pergi” pada 4 april 2019. Sehingga dapat
dipastikan bahwa gambar tangkapan layar yang beredar tersebut adalah hasil manipulasi
atau editan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/08055021/maruf-amin-saya-sekarangjarum-super-jarang-di-rumah-sukanya-pergi

Hoaks
6. Serangan Teroris di Algeria

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter sebuah postingan yang diiringi narasi Terrorist attack in
Algeria Unbelievable !!
Faktanya setelah ditelusuri video tersebut hanya memperlihatkan pesawat yang sedang
landing, ketika roda hampir menyentuh tanah landasan pacu seketika peswat tersebut
terban kembali. dilansir dari jawapos.com video yang berjudul serangan teroris di Algeria
tersebut adalah hoaks, Associated News (AP) yang bermarkas di Amerika Serikat membuat
ulasan yang menyangkal bahwa kejadian tersebut nyata judulnya adalah does not show
attempted terrorist attack in Algeria. Video tersebut pernah diunggah oleh The UiGamer
yang berjudul GTA5 — An “Oil Tanker” Accidentally Came in the Runway during landing of
A380.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/17/07/2019/heboh-video-serangan-teroris-dialgeria/
https://www.youtube.com/watch?v=koweH5qJOE4

Disinformasi
7. RRC Miliki Tanah Hasil Tukar Menukar Aset Antara TNI
dengan PT Kereta Cepat Indonesia China

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dari acara Penandatanganan Perjanjian Antara Kodam
III Siliwangi dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) tentang pelaksanaan
tukar menukar aset negara yang terdampak jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto
tersebut diberi narasi bahwa tanah yang dipakai proyek tersebut menjadi aset milik China,
sehingga China memiliki kepemilikan penuh atas tanah tersebut.
Adapun pertukaran kedua aset negara tersebut dilakukan karena aset TNI Kodam III
Siliwangi berupa lahan Brigif Kujang II Cimahi terdampak pembangunan jalur kereta cepat
Jakarta-Bandung. Lahan seluas 2,7 hektar tersebut ditukar dengan aset negara milik PT
KCIC berupa tanah seluas 210 hektar di Desa Cijayana dan Samudra Jaya serta dua
fasilitas kolam renang di Cirebon dan Pangalengan. Sementara lahan seluas 2,7 hektar di
Brigif 15 akan dikelola PT KCIC untuk proyek kereta cepat. Selain itu, Dirut PT KCIC
Chandra Dwiputra menyatakan bahwa KCIC punya konsesi dari departemen perhubungan
50 tahun. Setelah 50 tahun semua sepanjang trase itu diserahkan ke pemerintah lagi yaitu
Kementerian Perhubungan. Sehingga tanah tersebut tidak kemana-mana dan tetap
menjadi milik pemerintah. Maka tidaklah benar kabar mengenai tanah yang ditukar kepada
PT KCIC akan menjadi aset milik China.
Link Counter :
https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2019/07/06/27-hektar-aset-kodam-iii-siliwangi-terkenalahan-proyek-kereta-cepat/
https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pt-kcic-dan-kodam-iii-siliwangi-tukar-asetuntuk-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-190705u.htm l
http://www.rmoljabar.com/read/2019/07/05/102113/Kodam-III/Siliwangi-Dan-KCICTandatangani-Perjanjian-Tukar-Menukar-Aset-

Disinformasi
8. Video Tsunami di Maluku

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan video yang dinarasikan
bahwa telah terjadi Tsunami di Maluku setelah terjadinya gempa di Halmahera Selatan
dengan magnitudo 7,2.
Faktanya, sampai saat ini tidak terjadi Tsunami disana. Sejak hari terjadinya gempa di
Halmahera Selatan pada tanggal 14 Juli 2019, gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami.
Dalam video dilampirkan, pergerakan air laut tersebut bukanlah kejadian surutnya air laut,
melainkan hanya pergerakan air laut pasca gempa yang tidak merupakan aktivitas
penyurutan air.
Link Counter :
https://www.kompas.tv/article/50506/gempa-magnitudo-7-2-di-halmahera-selatan-wargadiimbau-tetap-tenang
https://tekno.tempo.co/read/1224480/gempa-magnitudo-72-guncang-halmaheraselatan/full&view=ok

Disinformasi
9. Pasta Gigi Dapat Mengatasi Jerawat

Penjelasan :
Beredar informasi mengenai cara ampuh untuk mengatasi masalah jerawat yaitu dengan
menggunakan pasta gigi.
Faktanya para dokter kulit mengatakan bahwa beberapa kandungan dalam pasta gigi
memang dapat membuat jerawat mengecil, namun efek sampingnya jauh lebih berat dan
berbahaya bagi wajah. Kandungan lain pada pasta gigi justru dapat menimbulkan masalah
pada wajah seperti menyebabkan iritasi pada kulit, penyumbatan pori-pori wajah sehingga
jerawat yang muncul lebih banyak, hingga dapat menimbulkan infeksi bakteri di wajah
sebab pasta gigi sangat rentan terpapar bakteri di kamar mandi.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190711064347-277-411099/mengulik-mitosmenghilangkan-jerawat-dengan-pasta-gigi
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4061255/ini-bahayanya-gunakan-odol-untukjerawat-di-wajah
https://www.fimela.com/beauty-health/read/3935604/mitos-atau-fakta-pasta-gigi-bisaatasi-jerawat

Disinformasi
10. Formulir C1 Ditemukan di Ruang Ketua KPU

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook telah mengunggah sebuah tautan berisi video dengan judul
"FORMULIR C1 DITEMUKAN DI RUANG KETUA KPU MANADO". Unggahan ter tanggal
17 Juli 2019 ini menjadi ramai diperdebatkan karena banyak netizen yang mengira dan
bahkan menghubung-hubungkan dengan kegiatan pilpres yang baru saja diselenggarakan
pada April 2019 lalu.
Faktanya, tautan yang dibagi berisi video lama yang pertama kali diunggah oleh akun
youtube NEWS Bali TV pada tanggal 6 Mei 2014. Video tersebut berisi berita terkait indikasi
kecurangan pemilihan umum pada tahun 2014 di kota Manado. Peristiwa yang terjadi
dalam video tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu 2019.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=fihxIHTZVfI&feature=share

Laporan Isu Hoaks 19 Juli 2019
Hoaks
1. Bandara Soetta Dijual Ke Hongkong

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook tentang sebuah postingan video yang diiringi narasi terkait
Bandara Soetta Dijual Ke Hongkong .
Faktanya setelah ditelusuri bandara internasional ke pihak asing adalah hoax karena secara
garis besar tidak ada rencana penjualan bandara ke pihak manapun yang ada adalah
kerjasama dengan investor untuk menghasilkan buat Indonesia.Komisaris Utama Angkasa
Pura II Rhenald Kasali menyatakan isu penjualan sejumlah Bandara Internasional ke pihak
asing merupakan informasi bohong.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/12/ap-ii-sebut-isu-penjualan-bandarainternasional-di-indonesia-hoax
https://www.jpnn.com/news/bandara-soetta-bakal-dijual-ke-asing
https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/13/11/2017/heboh-bandara-soetta-dijual-beginikata-komutnya/

Hoaks
2. Terikat Kontrak Politik Gubernur DKI Bersama HTI

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook tentang sebuah postingan yang diiringi narasi Terikat
kontrak politik Gubernur DKI Bersama HTI Terlibat pengerahan massa ke Mahkama
konstitusi.
Faktanya setelah ditelusuri Partai Perindo menilai beredarnya foto yang memuat kontrak
politik palsu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid
Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai kampanye hitam dan bisa merusak
demokrasi di Indonesia.Dimana, isi kontrak politik palsu antara Anies-Sandi dengan
perwakilan Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut tiga itu akan menerapkan
sistem syariat Islam di Ibu Kota.surat atau akad kontrak berjudul Akad Kontrak - Akad Al
Ittifaq itu dipastikan tidak benar alias palsu.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3450723/beredar-kontrak-palsu-syariat-islam-anies-sandiitu-fitnah-lagi
https://news.okezone.com/read/2017/03/19/338/1646585/perindo-kontrak-politik-palsuanies-sandi-bentuk-kampanye-hitam

Hoaks
3. Tol Salatiga Ambrol

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp informasi tentang tol Salatiga yang ambrol yang
disertai foto pemandangan yang diduga tol salatiga.
Faktanya setelah ditelusuri foto tersebut merupakan bencana gempa bumi yang melanda
Ekuador pada tahun 2016, kekuatan gempa pada saat itu adalah sebesar 7,8 skala ritcher
yang meluluhlantakan sebagian wilayah di Ekuador. Banyak korban jiwa yang berjatuhan
sebanyak ratusan orang terluka dan kehilangan tempat tinggalnya bahkan ada yang
meninggal. PT Trans Marga Jateng (TMJ) pengelola tol Salatiga merespons hal tersebut.
Humas PT TMJ Shintya Putranti mengatakan tidak ada kejadian seperti informasi tersebut
di ruas jalan tol Bawen-Salatiga.
Link Counter :
https://bontangpost.id/24911-hoax-gempa-ekuador-katanya-di-salatiga/

Hoaks
4. Broadcast Pengobatan Gratis Kanker Tanpa Operasi dan Kemo,
RSPAD

Penjelasan :
Beredar broadcast yang memberitakan bahwa RSPAD Gatot Subroto Jakarta membuka
pengobatan gratis untuk penyakit kanker dan tanpa operasi.
Faktanya pesan berantai terkait pengobatan gratis di RSPAD Gatot Subroto adalah berita
lama yang kembali diangkat. Menurut Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot
Soebroto, Terawan Agus Putranto menyatakan RSPAD Gatot Subroto tidak pernah
membuka pengobatan kanker tanpa operasi.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4015967/cek-fakta-hoaks-pengobatan-gratiskanker-tanpa-operasi-dirspad?related=dable&medium=Headline&campaign=Headline_click_1&utm_expid=.9Z4i5
ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fcekfakta
https://turnbackhoax.id/2017/08/12/hoax-rs-gatot-subroto-jkt-sdh-mulai-ada-pengobatantumor-ganas-kanker-cell-cure/

Hoaks
5. Pesawat MH370 Hilang Karena Dibajak Pangeran Arab Saudi

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai informasi terkini dari pesawat Malaysia Airlines MH370.
Informasi tersebut menyatakan bahwa pesawat tersebut ditemukan di Arab Saudi setelah
dibajak oleh Pangeran Arab Saudi Sahram Al-Sandshoo dan ditempatkan di kebunnya.
Adapun informasi ini adalah hoaks lama yang kembali populer. Informasi ini ditemukan di blog
bernama Daily Skid dan kemudian tersebar di media sosial dengan klaim bahwa berita tersebut
merupakan fakta. Tidak ada informasi dari sumber terpercaya yang menyatakan bahwa
pesawat Malaysia Airlines MH370 ditemukan di Arab Saudi.
Link Counter :
https://www.thatsnonsense.com/was-flight-mh370-hijacked-by-a-saudi-arabian-prince-no/

Hoaks
6. Wanita Norwegia Melahirkan Bayi Setengah Gajah

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai foto bayi bermuka menyerupai gajah dari sebuah link berita.
Berita berjudul “Unbelievable! Norwegian Woman Gives Birth To Baby Elephant” tersebut viral
dan kerap disebarkan berbagai akun Facebook.
Berdasarkan penelusuran, berita tersebut merupakan hoaks lama yang kembali tersebar. Berita
tersebut bermula dari sebuah situs berita palsu Huzlers.com yang sering memposting informasi
tidak masuk akal. Sementara foto dari bayi setengah gajah tersebut merupakan sebuah karya
seni dari seniman Australia Patricia Piccinini.
Link Counter :
https://www.thatsnonsense.com/norwegian-woman-give-birth-elephant-obviously-not/

Disinformasi
7. Google Terpaksa Mengalah dan Beri Jalan Pada Huawei

Penjelasan :
Kabar semua industri gadget akan bangkrut dan digantikan dengan teknologi Huawei
menjadi viral di media sosial. Google, perusahaan multinasional Amerika Serikat yang
bergerak di bidang jasa dan produk internet pun dikabarkan telah mengalah dan "memberi
jalan" kepada Huawei.
Faktanya kabar tersebut tidak benar. Justru raksasa teknologi China, Huawei Technologies
inilah yang sedang menghadapi masalah pelik karena satu persatu rekan bisnisnya dari
Amerika Serikat seperti Google dan Facebook Group menangguhkan kerjasamanya.
Google menyatakan tidak akan mengirimkan update (pemutakhiran) ke ponsel Huawei dan
tidak akan lagi melisensi sistem operasi Android yang berada di ponsel tersebut. Imbasnya,
Huawei kehilangan dukungan terhadap update sistem operasi Android. Keputusan itu
diambil setelah adanya deklarasi darurat nasional atas ancaman terhadap teknologi AS
yang diterbitkan oleh Presiden Donald Trump pada pertengahan Mei 2019 lalu. Sejalan
dengan keputusan tersebut, Kementerian Perdagangan AS memasukkan Huawei
Technologies Co Ltd dan 70 entitas afiliasi lainnya dalam daftar perusahaan yang dilarang
membeli perangkat dan komponen dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah.
Link Counter :
https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190607151757-37-77060/ini-yang-buat-googlefacebook-putusin-huawei
https://www.liputan6.com/tekno/read/3970390/google-putuskan-kerjasama-denganhuawei?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fwww.google.com%2F

Disinformasi
8. Polisi Razia Pemotor di Bantaran Rel

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, yang narasinya seorang polisi yang merazia pemotor
yang melintasi bantaran rel kereta api.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Kapolsek Padalarang Kompol Joko Susilo, saat itu
petugas menemukan sejumlah pemotor yang menghindar dan masuk ke 'jalan tikus' yang
berada di bantaran rel. Jadi anggota melakukan razia itu (di jalan protokol), banyak
(pemotor) yang takut. Jadi masuk ke rel. Kalau informasi razia di rel itu tidak benar, untuk
apa? Ketika itu anggota menghampiri ke sana (bantaran rel) karena informasinya ada
pengendara yang jatuh, entah keserempet atau bagaimana.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4629389/viral-foto-polisi-razia-pemotor-dibantaran-rel-begini-faktanya

Disinformasi
9. Foto Presiden Lagi Mau Mengambil Gaji Bulanan Ke Bos China

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan foto di media sosial yang menampilkan seorang pria dan wanita
yang didampingi oleh presiden Joko Widodo beserta istri Iriana Widodo dengan narasinya
"Liat bong Presiden lu kaya lagi mau ngambil gaji bulanan ke Bos Cina".
Faktanya setelah dilakukan penelusuran foto tersebut sudah pernah dimuat di setkab.go.id
dan dipublikasikan pada tanggal 15 Januari 2017. Seorang pria dan wanita didampingi oleh
presiden Joko Widodo beserta istri Iriana Widodo yang berada di dalam foto tersebut adalah
PM Jepang Shinzo Abe beserta istrinya Ny. Akie Abe yang sedang menandatangani buku
tamu, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu 15 Januari 2017 saat pertemuan
bilateral antara delegasi Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang yang dipimpin oleh PM
Shinzo Abe.
Link Counter :
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-jepang-mitra-strategis-indonesia-di-berbagaibidang/?fbclid=IwAR154p3qF0Z6g9tGNBbjOWj4PJG8Lg61a_OHvagbN2toJCz6DYOnCg4bD4
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jepang-mitra-strategis-indonesia-diberbagaibidang?fbclid=IwAR2TpHU2trBcwt_4vqyqs2gstMO4XzQKOuQJww_Dgud1HyVRnaYJZn4
nTb8
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/akie-abe-from-political-asset-to-negativeforce?fbclid=IwAR3AdPQliRlUZQouYqPK1WOdnVvjx6MIDszZhu9pQcEO98j4xOnUWn9CeI

Disinformasi
10. Gempa Maluku Utara 7,2 SR Tidak Ada Media yang Menyiarkan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan beserta foto Gempa Maluku Utara 7,2 SR bahwa tidak ada
media yang memberitakan atau menyiarkan.
Faktanya keterangan tersebut adalah tidak benar dan dapat menggiring opini negatif
masyarakat karena sebenarnya ada beberapa media TV dan berita yang menyiarkan
Gempa Maluku Utara 7,2 SR.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=Lycqv5pYwhY
https://www.liputan6.com/regional/read/4012350/video-kepanikan-warga-ternate-saatgempa-malukuutara?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com%2F
https://news.detik.com/video/190714039/gempa-m-72-guncang-labuha-maluku-utara

Disinformasi
11. Seruan Angkot Mogok di Medan 17-19 Juli 2019

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai dan unggahan di media sosial terkait seruan mogok sopir
angkot selama tiga hari pada tanggal 17, 18 dan 19 Juli 2019 di Medan . Aksi tersebut
merupakan buntut dari kekecewaan sopir angkot atas Peraturan Menhub No. 118 Tahun 2018.
Terkait hal tersebut, Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munte mengatakan bahwa informasi
tersebut adalah hoaks, tidak ada aksi mogok selama tiga hari seperti informasi yang beredar.
Gomery mengakui bahwa pihaknya memang merencanakan aksi mogok angkot. Namun,
belum diputuskan waktunya.
Link Counter :
https://www.inews.id/daerah/sumut/beredar-seruan-angkot-mogok-di-medan-selama-3-hariorganda-itu-hoaks/596425
http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/07/17/80864/organda_medan_serua
n_mogok_angkot_3_hari_mulai_hari_ini_hoaks/

Disinformasi
12. Mesin Generator Awan Hujan Dikembangkan oleh NASA

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial yang menyajikan video yang disebut sebagai
proses pembuatan awan hujan yang dikembangkan oleh NASA. Terlihat dalam video tersebut
semburan asap uap putih yang menyerupai awan yang dihasilkan dari sebuah mesin yang
disebut sebagai generator pembuat awan hujan.
Setelah ditelusuri, keterangan yang dicantumkan dalam video tersebut adalah keliru. Video
tersebut bukanlah proses pembuatan awan hujan, melainkan uji coba yang dilakukan NASA
untuk menguji penguat roket luar angkasa Space Shuttle mereka. Dengan mengkonsumsi
setengah juta galon bahan bakar, mereka menghasilkan dorongan yang diperlukan untuk
mendorong astronot ke luar angkasa. Hal tersebut juga diperjelas oleh Kepala berita NASA,
Valerie Buckingham yang menanggapi informasi sesat tersebut. Beliau mengatakan bahwa
rekaman yang menyesatkan itu tidak menunjukkan mesin awan hujan.
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/video-actually-shows-test-nasas-space-shuttle-rocket-booster-notrain-clouds-machine
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=BIpeNs5OWbo

Laporan Isu Hoaks 20 Juli 2019
Hoaks
1. Yusril Jadi MenkumHAM

Penjelasan :
Beredar dokumen di media sosial 'Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu
Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024', nama Ketum PBB Yusril Ihza
Mahendra disebut menjadi Menteri Hukum dan HAM.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Yusril yang namanya dicatut dalam dokumen risalah
itu menegaskan susunan kabinet yang beredar sepenuhnya hoax. "Belum ada
(pembahasan soal jabatan Menkumham). Saya kira susunan kabinet yang beredar di atas
adalah hoax,"
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4627810/yusril-tegaskan-info-jadi-menkum-hamsepenuhnya-hoax

Hoaks
2. Kisah Nyata Arif, Anak Berusia 8 Tahun, Narapidana Cerdas Yang
Membunuh Preman dan Kabur dari Lapas Sebanyak Tiga Kali

Penjelasan :
Beredar di media sosial cerita kisah seorang anak berusia 8 tahun, narapidana cerdas yang
membunuh preman dan kabur dari lapas sebanyak 3 kali.
Faktanya cerita ini hanya hoax lama yang kembali viral. Cerita ini adalah cerita fiktif populer
di tahun 2011 dan 2013. Penulis cerita ini sudah menyatakan bahwa kisah ini hanyalah
kisah fiktif. Bersumber dari sebuah blog, cerita ini ditulis pada tahun 2007 oleh seorang
alumni kriminologi UI. Namun baru populer belakangan ini.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-2143485/ada-napi-bocah-pintar-3-kali-kabur-dari-lp-ditjenpas-itu-fiktif?fbclid=IwAR00y_BWQpcd8My-OeJwJSb2VO0_P3mMsVh7b6cMJPOyZJwmrd3cH3uu_o
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/photos/a.706244416094758/715245471861319
/?type=3&theater
https://news.okezone.com/read/2011/08/30/340/497913/99-tahanan-anak-tangerangdapat-remisilebaran/large?fbclid=IwAR3R8NIaeIUWtXrizvOdyLM4k19g03LBjFFIcuzrV9e7tM9XSNIP2l
frR_I

Hoaks
3. Liputan 6 SCTV Memberitakan Tentang Tanah yang Dipakai untuk
Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Milik RRC.

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai melalui media sosial Whatsapp dan juga media sosial
Facebook mengenai sebuah klaim yang menyebut bahwa informasi dalam pesan diperoleh
dari tayangan Liputan 6 pagi di stasiun TV SCTV.
Faktanya pihak SCTV membantah tidak pernah memberitakan perihal tanah yang
digunakan untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung milik RRC.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/4016393/hoaks-liputan6-tak-pernah-beritakan-lahanka-cepat-jakarta-bandung-milik-rrc?
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4014878/cek-fakta-hoaks-tanah-proyek-keretacepat-jakarta-bandung-dikuasaichina?related=dable&fbclid=IwAR3ATzifI6jCyzgLGvOPPn8Woq6AVPS28AShUopiOEjD9
yMhBDj5zfSJo_Q&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fwww.facebook.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=2Zh649HRXnc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2a4IxY
Y9lh1VpA9EwtvgTn-0ApUm9uBFtnFkd0HTzzvxldB3tp5x8gU7E

Hoaks
4. Lulus Sensor Video "Mulut Sampah"

Penjelasan:
Beredar video terkait disematkan label 'lulus sensor' dan nomor izin di vlog nya Pablo Benua
dan Rey Utami.
Faktanya label lulus sensor tersebut ternyata palsu, selain itu nomor yang tertera di vlog
tersebut juga palsu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono
bahwa keterangan lulus sensor adalah palsu dan tidak benar, karena penulisannya pada
tampilannya sudah salah sehingga video tersebut seolah-olah telah dinyatakan telah lulus
sensor di lembaga sensor film dan informasi tersebut tidak benar.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4632149/lulus-sensor-palsu-video-ikanasin?tag_from=wp_cb_mostPopular_list&_ga=2.200006445.2097944044.1563432509408137573.1561565625
https://tirto.id/lsf-tak-pernah-keluarkan-izin-lolos-sensor-video-ikan-asin-eeEh
https://www.beritasatu.com/hiburan/565281/tulisan-lulus-sensor-di-video-ikan-asin-palsu

Hoaks
5. Larangan Penggunaan Sejumlah Obat dari BPOM

Penjelasan:
Beredar unggahan facebook berisi surat edaran tentang sejumlah obat-obatan yang biasa
masyarakat konsumsi kini dilarang penggunaannya.
Melalui website resminya, BPOM memberikan bantahan tentang penarikan 10 item obat
yang tidak boleh dikonsumsi. Adapun surat tersebut sudah beredar sejak 2003 lalu yang
kemudian diperbaharui dengan mencantumkan kop surat sebuah rumah sakit swasta,
hanya saja nama kepala BPOM masih menyebutkan dipegang oleh Drs H Sampurno MBA,
sedangkan bapak Sampurno yang dimaksud sudah menanggalkan jabatannya sejak 2006
lalu.
Link Counter:
http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/klarifikasi/38/Bantahan-Tentang-Penarikan10-Item-Obat-yang-Tidak-Boleh-Dikonsumsi.html
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4013851/cek-fakta-hoaks-bpom-larang-10-obatyang-beredar-bebas-dipasaran?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fww
w.google.com%2F
https://turnbackhoax.id/2019/07/17/salah-daftar-obat-terlarang-bpom-kop-surat-rs-siloam/

Hoaks
6. Bank Selain Mandiri yang Error Juga Tidak Bisa Tarik Tunai

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan hari ini Bank mandiri bermasalah dengan saldo 0 sekarang
bank lain juga tidak bisa tarik tunai.
Faktanya adalah yang bermasalah adalah hanya Bank mandiri saja Bank lain masih tetap
normal seperti biasa.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190720145630-78-413926/mandiri-erornasabah-ramai-tanya-kepastian-saldo

Hoaks
7. Bank Penipu Uang Nasabah Dipakai Asing Untuk Menjajah Negeri
Sendiri

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berkaitan dengan error sistem mandiri dikaitkan dengan
Bank itu penipu uang nasabah dipakai asing untuk menjajah negeri sendiri.
Faktanya adalah diklarifikasi Rohan Hafas, Corporate Secretary Bank Mandiri,
menyampaikan perubahan saldo rekening terjadi saat perpindahan proses dari core system
ke back up system yang rutin dilaksanakan di akhir hari. Namun terjadi error pada data
saldo 10 persen nasabah Bank Mandiri.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190720145630-78-413926/mandiri-erornasabah-ramai-tanya-kepastian-saldo

Disinformasi
8. Gangguan Jiwa Karena Kecanduan Bermain Game Online di
Smartphone

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Instagram, tentang seseorang pemuda gangguan
jiwa dikarenakan kecanduan game online, seperti dalam postingan narasinya menyatakan
bahwa Gangguan Jiwa Karena Kecanduan Bermain Game Online di Smartphone, sehingga
pemuda yang bernama wawan di rehabilitas.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, Sri Pudjiawati selaku perawat Wawan menyatakan
bahwa Wawan sakit bukan dikarenakan oleh game online, melainkan dikarenakan penyakit
Skizofrenia, penyakit ini membuat Wawan tidak bisa berhenti menggerakkan dua jempol
tangannya didepan dada dengan kepala menunduk seperti orang sedang bermain game
online di smartphone.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/17163931/bukan-kecanduan-gameonline-ini-riwayat-wawan-game-alami-skizofrenia?page=all
https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/18/sempat-jadi-viral-di-medsos-ternyata-kisahorang-kecanduan-game-ini-hoax?page=all

Disinformasi
9. Tentara Irak menangkap Pria Tua Membawa Bom

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial facebook foto tentang seseorang Tentara Irak menangkap
Pria Tua Membawa Bom.
Faktanya, setelah ditelusuri foto ini adalah seorang pria tua yang ditangkap militer Pakistan
di Torkham (perbatasan Pakistan-Turki) karena menyelundupkan ganja di tubuhnya (rompi
ganja).
Link Counter :
https://smhoaxslayer.com/is-this-old-man-a-suicide-bomber/?fbclid=IwAR0FU_IOqvukuK2jSYHaPq142le1hsBE8bdZaDbMiIKcV3EbEdTZ7q831I
https://www.facebook.com/sekoci.indo/photos/a.892546044180898/2315168311918657/?t
ype=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAchR21d7vLqaz_TcxC05TGJIsIy8p05B_s4qZxNJe6fnq
fxq1x4VcAJ2Iscr5EqbEvNe7IAYe9dyBdQqeRUVpaTT6bAJy1GqkyEVHEc1KTxy8SStXVz
OEA72eLwqWUjvQYeMbM0AYyQjpPlFbgR8p0pNuO9pyzYMg6rn18buskuhSSmct5Cwghy9hXDPo_UoPE64vjfj3JGRCBsXn9wGFqG0dmEIAPX
_zKfVGs-7cdbny6l5OQk_czVx5mo8v0lxUr3CXNDYdJlpFGhEe_dBOwwj6WtbLbG5g7euDmdyXPEsED1svK-utIYPngZvX_ml34Zz4JLijxu6q91LIWaCoNO5gF9afrAIOYzpXxXcIL3dvgJArod&__tn__=-R

Disinformasi
10. Warga Purbalingga Memotong Sapi Syukuran Kemenangan
Prabowo Sandi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto kerumunan warga tengah menyembelih seekor sapi.
Foto tersebut diberi narasi bahwa kerumunan warga tersebut merupakan syukuran dari
warga Purbalingga atas kemenangan Prabowo-Sandi.
Adapun informasi tersebut menggunakan foto yang diberi narasi berbeda dengan kejadian
aslinya. Foto tersebut adalah kegiatan karyawan dan keluarga PT Riau Andalan Pulp and
Paper (RAPP) menyembelih hewan Qurban pada Hari Raya Idul Adha tahun 2015 silam.
Tidak ada informasi dari sumber yang kredibel mengenai warga Purbalingga merayakan
kemenangan Prabowo-Sandi seperti pada narasi tersebut.
Link Counter :
https://www.goriau.com/berita/baca/rayakan-idul-adha-1436-h-imra-rapp-potong-75-ekorhewan-qurban.html
http://www.halloriau.com/read-otonomi-71011-2015-09-24-imra-rapp-potong-75-ekorhewan-qurban.html

Disinformasi
11. Divonis Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan, MA
Pastikan Jokowi Gagal Dilantik Jadi Presiden

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah screenshot dari situs petroxi.blogspot.com. Screenshot
tersebut merupakan artikel berjudul “Divonis Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan,
MA Pastikan Jokowi Gagal Dilantik Jadi Presiden”. Artikel tersebut membahas mengenai
Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi dalam kasus
kebakaran hutan di Kalimantan.
Adapun artikel dari situs blogspot petroxi ini sama dengan berita dari Detik.com berjudul
“MA Vonis Jokowi Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan!”. Selain itu, situs blogspot
ini juga mengutip dengan sedikit modifikasi daftar hukuman yang dijatuhkan kepada
Presiden dkk dari berita Detik.com berjudul “Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan,
Ini yang Wajib Dilakukan Jokowi”. Namun dari kedua berita tersebut, tidak ada pernyataan
dari MA yang memastikan Jokowi gagal dilantik menjadi Presiden seperti yang dituliskan
pada situs blogspot petroxi. Pernyataan buatan dengan mencatut MA tersebut dijadikan
sebagai judul dari artikel situs blogspot petroxi untuk memprovokasi masyarakat.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4630979/ma-vonis-jokowi-melawan-hukum-di-kasuskebakaran-hutan
https://news.detik.com/berita/d-4631171/melawan-hukum-di-kasus-kebakaran-hutan-iniyang-wajib-dilakukan-jokowi

Disinformasi
12. Foto 200 Relawan yang Dibebaskan Prabowo dari Penjara

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan foto di media sosial yang memberikan informasi bahwa 200
relawan yang dibebaskan Prabowo dari penjara. Postingan foto tersebut diikuti dengan
narasi sekarang Prabowo sudah berhasil membebaskan 200 relawan yang dipenjara,jika
ada salah satu dari saudara kalian disana maka tidak sepatutnya menyalahkan kenapa
Prabowo melakukan jabat tangan.Beliau mengorbankan rasa harga dirinya untuk
membantu rakyat yg sedang dipenjara.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran foto tersebut adalah foto ketika 75 pelaku
kerusuhan 22 Mei di Jakarta Barat diserahkan ke Kejaksaan oleh Polres Jakarta Barat.
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan bahwa
sebelum pertemuan Prabowo dan Jokowi 13 Juli lalu, ternyata 200 relawan Prabowo-Sandi
sudah dilepaskan aparat atau diberikan penangguhan tahanan. Lalu, setelah pertemuan
tersebut, akan ada 200 orang yang terjerat hukum akan dibebaskan lagi.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4629492/kompak-pakai-peci-75-perusuh-22-mei-di-jakbardiserahkan-ke-jaksa
https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/18/polisi-serahkan-75-pelaku-kerusuhan-21-22mei-ke-kejaksaan-negeri-jakarta-barat
https://www.metrotvnews.com/play/NnjC5yvX-polisi-serahkan-75-pelaku-kerusuhan-2122-mei-ke-kejari-jakbar

Laporan Isu Hoaks 21 Juli 2019

Hoaks
1. Pesan Berantai Sebut FaceApp Sebabkan Saldo Nasabah Bank
Mandiri Hilang

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang berisi informasi mengenai hilangnya saldo
nasabah Bank Mandiri yang disebabkan oleh aplikasi FaceApp.
Setelah ditelusuri, isi dari pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Hilangnya sejumlah
saldo dari nasabah Bank Mandiri karena adanya kesalahan sistem. Hal tersebut dijelaskan
oleh Rohan Hafas selaku Corporate Secretary Bank Mandiri, beliau menjelaskan bahwa
perubahan tersebut terjadi pada saat perpindahan proses dari core system ke back up
system yang rutin dilaksanakan di akhir hari. Namun, pada kali ini terjadi error pada data
saldo 10 persen nasabah Bank Mandiri. Jadi bukan terjadi fraud atau kecurangan.
Kesalahan ini lebih disebabkan oleh kegagalan sistem, karena memory defect atau cacat
memori pada perangkat keras (hardware). Hal ini menyebabkan saldo nasabah tertukar
sehingga ada yang bertambah dan ada yang berkurang.
Link Counter :
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720161749-17-86373/cerita-lengkap-soalmandiri-eror-berkurangnya-saldo-nasabah
https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/07/20/beredar-pesan-berantai-sebut-faceappsebabkan-saldo-nasabah-bank-mandiri-hilang-ini-kata-pihak-bank?page=3

Hoaks
2. Gempa Bumi Besar Akan Terjadi di Halmahera Selatan Pada
Tanggal 20 - 21 Juli 2019

Penjelasan :
Beredar isu di media sosial yang menyebutkan akan terjadi gempa bumi besar di
Halmahera Selatan. Masyarakat di daerah Halmahera Selatan diminta waspada pada
tanggal 20-21 Juli 2019, karena gempa bumi kuat akan terjadi di antara dua hari tersebut.
Informasi yang sudah tersebar luas di masyarakat tersebut dipastikan hoaks. Kepala
Bagian Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Akhmad Taufan
Maulana menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada alat apapun yang bisa mendeteksi
gempa bumi secara pasti.
Link Counter :
https://sains.kompas.com/read/2019/07/19/193300423/-hoaks-gempa-bumi-besar-akanterjadi-di-halmahera-selatan

Hoaks
3. 139 Orang Papua Meninggal Dunia Karena Gizi Buruk

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform facebook, tentang pertempuran antara militer
Indonesia dan pasukan separatis di Papua, seperti dalam narasi postingan menyatakan
bahwa 139 dari mereka telah meninggal karena gizi buruk dan penyakit.
Faktanya, dilansir dari situs halaman sindonews.com, Kapendam XVII Cenderawasih
Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyatakan bahwa angka tentang kematian di Papua
tersebut adalah bohong, karena tidak adanya bukti dan data-data tentang kematian para
jasad korban dikuburkan. Aidi juga mengatakan beberapa penduduk desa telah kembali ke
rumah dengan bantuan militer dan pemerintah.
Link Counter :
https://international.sindonews.com/read/1421718/40/tim-bantuan-klaim-malnutrisitewaskan-139-orang-di-papua-tni-hoax-1563499425

Hoaks
4. Kapal Perang Amerika Serikat Jatuhkan Drone Iran di Selat
Hormuz

Penjelasan :
Beredar kabar berita bahwa kapal perang AS telah menjatuhkan drone milik Iran yang
disebutnya mengancam keselamatan kapal dan awak kapal (militer AS)
Faktanya, dilansir media Iran, Press TV, Departemen Humas Korps Garda Revolusi Iran
(IRGC) merilis rekaman video untuk mementahkan klaim Amerika Serikat (AS) soal drone
Iran yang ditembak jatuh di Selat Hormuz. Disebutkan IRGC bahwa kapal militer AS saat
itu dipantau 'secara menyeluruh dan terarah' oleh drone Iran selama tiga jam, mulai dari
momen kapal militer AS masuk ke perairan Selat Hormuz. Disebutkan juga bahwa
pangkalan drone IRGC saat itu tidak mendeteksi adanya 'aksi tidak lazim dan mengancam'
dari personel militer AS yang ada di USS Boxer yang didampingi oleh lima kapal lainnya.
Link Counter :
https://twitter.com/PressTV/status/1152249384710492161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1152249384710492161&ref_url=http%3A%2F%2Flip
utanislam.com%2Fberita%2Ftehran-rilis-video-buktikan-klaim-as-jatuhkan-drone-iran-itubohong%2F
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/iran-releases-video-proves-destroy-drone190719182653902.html
https://news.detik.com/internasional/d-4632768/sangkal-as-soal-drone-ditembak-jatuhiran-rilis-bukti-rekaman-video

Hoaks
5. Air Laut di Pesisir Cilacap Surut

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa pesisir laut
Cilacap surut. Postingan tersebut disertai video yang menampilkan perahu-perahu nelayan
tampak terdampar di tepi pantai dengan latar belakang sebuah kapal besar di tengah laut.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)Cilacap, Tri Komara mengatakan bahwa kabar yang beredar di
media sosial tentang air laut pesisir Cilacap surut tersebut tidak benar. Tri Komara
menjelaskan bahwa tim BPBD telah berkeliling mengecek kondisi pesisir laut selatan.
Anggota tim tidak menemukan fenomena air laut yang surut seperti banyak beredar di
media sosial tersebut.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/07/21/13201071/hoaks-pesan-viral-soal-air-laut-dipesisir-cilacap-surut-20-meter

Hoaks
6. Bank Sebesar Mandiri Bisa Kehabisan Uang

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video kepanikan nasabah mandiri saat error
sistem dengan narasi ,Gawat ini Bank sebesar Mandiri bisa kehabisan uang.
Faktanya adalah video tersebut adalah berkaitan dengan error sistem mandiri terkait saldo
jadi tidak benar bahwa Bank Mandiri kehabisan uang atau dana nasabah habis.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190720145630-78-413926/mandiri-erornasabah-ramai-tanya-kepastian-saldo
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190720135225-78-413914/bank-mandirigangguan-sistem-bi-imbau-nasabah-tidak-panik

Disinformasi
7. Perda Kabupaten Kudus Tentang Pembatasan Penggunaan
Kantong Plastik

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook postingan yang berisi foto sebuah pengumuman
peraturan daerah per tanggal 18 juli pemerintah Kabupaten Kudus memberlakukan bebas
dari kantong plastik agar ramah lingkungan konsumen bisa membawa tas ramah
lingkungan dari rumah, terimakasih.
Faktanya setelah dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus, ternyata belum ada pemberlakuan
peraturan tersebut. Djati Sholehah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus
menegaskan belum ada perda yang dimaksudkan. Djati mengatakan itu bukan perda
mungkin itu adalah instruksi dari Bupati.
Link Counter :
https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/07/10/145358/hoax-perda-pembatasankantong-plastik-tersebar-di-medsos-ini-faktanya

Disinformasi
8. Area Wisata Gancik Selo Dibakar Gara Gara Pemilihan Kepala
Desa

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook informasi yang berisi tangkapan layar kebakaran yang
berada di area wisata Gancikselo dalam gambar tersebut juga diiringi narasi iki yo goro goro
pilihan kurah nganggo duwit.
AKBP Kusumo Wahyu Bintoro Kapolres Boyolali menegaskan kabar tersebut hoaks dan tidak
benar, AKBP Kusumo Wahyu mengatakan yang terbakar itu adalah warung dan sampah di
sekitar objek wisata sedangkan informasi yang beredar adalah yang terbakar itu objeknya.
Pemilik warung mengatakan pembakaran warung dikarenakan sudah tidak digunakan lagi.
Tidak ada kerugian material dalam kejadian ini karena barang berharga sudah diamankan
pemilik warung.
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/03/kabar-hoaks-di-boyolali-area-wisata-gancikdibakar-simpatisan-calon-kades-ini-yang-sebenarnya

Hoaks
9. Video Menag dan Forum LGBTIQ Penerima Penghargaan

Penjelasan :
Beredar video Menteri Agama dan Forum LGBTIQ penerima penghargaan
Faktanya video dokumentasi mengenai penyerahan penghargaan di acara Ulang Tahun ke
22 AJI Indonesia, fakta lainnya sudah diklarifikasi pada tahun 2016 bahwa kehadiran Menag
adalah untuk menyampaikan orasi kebudayaan, tidak bisa mengintervensi penetapan
penerima penghargaan.
Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/08/31/ocq8dm320beredar-surat-teguran-mui-untuk-menteri-agama-atas-insiden-aji
https://news.detik.com/berita/3284792/rayakan-hut-ke-22-aji-tetap-berkomitmen-demikebebasan-jurnalis-di-indonesia

Disinformasi
10. Khoirul Anwar Penemu 4G LTE

Penjelasan :
Beredar informasi bahwa Khoirul Anwar adalah penemu 4G LTE.
Faktanya Khoirul Anwar bukanlah penemu 4G LTE, informasi tersebut sudah di klarifikasikan
per tahun 2014 bahwa yang ditemukan dan dipatenkan adalah konsep dua FTT, dan 4G LTE
seharusnya lebih tepat disebut “disepakati” daripada “ditemukan”.
Link Counter :
https://khoirulanwarcode.wordpress.com/2014/12/24/mimpi-saat-menjadi-mahasiswastandard-itu-vs-penemu-4g-lte/
https://inet.detik.com/telecommunication/d-3166713/khoirul-anwar-luruskan-polemikpenemu-4g-lte
https://tekno.kompas.com/read/2016/03/16/18065217/Peneliti.Indonesia.Tegaskan.Dirinya.B
ukan.Penemu.4G.LTE

Disinformasi
11. Perluasan Bandara Sam Ratulangi Diperuntukkan Buat
Rakyat Tiongkok / China

Penjelasan :
Proyek perluasan bandara Sam Ratulangi Manado yang juga mendapat kunjungan
langsung dari Presiden Jokowi diterpa isu disinformasi dan cenderung provokatif.
Statement Jokowi ketika memberikan pers conference disajikan secara parsial dan dipelintir
dengan narasi yang menyebutkan bahwa tujuan diperluasnya bandara adalah untuk tirus
China/ Tiongkok.
Hal tersebut sangat tidak tepat, dikarenakan dalam statemen Presiden Jokowi menjelaskan
bahwa proyek perluasan bandara Sam Ratulangi berdasarkan beberapa hal yaitu terminal
yang sudah tidak mencukupi dan runway yang juga kurang panjang apabila pesawat
berbadan lebar ingin turun di Manado. Dilansir dari presindenri.go.id Masuknya wisatawan
asing ke Kota Manado selama beberapa tahun belakangan memang meningkat dan
mendongkrak tingkat penerbangan internasional. Permintaan akan perluasan bandara oleh
para agen perjalanan wisata dan konsumen sendiri juga sering terdengar. Tidak hanya dari
tiongkok tapi juga wisatawan dari negara-negara lain. Program perluasan Bandara Sam
Ratulangi sebagai pendukung industri pariwisata Sulawesi Utara direncanakan akan
menjadikan terminal bandara yang semula seluas 26.000 meter persegi menjadi 56.000
meter persegi
Link Counter :
http://presidenri.go.id/berita-aktual/tinjau-rencana-perluasan-bandara-sam-ratulangimanado.html

Disinformasi
12. Pria Yang Dilingkari Warna Biru Pada Foto adalah Ayahanda dari
Habib Rizieq Syihab

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto yang diberi lingkaran biru pada orang di sebelah kiri
Presiden Soekarno. Foto tersebut diberi narasi bahwa orang yang diberi lingkaran biru
adalah Habib Husen Bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizieq Syihab, yang membantu
memproklamir kan kemerdekaan Indonesia dan membantu pengakuan kedaulatan dari
negara-negara Arab.
Berdasarkan penelusuran, pria yang diberi lingkaran biru ini bukanlah Habib Husen Bin
Syihab ayahanda dari Habib Rizieq Syihab. Sosok pria yang dilingkari warna biru tersebut
merupakan Muhammad Asad Shahab, salah satu pendiri Arabian Press Board (APB). Pria
kelahiran Jakarta, 23 September 1910 ini turut berperan dalam mengabarkan proklamasi
dan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah dalam bahasa Arab. Foto yang
digunakan pada narasi yang salah tersebut berasal dari koleksi A. Mutalib Shahab, putra
kedua Asad Shahab sekaligus penulis buku Sang Penyebar Berita Proklamasi RI:
Perjuangan M. Asad Shahab & Arabian Press Board.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3603038/asad-shahab-dan-apb-kabarkan-proklamasi-rike-timurtengah?fbclid=IwAR0deRywrCc8aFiqWDg5qypCzV2g7SzdE3ZXE3ThPy6w7OOUteI3dyk
8AY4
https://news.detik.com/berita/d-3603084/m-asad-shahab-wartawan-sejarahwanintelektual-dan-diplomat?fbclid=IwAR1xQz4CFLW94IdyF56GkaxAbSxZYYYplo0KETcc5kHlGgy4SkiJtEKn60
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2496492267069955

Disinformasi
13. Di China Orang Tua Pengantin Pria Menghadiri Bulan Madu

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto pengantin baru bersama keluarganya. Foto tersebut
dinarasikan bahwa di China, orang tua pengantin pria menghadiri bulan madu. Apabila
pengantin wanita tidak perawan maka pernikahan dibatalkan.
Adapun kejadian pada foto tersebut bukanlah terjadi di China. Kejadian pada foto ini
merupakan tradisi dari sebuah keluarga di Singapura. Tradisi hubungan badan di malam
pertama pengantin ditonton oleh anggota keluarganya ini merupakan tradisi dari keluarga
mereka dan telah turun temurun dari generasi ke generasi. Dikutip dari Tribunnews, momen
intim ini diabadikan oleh sang paman pengantin pria. Beliau mengatakan bahwa meskipun
orang mengira bahwa ini adalah hal aneh, keluarga merasakan rasa bangganya ketika
anak, abang atau keponakannya melakukan hubungan untuk pertama kalinya, dimana
keluarga melihatnya sebagai langkah terakhir setelah perjalanan masa lajang.
Link Counter :
https://sumsel.tribunnews.com/2016/05/30/malam-pertama-pengantin-ini-disaksikan-olehkeluarga-alasannya-mengejutkan
https://www.etvghana.com/singaporean-family-watch-teenage-son-make-love-to-wife-forthe-first-time/
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Hoaks
1. Manusia Dajjal Lebih Rendah dari Binatang

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Twitter yang menyajikan foto seorang anak kecil
yang diinjak oleh kaki ukuran orang dewasa dan dinarasikan bahwa di zaman modern ini,
manusia dajjal bersifat lebih rendah dari binatang.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa foto tersebut merupakan ritual pengobatan
tradisional di India yang dilakukan oleh seorang pria India yang bernama Jamun Yadav.
Metode pengobatan yang Yadav lakukan terbilang sangat aneh dan ekstrim. Yadav
melakukan ritualnya dengan menginjak tubuh bayi di bagian lehernya untuk menyembuhkan
radang tenggorokan, Yadav yang mengklaim dirinya sebagai orang suci ini, percaya bahwa
ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara mengalirkan energi magis melalui
kakinya.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/internasional/2015/04/03/iiih-ngerinya-ritual-ritual-maut-inidilakukan-pada-anak-anak
https://bogor.tribunnews.com/2016/02/27/buka-praktik-pengobatan-pria-ini-lakukan-ritualmengejutkan-pada-pasien-bayi

Hoaks
2. Informasi Lowongan Kerja Atas Nama PT. Pertamina

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial tentang adanya lowongan kerja yang mengatasnamakan
PT. Pertamina.
Terkait hal tersebut, PT. Pertamina melalui akun Twitter resminya mengklarifikasi bahwa
informasi tersebut adalah palsu. Pemberitahuan rekrutmen resmi PT. Pertamina hanya
melalui http://recruitment.pertamina.com
Link Counter :
https://twitter.com/pertamina/status/1152046940000882688?s=20

Disinformasi
3. Pendeta di Brazil: Wanita Gemuk Tidak Bisa Masuk Surga

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang seorang Pendeta yang didorong
jatuh dari mimbar, seperti dalam postingan narasinya menyatakan bahwa Di Brazil ada
pemuka agama yang bilang wanita gemuk tidak bisa masuk surga. Dan akibatnya adalah,
pemuka agama itu mental dari mimbar. btw, bb saya cuma 52 kg.
Faktanya, Pendeta tersebut tidak mengatakan Wanita Gemuk Tidak Bisa Masuk Surga,
tetapi pendeta tersebut sebelum terjatuh didorong mengatakan (diterjemahkan dengan
longgar): "Tangan ini tidak lagi milik saya. Orang berdosa itu lemah, tetapi tangan-tangan ini
milik pendeta dan pribadi Kristus untuk melayani Anda dengan baik."
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/priest-pushed-off-brazil-stage/
https://www.youtube.com/watch?v=wwvyTrTUZaM

Hoaks
4. Detik, RUSIA Saja Sampai Meminta Ilmu Strategi Perang Kepada
Saya

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa tangkapan layar dari Detik.com foto Jokowi dengan
Puan dan Moeldoko dengan narasi Rusia saja sampai meminta ilmu strategi perang kepada
saya, Kenapa orang Indonesia malah meragukan saya.
Faktanya adalah tangkapan layar tersebut merupakan hasil editing karena setelah ditelusuri,
artikel dengan judul terkait tidak ada dalam situs Detik.com sedangkan foto tersebut adalah
berkaitan dengan Jokowi hadiri pembangunan Rumah Sakit Ridwan Meureksa.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/2914413/bersenjata-dan-berseragam-kostrad-jokowi-hadiripembangunan-rs-ridwan-meuraksa?

Hoaks
5. Harian Haluan.com : Penderita Gila Akibat Pilpres
Meningkat Tajam di Sumbar

Penjelasan :
Beredar sebuah screenshot halaman berita online harian haluan.com dengan judul
“Penderita Gila akibat Pilpres meningkat tajam di Sumbar” yang diupload pada Jumat, 31
Mei 2019.
Setelah dilakukan penelusuran langsung pada website www.harianhaluan.com tidak
ditemukan judul berita sebagaiamana gambar yang beredar. Adapun gambar tersebut
ternyata adalah hasil editan atau suntingan dari laman berita berjudul “Dinsos Padang
diminta serius tangani orang Gila” yang terbit pada 29 Maret 2019.
Link Counter :
https://www.harianhaluan.com/news/detail/73180/dinsos-padang-diminta-serius-tanganiorang-gila

Hoaks
6. Minum Air Sebelum Tidur Mencegah Serangan Jantung

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah pesan berantai dengan judul “Heart Attacks and Water”
atau Serangan Jantung dan Air. Pesan berantai ini menyajikan klaim bahwa meminum air
dalam beberapa waktu tertentu dapat memaksimalkan efektivitasnya pada tubuh dan
memiliki khasiat seperti mengaktifkan organ dalam, membantu pencernaan, menurunkan
tekanan darah, serta klaim mengenai segelas air sebelum tidur yang berguna untuk
menghindari stroke atau serangan jantung.
Adapun klaim tersebut tidaklah benar. Meminum air memang merupakan hal penting yang
harus dilakukan oleh manusia untuk bertahan hidup dan tetap sehat, serta meminum air
dengan jumlah yang direkomendasikan setiap hari memiliki beragam keuntungan bagi
kesehatan. Namun air bukanlah pengobatan serbaguna seperti pada klaim di pesan
tersebut. Seperti halnya klaim bahwa meminum air mengaktifkan organ dalam, sesuatu
yang tidak masuk akal dikarenakan organ dalam tidak perlu “diaktifkan” di pagi hari
dikarenakan organ dalam mampu bekerja dengan sempurna sepanjang malam. Selain itu
tidak ada bukti kredibel bahwa meminum air dapat membantu pencernaan maupun
menurunkan tekanan darah, serta membantu untuk menghindari serangan jantung atau
stroke.
Link Counter :
https://www.thatsnonsense.com/does-drinking-water-before-bed-prevent-heart-attacksfact-check/

Disinformasi
7. Bapak Jokowi Diberkati oleh Max Ebe Ministri

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial foto Presiden RI Joko Widodo dengan narasi “Bapak Jokowi
diberkati oleh Max Ebe Ministri”.
Hasil dari penelusuran bahwa foto tersebut merupakan unggahan pada tahun 2016 dan
faktanya sesuai klarifikasi yang dibuat Max Ebe Ministri pada akun Facebooknya bahwa
foto itu diambil di Balai Kota DKI Jakarta saat Jokowi sudah dinyatakan terpilih sebagai
Presiden ke-7 RI. Ia datang bersama dengan beberapa utusan gereja maupun adat untuk
mempersiapkan utusan Papua yang akan hadir di pelantikan Jokowi.Sebagai rasa syukur
atas kemenangan Jokowi, ia merasa harus mendoakan Jokowi sebagai Presiden terpilih
supaya dapat memimpin Indonesia dengan baik, bukannya memberkati Jokowi.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3692305/cek-fakta-benarkah-jokowi-ikuti-ritualpemberkatan-kristen
https://www.facebook.com/max.ebe.73/posts/10205793390074542
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Hoaks
1. Jelmaan Babi

Penjelasan:
Beredar foto dan narasi yang berisikan "Tolong sebarkan photo ini…org ini udah menghina
Nabi kita semua…yang islam bilang ## amin*supaya diberi azab oleh
#Allah.SWT.AMINN…..
ORANG BEGO MENGHINA NABI MUHAMMAD SAW”.
Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Faktanya foto
yang dibagikan adalah patung silikon karya Patricia Piccinini, dipelintir sebagai “jelmaan
babi”. Selain itu modus klasik “Like komen share” menggunakan bahan peristiwa tahun 2016
yang akun pelakunya sudah tidak bisa diakses.
Link Counter:
https://io9.gizmodo.com/transgenic-sculptures-imagine-the-fruits-of-genetic-man-5089045
https://turnbackhoax.id/2018/01/22/edukasi-bisnis-gelap-di-balik-like-di-facebook/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=id&u=https://hoaxeye.com/2018/02/04/hu
man-pig-hybrid-embryo/
https://turnbackhoax.id/2019/07/22/salah-jelmaan-babi/?fbclid=IwAR2CtJ1IvC7wbua4BqpI22J0gFRPINfMpe

Hoaks
2. Cerita Kematian Presiden Pertama Turki

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook mengenai cerita kematian Presiden Turki
pertama, Mustafa Kemal Ataturk. Dalam postingan cerita disebutkan bahwa Ataturk
meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia disebut-sebut terserang penyakit kulit,
jantung, dan darah tinggi.
Setelah ditelusuri, cerita kematian Ataturk yang viral di Facebook ternyata tidak benar. Fakta
ini sebagaimana dikutip dari situs wikipedia tentang Mustafa Kemal Atatürk. Pada awal tahun
1938 saat berada dalam perjalanan ke Yalova, Ataturk menderita penyakit serius. Dia
kembali ke Istanbul untuk menjalani perawatan, di mana dokter menjelaskan bahwa Ataturk
menderita sirosis di livernya. Selama perawatan, dia mencoba untuk beraktivitas seperti
biasa. Namun, dia meninggal di usia 57 tahun pada 10 November 1938 di Istana
Dolmabahce.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4010383/cek-fakta-hoaks-cerita-kematianpresiden-pertama-turki
https://internasional.kompas.com/read/2018/11/09/22490511/biografi-tokoh-dunia-mustafakemal-ataturk-presiden-pertama-turki?page=2

Hoaks
3. Beritasatu : Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
Mengecam Anies Baswedan Lihai Tata Kata untuk Bodohi Warga
Jakarta

Penjelasan:
Sebuah tangkapan layar (screenshot) berita yang beredar di media sosial tentang asosiasi
guru bahasa dan sastra mengecam Gubernur DKI Anies Baswedan menggunakan nama
situs beritasatu.com
Tim redaksi Beritasatu menegaskan bahwa tangkapan layar tersebut adalah hoaks,
pihaknya menegaskan bahwa tidak pernah membuat berita dengan judul dengan narasi
tersebut.
Link Counter:
https://www.beritasatu.com/nasional/565779/hoax-berita-asosiasi-guru-bahasa-kecamanies

Hoaks
4. PT Pos Indonesia Bangkrut

Penjelasan:
Beredar di berbagai sosial media mengenai PT Pos Indonesia yang dikabarkan bangkrut
dan juga dirumorkan tidak bisa membayar gaji karyawan sehingga harus meminjam uang ke
bank untuk membayar gaji karyawan.
Menanggapi kabar yang beredar tersebut, dikutip dari kompas.com yang langsung
menghubungi Dirut PT Pos Indonesia, memberikan rilis tertulis yang ditandatangani
Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Benny Otoyo. Berdasarkan rilis itu Benny
mengatakan kabar tersebut tidak benar, isu bangkrut tersebut adalah pendiskreditkan tanpa
data. Ia juga menepis kabar soal peminjaman uang ke bank untuk menggaji karyawan.
menurut benny tidak ada sama sekali bank yang mau memberi pinjaman untuk membayar
gaji karyawan. Fakta yang ada Pos Indonesia meminjam uang ke bank sebagai modal
operasi sehari-hari.
Link Counter:
https://money.kompas.com/read/2019/07/22/122202426/soal-isu-bangkrut-dan-utanguntuk-bayar-gaji-pegawai-ini-klarifikasi-pt-pos
https://bisnis.tempo.co/read/1227209/bantah-bangkrut-pt-pos-indonesia-tak-ada-asetyang-diagunkan/full&view=ok
https://www.merdeka.com/uang/pt-pos-indonesia-bantah-bangkrut-ini-faktanya.html

Hoaks
5. Pemblokiran Akun WhatsApp yang Tidak Aktif

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial dan aplikasi percakapan, mengklaim dari otoritas
WA yang memberitahukan bahwa telah dimulainya pemblokiran akun bagi anggota WA yang
tidak aktif. Dalam pesan itu juga meminta agar anggota WA menyebarkan pemberitahuan
ini kepada anggota WA yang aktif untuk menghindari pemblokiran karena kalau tidak, dalam
waktu 30 jam akun WA akan di blokir secara permanen.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, di halaman Pusat Bantuan sudah di jelaskan dengan detail
mengenai akun yang diblokir Sementara. Penyebab utama yakni akun whatsapp digunakan
pada aplikasi pihak ketiga dan aplikasi mod alias akun whatsapp anda tidak log in pada
aplikasi resmi whatsapp. Sedangkan pemblokiran secara permanen ketika dalam kondisi
seperti ponsel hilang dan pengguna melapor, laporan pengguna dibawah umur ataupun
melanggar ketentuan Whatsapp semisal suatu akun menyebarkan hoax atau spam. justru
jika mengikuti pesan diatas bisa diduga masuk dalam kategori penyebaran hoaks ataupun
spam.
Link Counter :
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000243/?lang=id&fbclid=IwAR23ml6BrzI4G9a7azta5_fYrZllqb5RqEnxODWeI3Rr2gmh8kL5burZx8
https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4370323/whatsapp-bisa-blokir-akun-pengguna-dalamkondisi-ini/3/#news
https://www.liputan6.com/tekno/read/3939030/basmi-hoaks-admin-whatsapp-bakal-bisablokir-pesanberantai?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3
A%2F%2Frlxc.plan.io%2F

Hoaks
6. Telapak Tangan Berkeringat Tanda Jantung Lemah

Penjelasan :
Beredar sebuah pandangan pada masyarakat umum yang berpikir bahwa telapak tangan
berkeringat tandanya jantung lemah.
Faktanya bahwa tidak ada kaitannya sama sekali antara tangan basah dengan fungsi
jantung dalam tubuh. Kondisi telapak tangan yang basah ini disebabkan oleh produksi
keringat berlebih dari kelenjar keringat kita atau biasa disebut Hiperhidrosis. tribunjabar.id.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/kesehatan/2015/04/30/telapak-tangan-berkeringat-bukanpertanda-lemah-jantung-bisa-jadi-hipertiroid
https://jabar.tribunnews.com/2019/01/05/bukan-lemah-jantung-ini-penyebab-telapaktangan-sering-berkeringat?page=all
https://www.merdeka.com/sehat/tak-selamanya-tangan-berkeringat-tanda-jantunglemah.html

Hoaks

7. Bukalapak Sokong Kelompok Radikal

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai di media sosial informasi terkait dukungan bukalapak
yang menyalurkan donasi untuk kelompok garis keras semacam ISIS dan HTI lantaran
menyalurkan donasi melalui ACT. Bukalapak diduga telah menyalurkan bantuan ke Kota
Allepo, di tengah markas ISIS, melalui sayap kanan ACT yang mendukung kelompok
radikal.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya Head of Corporate Communication Bukalapak Intan
Wibisono memastikan kabar tersebut hoaks alias kabar bohong. Beliau menambahkan
bahwa saat ini Bukalapak hanya bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang
tersertifikasi pemerintah. Di antaranya Aksi Cepat Tanggap atau ACT, BAZNAS, Dompet
Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Kitabisa. Penyaluran donasi dilakukan melalui
aplikasi. Intan menegaskan bahwa program donasi yang diselenggarakan entitasnya akan
disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya untuk program Pendidikan Tepian
Negeri. Keterangan selanjutnya disampaikan oleh Vice Presiden ACT Ibnu Khajar bahwa
informasi itu tidak benar dan menyesatkan masyarakat. Republika.co.id, Selasa (23/7).
Link Counter :
https://blog.bukalapak.com/berita/pernyataan-resmi-bukalapak-109429
https://bisnis.tempo.co/read/1227642/viral-tudingan-sokong-kelompok-radikal-bukalapakangkat-suara/full&view=ok
http://m.industry.co.id/read/53422/cegah-berita-hoax-act-tunjukkan-aksi-nyata
https://www.idntimes.com/news/indonesia/zulfah-goenawan/aksi-nyata-act-csc
https://www.kabar-investigasi.com/2019/07/cegah-berita-hoax-act-tunjukkan-aksi.html
https://nasional.sindonews.com/read/1422943/15/lawan-fitnah-dan-hoaks-act-tunjukkanaksi-nyata-1563868519
https://chanelmuslim.com/berita/cegah-berita-hoax-act-tunjukkan-aksi-nyata
https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pv368j423/cegah-berita-hoaks-acttunjukkan-aksi-nyata

Disinformasi
8. Video Penyerangan Terhadap Anggota TNI di Papua

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang sebuah video Penyerangan
anggota TNI di Papua, seperti dalam postingan narasinya menyatakan bahwa Ini Negara
kita pemerintah nya kemana ? Kok sudah lama Papua begini masih DIAM saja.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran video Penyerangan anggota TNI-Polri tersebut
terjadi bukan di Papua, Melainkan terjadi di Jambi.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4018787/cek-fakta-viral-video-penyeranganterhadap-anggota-tni-di-papua-ini-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=o-xxuASWpuw
https://www.liputan6.com/news/read/4016995/kronologi-penyerangan-anggota-tni-polri-dijambi\

Disinformasi
9. Faceapp Merupakan Upaya Yahudi Untuk Menghancurkan
Generasi Indonesia

Penjelasan:
Telah tersebar sebuah informasi di media sosial yang mengatakan bahwa ternyata Faceapp
aplikasi pengubah wajah agar terlihat tua merupakan upaya yahudi untuk menghancurkan
generasi indonesia. bisa dilihat dari arti kata Face dan App dalam bahasa Wakanda Kuno
yang mana Face memiliki arti menghancurkan dan App yaitu generasi. Jadi Kalo di sambung
FaceApp berarti Menghancurkan Generasi
Setelah ditelusuri lebih lanjut FaceApp merupakan aplikasi yang memiliki beberapa efek,
seperti memberikan efek cerah pada kulit, mengubah wajah anda menjadi versi wanita dan
pria sesuai pilihan, serta yang sedang populer saat ini, mengubah wajah Anda menjadi versi
tua wajah. Tentunya tujuan dari adanya aplikasi ini adalah demi hiburan semata dan untuk
memenuhi kebutuhan konten foto dan video di media sosial warganet yang terus tumbuh.
Link Counter:
https://kumparan.com/@kumparantech/pencipta-aplikasi-faceapp-orang-rusia-dan-pernahkerja-di-microsoft-1rUV6l4Cg0K?fbclid=IwAR3YlvC6VpWiHtTIKxHTQC8vpLlNknU8eOmKnBM9NCMJhfbrmSE9HU20R0
https://www.faceapp.com/?fbclid=IwAR2qv3FgU9FztNd7y4lCaysLgW2qJxloWwvNVmMgio
hJiAOXmTYG6n_g9rI

Disinformasi
10. Masjid Ini Baru Terbakar Tadi

Penjelasan:
Beredar sebuah foto yang menampilkan sebuah masjid yang tampak sedang terbakar pada
bagian kubahnya disertai narasi "MASJID INI TERBAKAR BARU TADI.. JIKA ANDA ISLAM
KOMEN AAMIIN, YA ALLAH SELAMATKANLAH RUMAHMU INI DARI API AAMIIN...
Bagikan 3 grup agar banyak mendoakan."
Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut memang benar terjadi ketika sebuah masjid
terbakar. Namun narasi yang ditulis oleh akun tersebut tidak tepat. Faktanya kejadian
terbakarnya masjid tersebut bukan tanggal 23 Juni (sesuai dengan tanggal unggahan foto)
melainkan tanggal 29 Januari 2019 di Masjid Agung Belopa di Kabupaten Luwu, Sulawesi
Selatan.
Link Counter:
https://www.inews.id/daerah/sulsel/diduga-akibat-percikan-las-masjid-agung-belopaterbakar-selasasiang?fbclid=IwAR0JuDmpgNCs_lgYWSw2URnPbJV0HiukSGPiwQ9ALd7FNuRCoxpW6N
4eVIk
https://regional.kompas.com/read/2019/01/29/19571161/kebakaran-landa-masjid-agungbelopaluwu?fbclid=IwAR0qfP4rEXiPsEe16gI2dIrljaAUZbRwP0Ay8oT1_TcHH_OxpDkGwpttTMI
https://www.kabarmakassar.com/posts/view/5196/ini-penyebab-masjid-agung-belopaterbakar.html?fbclid=IwAR3N9jrlTQ2i50fLQZBaMo1jW8gSOrO_ccl-QpISxpkQRvvD5nhgrnyzW4

Disinformasi
11. Pengadaan Tanaman Plastik di Jakarta Menghabiskan Dana 8
Miliar

Penjelasan:
Beredar di media Sosial Facebook postingan disertai link sebuah artikel yang menyebutkan
bahwa Ahok membeli tanaman plastik Rp 8 Miliar
Faktanya dilansir dari Kompas.com total anggaran yang digunakan untuk pengadaan pohon
imitasi adalah sebesar Rp 573.259.995, adapun anggaran sebesar 8,1 Miliar di Dinas
Kehutanan DKI Jakarta dipergunakan untuk pengadaan pohon asli di wilayah Jakarta.
Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/04/05531951/fakta-tentang-anggaranpohon-plastik-di-jakarta?page=all
https://cekfakta.tempo.co/fakta/345/fakta-atau-hoaks-benarkah-pemprov-dki-jakartamenghabiskan-dana-rp-8-miliar-untuk-pengadaan-tanaman-plastik

Disinformasi
12. Apabila Jokowi-MA Dilantik Berarti Mereka Melanggar UUD
1945 yang Sah Suara Ada yang 20 Persen

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi Apabila Jokowi-MA dilantik berarti mereka
melanggar UUD 1945 yang sah karena ada 2 Provinsi yang perolehan suara dibawah 20%
yaitu di Aceh 14,46% dan SUMBAR 14,09%.
Faktanya adalah aturan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan pemenang pilpres
harus memperoleh lebih dari 50 persen dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara
di setiap provinsi hanya berlaku jika lebih dari dua pasangan CAPRES.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190421132446-32-388211/aturan-pilpres-duapaslon-peraih-suara-terbanyak-pemenangnya

Laporan Isu Hoaks 24 Juli 2019
Hoaks
1. Email Informasi Proses Rekrutmen KPK

Penjelasan:
Beredar di media sosial tentang adanya pemberitahuan proses rekrutmen karyawan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui layanan email. Dalam email tersebut tercantum juga
Angkasa Pura sebagai Panitia Manajemen.
Terkait hal tersebut pihak KPK mengatakan bahwa Informasi tersebut tidak benar. Juru
Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan proses seleksi pegawai yang dilakukan KPK
diumumkan secara resmi pada website kpk.go.id dan dapat dikonfirmasi pada KPK melalui
Call Center 198.
Link Counter:
https://twitter.com/KPK_RI/status/1127761723413237760
https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang/pengumuman-lainnya/909pemberitahuan-tentang-rekrutmen-palsu-kpk
https://www.beritasatu.com/nasional/554015/waspadai-informasi-palsu-rekrutmen-kpk

Hoaks
2. Anak Pribumi Dibully Karena Ingin Coba Berbaur Dengan
Sekolah Anak-anak China di Kalimantan

Penjelasan:
Tengah viral beredar sebuah video kasus pembulian seorang remaja perempuan oleh
sekelompok remaja perempuan yang tampak seumuran. Sebuah akun twitter pada tanggal
21 Juli 2019 mengunggah video tersebut dengan keterangan bahwasanya video tersebut
merupakan kejadian Anak Pribumi Dibully Karena Ingin Coba Berbaur Dengan Sekolah
Anak-anak China di Kalimantan.
Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber, tidak ditemukan sumber kredibel yang
menyebutkan bahwasanya kejadian tersebut terjadi di kalimantan. Dalam video tersebut
juga tidak terdengar kalimat dalam bahasa indonesia. Adapun video yang sama ditemukan
dalam platform youtube dengan keterangan bahwa kejadian tersebut terjadi di Sarawak,
Malaysia dan diunggah pada 17 Juli 2019.
Link Counter:
http://www.kualalumpurviral.com/2019/07/17/bapa-hebat/
https://www.youtube.com/watch?v=hPDu9LSfYss

Hoaks
2053. Kabar Yusril Menjadi Menkumham

Penjelasan:
Telah beredar postingan yang memberikan isu bahwa Yusril akan menjadi Menteri Hukum
dan HAM periode 2019-2024.
Faktanya hal tersebut telah dibantah oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa isu beliau akan
menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 adalah Hoaks.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4627810/yusril-tegaskan-info-jadi-menkum-hamsepenuhnya-hoax

Hoaks
4. Wafatnya Habib Abdul Qadir Disebabkan Tembakan Pada Demo
411

Penjelasan:
Telah beredar pesan berantai Whatsapp yang berisi informasi Wafatnya Habib Abdul Qadir
disebabkan tembakan pada demo 411.
Faktanya adalah Dari penelusuran bahwa kabar meninggalnya Habib Abdul Qodir Alaydrus
karena kena tembakan saat aksi adalah bohong belaka, hoax, palsu, masuk kategori
penghasutan dan fitnah luar biasa bagi umat Islam. Ia meninggal sebelum aksi demo
dilakukan
Link Counter:
https://www.dutaislam.com/2016/11/hoax-kabar-wafat-habib-abdul-qadir-dihasud-sebagaikorban-tembakan-demo-411.html

Hoaks
5. Oktober 2019 Prabowo-Sandi Dilantik

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial, yang menarasikan Oktober 2019 Prabowo-Sandi Dilantik.
Faktanya setelah ditelusuri, setelah gugatan Prabowo – Sandi terkait hasil perolehan suara
Pilpres ditolak MK, KPU menyatakan Jokowi – Ma’ruf adalah pemenang Pilpres 2019.
Menetapkan pasangan calon nomor urut 01 saudara Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan
perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2019-2024, ujar Komisioner KPU
Evi Novida Ginting Manik. Menurut Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan pun mengatakan
pihaknya akan berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam
mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin
pada 20 Oktober nanti.
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/06/30/202542/jokowi-maruf-dilantik-20-oktober-kpukoordinasi-dengan-mpr
https://kumparan.com/@kumparannews/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres2019-

Hoaks
6. Kecelakaan Beruntun di Tanjakan Emen Arah Subang

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan video di media sosial yang memperlihatkan situasi kecelakaan
beruntun yang melibatkan bus dan truk. Video tersebut disertai narasi bahwa peristiwa
kecelakaan tersebut terjadi di tanjakan emen Kabupaten Subang.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar.Kanit Laka Polres
Subang, Iptu Zaenudin mengatakan bahwa video kecelakaan tersebut hoaks. Zaenudin
menjelaskan bahwa video tersebut semakin tidak bisa dipercaya karena menampilkan lokasi
kejadian yang hanya memiliki dua jalur kendaraan. Sedangkan di wilayah tanjakan emen
terdiri atas tiga lajur kendaraan.
Link Counter:
https://sinfonews.com/video-viral-kecelakaan-di-tanjakan-emen-subang-dipastikan-hoax/
http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=video-kecelakaan-lalin-di-tanjakan-emendipastikan-hoax

Hoaks
7. Menjabat 8 Tahun, Merasa Seperti "UMAR BIN KHATTAB"

Penjelasan:
Beredar sebuah foto tangkapan layar dari sebuah artikel yang menampilkan wajah presiden
Jokowi dengan judul "Rakyat Minta Saya Menjabat 8 tahun, Terkadang Saya Merasa Seperti
UMAR BIN KHATTAB. Unggahan ini menjadi ramai diperdebatkan di media sosial karena
penggalan kalimat judul dalam artikel tersebut dihubung-hubungkan dan seolah-olah
diucapkan langsung oleh presiden Jokowi.
Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan terkait pernyataan Jokowi yang menyatakan
dirinya seperti Umar Bin Khattab seperti yang diklaim dalam artikel tersebut. Foto Jokowi
dalam artikel itu diambil dan telah disunting dari artikel asli berjudul "Keluarga Uno Dukung
Jokowi, Raja Juli Antoni: Pertanda Buruk bagi Sandiaga". Ditemukan fakta lain bahwa laman
berita gelora.co bukan media berita yang kredibel karena tidak memiliki susunan redaksi dan
alamat redaksi yang jelas serta tidak terdaftar sebagai media yang terverifikasi Dewan Pers.
Situs ini sering membagikan berita yang tidak benar (hoaks).
Link Counter:
https://medan.tribunnews.com/2019/03/01/keluarga-uno-dukung-jokowi-raja-juli-antonipertanda-buruk-bagi-sandiaga
https://news.detik.com/berita/d-3413992/ini-74-media-yang-terverifikasi-dewan-pers

Disinformasi
8. Mendagri Tidak Memberi Ijin Cuti Kepada Walikota Sumbar
untuk Menunaikan Ibadah Haji, Rezim Setan.

Penjelasan:
Beredar postingan di Facebook yang membuat unggahan berbunyi "Mendagri tidak memberi
ijin cuti kepada walikota Sumbar untuk menunaikan ibadah haji, rezim setan..,”.
Setelah ditelusuri terdapat kekeliruan dari postingan tersebut. Diketahui yang tidak diberikan
izin untuk menunaikan ibadah haji ialah Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta dan Bupati Agam,
Indra Catri. Tidak diberikannya izin oleh Kemendagri dikarenakan keduanya masuk sebagai
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) 2019 yang dibiayai oleh negara. Sementara berdasarkan
Surat Kemendagri tertanggal 2 Juli 2019 kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno
ditegaskan kepala daerah yang melaksanakan perjalanan haji atau umrah harus
menggunakan biaya sendiri.
Link Counter:
https://padang.tribunnews.com/2019/07/11/harus-gunakan-biaya-sendiri-wali-kotasawahlunto-dan-bupati-agam-batal-berangkathaji?page=all&fbclid=IwAR1Pw0a2b10purZlfMvwSJbmz0X6crppNYOprz_XfPvOhBtECDXg
-QwN5xo
https://republika.co.id/berita/punxuc368/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/19/07/11/pugwt5458kepala-daerah-di-sumbar-tak-berangkat-haji-sebagaitphd?fbclid=IwAR0jWzWDI_RKxx3petEDMrg9arxDgRIJV93aLxy_wtETt4Fx96k5nI7AVTs
https://www.suara.com/news/2019/07/13/063723/ingin-naik-haji-wali-kota-sawahluntotidak-diizinkankemendagri?fbclid=IwAR15Kx87HM4LbWUXLeMvoWf2DViGfngcfJiEsXqUghNqa6tcpMm
M86zx2VU
https://covesia.com/archipelago/baca/78621/tak-dapat-izin-mendagri-walikota-sawahluntobatal-naik-haji-tahunini?fbclid=IwAR3c8c_5gthhZlk2fSqGfRQ3I5G0MgWlbI7MWG3EKkL8ht7DGL-vRb617tQ

Disinformasi
9. Melawan Lupa, Kasus Ratusan Bus Way Dibeli dari Cina
Terbakar di Zaman Ahok

Penjelasan:
Sebuah akun twitter membagikan sebuah gambar bus terbakar di daerah bundaran HI
dengan narasi keterangan “Melawan lupa kasus ratusan bus way dibeli dari Cina terbakar di
zaman Ahok.”
Setelah dilakukan penelusuran ditemukan fakta bahwasanya gambar bus yang terbakar
yang diunggah tersebut merupakan kejadian Satu unit bus Transjakarta bernopol B 7727 IS
terbakar di Jalan MH Thamrin, depan Bundaran Hotel Indonesia, seberang Hotel Hyatt pada
02 Juni 2012 dimana ketika itu Ahok belum menjabat sebagai Gubernur DKI.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/06/02/foto-bus-transjakarta-terbakar-habisdi-bundaran-hi

Disinformasi
10. Investigasi Pengibaran Bendera Ar Rayah dan Al Liwa Bentuk
Diskriminasi dari Kemenag

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial, yang narasinya, bahwa apa yang dilakukan Kementerian
Agama itu membuat Islam sebagai agama mayoritas, tersisihkan. “Menteri Agama yang
notabene beragama Islam pun mendukung dan membela segala bentuk diskriminasi
terhadap Islam tersebut,”.
Faktanya setelah ditelusuri, hasil investigasi Kemenag, memastikan bahwa pengibaran
bendera tauhid oleh sejumlah siswa di MAN 1 Sukabumi, Jawa Barat, tidak terkait dengan
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu diketahui usai tim khusus yang ditugaskan Menag
Lukman Hakim Saifuddin melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap kepala MAN 1
Sukabumi dan sejumlah siswa di sana.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/347/fakta-atau-hoaks-benarkah-investigasi-pengibaranbendera-ar-rayah-dan-al-liwa-bentuk-diskriminasi-dari-kemenag
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190721224432-20-414196/kemenag-benderatauhid-di-man-1-sukabumi-tak-terkait-hti

Disinformasi
11. Bayi Umur 1.3 Tahun Meninggal Setelah Ditolak RS Makassar

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Facebook, tentang Bayi Umur 1.3 Tahun Meninggal
Setelah Ditolak RS Makassar.
Faktanya setelah ditelusuri, Kasubag Humas dan Pemasaran RSUD Daya Muhammad
Ansar mengatakan bahwa bayi A yang meninggal dunia di tengah perjalanan bukan karena
pihaknya menolak merawat anak tersebut. Menurutnya, saat pemeriksaan awal yang
dilakukan dokter di ruang IGD, bayi A masih dalam kondisi sadar dan baik meski anamnesis
keluarga korban menyatakan bahwa bayi A demam dan buang air besar tiga kali sehari.
"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga IGD dengan diagnosa bahwa pasien
tersebut febris proevaluasi, kondisi pasien sadar dan baik," ungkap Ansar kepada
Kompas.com, Ansar menjelaskan, pihaknya memang mengarahkan agar keluarga
membawa A ke rumah sakit lain dikarenakan ruang IGD di RSUD Daya sedang penuh.
Alasan ini juga disampaikan pihak rumah sakit karena beranggapan bahwa bayi A masih
dalam keadaan baik dan sadar. "Jadi tidak benar kalau pasien ditolak karena sudah
dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter jaga IGD sebelum diarahkan ke rumah sakit lain,"
ujarnya.
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2019/07/24/07030071/geger-bayi-meninggal-karenaditolak-rumah-sakit-ini-penjelasannya

Disinformasi
12. Staf Kepresidenan Ditangkap Saat Nyabu Dengan 3 Wanita

Penjelasan:
Beredar sebuah pemberitaan yang menyebutkan bahwa telah ditangkap salah seorang Staf
Kepresidenan akibat penyalahgunaan Narkoba beserta 3 perempuan di suatu kamar.
Faktanya dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba
(Resnarkoba) Polrestabes Makassar diamankan 34 orang terduga pelaku penyalahgunaan
narkoba, akan tetapi salah seorang terduga pelaku didapati sebuat kartu anggota yang
diklaim sebagai Kartu tanda anggota Staf Kepresidenan, namun setelah diselidiki kartu
anggota tersebut adalah palsu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satresnarkoba
Polrestabes Makassar Kompol Diari Astetika saat merilis kasus tersebut.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/23/pria-mengaku-staf-kepresidenan-riditangkap-polisi-saat-sedang-nyabu-dengan-3-wanita-di-kamar
https://20.detik.com/detikflash/20190723-190723015/staf-presiden-gadungan-di-makassarditangkap-karena-nyabu

Disinformasi
13. Surat Tertulis Xi Jinping: Jika Kedubes China Diusir Dari
Indonesia, Maka China Tidak Akan Segan “HAPUS” Indonesia
Dari Peta Dunia

Penjelasan:
Beredar kembali kabar tentang Presiden China Xi Jinping tentang tanggapannya akan
pengusiran duta besar China dari Indonesia dari tanggapan tersebut dibuat dalam sebuah
blog Kompas Info yang ber narasikan ” Surat Tertulis Xi Jinping: Jika Kedubes China Diusir
Dari Indonesia, Maka China Tidak Akan Segan “HAPUS” Indonesia Dari Peta Dunia”
Faktanya adalah tangkapan layar dengan narasi tersebut tidaklah benar. Dalam unggahan
itu ditampilkan foto Xi Jinping dan surat yang dinarasikan ditulis oleh Xi Jinping. Perlu
diketahui, surat yang disebutkan dalam artikel sumber ini berasal dari tulisan seorang anak
yang meminta Xi Jinping untuk menurunkan berat badan Kompas.com
Link Counter:
https://internasional.kompas.com/read/2018/12/24/13462881/hoaks-presiden-china-taksegan-hapus-indonesia-dari-peta-dunia?page=all

Disinformasi
14. Daun Kersen Dapat Menyembuhkan Luka Pada Pasien Diabetes

Penjelasan:
Beredar di sosial media mengenai pengobatan diabetes secara cepat yakni dengan cara
merebus daun kersen atau daun seri.
Dikutip dari healthdetik.com Koordinator Klinik Saintifikasi Jamu Hortus Medicus Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Danang
Ardiyanto menyebut penelitian tentang hal itu masih sangat terbatas. Ia mengatakan daun
tersebut belum digunakan dan dilakukan penelitian di tempatnya, Sekalipun ada itu hanya
sebatas pada hewan. Ia juga menghimbau untuk para pasien diabetes juga tetap harus
mengkonsumsi obat dari dokter.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4593387/daun-kersen-untuk-obat-diabetesmanjurkah-ini-kata-ahli

Laporan Isu Hoaks 25 Juli 2019

Hoaks
1. Situs Liputan6.com Memberitakan Soal Pernyataan Rhoma
Irama Larang Sentuh Miras, Ridho Rhoma Malah Nyabu

Penjelasan:
Beredar sebuah screen capture atau tangkapan layar dari berita yang memuat logo dan
identitas Liputan6.com. Pada gambar yang beredar tersebut, dimuat judul: "Rhoma Irama:
"Saya Yang Salah, Dulu Saya Bilang Jangan Sentuh Miras Walau Setetes.. Dia Malah
Nyabu". Dari gambar tersebut, terlihat bahwa artikel ini tayang pada 13 Juli 2019 pukul 14:00.
Setelah ditelusuri, pada waktu tersebut Showbiz Liputan6.com memuat artikel mengenai
Rhoma Irama dengan judul yang jauh berbeda. Pemimpin Redaksi Liputan6.com, Irna
Gustiawati mengatakan pihaknya tidak pernah membuat judul seperti itu.Judul aslinya
adalah "Rhoma Irama Ikhlas Ridho Rhoma Dipenjara Lagi". Berita tersebut tayang 13 Juli
2019 pukul 14:00 WIB.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4020529/situs-liputan6com-dicatut-soal-hoakspernyataan-rhoma-irama

Hoaks
2. Pesan Berantai IYL Dipindahkan ke Rumah Sakit Jepang

Penjelasan:
Telah beredar sebuah pesan berantai di media sosial platform Whatsapp. tentang kabar
mantan Bupati Gowa yaitu Ichsan Yasin Limpo (IYL), seperti dalam pesan berantai tersebut
menyatakan bahwa IYL sedang dirawat di Singapura dan dipindahkan ke salah satu rumah
sakit di Jepang.
Faktanya, dilansir dari rakyatku.com, Ian Lantanro selaku kerabat dekat IYL menyatakan
bahwa kabar pesan berantai tersebut tidak benar alias bohong, karena kondisi IYL saat ini
baik-baik saja dan masih menjalani perawatan medis di Singapura.
Link Counter:
http://news.rakyatku.com/read/156246/2019/07/02/pesan-berantai-sebut-iyl-dipindahkanke-rumah-sakit-di-jepang-ternyata-hoax
https://www.tagar.id/mengidap-kanker-paru-begini-kondisi-iyl
https://makassar.tribunnews.com/2019/07/03/kondisi-mantan-bupati-gowa-ichsan-yasinlimpo-kini-makin-membaik-foto-bareng-keluarga?page=all

Hoaks
3. Surya Paloh Siap Dukung Anies Lahir Dan Batin

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di media sosial facebook tentang Surya Paloh Siap Dukung
Anies Lahir Dan Batin jadi Capres di Pilpres 2024.
Faktanya, dilansir dari nasional.kompas.com,Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G
Plate membantah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah menyatakan dukungan untuk
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Pak Surya bilang kinerja Anies
itu bisa ditingkatkan. Kita harapkan itu ditingkatkan untuk kepentingan warga Jakarta.
Jhonny mengatakan “Kami bukan pendukung Anies, tapi untuk kepentingan warga Jakarta
kita harus dukung Anies untuk Jakarta maju”
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/24/22364251/sekjen-nasdem-bantah-suryapaloh-dukung-anies-baswedan-nyapres-2024
https://www.merdeka.com/politik/bantah-dukung-sekjen-nasdem-luruskan-ucapan-palohsoal-anies-capres-2024.html
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190724094114-32-414972/nasdem-puji-karierpolitik-anies-jelang-bertemu-surya-paloh

Hoaks
4. Kupon Diskon Nike 'People of Color' Sebesar 75 Persen

Penjelasan:
Beredar di media sosial Twitter postingan yang berisi tawaran kupon diskon
mengatasnamakan Nike 'People Of Color' sebesar 75% untuk setiap pembelian produk nike,
dalam kupon tersebut terdapat QR code dan bintang kampanye terbaru Nike "Just Do It"
Colin Kaepernick.
Faktanya Darren Rovell analisis bisnis olahraga The Action Network mengklarifikasi lewat
akun resmi twitternya @darrenrovell mengatakan bahwa pihak Nike telah mengkonfirmasi
kupon diskon dengan gambar Colin Kaepernick adalah tidak benar. Dalam kupon tersebut
terdapat QR code yang ketika di scan mengeluarkan pesan berisi ini adalah perampokan,
bergerak perlahan dan letakkan uang di dalam kotak sepatu atau semua akan tewas. Sejak
kabar tersebut beredar pihak Nike telah memberikan peringatan kepada seluruh gerainya
supaya setiap karyawan mencermati adanya kabar burung.
Link Counter:
https://travel.tribunnews.com/2018/09/15/heboh-tawaran-kupon-diskon-people-of-colorsebesar-75-persen-pihak-nike-angkat-bicara
https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/15/084455020/heboh-kupon-diskon-75-persennike-ambil-tindakan

Hoaks
5. Mau ada Tsunami Di Cilacap

Penjelasan:
Telah beredar sebuah video di media sosial facebook tentang mau ada tsunami di cilacap.
Faktanya, setelah di telusuri Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta
warga Cilacap tidak mengungsi setelah muncul kabar bohong atau hoax tsunami dilansir
dari tekno.tempo.co Saat ini BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami di Cilacap
"Kepada masyarakat di Cilacap dan sekitarnya kami informasikan bahwa untuk saat ini tidak
ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan terkait tsunami," kata Daryono, Kepala Bidang
Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG.
Link Counter:
https://tekno.tempo.co/read/1226888/sejumlah-daerah-kena-hoax-tsunami-bmkg-janganmengungsi
https://www.viva.co.id/digital/teknopedia/1168054-4-akun-resmi-info-gempa-tsunami-followyuk-biar-tak-kena-hoax

Disinformasi
6. MA Telah Menetapkan Jokowi sebagai Tersangka Kasus
Kebakaran Hutan dan Lahan

Penjelasan:
Viral di media sosial unggahan video di Youtube, yang menarasikan, keputusan sah MA
tetapkan JKW tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan.
Faktanya setelah ditelusuri, seperti dilansir oleh Tempo.co Dalam perkara Karhutla di
Kalimantan tersebut, keputusan MA adalah menolak permohonan kasasi yang diajukan
Presiden Jokowi dkk. Bukan menetapkan Jokowi dkk sebagai tersangka. Sebelumnya, PN
Palangka Raya mengabulkan gugatan warga. Salah satu bentuk hukuman kepada para
tergugat (Jokowi, dkk) adalah menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/348/fakta-atau-hoaks-benarkah-ma-telah-menetapkanjokowi-sebagai-tersangka-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan
https://tirto.id/kalah-0-3-dalam-kasus-karhutla-jokowi-sebaiknya-patuhi-putusan-ma-eeSx
https://nasional.tempo.co/read/1226624/ma-tolak-kasasi-jokowi-amien-rais-siapa-yangbisiki

Disinformasi
7. Sang Kyai Tak Dihiraukan

Penjelasan:
Seorang pengguna media sosial Facebook memposting sebuah video cuplikan wawancara
Ma’ruf Amin mengenai dirinya yang tidak terlibat dalam pemilihan menteri kabinet disertai
dengan narasi Sang Kyai tak dihiraukan, kenapa begini ??
Faktanya Wakil Presiden terpilih Maruf Amin menyatakan tidak akan memberi masukan
apapun mengenai penyusunan menteri dan menyerahkan semua kepada Jokowi, sebab
menurutnya semua keputusan terkait menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190723163343-32-414804/maruf-amin-tak-berimasukan-jokowi-soal-calon-menteri
https://www.liputan6.com/news/read/4019748/maruf-amin-sebut-tidak-terlibat-penyusunankabinet
https://www.merdeka.com/politik/maruf-amin-merasa-tak-perlu-dilibatkan-dalampenyusunan-kabinet.html

Hoaks
8. Said Aqil: Negara China Bukan Negara Komunis, yang
Komunis itu Justru Arab

Penjelasan :
Beredar postingan sebuah screenshoot dengan judul tulisan “Said Aqil: Negara China
Bukan Negara Komunis, Yang Komunis Itu Justru Arab?,” yang dimuat di
embarxi.blogspot.com. Postingan tersebut disertai dengan narasi “SETAN ITU TERDIRI
DARI DUA GOLONGAN DARI BANGSA JIN DAN BANGSA MANUSIA BAGAIMANA
MENURUT PENDAPAT ANDA TENTANG ORANG INI,”.
Setelah ditelusuri di media yang terpercaya mengenai berita tersebut tidak ditemukan.
Adapun berita yang ditemukan di Timesindonesia.co.id dengan judul "Negara China Bukan
Negara Komunis" bahkan dalam website yang terdapat di postingan tersebut
embarxi.blogspot.com tidak ditemukan pernyataan Said Aqil yang menyebutkan "Yang
Komunis Justru Arab".
Link Counter :
https://www.timesindonesia.co.id/read/220873/20190717/203731/kh-said-aqil-siradjnegara-china-bukan-negarakomunis/?fbclid=IwAR2oUU56tDt1XIicyvxnJwFKfb80tqkFuSrMPg4d78kTN_Zm2F5Xepoh
yIc
https://embarxi.blogspot.com/2019/07/said-aqil-negara-china-bukannegara.html?fbclid=IwAR1OmATXU1RwmFQ7wLUOljkNnvMtEwTSv4SjnlAdNt7BjI_oLyn
ZgFcZI3Y

Hoaks
9. iNews.id Jokowi: Waktu Saya Bilang Pengangguran Digaji
dan Mobil Esemka di Produksi Itu Saya Lagi Demam Jadi
Wajar Saja Kalau Tidak Fokus

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah screenshot berita dari situs iNews.id berjudul “Jokowi:
Waktu Saya Bilang Pengangguran Digaji dan Mobil Esemka di Produksi Itu Saya Lagi
Demam Jadi Wajar Saja Kalau Tidak Fokus”. Berita ini tertulis dirilis pada hari Selasa 16
Juli 2019 pukul 17:38 WIB. Screenshot berita ini kemudian ramai di sosial media dengan
berbagai pernyataan bersifat kontra.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan di situs iNews.id berita dengan judul tersebut.
Adapun berita yang dirilis pada hari Selasa, 16 Juli 2019 pada pukul 17:38 WIB berjudul
“Polisi: Beberapa Kasus Rizieq Shihab Masih on Progress”. Screenshot berita tersebut
nampak telah melalui proses editing dengan mengganti judul dan foto dari berita rilisan
iNews.id.
Link Counter :
https://www.inews.id/news/nasional/polisi-beberapa-kasus-rizieq-shihab-masih-onprogress

Disinformasi
10. Negara China Komunis Mengirimkan Sabu 2 Ton yang
Dikemas dalam Snack

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial sebuah tangkapan layar dengan narasi China
mengirimkan sabu 2 ton lebih dan sabu tersebut dikemas di dalam snack."Lagi..Negara
China komunis kirim narkoba besar besaran ke indonesia untuk hancurkan moral bangsa
kita"
Faktanya setelah dilakukan penelusuran pria yang membawa narkoba tersebut bukanlah
Warga negara Asing(WNA) China melainkan WNA Malaysia yang bernama Wong Seng
Ping.Pelaku ditangkap saat tiba di terminal 2 kedatangan Internasional Bandara Juanda.
Selain itu pelaku menyelundupkan 2,8 kg sabu-sabu bukan 2 ton. Pelaku menyelundupkan
narkoba ini ke Indonesia dengan menyembunyikan sabu-sabu ke dalam snack Potato
kemasan kaleng. Pelaku mengganti snack itu dengan sabu-sabu. Untuk mengelabui
petugas pelaku menambahkan beberapa snack serupa.
Link Counter :
https://www.beritasatu.com/nasional/529759/warga-malaysia-selundupkan-284-kg-sabuvia-bandarajuanda?fbclid=IwAR2iRgbtQ3DhgaTFkPYwrQ6v806vzsWD_Q_wOyNSmcfHPohRsKSLyaP7yA
https://suryamalang.tribunnews.com/2018/12/26/wong-seng-ping-bawa-28-kg-sabu-sabudari-malaysia-tepergok-di-bandara-juanda-surabaya?fbclid=IwAR0mraTLAn5wphiv4i1J3spFdWhN_oDs5V6BjxgEe-xR19-WaiqtXVKiNY
https://radarsurabaya.jawapos.com/?fbclid=IwAR0dWMoV0TIO9FgI9nn8yNB8GePkk2rdQZbt0hIokcBQw8id-4hDqFshMI

Disinformasi
11. Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Pantai Nusa Dua
Bali Mengakibatkan Pura Bias Tugel Porak Poranda

Penjelasan :
Beredar video pura bias tugel porak poranda akibat gelombang tinggi di pesisir selatan
pantai nusa dua Bali pada pesan berantai aplikasi Whatsapp.
Menyikapi tayangan video viral tersebut kalaksa BPBD Provinsi Bali Made Rentin
mengeluarkan bantahan bahwa peristiwa dalam tayangan video itu sama sekali tidak benar
dan merupakan kejadian tahun lalu tepatnya tanggal 26 Juni 2018 bahkan Made Pari
Wijaya selaku kepala divisi operasi The Nusa Dua mengaku telah menugaskan 2 tenaga
security untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang digambarkan dalam video, diperoleh
laporan bahwa kondisi di kawasan itu sejak pagi hingga malam hari aman-aman saja.
Sehubungan dengan itu, Kalaksa mengimbau masyarakat untuk senantiasa lebih cerdas
dalam menyimak berita di media sosial atau yang tersebar di dunia maya.
Link Counter :
https://beritabali.com/read/2019/07/25/201907250002/BPBD-Bali-Tegaskan-Video-ViralGelombang-Tinggi-di-Nusa-Dua-Hoaks.html
https://news.detik.com/berita/d-4638218/bpbd-bali-isu-gelombang-tinggi-porakporandakan-pura-di-pantai-nusa-dua-hoax
https://www.kilasbali.com/bpbd-bali-tegaskan-video-gelombang-tinggi-rekaman-tahun2018/

Disinformasi
12. Teman Ahok Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar sebuah foto yang memperlihatkan sekelompok orang sedang memegang
spanduk bergambar wajah mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok. Spanduk tersebut bertuliskan "AHOK ADALAH TAI"
Faktanya, foto asli yang tertulis dalam spanduk adalah "AHOK ADALAH KITA". Foto ini
kemudian disunting dan diunggah kembali di beberapa media sosial oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab.
Link Counter :
https://www.lusius-sinurat.com/2015/07/dag-dialog-antar-orang-gila.html

Laporan Isu Hoaks 26 Juli 2019
Hoaks
1. UGM & Bank BTN Menyelenggarakan Kegiatan "UGM BTN
Death Marathon"

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah poster event lari bertuliskan 'UGM BTN Death Marathon
"Lari Menuju Kematian" 1000K'. Dalam poster berisi keterangan lokasi start di Tugu Tani
Jakarta dan finish di Alun-alun Nganjuk, Jawa Timur.
Faktanya, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) saat dimintai konfirmasi menyatakan
membantah menggelar event tersebut. Kabag Humas dan Protokol UGM , Iva Ariani
mengatakan Universitas Gadjah Mada tidak pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) melalui akun Twitter resminya menjelaskan bahwa
pihaknya tidak pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut dan tidak pernah berpartisipasi
dalam bentuk sponsorship maupun bentuk dukungan lainnya.
Link Counter:
https://twitter.com/BankBTNcoid/status/1154153724060688384
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4638999/ugm-bantah-gelar-lari-marathonmenuju-kematian-jakarta-nganjuk

2. “Megawati : Jokowi Itu Idaman Seluruh Alam, Bahkan “ALIEN”
Saja Mau Di Pimpin Oleh Beliau."

Hoaks

Penjelasan:
Beredar postingan pemberitaan dengan judul “Megawati : Jokowi Itu Idaman Seluruh Alam,
Bahkan “ALIEN” Saja Mau Di Pimpin Oleh Beliau.”
Faktanya gambar yang dibagikan tersebut merupakan hasil manipulasi gambar dari berita
di tirto.id. Adapun, pemberitaan asli tersebut berjudul “Sekjen PDIP Pastikan Prabowo
Bertemu Megawati Dalam Waktu Dekat” yang ditulis oleh Bayu Septianto pada tanggal 23
Juli 2019.
Link Counter:
https://tirto.id/sekjen-pdip-pastikan-prabowo-bertemu-megawati-dalam-waktu-dekateeTJ?fbclid=IwAR2GOQEIBuzs7acvTWk3ILZXyXd9jnKvNMxQ8OYqpHknYtHV7jQ8bOfyb
3U
https://tirto.id/author/bayuseptianto/3?fbclid=IwAR3bYN37iTIjDVjpdWgcW8nLpodkXZaBKwoXIiS1f9iXd5oKhMEpRiZVDI

Hoaks
3. "Hancur Kota Ya Sengsara Warga Ya"

Penjelasan:
Beredar foto kolase perbandingan kali-kali di kota besar Pulau Jawa serta ditambahkan
narasi yang membangun premis yang memberitakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan
seakan-akan tidak peduli dengan kotornya Kali Sentiong.
Faktanya Foto perbandingan kali-kali di kota besar Pulau Jawa khususnya di Jakarta (Kali
Sentiong) adalah foto dokumentasi yang diambil pada tahun 2015 ketika Kali Sentiong
dibersihkan, dimana Anies pada saat itu belum menjadi Gubernur Jakarta. Sementara Anies
Baswedan mulai menjabat pada tahun 2017. Setelah sebelumnya sempat terhenti karena
pergantian Gubernur, per tahun 2018 menjelang Asian Games kegiatan pembersihan
kembali berjalan.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/16162801/jokowi-lantik-anies-sandi-sahjakarta-punya-gubernur-wagub-baru
https://foto.tempo.co/read/36018/sampah-yang-menutupi-kali-sentiong-dibersihkan#foto-4
https://cekfakta.tempo.co/fakta/47/fakta-atau-hoax-benarkah-kali-item-dan-kali-sentiongberwarna-hijau-dan-jernih-di-era-gubernur-basuki-purnama-atau-ahok

Hoaks
4. Aa Gym Mengomentari Cuitan Infrastruktur Langit Milik
Ferdinan

Penjelasan:
Beredar di media sosial facebook tentang Abdullah Gymnastiar mengomentari Cuitan
Infrastruktur Langit milik Ferdinan.
Faktanya setelah ditlusuri Aa Gym kepada Tempo memastikan ia tak pernah membalas
cuitan Ferdinand. Cuitan itu, kata Aa Gym, adalah cuitan yang ia buat sudah lama. "Itu
postingan zaman dulu waktu ada yang menghina ketua MUI. Tak ada kaitan dengan beliau
saat pilpres ini sebagai cawapres," kata Aa Gym via pesan singkat kepada Tempo, Aa pun
tak tahu siapa Ferdinand dan apa kaitannya. Itu pasti hoax.
Link Counter:
https://nasional.tempo.co/read/1186627/aa-gym-bantah-balas-cuitan-ferdinand-soalinfrastruktur-langit/full&view=ok

Hoaks
5. Mengobati Maag dengan Garam

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan singkat yang menjelaskan bahwa garam dapat menyembuhkan dan
dapat dijadikan pertolongan pertama pada penderita penyakit maag. Dengan sedikit garam
yang dihisap dapat menyembuhkan lambung.
Dilansir dari detikhealth.com Dokter Spesialis saluran cerna dari Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dr Ari Fahrizal Syam SpPD-KGEH
membantah kebenaran tersebut. Menurutnya garam justru beresiko memperburuk
gangguan maag yang tengah kambuh pada pasien. Dr ari menjelaskan sebaiknya pasien
segera mengkonsumsi obat antasida atau anti asam untuk mengendalikan produksi asam
lambung.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4487444/bukan-dengan-garam-inipertolongan-pertama-sakit-mag-yang-dianjurkan

Hoaks
6. Mandi Malam Menyebabkan Paru-Paru Basah

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa mandi pada
malam hari dapat menyebabkan paru-paru basah.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran mandi pada malam hari dapat menyebabkan paruparu basah hanyalah mitos belaka. Paru-paru basah (efusi pleura) adalah kondisi pleura
paru-paru yang berisi banyak cairan. Pleura itu sendiri adalah selaput tipis yang
membungkus paru-paru dan bagian dalam rongga dada. Paru-paru basah disebabkan oleh
infeksi virus dan bakteri yang berasal dari udara.Penderita biasanya mengalami batuk
berdahak, sulit bernafas, hingga badannya menggigil. Namun sampai saat ini belum ada
bukti penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa mandi malam dapat menyebabkan paruparu basah.
Link Counter:
https://www.suara.com/health/2019/07/24/160000/mandi-malam-sebabkan-paru-parubasah-mitos-atau-fakta
https://kalteng.antaranews.com/berita/332172/mandi-malam-sebabkan-paru-paru-basah

Hoaks
7. Mobil Ferrari 488 GTB Melewati Kolong Truk Saat Dikejar Polisi

Penjelasan:
Beredar di media sosial facebook tentang video Mobil Ferrari 488 GTB Melewati Kolong Truk
Saat Dikejar Polisi.
Faktanya setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar. Video itu adalah rekayasa olah
digital CGI. Video asli direkam di dalam bus yang sedang melintasi jalan tol, di depannya
tidak ada Ferrari dan truk. Pada tiga hari berikutnya pembuat video klarifikasi video
penjelasannya di jejaring berbagi video YouTube.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=sOLkJh4otMA
https://www.hoaxes.id/2019/07/video-viral-mobil-ferarri-melewati-kolong-truk-apakahnyata.html?fbclid=IwAR1pRUrdA2aINLPTuhx0VgslAslFpd9XLzMLo8VwKXa447Or3wvq44
ofHM8

Hoaks
8. Lowongan Kerja PT Petrokimia Gresik

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial info lowongan kerja yang mengatasnamakan PT Petrokimia
Gresik yang saat ini membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK dan D3-S1 untuk
bergabung dengan persyaratan jenis kelamin pria-wanita,lulusan SMA/IPA/SMK jurusan
mesin/listrik. Kemudian lulusan D3-S1 semua jurusan. Serta menguasai bahasa inggris,
program komputer, dan tidak terikat dinas pada instansi lain serta pelamar bisa mengirim
pendaftaran melalui email petrokimia-gresik@gmail.com.
Manager Humas Petrokimia Gresik, Muhammad Ihwan menegaskan informasi penerimaan
karyawan tersebut adalah tidak benar yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab. Ihwan menghimbau kepada masyarakat mengenai informasi penerimaan karyawan
di PT Petrokimia Gresik yang asli hanya dapat dilihat di website resmi www.petrokimiagresik.com. Lewat akun resmi Instagramnya PT Petrokimia Gresik juga membantah
informasi perekrutan karyawan tersebut.
Link Counter:
https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/25/ramai-info-lowongan-kerja-petrokimia-gresikdi-medsos-pihak-perusahaan-nyatakan-itu-hoaks
https://beritajatim.com/ekbis/manajemen-petrokimia-gresik-pastikan-loker-di-medsoshoaks/
https://www.instagram.com/p/B0UmLGbH---/?igshid=1dl04nzlk44rm

Hoaks
9. Kisah Inspiratif Anak Jalanan Menjadi Petinggi Kepolisian

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah foto penampakan seorang anak pada tahun 2004 dan
penampilannya saat ini pada tahun 2018 sebagai seorang polisi. Foto ini disertai dengan
kisah inspiratif dari India. Kisah tersebut bercerita tentang seorang anak yang ditimpa
musibah dan menjadi anak jalanan pada usia belia. Kemudian seorang baik hati
memungutnya dan membiayai sekolahnya hingga menjadi seorang petinggi polisi karena
prestasinya yang luar biasa.
Berdasarkan penelusuran, foto sang anak dengan foto polisi wanita tersebut merupakan dua
orang yang berbeda. Foto anak tahun 2004 ini menggunakan foto yang diambil dari sebuah
situs NGO Pakistan, dimana anak tersebut bernama Hira dan tinggal di Peshawar.
Sedangkan foto wanita berseragam tersebut menggunakan foto dari artis Tamil bernama
Niveda Pythuraj. Foto tersebut diambil dari film berjudul Thimiru Pudichavan. Kedua foto ini
kemudian disatukan seolah menampilkan satu orang yang sama, dan ditambahkan dengan
kisah inspiratif untuk menarik pembaca.
Link Counter:
https://www.vishvasnews.com/english/viral/fact-check-the-viral-post-that-says-orphanedchild-became-a-police-officer-is-fake/

Disinformasi
10. Terjadi Pembegalan di Jln. Nanga Pinoh - Kota Baru Km. 7
Melawi, Kalimantan Barat

Penjelasan:
Telah beredar informasi melalui aplikasi Whatsapp yang menginformasikan kepada warga
untuk berhati-hati melewati daerah pinoh Km. 7 Melawi karena di depan gedung DPRD pada
waktu diatas jam 10 malam ada aksi begal.
Dalam pesan yang beredar tersebut pelaku menggunakan motor sejenis 160cc TVS dan
menggunakan senjata tajam.
Terkait hal tersebut, Polres Melawi melalui akun Instagramnya @humaspolresmelawi
mengkonfirmasi bahwa kejadian sebenarnya adalah adanya salah satu warga yang
berusaha membubarkan balap liar yang sudah sangat meresahkan warga.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B0UrCm1Hi4s/

Disinformasi
11. Kantong Plastik Ramah Lingkungan Oxium Terbuat dari
Singkong

Penjelasan:
Beredar informasi pesan berantai yang menawarkan kantong plastik Oxium berbahan dasar
singkong. Kantong plastik mudah terurai dan ramah lingkungan.
Faktanya, seperti yang dilansir oleh tempo.co plastik Oxium bukan berbahan baku singkong.
Plastik Oxium adalah plastik konvensional yang ditambahkan material katalis (biasanya
oksida logam besi, kobalt atau mangan). Proses Fragmentasi pada Oxium bisa berjalan
cepat dengan syarat adanya radiasi sinar UV dan paparan panas.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/350/fakta-atau-hoaks-benarkah-kantong-plastik-ramahlingkungan-oxium-terbuat-dari-singkong

Disinformasi
12. Penggal Kepala Untuk Jembatan Tewaskan Delapan Warga
Bangladesh

Penjelasan:
Beredar kisah anak yang diculik dan kepalanya dipotong untuk dijadikan tumbal dalam
pembangunan sebuah jembatan di Bangladesh.
Faktanya, isu tersebut merupakan hoaks yang sudah dibangun sejak 10 tahun lalu namun
dalam kasus terbaru di Bangladesh ada delapan orang yang dibunuh karena dianggap
sebagai penculik padahal mereka merupakan korban pembunuhan massal. Dikutip dari ABC
Indonesia, kepala polisi Bangladesh Javed Patwary mengatakan bahwa telah menganalisis
semua kasus dari delapan pembunuhan tersebut serta kantor polisi di seluruh negeri sudah
diperintahkan untuk memadamkan penyebaran hoaks tersebut.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/global/read/4021494/termakan-hoaks-penggal-kepala-tumbaljembatan-8-warga-bangladesh-dibunuh
https://internasional.republika.co.id/berita/pv6l72/hoaks-penggal-kepala-untuk-jembatantewaskan-delapan-warga-bangladesh
https://news.detik.com/abc-australia/d-4638658/hoaks-penggal-kepala-untuk-jembatantewaskan-delapan-warga-bangladesh

Laporan Isu Hoaks 27 Juli 2019
Hoaks
1. Informasi Rekrutmen PT Timah Tbk

Penjelasan:
Beredar di media sosial informasi mengenai rekrutmen karyawan yang mengatasnamakan
PT Timah Tbk.
Terkait hal tersebut, pihak PT Timah Tbk melalui laman Twitternya menyampaikan bahwa
informasi tersebut adalah hoaks. Pihak PT Timah Tbk juga menghimbau para pelamar untuk
memastikan informasi rekrutmen hanya berasal dari media sosial resmi PT Timah Tbk atau
website timah.com serta hanya menggunakan email resmi dengan domain Pttimah.co.id dan
tidak menggunakan free email akun seperti asia.com.
Link Counter:
https://twitter.com/Official_TIMAH/status/1123498470755553280?s=20

Hoaks
2. TPNPB News Terkait Adanya 3 (tiga) Anggota TNI yang
Meninggal Dunia dan 1 (satu) Luka Pada Saat Kontak Dengan
KKB

Penjelasan:
Telah beredar pemberitaan di akun media sosial Facebook "TPNPB News" terkait adanya 3
(tiga) anggota TNI yang meninggal dunia dan 1 (satu) luka pada saat kontak dengan KKB
pada Sabtu, 20 Juli 2019 di Kali Nowem, serta adanya operasi militer pasca kontak tembak
pada Senin, 22 Juli 2019 di beberapa kampung di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga
Faktanya pemberitaan tersebut merupakan bentuk propaganda dari KKB untuk menarik
perhatian dan simpati dari negara-negara luar.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B0QzGsGJhle/

Hoaks
3. Hacker Sudah Mulai Masuk Facebook dan BBM

Penjelasan:
Beredar postingan di Facebook yang menghimbau seluruh masyarakat Indonesia tetap
waspada dan berhati-hati dikarenakan hacker sudah mulai masuk facebook dan bbm
Faktanya postingan tersebut 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan
masyarakat. Selain itu postingan tersebut merupakan hoaks daur ulang yang pernah beredar
pada tahun-tahun sebelumnya
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2018/01/06/hoax-metro-tv-baru-saja-mengeluarkan-berita-bahwahacker-sudah-mulai-masuk-facebook-bbm-dan-wa/

Hoaks
4. Berita Said Aqil Sebut Jokowi Adalah Imam Mahdi Yang Muncul
di Akhir Zaman

Penjelasan:
Beredar pada media sosial sebuah screen capture sebuah media online bbc.com dengan
judul "Said Aqil : Jangan Bilang Siapa Siapa Ya, Feeling Saya, Pak Jokowi Itu "Imam Mahdi"
Yang Muncul Di Akhir Zaman Nanti"
Faktanya setelah ditelusuri pada laman media online bbc.com dan pencarian google tidak
diketemukan berita dengan judul tersebut. Diduga bahwa klaim judul pada screen capture
tersebut adalah hasil dari digital editing.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/citizen6/read/3969079/viral-cara-mudah-edit-judul-berita-jadihoaks
https://turnbackhoax.id/2019/07/25/salah-said-aqil-jangan-bilang-siapa-siapa-ya-fielingsayapak-jokowi-itu-imam-mahdi-yang-muncul-di-akhir-zaman-nanti/

Hoaks
5. Surat Pemberitahuan Pembekalan dan Penetapan Nama
ASN yang Lulus (atas nama BKN)

Penjelasan :
Telah beredar kembali surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
yang berisi mengenai pemberitahuan pembekalan dan penetapan nama ASN yang lulus
dari jalur kebijakan Kementerian.
Setelah ditelusuri, surat yang mengatasnamakan BKN tersebut adalah surat palsu. BKN
dalam postingan Twitter resminya mengumumkan bahwa surat mengenai pemberitahuan
pembekalan dan penetapan nama ASN yang lulus dari jalur kebijakan Kementerian adalah
Hoaks. Dalam postingan tersebut BKN menegaskan bahwa surat tersebut bukan produk
BKN dan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan
surat palsu yang beredar.
Link Counter :
https://twitter.com/BKNgoid/status/1154970010080575494

Hoaks
6. Meme Kata Anak Ahok

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang meme Nicholas Sean (anak
Ahok), seperti dalam postingan gambar tersebut menyatakan bahwa "Ibu saya selingkuh
adalah sebuah kewajaran dan tidak melanggar HAM. Apa salahnya ibu saya mencari setitik
kenikmatan karena ayah saya sudah impoten selama 7 tahun."
Faktanya, Fifi Lety Indra selaku adik sekaligus kuasa hukum Ahok menyatakan bahwa
gambar postingan tersebut adalah hoax, apalagi menyatakan kalau Ahok impoten. Menurut
Fifi, Ahok tidak mempunyai penyakit disfungsi seksual, jika ahok impoten tidak mungkin
mempunyai 2 anak dari Veronica Tan.
Link Counter :
https://bangka.tribunnews.com/2018/02/14/ditunjukan-meme-isinya-putra-ahok-sebutayahnya-impoten-fifi-langsung-berang

Hoaks
7. Jokowi Nabi ke 26 atau Nabi Terakhir

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi Jokowi nabi ke 26 nabi terakhir dan makhluk
paling mulia di muka bumi dan pantas disandingkan dengan para nabi dan rasul.
Faktanya adalah hal tersebut adalah konten Hoaks dengan tujuan agar timbul kebencian
kepada Presiden Jokowi pelaku penyebar dan pembuat isu tersebut telah ditangkap oleh
kepolisian.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/07/03/15180981/bandingkan-jokowi-dengan-nabidi-facebook-seorang-pegawai-hotel-ditangkap

Hoaks
8. Menghisap Payudara Dapat Mencegah Kanker

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah pesan kesehatan mengenai manfaat menghisap payudara.
Menghisap payudara disebut memiliki berbagai efek positif bagi kesehatan wanita seperti
kesehatan jantung hingga mencegah timbulnya kanker payudara. Konon, pesan ini
disampaikan oleh dr. Boyke Dian Nugraha, seorang seksolog terkenal dari Indonesia.
Adapun dikutip dari Hoaxes.id, dikonfirmasi secara langsung bahwa dr. Boyke tidak pernah
memberikan pernyataan seperti itu. Selain itu, Konsultan Bedah Payudara dan CEO dari
Peace and Love Hospital, Dr. Beatrice Wiafe Addai, menepis rumor bahwa menghisap
payudara dapat mengurangi risiko kanker. Beliau mengungkapkan bahwa tidak ada
pencegahan primer untuk kanker payudara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim yang
mengatakan bahwa menghisap payudara dapat mencegah kanker payudara tidak
berdasarkan uji ilmiah dan tidak ada jurnal dari hasil penelitian sebagai pendukungnya.
Link Counter :
https://www.hoaxes.id/2017/02/menghisap-payudara-dapat-mencegah-kanker-hoax.html
https://www.blogdokter.net/2017/02/02/benarkah-hisap-payudara-menyehatkan/

Hoaks
9. Permintaan Pengumpulan Data Honorer di Kabupaten
Bengkulu Utara

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial yang memberikan informasi bahwa ada
permintaan pengumpulan data honorer dari oknum Badan Kepegawaian Pelatihan dan
Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) dengan mencatut nama Sahmad selaku Kasubbid Data
dan Informasi Pegawai.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Kepala BKP-SDM Bengkulu Utara(BU), Drs H
Setyo Budi Raharjo,MM menegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar atau
hoaks.Setyo menjelaskan bahwa tidak ada instruksi dari pemerintah Kabupaten untuk
melakukan input data-data honorer. Setyo meminta kepada masyarakat atau pihak terkait
untuk tidak percaya dengan informasi yang beredar. Setyo juga menjelaskan bahwa
pemerintah daerah tetap akan melaksanakan proses-proses yang fair manakala melakukan
perekrutan.
Link Counter :
https://www.radarutara.id/hoax-tak-ada-permintaan-data-honorer/

Disinformasi
10. Jokowi; "Banyak Ibu-ibu Bilang Saya Mirip Artis Gantengganteng Serigala"

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah foto tangkapan layar dari salah satu artikel yang
memperlihatkan Jokowi didampingi Ma'ruf Amin tengah berpose bersama warga. Foto ini
ramai diperdebatkan karena artikel tersebut diberi judul seolah-olah berisi pengakuan
presiden Jokowi bahwa dirinya mirip artis sinetron "Ganteng-ganteng Serigala".
Faktanya foto artikel dari laman berita gelora.co adalah hasil suntingan yang dibagi ulang
oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Geloranews (gelora.co) bukan media yang
kredibel (tidak memiliki alamat redaksi yang jelas) dan sering menyebarkan berita tidak
benar. Adapun foto asli seperti yang terlihat dalam tangkapan layar itu diketahui diambil oleh
Hanni Sofia pada tanggal 21 Mei 2019 saat Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengumumkan
kemenangan Pilpres 2019 di Kampung Deret, Jakarta Pusat.
Link Counter:
https://kalbar.antaranews.com/berita/382978/trump-sampaikan-selamat-ke-presiden-jokowidodo
https://merahputih.com/post/read/jokowi-bakal-pidato-sebagai-presiden-terpilih-usai-mkbacakan-putusan

Disinformasi
11. Remaja Wanita Meninggal Terjungkal Karena Wheelie

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial tangkapan layar dari sebuah video 2 pengendara wanita
yang meninggal terjungkal akibat wheelie dan banyak komentar salah satunya yaitu ini
infonya meninggal lehernya patah itu.
Faktanya dilansir dari kompas.com kejadian tersebut terjadi di Trenggalek Jawa Timur, AKP
Suraji Kapolsek Trenggalek mengatakan kalau kejadian tersebut benar tetapi informasi
bahwa dua remaja wanita itu meninggal adalah hoaks atau tidak benar. Suraji mengatakan
peristiwa itu terjadi pukul 15:00 WIB di halaman SMPN 3 Pule Trenggalek.
Link Counter:
https://www.tribunnews.com/otomotif/2018/11/27/ternyata-cuma-hoaks-kabar-remajawanita-meninggal-terjungkal-karena-wheelie
https://www.gridoto.com/read/221256584/wanita-yang-dikabarkan-meninggal-terjungkalkarena-wheelie-ternyata-hoaks#!%2F

Disinformasi
12. Status Gunung Anak Krakatau Setelah Erupsi Gunung
Tangkuban Perahu

Penjelasan:
Beredar di media sosial tentang status gunung anak krakatau yang terjadi setelah bencana
erupsi gunung tangkuban perahu. Dalam postingan tersebut menyatakan bahwa status
gunung anak krakatau yang terletak di Lampung naik menjadi level 3 dan warga diminta
waspada potensi tsunami dan zona berbahaya diperluas menjadi 5 kilometer.
Faktanya kejadian pada status gunung anak krakatau ini terjadi pada bulan Desember 2018
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=iA5tYnakXAs

Laporan Isu Hoaks 28 Juli 2019
Hoaks
1. Prabowo Dan Gerindra Cari Sumbangan Karena Bangkrut

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook tentang kabar Prabowo dan Gerindra
cari sumbangan karena bangkrut.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono
membantah isu Prabowo dan Gerindra merapat ke koalisi pemerintah karena rugi secara
finansial pasca pilpres. Ia menegaskan Prabowo maupun Gerindra tak memiliki masalah
finansial. “Gerindra sudah self financing sejak 2008 berdiri, sudah bisa biayai sendiri karena
kita punya representasi caleg anggota dewan, kepala daerah. Artinya secara finansial
enggak akan terbebani, Pak Prabowo juga,” kata Ferry di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu
27 Juli 2019.
Link Counter:
http://kumbanews.com/gerindra-bantah-soal-prabowo-dikabarkan-bangkrut-pasca-pilpres2019/
https://www.suara.com/news/2019/07/27/123312/gerindra-bantah-siapkan-kader-untukjadi-calon-menteri-jokowi-maruf
https://tirto.id/gerindra-bantah-rugi-secara-finansial-akibat-pemilu-2019-efaP

Hoaks
2. Sumatera Dijadikan Sarang Teroris

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook tentang informasi Sumatera dijadikan
sarang teroris.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu)
Minang Sumatera Barat Boy Lestari Dt Palindih membantah tuduhan daerah tersebut
sebagai sarang teroris, karena pernyataan itu dapat meresahkan masyarakat "Ini harus
saya sampaikan soal Sumbar disebut sarang teroris, sarang radikalisme, pernyataan ini
jelas membuat gelisah masyarakat Sumbar. Hal itu tidak benar," katanya kepada pers,
Sabtu. Menurut dia dalam masyarakat Sumbar hidup bermasyarakat dengan falsafah Adat
basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK). Selain itu daerah ini juga memiliki
banyak tokoh adat, ulama dan bundo kandung yang selalu memberikan arahan dan
pedoman pada masyarakat
Link Counter:
https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/979970/sejumlah-tokoh-bantah-sumaterabarat-sarangteroris?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://mimbarsumbar.id/2019/07/27/tokoh-adat-dan-alim-ulama-bantah-sumbar-sarangteroris-dan-radikalisme/

Hoaks
3. Begini Penampakan Kartu Pra Kerja, Pengangguran di
Gaji Sesuai Lulusan

Penjelasan:
Sebuah akun di media sosial facebook mengunggah sebuah foto yang di klaim sebagai
penampakan dari kartu pra kerja dengan logo garuda dan barcode di bagian atas, unggahan
itu disertai narasi "pengangguran di gaji sesuai lulusan".
Setelah dilakukan penelusura ternyata kartu tersebut adalah kartu digital buatan yang
dibuat melalui salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan platform facebook yang
bertujuan sebagai hiburan semata. Adapun terkait kartu pra kerja, Kementerian Tenaga
Kerja masih mengkaji serta menyempurnakan rencana program Kartu Pra Kerja bagi
pengangguran di Indonesia yang dikemukakan Presiden Joko Widodo. Menteri Tenaga
Kerja Hanif Dakhiri mengatakan, salah satu hal yang masih dikaji adalah soal apakah
pengangguran penerima kartu itu hanya akan mendapatkan pelatihan keterampilan saja
atau juga juga mendapatkan pemberian insentif (uang) sampai ia mendapatkan pekerjaan.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/17125651/kartu-pra-kerja-jokowipengangguran-jadi-digaji-atau-tidak?fbclid=IwAR1gJuwAIF-WeKQbuQ4oxvkY4Y4he_WKagdx4gaQCO8ZTsa16e1pLR8jpo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=418564595390092&set=p.418564595390092&
type=1

Hoaks
4. Penculikan Anak di Sampit

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang memberikan informasi mengenai adanya
penculikan yang terjadi di Jalan Kuningan, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Postingan tersebut dinarasikan bahwa kejadian penculikan anak tersebut dilakukan oleh
seorang perempuan berambut pirang dengan modus mencari tempat kost.
Setelah ditelusuri, informasi di dalam postingan tersebut adalah tidak benar. Pemilik akun
yang memposting telah diciduk dan dibawa ke Mapolsek Ketapang untuk dimintai
keterangannya dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Pelaku meminta maaf karena
menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Link Counter :
https://www.borneonews.co.id/berita/116749-beredar-informasi-palsu-atau-hoaxpenculikan-anak-di-sampit

Hoaks
5. Orang Meninggal Hidup Kembali di Sampang Madura

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video Orang meninggal hidup kembali di sampang Madura.
Faktanya adalah orang dalam video tersebut berpura-pura meninggal ditemukan beberapa
bukti sehari sebelum kejadian masih foto bersama di HP istrinya saat dilakukan
pemeriksaan identitas oleh Babinsa dan Babinkamtibmas setempat. Kasusnya telah
ditangani oleh Polres Sampang apa motif aksi tersebut.
Link Counter :
https://jatim.idntimes.com/news/jatim/musthofa-aldo/video-orang-mati-hidup-lagi-disampang-begini-kebenarannya/full
https://kumparan.com/mediamadura/viral-pria-mati-hidup-lagi-di-sampang-ternyata-beginiceritanya-1rYDboFa3bj

Hoaks
6. Politisi PDIP : Negara Akan Hancur Bila Jokowi Tidak
Segera Mundur

Penjelasan :
Beredar sebuah screenshot halaman berita online rmol.id yang disebarkan di platform
Facebook, dengan judul berita "Politisi PDIP : Negara Akan Hancur Bila Jokowi Tidak
Segera Mundur"
Setelah dilakukan penelusuran langsung pada website www.politik.rmol.id, tidak ditemukan
adanya hasil judul berita politik seperti pada gambar yang sudah beredar. Adapun gambar
tersebut ternyata adalah hasil editan atau suntingan dari laman berita berjudul "Politisi
PDIP: Bangsa Ini Akan Gagal Kalau Tidak Rekonsiliasi" yang terbit pada SABTU, 06 JULI
2019, pukul 14:19 WIB.
Link Counter :
https://politik.rmol.id/read/2019/07/06/395134/politisi-pdip-bangsa-ini-akan-gagal-kalautidak-rekonsiliasi

Disinformasi
7. Naskah Proklamasi Dibacakan di Rumah Ayah Rizieq Syihab

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai sebuah video mengenai proklamasi yang berisi cuplikan
video ceramah dari seorang ustadz mengenai peran penting kaum muslim dalam
memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian video tersebut diberikan caption bahwa
proklamasi dibacakan di rumah orang tua Habib Rizieq Syihab.
Berdasarkan penelusuran, rumah yang digunakan oleh Soekarno dan Hatta untuk
membacakan Proklamasi memang milik seorang muslim, namun bukan rumah dari Hussein
bin Syihab, ayah dari Habib Rizieq Syihab. Rumah tersebut merupakan milik Faradj bin
Said bin Awadh Martak, seorang saudagar kaya kelahiran Hadramaut, Yaman yang
memiliki jiwa nasionalisme untuk Bangsa Indonesia yang tinggi.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/cek-fakta-sejarah-naskah-proklamasi-dibacakandi-rumah-ayah-rizieq1r6jepKJCAh?utm_source=Mobilesite&fbclid=IwAR1QSnANPld8Xftnkd2bICV_AoytdDf9w2oGhRNl_SD-wX6IGUi-lcodWc

Disinformasi
8. Mobil Cina Penyok Saat Menabrak Sepeda

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial, mobil China Vs sepeda dari Eropa, yang narasinya
"Mobil Cina Penyok Saat Menabrak Sepeda".
Faktanya, mobil berwarna kuning justru masih membawa ''gen'' dari Amerika dan sepeda
yang ditabrak adalah sepeda buatan Cina. Mobil Chevrolet Sail dipasarkan di negara Cina,
Mobil tersebut dirancang dan direkayasa oleh Pusat Otomotif Teknis Pan-Asia (PATAC).
Sedangkan sepeda yang ditabrak oleh Chevrolet Sail justru sepeda yang terbuat dari Cina.
GammaX merupakan sepeda ''kelas atas'' berkualitas premium dan banyak disetarakan
kualitasnya dengan sepeda buatan Jerman.
Link Counter :
https://www.hitekno.com/internet/2018/12/15/143000/mobil-cina-penyok-saat-menabraksepeda-ini-fakta-sebenarnya

Disinformasi
9. Kemarin Tanggal 26 Juli 2019 Terjadi Aksi Turunkan Jokowi di
Sekitaran Bundaran HI Sudirman

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi Video Kemaren tanggal 26 Juli 2019 terjadi
aksi turunkan Jokowi di sekitaran Bundaran HI Sudirman.
Faktanya adalah video tersebut adalah rekaman lama terkait dengan aksi demo di Bawaslu
21-22 Mei 2019.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/05/21/337/2058571/ribuan-massa-demo-21-meiancam-menginap-di-bawaslu

Disinformasi
10. Akibat Kecurangan, Jokowi Disambut Teriakan
"Prabowo!"

Penjelasan:
Telah beredar sebuah video iring-iringan kendaraan presiden Jokowi dan rombongan yang
disoraki pendukung Prabowo-Sandi. Terdengar riuh massa meneriaki nama Prabowo.
Video ini kemudian menjadi ramai diperdebatkan karena pengunggah memberi keterangan
(caption) bahwa teriakan massa pendukung Prabowo ini sebagai bentuk rasa kecewa
karena Jokowi dinilai telah dimenangkan oleh KPU dan MA.
Faktanya video yang dimaksud merupakan video lama terkait kunjungan Jokowi ke
Tasikmalaya untuk menghadiri Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama yang berlokasi di
Ponpes Citangkolo, Banjar, pada hari Rabu, 27 Februari 2019. Peristiwa ini terjadi sebelum
pilpres (17 April 2019) dan sebelum pengumuman hasil rekapitulasi pilpres pada 21 Mei
lalu. Tidak benar aksi massa yang meneriaki "Prabowo!" didasari oleh rasa kecewa akibat
kecurangan pilpres 2019 lalu atau adanya keterlibatan KPU dan MA sehingga Jokowi
menang.
Link Counter:
http://www.rmoljakarta.com/read/2019/02/28/55796/Kunjungi-Tasikmalaya,-Jokowi-DisambutTeriakan-Pendukung-Prabowohttps://www.youtube.com/watch?v=lHdWEsVCxak

Disinformasi
11. Microwave Dapat Merusak Kandungan Gizi pada Makanan

Penjelasan:
Banyak rumor yang beredar di masyarakat tentang penggunaan microwave, salah satunya
microwave disebut-sebut dapat merusak kandungan gizi pada makanan
Faktanya menurut para ahli, semua metode memasak dapat merusak kandungan gizi dari
makanan itu sendiri. Karena waktu memasak menggunakan microwave lebih singkat, maka
memasak menggunakan microwave akan jauh lebih baik dalam menjaga kandungan nutrisi
yang mudah rusak bila dipanaskan.
Link Counter:
https://tirto.id/mitos-mitos-microwave-dari-penyebab-kanker-hingga-mengurangi-gizi-c4t8
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3615589/benarkah-microwave-bikin-nutrisimakanan-hilang
https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3736662/memasak-dengan-microwaveakan-menghilangkan-zat-gizi-di-dalam-makanan-benarkah

Laporan Isu Hoaks 29 Juli 2019

Hoaks
1. China Bangun Pangkalan Militer Di Kamboja

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan facebook yang berisi China Bangun pangkalan militer di
kamboja.
Faktanya setelah ditelusuri Pemerintah Kamboja membantah laporan bahwa negaranya
telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Cina untuk mengizinkan militer negara itu
mendirikan pangkalan angkatan laut di sana.Seperti dilansir berbagai media massa pada
Senin kemarin, Kamboja telah menyetujui pemberian akses eksklusif kepada Cina untuk
mendirikan pangkalan angkatan laut di Ream Naval Base di Teluk Thailand.Kabar ini
dibenarkan oleh sejumlah pejabat AS dan sekutu, yang mengikuti isu ini.“Ini merupakan
berita karangan paling parah yang pernah dibuat untuk menyerang Kamboja,” kata Hun
Sen lewat situs pro pemerintah Fresh News pada Senin, 22 Juli 2019 seperti dilansir
Aljazeera.
Link Counter:
https://dunia.tempo.co/read/1228480/kamboja-bantah-bakal-tampung-pangkalan-militercina/full&view=ok
https://www.voaindonesia.com/a/kamboja-bantah-china-akan-bangun-pangkalan-al-dikamboja/4662691.html?fbclid=IwAR0b3hpQsO8gPTTvPgEAwrGmXCFm0gSuOZfDIvvJB
E8zFsJwYCVcBqaVsQE
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181119174122-106-347737/kambojatolak-wacana-china-bangun-pangkalanmiliter?fbclid=IwAR3Op8wulSONCn0xqxiPIiY_TSFYD2kTVHE9S0Fa35MkmCSweeOSF1
7iizI

Hoaks
2. Rekrutmen TNI Pa PK Sarjana Agama Khusus Rohaniwan

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di Whatsapp pengumuman berisi informasi pemberitahuan, kepada
rekan2 yang punya saudara sarjana agama islam yg berkeinginan bergabung di TNI, daftar
pada Pa PK khusus rohaniwan intelijen , pendidikan 4 bln Di Akmil. Buka pendidikan tgl 30
agustus 2019, hubungi kantor Ajen terdekat atau website Mabes TNI. Mendidik 100 orang.
Faktanya dilansir dari Facebook resmi Pusat Penerangan TNI informasi rekrutmen tersebut
tidak benar atau hoaks. Dalam postingan tersebut Pusat Penerangan TNI
menginformasikan bagi teman teman yang mendapat pesan Whatsapp di grup ataupun di
media sosial lainnya, mohon jangan dipercaya karena berita berita itu tidak benar, penyebar
berita akan segera ditelusuri.
Link Counter:
https://www.facebook.com/PENERANGAN.TNI/photos/a.350010785068764/22741359859
89558/?type=3&theater

Hoaks
3. Kabar Meninggalnya Bos Agung Podomoro Cosmas
Batubara

Penjelasan:
Beredar pada media sosial informasi tentang meninggalnya Direktur Utama PT Agung
Podomoro Land Tbk Cosmas Batubara pada Sabtu 27 Juli 2019
Faktanya kabar tersebut dibantah oleh Artur Batubara, putra Cosmas Batubara yang
menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar, ditegaskan pula oleh Wakil Presiden
Direktur PT Agung Podomoro Land Indra Widjaja Antono yang menyatakan sampai saat ini
Cosmas kerap keluar masuk rumah sakit lantaran check up rutin bukan karena penyakit
serius.
Link Counter:
https://cekfakta.kontan.co.id/news/hoaks-kabar-bos-agung-podomoro-apln-cosmasbatubara-meninggal-dunia

Disinformasi
4. Sejumlah Orang Bersenjata Dengan Seragam Palu Arit,
"5.000 Pucuk Senjata Buat Siapa?"

Penjelasan:
Sebuah foto yang menampilkan sejumlah orang dengan seragam bergambar palu arit
tampak tengah membawa senjata. foto tersebut disertai narasi pertanyaan yang provokatif
dan penggiringan opini dengan dikaitkan adanya 5.000 pucuk senjata yang seolah
disediakan.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa foto-foto yang beredar tersebut
adalah foto-foto pleton gerilyawan Tentara Rakyat Baru (New People’s Army/NPA) yang
merupakan sayap bersenjata Partai Komunis Filipina (CPP) dan bukan berada di kawasan
Indonesia sebagaimana asumsi yang dibangun oleh narasi dalam gambar.
Link Counter:
https://www.telesurenglish.net/news/Philippines-NPA-Attacks-Elite-Guard-in-Response-toMartial-Law-Extension-20170719-0011.html

Disinformasi
5. Kemunculan Buaya di Sungai Tabuk Kalimantan

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan video di media sosial yang memperlihatkan kemunculan seekor
buaya dan di klaim bahwa kejadian tersebut di Desa Sungai Madang Kecamatan Tabuk
Kabupaten Banjar Kalimantan.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar. Kapolsek Sungai
Tabuk AKP Idit Aditya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan melalui
Babinkamtibmas ke Desa Sungai Madang dan sekitarnya. Namun, berdasarkan keterangan
sejumlah warga dan kepala desa dikatakan tidak mengetahui kemunculan buaya tersebut.
Aditya juga menjelaskan bahwa video tersebut adalah video lama dan di viralkan kembali.
Setelah ditelusuri video tentang kemunculan seekor buaya tersebut bukan di Sungai Tabuk
Kalimantan melainkan di Sungai Matang, Teluk Intan Malaysia.
Link Counter:
https://kbk.news/video-buaya-muncul-di-sungai-madang/
https://www.tribunnews.com/regional/2018/07/13/lihat-video-penampakan-buaya-bksdakalsel-duga-itu-bukan-di-sungai-tabuk
https://www.youtube.com/watch?v=DOXrhy0IN0I

Hoaks
6. Saya Rela Digilir Seharga Rp. 1.054.000 Untuk Melunasi
Hutang

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial, tentang seorang wanita yang rela digilir hanya untuk
melunasi hutang, seperti dalam postingan gambar tersebut menyatakan Dengan ini saya
menyatakan bahwa saya rela digilir seharga Rp 1.054.000 untuk melunasi hutang saya di
aplikasi INCASH. Dijamin puas.
Faktanya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri
menyatakan bahwa gambar yang tersebar di media sosial tersebut adalah hoax yang dibuat
sengaja oleh debt collector pinjaman online ilegal. Korban bernama YI adalah salah satu
korban hoax tersebut, awalnya YI meminjam uang online melalui empat fintech dalam
waktu berbeda, yakni Incash, Cari Kartu, Kusaku, dan Kertas Flash. Dikarenakan YI belum
mampu melunasi hutangnya maka debt collector membuat modus hoax tersebut untuk
menekan YI agar segera membayar hutangnya.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4643735/polisi-dalami-kasus-hoax-nasabah-fintech-ilegalrela-digilir
https://akurat.co/ekonomi/id-699759-read-viral-wanita-rela-digilir-untuk-bayar-utangternyata-ulah-fintech-ilegal-incash

Disinformasi
7. Ridwan Kamil dan Bima Arya Planga-Plongo Di Inggris
Karena Banyak Minum Air Sabun

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial dengan narasi hasrat hati ingin menyaingi kepopuleran
gubernur Anies di luar negeri, dua kepala daerah itu pun berangkat ke Inggris, ternyata
sesampainya di sana hanya planga-plongo karena keduanya kebanyakan minum air sabun.
Faktanya, Dari enam hari lawatannya ke Inggris dan Swedia, Gubernur Jabar Ridwan Kamil
(RK) dua hari berada di London. Waktunya yang singkat itu digunakan dengan RK
menjajaki kerjasama dengan sejumlah investor. Pertemuan dilakukan secara maraton
sejak pagi hingga malam. Menarik, salah satu pertemuan dihadiri sekaligus dimoderatori
Richard Graham. Agenda kunjungan kerja tersebut merupakan upaya peningkatan kerja
sama di berbagai bidang, meliputi bidang kebudayaan seperti pembukaan pusat budaya
Sunda di London, berbagai pertemuan kerja sama bisnis dengan para mitra dan calon mitra
pembangunan Internasional di berbagai sektor, mulai pengelolaan sampah hingga bidang
pendidikan vokasi.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4636148/ridwan-kamil-lawatan-ke-inggris-buruinvestor-dan-jualan-teh-jabar
https://www.ayobogor.com/read/2019/07/23/3782/bima-arya-dan-ridwal-kamil-perluaskerjasama-dengan-inggris

Disinformasi
8. Telah Meninggal Seorang Relawan 02 Karena Ada Yang
Sengaja Nabrak

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto-foto keranda jenazah yang diusung kerumunan masyarakat
serta suasana sholat jenazah yang disebut sebagai meninggalnya seorang relawan
bernama Prabu Abi Dimas, seorang relawan 02. Beliau disebut meninggal setelah secara
sengaja ditabrak.
Adapun foto kerumunan masyarakat yang mengusung keranda jenazah tersebut
merupakan foto dari pemakaman Santoso, seorang simpatisan ISIS yang tewas tertembak,
yang ramai didatangi oleh warga. Sedangkan foto suasana sholat jenazah tersebut diambil
dari foto mendiang Adnan Buyung Nasution pada tahun 2015 silam. Belum ada informasi
dari sumber yang kredibel mengenai kronologi meninggalnya Prabu Abi Dimas maupun
informasi yang kredibel mengenai Prabu Abi Dimas sendiri.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2015/09/23/337/1220007/adnan-buyung-nasution-dimata-si-doel
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/07/25/kumpulan-foto-dan-videopemakaman-santoso-beredar-foto-simpatisan-bawa-bendera-isis/

Laporan Isu Hoaks 30 Juli 2019
Hoaks
1. Mobil Menabrak Hantu

Penjelasan:
Telah beredar sebuah video yang menampilkan hal keanehan rentetan peristiwa mobil
menabrak hantu atau hal gaib.
Faktanya adalah video tersebut adalah hasil edit, video sebenarnya adalah kecelakaan
mobil yang melibatkan 2 kendaraan di video tersebut mobil satunya dihilangkan sehingga
seperti menabrak sesuatu gaib yang tidak terlihat kasat mata.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=WtEs0O7IURw
https://www.youtube.com/watch?v=uc99qRl8dfk

Hoaks
2. Bank Mandiri Kena Hacker

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di media sosial tentang berita Bank Mandiri kena hacker
beberapa uang nasabah hilang.
Faktanya setelah ditelusuri PT Bank Mandiri Tbk sempat mengalami gangguan sistem. Hal
ini menyebabkan sekitar 10% nasabah perseroan mengalami perubahan jumlah saldo di
rekeningnya. Bank Mandiri memastikan insiden saldo nasabah yang berubah beberapa
waktu lalu tidak ada kaitannya dengan hacker. Insiden tersebut murni untuk pemeliharaan
sistem. Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi mengungkapkan,
gangguan tersebut terjadi karena bank Mandiri sedang melakukan pemeliharaan sistem.
Jadi ini tidak ada kaitannya dengan hacker, ini murni karena pemeliharaan sistem dan
berdampak ke segelintir nasabah.
Link Counter:
https://finance.detik.com/moneter/d-4643836/bantah-diserang-hacker-bank-mandiribeberkan-pemicu-sistem-eror

Hoaks
3. Info Sertifikasi Khotib

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang informasi Sertifikasi Khotib,
seperti dalam postinya narasinya menyatakan bahwa Info Sertifikasi Khotib mempunyai
persyaratan, ada Kegiatan Sertifikasi, Kewajiban Khatib bersertifikat, Hak khatib
bersertifikasi dari Kemenag.
Faktanya, dilansir dari website resmi kemenag.go.id, Mastuki selaku Kepala Pusat
Informasi dan Humas (Pinmas) Kementerian Agama menyatakan apabila menemukan info
sertifikasi khatib yang viral di media sosial adalah info bohong. Mastuki menjelaskan
Kemenag tidak akan mengintervensi materi khotbah.
Link Counter:
https://kemenag.go.id/berita/read/452982

Hoaks
4. BNP2TKI Buka Magang di Korea Selatan

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial mengenai program lowongan kerja magang ke
Korea Selatan yang diadakan oleh BNP2TKI.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar. BNP2TKI dalam situs resminya
bnp2tki.go.id terdapat pernyataan dari Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Penempatan,
Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, Deputi Bidang Penempatan, yang
menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar atau Hoax, karena Penempatan ke Korea
hanya melalui Program Government to Government (G to G).
Link Counter:
http://www.bnp2tki.go.id/berita-detail/tidak-ada-program-magang-ke-korea-selatan

Disinformasi
5. Kasus Trans Jakarta Jokowi Tolak Dipanggil Kejagung

Penjelasan:
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah gambar tangkapan layar sebuah
artikel berita yang disertai dengan narasi CHIE.. CHIE.. KEBAL HUKUM NI YEE... 😂
KASUS TRANS JAKARTA
JOKOWI TOLAK DI PANGGIL KEJAGUNG
Faktanya setelah ditelusuri berita tersebut adalah berita tahun 2014 dimana pada saat itu
terjadi kasus penggelembungan dana pengadaan bus Transjakarta yang membelit mantan
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Udar Prastono. Dalam penyidikan
Tindak Pidana Khusus Kejagung, Udar mengaku bahwa semua pekerjaan yang dilakukan
terkait pengadaan Transjakarta diketahui oleh Jokowi. Akan tetapi hingga saat itu belum
ada keterkaitan Jokowi dalam kasus tersebut, sehingga Kejaksaan belum berencana
melakukan pemanggilan kepada Jokowi. Melansir dari sindonews.com Jokowi, melalui
kuasa hukumnya menyatakan siap diperiksa Kejagung terkait kasus tersebut.
Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/18/14162601/Kejagung.Tak.Temukan.Bukt
i.Keterlibatan.Jokowi.pada.Kasus.Transjakarta
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/06/02/n6jifb-kasus-transjakartapendemo-tuntut-kejagung-periksa-jokowi
https://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/07/1425040/Jokowi.Tolak.Komentari.Peme
riksaan.Udar.Pristono.di.Kejagung
https://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/04/bila-perlu-kejaksaan-panggil-jokowiahok-terkait-korupsi-transjakarta
https://nasional.sindonews.com/read/868670/13/kasus-transjakarta-jokowi-layakdipanggil-kejagung-1401466663

Disinformasi
6. Moeldoko: Pendukung Prabowo yang Tidak Mau Mengakui
Kemenangan Jokowi Harus Ditangkap

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial, yang narasinya Moeldoko: Pendukung Prabowo yg tidak
mau mengakui kemenangan Jokowi harus di tangkap.
Faktanya setelah ditelusuri, Tidak ada artikel Tribun yang menggunakan judul tersebut.
Selain itu, 11 Juli 2019 adalah hari Kamis, bukan Sabtu. Bahkan hasil pencarian Google
Image tidak ada.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/07/30/salah-moeldoko-pendukung-prabowo-yg-tidak-maumengakui-kemengan-jokowi-harus-di-tangkap/
https://www.liburnasional.com/kalender-lengkap-2019/
https://www.google.com/search

Disinformasi
7. Ini Beneran Ikan Duyung

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial, yang menarasikan "Ini beneran ikan duyung, Kalau
beneran kok gak sesuai dengan gambaran selama ini yang cantik".
Faktanya setelah ditelusuri, pada tahun 2017 sudah diperiksa oleh Snopes ternyata bukan
ikan duyung, yang benar adalah robot animatronik.
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/real-mermaid-found-india/
https://en.wikipedia.org/wiki/Animatronics
http://archive.fo/dOJSG

Disinformasi
8. DKI Jakarta Berhasil Swasembada Eceng Gondok

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial yang mengatakan bahwa DKI Jakarta berhasil
swasembada eceng gondok berkualitas super. Postingan tersebut disertai foto sebuah alat
berat yang berada diatas jembatan sedang mengambil eceng gondok di sekitar jembatan.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar. Foto tersebut
adalah foto peristiwa pembersihan jembatan Maraba di kota Itabuna, Munisipalitas Bahia,
Negara Brazil. Jadi peristiwa di foto tersebut bukan di DKI Jakarta melainkan di Brazil. Foto
tersebut sengaja di posting ulang dengan menambahkan narasi yang membangun premis
pelintiran yang tidak sesuai dengan konteks lokasi peristiwa yang sesungguhnya.
Link Counter:
http://www.itabuna.ba.gov.br/2018/12/04/prefeitura-monta-forca-tarefa-para-removerbaronesas-da-ponte-do-maraba/
http://www.politicosdosuldabahia.com.br/v1/2018/12/04/itabuna-ponte-do-maraba-einterditada-para-retirada-de-baronesas/

Disinformasi
9. Mushola Disegel dan Orang Dilarang Shalat

Penjelasan:
Telah beredar sebuah video dengan narasi kepala desa segel mushola dan melarang orang
beribadah (shalat). Dijelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di Perum Agape, Desa
Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Minahasa Utara, Chresto Palandi, menepis isu yang
berkembang di media sosial itu. Faktanya tempat yang disebut-sebut sebagai mushola itu
adalah balai pertemuan. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 26 Juli 2019 pukul 09.00 Wita.
Jemaah saat itu ingin menunaikan shalat di balai pertemuan, tetapi oleh pemdes
(pemerintah desa) disilakan shalat di masjid. Chresto mengatakan setiap kegiatan memang
harus disertai izin. Dia juga memastikan pemerintah tidak menghalang-halangi masyarakat
untuk beribadah.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4643843/pemkab-minahasa-utara-bantah-isu-kades-segelmusala-begini-penjelasannya?fbclid=IwAR3HuR6j-kfACJnXYU6vpO9nd2W2VxmXeFR9z5StFccTVDZSkzo5FEkW44
https://manadopostonline.com/read/2019/07/29/Awas-Hoax-Penyegelan-Mushola-AgapeTumaluntung-TidakBenar/59861?fbclid=IwAR1WMk5jGx6goTUKgeJ2XIEtCLSJNCiLY1Vea1d1U2iH-ELDV22UL1S10k

Hokas
10. Foto Retakan Laut dan Potensi Gempa Besar di Jawa

Penjelasan:
Di tengah bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, beredar sebuah foto
yang diklaim sebagai retakan di laut. Kabar ini diunggah oleh sebuah akun Facebook pada
29 September 2019 lalu. Akun ini juga menambahkan sebuah narasi yang pernah beredar
pada 2018 lalu yang berisi tentang potensi Gempa besar di pulau Jawa.
Dilansir dari liputan6.com kabar tentang foto lautan retak yang berpotensi gempa besar di
Jawa ternyata tidak benar. Fakta ini dikutip dari situs resmi Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (BMKG), bmkg.go.id dengan judul artikel "Gempa Lombok Picu Megathrust
Selatan Jawa - Selat Sunda, BMKG : Itu Hoax". Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) menegaskan isu mengenai gempa Lombok yang akan memicu aktifnya
gempa megathrust Selatan Jawa - Selat Sunda adalah kabar bohong (hoax). Kedua gempa
tersebut dinilai memiliki sumber gempa yang berbeda dengan jarak yang sangat jauh.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4024451/cek-fakta-hoaks-foto-retakan-laut-danpotensi-gempa-besar-dijawa?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.g
oogle.com%2F

Hoaks
11. Lelang Barang Hasil Sitaan Bea Cukai Riau

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial surat yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Provinsi Riau yang melakukan lelang hasil barang sitaan. Dalam surat tersebut berisi
tata cara melakukan lelang dan pembayaran yang harus dilakukan surat tersebut
dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2019.
Fino Vianto Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas DJBC Riau, menegaskan surat
tersebut palsu atau hoaks. Fino menyebut surat tersebut dibuat oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab dengan memanfaatkan momen pertengahan tahun saat Bea Cukai
melakukan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari hasil penindakan.
Link Counter:
https://www.beritariau.com/berita-9513-djbc-sebut-surat-lelang-barang-sitaan-hoaks.html
https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/07/08/tersebar-informasi-tentang-lelang-beacukai-kanwil-djbc-riau-jelaskan-itu-hoax

Hoaks
12. Perjanjian Rahasia, China Gunakan Pangkalan Militer
Kamboja

Penjelasan:
Diberitakan Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa telah tercapainya kesepakatan
rahasia yang memberikan China akses eksklusif untuk menempatkan pasukan bersenjata
ke pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja di Teluk Thailand.
Faktanya, kabar tersebut telah dibantah oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang
menyebut tidak pernah ada kesepakatan seperti itu di Beijing serta ini adalah berita palsu
terburuk yang dibuat terhadap Kamboja, adapun hal seperti itu tidak akan pernah terjadi,
karena menampung pangkalan militer asing bertentangan dengan konstitusi Kamboja.
Bantahan juga disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Chhum
Socheat, yang mengatakan kepada Reuters bahwa laporan tersebut sepenuhnya dibuatbuat dan tanpa dasar.
Link Counter:
https://internasional.kompas.com/read/2019/07/22/16073651/kamboja-bantah-izinkanchina-tempatkan-pasukan-di-pangkalan-angkatan
https://news.okezone.com/read/2019/07/22/18/2081955/kamboja-bantah-izinkan-chinatempatkan-pasukan-di-pangkalan-angkatan-lautnya
https://www.inews.id/news/internasional/kamboja-bantah-ada-perjanjian-yang-izinkanpasukan-china-di-pangkalan-militernya

Laporan Isu Hoaks 31 Juli 2019
Hoaks

1. Tangkuban Parahu Menghembuskan Debu Selasa 30 Juli
2019 Pukul 10:54 WIB Siang Tadi.

Penjelasan :
Telah beredar postingan yang berisi video erupsi Tangkuban PArahu menghembuskan debu
Selasa 30 Juli 2019 pukul 10:54 WIB siang tadi.
Faktanya adalah Selasa tadi dilakukan pemantauan dikutip dari liputan6.com tidak ada erupsi
aktivitas terus menurun hanya mengeluarkan asap dan video tersebut adalah video erupsi 26
Juli 2019 bukan Selasa 30 Juli 2019.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/4025168/video-hasil-pemantauan-pvmbg-ditangkubanparahu?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=zeYUJNByLWw

Hoaks

2. Ikatan Pilot Kompak Dukung Prabowo-Sandi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial facebook tentang Ikatan Pilot Kompak Dukung
Prabowo-Sandi.
Faktanya setelah ditelusuri Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Rama Noya, menegaskan
organisasinya netral di Pemilu 2019. Hal ini juga mengklarifikasi peredaran video dukungan
pilot terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno itu hoaks. “IPI merupakan organisasi profesi pilot yang profesional dan tidak terlibat dalam
politik praktis,” kata Noya, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Link Counter :
https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/0k8Ya10K-dukungan-ikatan-pilot-ke-prabowosandi-hoaks?utm_source=share_desktop&fbclid=IwAR3tWtiIWllpnlYdFhdqfkzL2GUgI8yUUkoDYIEEQw6XYSFdlNtNers7Rw
https://www.liputan6.com/news/read/3861840/video-ikatan-pilot-indonesia-bantah-dukungsalah-satucapres?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.go
ogle.com%2F
https://sketsanews.com/ikatan-pilot-indonesia-tegaskan-netral-di-pemilu2019/?fbclid=IwAR1N8uQMhvLEq2

Hoaks

3. Tokopedia Merupakan Unicorn Milik Singapura

Penjelasan :
Beredar kabar berita yang menyebutkan bahwa Singapura telah mengklaim 4 startup unicorn
ternama di Indonesia diantaranya Tokopedia, Gojek, Traveloka dan Bukalapak.
Adapun klaim tersebut didasarkan pada fakta bahwa lokasi perusahaan induk keempat startup
tersebut disebut-sebut berada di Singapura, sementara mayoritas operasional dan aktivitas
bisnisnya berada di Indonesia.
Dilansir dari liputan6.com Tokopedia menegaskan perusahaanya berasal dari Indonesia namun
memang memiliki kantor cabang di Singapura yang mana anak usaha tersebut bergerak di
bidang riset dan pengembangan induk usaha di Indonesia. VP Corporate Communications
Tokopedia, Nuraini Razak mengatakan bahwa Tokopedia saat ini telah terdaftar sebagai PMA,
dimana seluruh perizinan dari BPKM sudah didapatkan, dan Tokopedia juga berkomitmen
untuk terus menjadi perusahaan Indonesia dan menaati seluruh peraturan dan ketentuan yang
berlaku di Indonesia.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4025786/disebut-unicorn-dari-singapura-ini-katatokopedia
https://kumparan.com/@kumparanbisnis/bkpm-singapura-sebut-gojek-hingga-tokopediaberasal-dari-negaranya-1rZKn053aVQ
https://www.merdeka.com/uang/4-unicorn-ri-go-jek-tokopedia-bukalapak-traveloka-disebutmilik-singapura.html

Hoaks

4. Undangan Bimbingan Teknis Mengatasnamakan Pejabat
Badan POM

Penjelasan :
Beredar di media sosial surat undangan yang mengatasnamakan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Dalam surat yang beredar, pelaku usaha diminta untuk menghadiri
kegiatan “Bimbingan Teknis Obat dan Makanan Bergizi Untuk Pelaku Usaha” dan diwajibkan
menggunakan jasa agen perjalanan untuk transportasi dan akomodasi dengan pembayaran
yang telah ditentukan.
Terkait hal tersebut, pihak Badan POM mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar.
Badan POM menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan agen perjalanan
manapun terkait transportasi dan akomodasi pelaku usaha untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Badan POM juga mengimbau kepada seluruh masyarakat termasuk pimpinan
perusahaan/pelaku usaha yang menerima surat pemberitahuan tentang surat undangan
kegiatan tersebut untuk mengabaikannya, karena hal itu dilakukan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab.
Link Counter :
https://twitter.com/BPOM_RI/status/1156189240687906817?s=20
https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/100/PENJELASAN-BADAN-POM-RITERKAIT-PENIPUAN-YANG-MENGATASNAMAKAN-PEJABAT-BADAN-POM-RI-TERKAITUNDANGAN-BIMBINGAN-TEKNIS.html

Hoaks

5. Penyebab Kanker Payudara

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial informasi yang menjelaskan terkait penyebab kanker payudara.
Dalam postingan tersebut dijelaskan hubungan antara BH dan kanker payudara seperti halnya
jenis dan warna BH adalah beberapa faktor resiko penyebab munculnya Kanker Payudara.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya tidak ada bukti yang kuat mengenai hubungan BH atau
bra dengan resiko kanker payudara. Kanker payudara bisa jadi disebabkan oleh banyak faktor.
Namun yang utama sering dipicu oleh siklus bulanan hormon normal wanita. gejala awal kanker
payudara biasanya ditandai dengan benjolan kanker pada payudara. Selain adanya benjolan,
perubahan warna pada payudara, adanya ruam pada puting susu, gatal dan adanya iritasi pada
payudara juga merupakan gejala awal kanker payudara.
Link Counter :
https://www.fimela.com/beauty-health/read/3764152/7-fakta-yang-harus-kamu-tahu-tentangkanker-payudara
https://lifestyle.kompas.com/read/2014/09/08/102352223/Bukan.Pemakaian.Bra.yang.Picu.Ka
nker.Payudara
https://www.cermati.com/artikel/kanker-payudara-ciri-ciri-kanker-payudara-gejala-danpenyebab-kanker-payudara
https://chirpstory.com/li/359933

Hoaks

6. Pesan Berantai Deklarasi Budi Gunawan dan Tito
Karnavian Capres-Cawapres 2024

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyebarkan informasi mengenai adanya
deklarasi yang dilakukan oleh Budi Gunawan dan Tito Karnavian sebagai Calon Presiden dan
Calon Wakil Presiden 2024. Dalam pesan tersebut pun dijelaskan bahwa deklarasi tersebut
dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Juli 2019 pada pukul 14:00 WIB bertempat di Restoran
Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat.
Setelah ditelusuri, informasi yang terdapat dalam isi pesan berantai tersebut adalah tidak
benar. Dilansir dari laman situs tribunnews.com, tidak ditemukan bahwa telah dilakukannya
kegiatan deklarasi di restoran terkait. Setelah mendapatkan pesan berantai tersebut, pihak
Kompas.com kemudian mendatangi Restoran Gado-gado Boplo yang disebut menjadi tempat
deklarasi pada siang hari. Menurut supervisor restoran, Gemby H, pihaknya tidak menerima
informasi mengenai acara deklarasi pada pukul 14.00 WIB.
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/30/pesan-berantai-deklarasi-budi-gunawandan-tito-karnavian-capres-cawapres-2024-faktanya-hoaks?page=2
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/16152101/deklarasi-budi-gunawan-titokarnavian-di-pilpres-2024-ternyata-hoaks

Hoaks

7. Hadiah dari JNE Setelah Kirim Pulsa 300 Ribu ke Nomor
JNE

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan review dari seorang yang mencoba ikut kuis dari JNE dengan syarat
mengirim pulsa sejumlah 300 ribu ke nomor telkomsel JNE. Dalam narasi postingan tersebut,
setelah ia megirimkan pulsa, ia dikirimkan sebuah paket yang berisi ponsel dari JNE.
Dikutip dari akun Twitter resmi JNE, pihaknya menghimbau agar waspada terhadap penipuan
yang mengatasnamakan JNE dengan modus seperti meminta uang untuk pemberian hadiah
atau lainnya. Pihak JNE menegaskan untuk pengumuman hadiah hanya diumumkan di akun
sosmed resmi JNE atau di website JNE.
Link Counter :
https://twitter.com/JNE_ID/status/1154217562428727296?s=19&fbclid=IwAR3YDmDvr8t4FvA
9FxOZd-0WkkGJ9IhNbvwdVORR-ULO9WBrQ9gLcJ-B9Tw

Disinformasi

8. Razia Kendaraan MOGE di Parkiran Citos Pagi Ini

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang Razia di area Cilandak Town Square
(Citos) Jakarta Selatan pada hari minggu 28/07/2019, seperti dalam postingan gambar tersebut
menunjukkan polisi sedang merazia kendaraan moge dan beberapa deretan mobil supercar
juga sedang diperiksa oleh polisi.
Faktanya, Lilik Sumardi selaku Kasat Lantas Polres Metro Jaksel menyatakan bahwa dari hasil
laporan Anggotanya tidak ada razia apapun di area sekitar Citos, karena pada hari minggu
anggotanya ke sana sesudah Giat PAM Gowes, dan tidak ada razia. Menurut Lilik kemungkinan
operasi tersebut ditempat lain bukan di Citos, tetapi dalam postingan diselipkan gambar Citos
itu.
Link Counter :
https://oto.detik.com/motor/d-4644278/viral-razia-moge-di-citos-polisi-itu-hoax

Disinformasi

9. Peletakan batu pertama ibu kota baru di Kalimantan
dilaksanakan bulan Agustus?

Penjelasan :
Beredar isu tentang rencana peletakan batu pertama untuk ibu kota baru di Kalimantan pada
bulan Agustus 2019 mendatang.
Desas desus peletakan batu pertama untuk ibu kota baru di Kalimantan pada bulan depan
langsung dibantah secara tegas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tidak mungkin dilakukan
peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Agustus 2019 karena masih diperlukan
perizinan dari berbagai pihak dan memakan waktu lama. Menurut Basuki, program ini akan
disampaikan dalam pidato kenegaraan pada bulan depan untuk disosialisasikan lebih lanjut.
Link Counter :
http://nawacita.co/index.php/2019/07/29/komentar-menteri-pupr-terkait-rencana-peletakanbatu-pertama-ibu-kotabaru/?fbclid=IwAR32P_tuhRb0xud8K_ziFe9HlsLqjfxbspwYvEUhOEs4jWkRbaGdSluq09E

Disinformasi

10. Sampah Kali Bahagia Bekasi Contoh Kerja Anis
Baswedan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang memberikan informasi sampah kali bahagia Bekasi
contoh kerja Gubernur Anis Baswedan.
Faktanya adalah kali bahagia Bekasi bukan wilayah kerja Gubernur DKI Anis Baswedan akan
tetapi masuk wilayah Provinsi Jawa Barat.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4643487/sampah-di-kali-bahagia-bekasi-sepanjang-15-km
https://news.detik.com/foto-news/d-4645049/penampakan-sampah-di-kali-bahagia-yang-bikinwarga-tak-bahagia

