Laporan Isu Hoaks
Bulanan
Juni 2019

Daftar Isi
Laporan Isu Hoaks 1 Juni 2019
11
1. Truk pengangkut ayam membawa kotak berisi 6 anak-anak yang akan dijual
organnya
12
2. Keluarga Gubernur NTB minta fasilitas Mudik
13
3. Heboh Hantu Kuyang di Balikpapan
14
4. Ikan Aneh Dijumpai Di Sungai Madeira
15
5. Simbol illuminati di masjid Al Safar rancangan Ridwan Kamil
16
6. Sebenarnya di Petamburan Yang Syahid Lebih dari 140 Orang
17
7. Sudah dijamin masuk surga, pendukung Prabowo tidak puasa
18
8. Mahkamah Konstitusi Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah,
Prabowo Bisa Menang
19
9. Penampakan kucing misterius di Ottawa Kanada
20
10. Pohon Zaqqum ternyata ada di Thoif
21
11. Info Horor Laka Mobil Masuk Pemakaman di Sukorejo
22
12. Gambar Formasi Rombongan Serigala Berjalan di Musim Dingin
23
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24
1. Warna Liturgi Khusus Pada Tri Hari Suci
24
2. Kepala Anak Sapi Mirip Manusia
25
3. Ikan mati hidup kembali, setelah ditaruh di air zam-zam
26
4. Terhitung Tanggal 1 Juni 2019 Masyarakat Medan Padang Sumatera Boikot
Bayar Pajak Dan Mengosongkan Saldo di Bank
27
5. Kepolisian Thailand Menyayangkan Pernyataan Tito Karnavian
28
6. Penangkapan dan pengakuan Andri Bibir hanya rekayasa polisi.
29
7. Dokter Dodi SPOG ditangkap Polisi karena menjadi tim medis dan share
foto-foto aksi 21-22 Mei
30
8. Harga Tiket Pesawat Garuda Ke Medan Rp 21 juta
31
9. Sudah Ada Tempat Judi Di Arab Saudi
32
10. Foto Putri Raja Salman Berpakaian Adat Bali
33
11. Perbatasan di Selatan Arab Saudi-Allen Alkhai Desert
34
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1. Klarifikasi Polisi Thailand Atas Kekerasan Yang Terjadi di Kampung Bali
2. Minuman Soft Drinks dapat menyebabkan Batu Ginjal
3. Perampasan Dan Pembakaran Logistik Pemilu 2019 Di Nduga
4. Gudang Senjata Israel Meledak
5. Meminum Air Kemasan Dari Kemasan Kaleng Harus
Menggunakan Gelas
6. Tokoh Batman asli adalah dewa yang disembah suku Maya.
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7. Rapat Pleno C1 Kecamatan Plumbon Cirebon Berlangsung Tertutup Saksi
Kubu 02 Dilarang Masuk
8. Hayley Williams Meninggal Dunia
9. London Menutup 500 Gereja dan Membuka 423 Masjid Baru
10. Kebakaran Di Pasar Kelapa Cilegon

41
42
43
44

Laporan Isu Hoaks 4 Juni 2019
45
1. Produk Semen Tercemar Limbah B3
45
2. KTP Pelaku Bom Bunuh Diri di Tugu Kartasura a.n Nur Rohman
46
3. Dua Mobil Pendukung Prabowo Nekat Mudik Susuri Jalan Sawah
47
4. Pengidap Diabetes Tidak Boleh Mengkonsumsi Karbohidrat
48
5. Mobil Gerindra Alami Kecelakaan
49
6. Supir Ambulans Gerindra Merangkap Pedagang Warung Yang Dijarah
50
7. Finger heart gesture simbol Salib
51
8. Sekitar Satu Juta Muslim Uighur Dibunuh di Cina, Luhut: RI Bisa Apa? Kita
Bergantung Pada Cina
52
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1. Kivlan Zein dan Soenarko Bebas Pada Selasa 4 Juni 2019
2. Presiden Jokowi Akan Impor 10 Juta Warga China
3. Pemuda Thailand Gunakan Plat Palsu Kepolisian
4. Foto Prajurit Militer Perancis Memanggang Seorang Bocah Mali
5. Sejumlah Media Berikan Rating Bintang Lima ke Film Hanum dan Rangga
6. Pesan Berantai Novena Bunda Teresa
7. Video berisi Virus “Dance of the Pope”
8. Foto Pria Bersama 13 Istri Sedang Hamil Bersamaan
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61
1. Putih Telur Dapat Mengobati Luka Bakar
61
2. M. Apriandy, S.IP Caleg Dapil 2 Tanjung Pinang Timur Dapat 800 juta Dari
Proyek RSUD TPI Buat Modal Nyaleg
62
3. Foto Kebiadaban Tentara Israel Lindas Anak Kecil Palestina Pakai Tank
63
4. Presiden Jokowi Sudah Tak Dihargai Dunia Internasional
64
5. Polwan Dibentak dan Dihukum oleh Warga Tionghoa
65
6. Bocah Korban Penculikan Ditemukan Dalam Peti Berisi Es
66
7. KPU RI Akui Prabowo Sandi Menang 5.3 Juta Suara Dari Jokowi Ma'ruf
Amin, Prabowo Menang
67
8. Pria Pengguna Baju PKI Bebas dan Tidak Ditangkap
68
Laporan Isu Hoaks 7 Juni 2019
1. Lahirnya Bayi Dajjal Bermata Satu di Israel
2. Foto Pengungsi Suriah
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3. Titik di Huruf J Pada Tulisan Jazz di Mobil Honda Jazz Mengandung Berlian
71
4. Ketua MK Mau Diganti Disaat Belum Menyelesaikan Tugas Besarnya
72
5. Ribuan Umat Muslim Rohingya Myanmar Dibakar Hidup-Hidup
73
6. Lelaki Ini Sombong Dengan Kekayaannya Dan Ketampanannya Diuji Oleh
Tuhan Hingga Tubuhnya Dipasangi Alat Khusus Untuk Bertahan Hidup
74
7. Foto Presiden Kroasia Menggunakan Bikini
75
8. Republika: Ketua KPU Imbau Masyarakat Hormati Hasil Pemilu Walau
Banyak Kecurangan
76
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77
1. Foto Obama Kecil Bersama Bung Karno
77
2. Makan Kepiting Dan Madu Dapat Menyebabkan Keracunan
78
3. Keracunan Ice Yang Di Dalam nya Ada Kaki Katak
79
4. Unta Berkaki Dua
80
5. Semua karyawan PT HJ Busana Tidak Terima Bingkisan 1 Toples Nastar
Dikarenakan Merasa Terhina Semua Dilempar Sampai Berserakan
81
6. Video Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia Ditendang dan
Dikeroyok Mahasiswanya
82
7. Wahana Paling Ekstrim di Dunia
83
8. Kecelakaan Beruntun di Tol Pemalang akibat 2 Arah Akibat Kelalaian Dari
Pengatur Lalu lintas
84
9. Peserta Pesta Bugil Di Pantai Dimakan Piranha
85
10. Taharrush, Budaya Pemerkosaan Massal Kuno Ala Bangsa Arab Menyebar
ke Eropa
86
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1. Struk Bukti Transaksi Tol Jadi Jaminan Mendapatkan Asuransi
87
2. Pemerintah Australia Terbitkan Perangko Bergambar Ahok
88
3. Koalisi 02 Kerahkan Buzzer Serang AHY dan SBY
89
4. 10 Orang Meninggal Terseret Ombak di Pantai Sawarna Banten
90
5. Tokoh Gadis kecil “Masha” dalam TV kartun Masha And The Bear telah
meninggal 21 tahun yang lalu akibat dimakan beruang
91
6. Pasien Rumah Sakit Takalar Tidak Ditangani Hingga Bayi Dalam Kandungan
Meninggal Dunia
92
7. Lahar Panas Keluar dari Perut Bumi di Austria
93
8. Cumi - Cumi Raksasa di Pulau Seram - Maluku
94
9. Foto Bapak Soeharto Naik KRL
95
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1. PT. Dirgantara Indonesia Telah Dijual ke Pemerintah China
2. Hasil Penyadapan Mabes Polri tentang Rencana Densus 88 untuk
Melakukan Penangkapan Perwira TNI Aktif
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3. Diabetes Kering dan Basah
98
4. Rekaman video seorang pria dua kali tersambar petir tetapi masih Hidup 99
5. Wanita di Aceh Utara Jadi Korban Kejahatan dan Dibuang Dari Mobil
100
6. Chat Driver Ojek Online di Cilacap Yang Mendapat Order Dari Seseorang
Yang Diduga Narapidana Nusakambangan
101
7. Logo Nu Warga Nahdliyin Rindu Khilafah
102
8. KPU Panik, Semua Data BPN, TNI, PKS, IPB & ITB Semua Memenangkan 02
103
9. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Ancam Akan Sumpal Mulut Polisi Pakai
Granat
104
10. Pemprov DKI Habiskan 14 Miliar Untuk Bus Mudik Gratis
105
11. Makan Gratis di Sepanjang Jalan Perusahaan Rokok Sukun
106
12. Tragedi Tanah Terbuka Saat Sedang Berdansa
107
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1. Bendungan Benanga Jebol Di Samarinda
2. Keju olahan dengan bahan kimia sulit untuk meleleh
3. Suplemen sintetis terbakar! Suplemen alami tidak akan!
4. Posko Perlawanan Kebangkitan PKI di Glodok
5. Diskualifikasi 01 Ma'ruf Amin Di 2 BUMN Melanggar UU Pemilu
6. Jasad Harun Tidak Boleh Diambil Dipaksa Tandatangan Surat
7. Jeritan Dari Neraka di Lubang Raksasa Siberia
8. Video Merry Riana Sebut Indonesia Akan Bubar
9. Trauma Diperkosa, Permintaan Suntik Mati Gadis Belanda Dikabulkan
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117
1. Kapolres Solok Kota Sebut Polri Diberi Porsi Terdepan dan Teratas Dalam
Menjaga Keamanan Nasional
117
2. Bubuk cuci ditambahkan ke es krim untuk kilau dan cahaya
118
3. Beras dicampur dengan potongan plastik untuk meningkatkan laba
pabrikan
119
4. Pernyataan AKBP Dony Setiawan : PDIP terus melakukan reformasi
terhadap TNI
120
5. Broadcast mengatasnamakan Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo tentang UU
Polri baru
121
6. Update Kanker Dari John Hopkins
121
7. Makam raja Namrud bersama perhiasannya senilai 35 milyar USD
ditemukan di Irak.
123
8. Penerimaan Pegawai Rumah Sakit Universitas Indonesia
124
9. Ahok Jadi Ketua Tim Ibu Kota Baru
124
10. Memanas!! Wiranto Minta Pihak Yang Lebih Mencintai Kalimat Tauhid
Segera Angkat Kaki dari Indonesia
126
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11. Akibat Tertawa Terlalu Kencang Rahang Wanita ini Terlepas
127
12. Demo Hong Kong Ingin Menjadi Negara Sendiri dan Ingin Punya Presiden
Sendiri Serta Bebas Dari China
128
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128
1. Pesan Berantai Mengenai Arahan Dari Kapolri
129
2. Foto Anak-anak Palestina di Pelabuhan Belawan
130
3. Adidas Merayakan Ulang Tahun Ke 68 dan Membagikan Sepatu Gratis 131
4. Gubernur Sulawesi Tengah Biayai Aksi People Power
132
5. Anak di Bogor Dikutuk Ibunya Jadi Batu
133
6. Lahan TNI AL di Surabaya Mau di Eksekusi lewat Pengadilan Oleh
Pengembang Cina
134
7. Video Perobohan Rumah Lantaran Istri Ketahuan Selingkuh Oleh Suami 135
8. Penodongan di Dekat SPBU Tuwed-Melaya Jembrana
136
9. Bupatinya Baru Dilantik Jadi Wagub, Dua Pejabat Lamtim Diisukan Kena
OTT
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137
1. Menag Lukman Hakim Saifuddin Meninggal Setelah Disengat Ikan Pari 138
2. Pesan Horor Gejala Serangan Jantung
139
3. Pemilihan Abang None Jakarta Digantikan Menjadi Koko Cici Jakarta
140
4. Makan Telur Dibarengi Dengan Minum Susu Berbahaya !
141
5. Situng KPU Tetap di Posisi 97% Untuk Berjaga-Jaga Apabila MK
Memenangkan 02
142
6. Polisi Menangkap Pencuri Jantung Pisang
143
7. Kecelakaan Karambol Karena Contra Flow di Tol Semarang
144
8. China Akan Membangun 500 Bandara Di Seluruh Wilayah Indonesia
145
9. Nias Selatan Makin Hancur Seluruh ASN Ciuman Massal
146
10. China Airlines sudah beroperasi ke Makassar
147
11. Kebakaran di RSUD Dokter Soetomo Surabaya
148
12. Lion Air Memiliki Utang Kepada Boeing dan Airbus Sebesar Rp 614 Triliun
149
13. Di bandara terminal 3 soekarno hatta sudah terpasang kilat China airline
selamat datang Cina di Indonesia
150
14. Kuburan Mengeluarkan Darah Di Balikpapan
151
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1. Tawaran Menggiurkan Untuk Menikahi Wanita Islandia
2. Gambar Pisang Dikaitkan Dengan LGBT
3. Pemerintah Saudi Bayar Kafarat 1,6 Miliar karena Salah Melihat Hilal
4. Video Korban Tenggelam di Pantai Pangi Blitar Ditemukan
5. Obrolan WhatsApp Terkait Anggota Polri Hina TNI
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6. Ramalan Indonesia Akan Dikuasai PKI Tahun 2030
157
7. Rencana Untuk Rakyat Percaya Tindakan Makar Untuk Kivlan
158
8. Jokowi Instruksikan rekrut PNS baru diutamakan etnis cina dan non muslim
159
9. Jokowi Sumbang Kampanye Rp 19 M
160
10. Studi terbaru pria dengan istri montok 10 kali lebih bahagia
161
11. “Peaceful days in Shanghai”
161
12. Jokowi Meminta Masyarakat Pakai Mata Uang Yuan Tiongkok
163
13. Muslimah di Inggris Berbondong-Bondong Ingin Dipoligami
164
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1. Surat Penolakan Einsten Palsu
165
2. Lulusan Perguruan Tinggi Yang Mendapatkan Cumlaude Bisa Langsung
Diangkat Menjadi Pns
166
3. Gadis Ular dari Thailand
166
4. Maskapai Vietjet Air Dengan Pramugari Berpakaian Bikini Layani Rute
Menuju Indonesia
168
5. Heboh Kisah Asmara Manusia Dengan Babi
169
6. Venessa Angel Pindah Agama
169
7. Mufti Saudi: Suami Boleh Memakan Isteri Apabila Kelaparan
171
8. Uang Kas Negara Kosong
171
9. Undian Berhadiah M-Kios 2019
172
10. Dua Hakim Konstitusi Terima Ancaman
174
11. “Walau bulan puasa, sebagai musafir @prabowo boleh menikmati kopi”
175
12. Wanita Hamil Setelah Berenang Di Kolam Renang
176
13. Jangan Cuci Dan Simpan Telur Didalam Kulkas Berbahaya
177
14. Arti kata Pokemon dalam bahasa Syriac yang berarti "aku yahudi"
178
15. Wanita Haid Tidak Boleh Dipijat
178
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1. Ada Ajakan Aksi Bertajuk “Puncak Aksi Akbar Terbesar Menuju
Kemenangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno”
180
2. Menjawab Panggilan dari Nomor 777888999 Dapat Membuat Ponsel
Meledak
181
3. Bintik Pada Kulit Telur adalah Streptokokus
182
4. "Kalau PKI Bangkit Kembali Kenapa? Ada Masalah Ya?"
183
5. Daftar Jadi WNI Cukup Lewat Online, Warga Cina Daratan Serbu Indonesia
184
6. Voucher Gratis Go-pay Rp500 Ribu di LINE
185
7. Viral Wahana Extreme Gyro Drop Lotte World
186
8. Cacar Monyet Serang Anak-anak Satu Desa di Cianjur Selatan Jabar
187
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9. Yusril Ihza Mahendra Koruptor dan Diancam Hukuman Seumur Hidup
10. LPSK Tidak Bisa Lindungi Saksi Prabowo Sandi di MK
11. Karya monumental Gabener DKI total anggaran 860 juta rupiah
12. Bunga Megapuspa yang Mekar di Puncak Jayawijaya Papua
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1. Presiden turun langsung saat kebakaran hutan di negara tetangga
2. Jokowi Kejar Target Bangun Tol Untuk Pemilu
3. Video Baca Al-Quran dengan Langgam Jawa di Turki
4. Video Beberapa Wanita India Protes dengan Cara Bakar Jilbab
5. “Gengsi Lalui Infrastruktur Jokowi, 12 Truk Tim Prabowo Kelelahan
“Njegur” Sawah Dokumen Kecurangan Pilpres Raib Dijarah”
6. Bus Safari Dharma Terlibat Kecelakaan di Tol Cipali
7. Bocah di Pati Dibakar Temannya
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1. Tito Karnavian sebagai otak pelaku pembunuhan berencana 600 orang
anggota KPPS
2. Bobby Nasution Calon Sekjen PSSI
3. “Ribut terus tentang MK sampai gak pada sadar bahwa tarif listrik naik
kurang lebih 20% tanpa pengumuman lagi”
4. Portal m-detiknews.blogspot.com Memiliki Tampilan Seperti Detik.com
5. Laga Pembuka Liga 2 Digelar di Balikpapan
6. Briptu Adu Domba Polisi dengan TNI
7. Akad Kontrak Gubernur DKI Jakarta
8. Foto Mobil dan Lampu Merah Meleleh Karena Cuaca Panas Ekstrim di
Kuwait
9. Pelajar Bulukumba Mencoba Mengakhiri Hidupnya Karena Video
Asusilanya yang Viral
10. Rezim Zalim Menghalangi agar BW Tidak Masuk MK Untuk Sidang
11. KETAHUAN! Media Asing Sebut Jokowi Butuh Uang dari China untuk
Menangkan Suara di PILPRES 2019
12. Geger, Ditemukan Singa Kurus di Kebun Binatang Indonesia
13. Gara Gara Selingkuh Tangan Dan Kaki Tertukar
14. Uang Rupiah Baru Bisa Luntur
15. Sebentar Lagi Seluruh Grup WA Akan Dipantau Polisi

198

196
197
198

199
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Laporan Isu Hoaks 20 Juni 2019
213
1. Pesan Berantai tentang Penyebab Kanker Rahim
214
2. Suhu di Kuwait Mencapai Rekor 62 Derajat Celsius
215
3. Dr. Michael Abdul Menyayangkan Sikap KPU Yang Memenangkan Paslon 01
216
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4. Tukang Kungfu Diajak ke MK oleh Cukong 01
5. Anies Keluarkan Aturan Gaji Tambahan untuk Gubernur dan Wakil
Gubernur
6. 60 Motor Bersenjata Tajam Menuju Muntilan.
7. SBY Pernah Menikah Sebelum Masuk Akabri
8. Jarum Suntik HIV/AIDS di Toilet Umum
9. Penilaian Mengejutkan Agen CIA Tentang Jokowi
10. Ditemukan Sudah Jadi Es Batu
11. Ada Dupa di Dinding Ruangan Sidang PHPU di Gedung MK
12. 12 Truk Dokumen Bukti Gugatan PRABOWO-SANDIAGA
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1. Penipuan penjualan kendaraan bermotor atas nama anggota Polri
226
2. Selundupan SABU dari CINA
227
3. Tarif Dasar Listrik Naik Lagi Awal Juli 2019
228
4. Mobilitas personel BIN dan upaya pendeskreditan netralitas TNI oleh Polri
dan BIN
229
5. China Memproduksi Tasbih dari Tulang Babi
230
6. Kaki Membengkak Akibat Menginjak Kitab Suci Alquran
231
7. Ratusan Burung Mati Karena Radiasi Sinyal 5G di Belanda
232
8. Profesor Gabe Bin Abdulah Kagum Kepada Pendukung Prabowo
233
9. Batu Tempat Duduk Nabi Muhammad Sampai Sekarang Melayang di Udara
234
10. Foto Biksu Myanmar Membakar Anak Kecil
235
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1. Boyolali, Menuju Ke Kecamatan Junwangi Membutuhkan Waktu 3 Jam
2. Undian BPJS Ketenagakerjaan
3. Pelajar SD Terkena Virus Jerman Melalui HP Game Online
4. Prof. Tokuda Terseyum Ketika Memperlihatkan Data Kecurangan KPU
5. Yasushi Akimoto Selaku Menteri Peridolaan akan Membantu Prabowo
6. Foto Seorang Wanita Hamil dan Akan Melahirkan 11 bayi
7. Surat Mengatasnamakan Sekretaris Utama BKN
8. Polling Palsu Pakai Nama KPU
9. Surat Keputusan DPR: Resmi Honorer 35 Keatas Diangkat Tanpa Tes
10. Seorang Anak Meninggal Akibat Cacing Jantung Yang Ditularkan oleh
Anjing

235
236
236
238
239
240
241
242
242
244
245

Laporan Isu Hoaks 23 Juni 2019
245
1. Kemendagri Rilis Daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi Baru yang
Akan Dimekarkan
246
2. Suara Adzan yang Masih Berkumandang di Masjid yang Sudah Tutup di
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Inggris
3. Di Kota Xinchiang Provinsi Heinan Tertangkap Ikan Bermuka Manusia
4. Akun Palsu Kapolda Bengkulu
5. Sejarah Es Krim Vanilla
6. Mainan Anak Anak Stress ball Mengandung Zat Kimia Berbahaya
7. Diskotik Halal di Jeddah
8. Keajaiban Tepung Terigu Mengobati Luka Bakar
9. Cangkang Telur Larut Setelah Direndam Selama 24 Jam Dalam Soda
10. Pesan Berantai Stiker di ATM Bisa Rekam PIN
11. Penempelan stiker PKI di mobil yang terparkir
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1. Kecelakaan Di Singosari
2. Kakek Tanpa Identitas Meninggal di Masjid Rancakole Banjar
3. 16 Gadis ditemukan hamil setelah seorang bocah lelaki berejalukasi di
kolam renang
4. Kejahatan Hindu India Modi Terhadap Seorang Wanita Muslim Yang
Membawa Daging
5. Tanaman Berbahaya Pembunuh Manusia
6. Registrasi Ulang Dikaitkan Dengan Judi
7. Ada penampakan Jin mata sipit di belakang hakim MK
8. Rekrutment Lowongan Kerja Di Kementeriaan Pertahanan
9. Seorang Pria Menguap Seperti Asap Setelah Terkena Sengatan Listrik Di
Atas Tangki Truk
10. Virus XALAN Pada Ponsel Menyebar Lewat Sambungan Telepon

256
257
258

Laporan Isu Hoaks 25 Juni 2019
1. Darah yang Terinfeksi HIV di dalam Saos Tomat
2. Bupati dan Pejabat Brebes Plesir ke Australia
3. Aturan Suntik Mati Jomblo Mulai Usia 25 Tahun
4. Prajurit Kostrad akan menyerang Rutan Guntur Pomdam Jaya
5. Istri Panglima TNI Hadi Tjahyanto yang bernama LIM SIOK LAN
6. Nanas Madu Mengandung Asam Siklam yang Dapat Merusak Ginjal
7. Program SIM Gratis saat Hari Bhayangkara di Jateng
8. Handphone (HP) Santri Dihancurkan Pakai Palu
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1. Tegan Jade Martin Judul : Mantan Miss Universe Australia Terdampar di Bali
Karena Paspor Basah dan Denda USD 5.000
275
2. Jadwal Pendaftaran CPNS Kemenag 2019
275
3. Kecurangan Bagian dari Demokrasi
276
4. Simpan Hp Dibawah Jok Sepeda Motor Saat Berdering Langsung Meledak
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5. Bayi Terkecil di Dunia
6. Buah Loofah yang Mirip dengan Payudara
7. Ribuan Warga Jatim Siap Bergerak ke Jakarta untuk Aksi Sidang putusan
MK
281
8. Wiranto Ancam Tangkap Siapapun yang Nekat Aksi di MK
282
9. Kesaksian Hairul Anas di MK, Penyebar Issu Radikal, Khilafah, Intoleran
adalah Elit 01
283
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283
1. Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
284
2. Khanzarof : Hasil kloning dokter hewan Amerika dan Rusia yang berasal
dari campuran kambing dan babi
285
3. Penemuan jenazah dalam mobil di wilayah Purwokerto
286
4. Hewan yang Suka Tinggal Di kuburan Ini Punya Suara Jeritan Seperti Orang
Tersiksa dalam Kubur
287
5. Try Out Nasional CPNS 2019
287
6. PHK Karyawan Giant Terimbas PHK Krakatau Steel
289
7. Emak-emak tenteng senjata laras panjang
289
8. Mobil Pemadam Kebakaran Diserang Warga Karena Datang Terlambat 291
9. Dugaan Mess PT Wika Sengaja Dibakar
291
10. Masa Aksi Menuju MK
292
11. Makin Sore Makin Banyak Mujahid yang Datang ke Sekitar Gedung MK 294
12. Keajaiban! Udang bisa menulis angka
294
13. Kondisi Ibu Risma kritis
295
14. Menkes Jalani Terapi DSA di RSPAD Gatot Soebroto
297
15. RELAWAN 02 Mati Keracunan
297
16. Video penganiayaan Orang Utan di Kebun Binatang Surabaya
299
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1.Tulisan Atas Nama Hotan Paris
2. Gerombolan Monyet Yang Menyebrang Menandakan Adanya Bahaya
3. Imunisasi Membahayakan Kesehatan Balita
4. Ada Chip Pengintai Dalam Handphone
5. Pria Israel Pembantai Rakyat Palestina Bangkit dari Kubur
6. Beras Sejahtera Berkutu
7. Daur ulang pisang busuk dengan beras dan hair dryer
8. Promo kupon gratis KFC dalam rangka merayakan pembukaan restoran
yang ke-1000
9. Ribuan buruh krakatau steel di PHK
10. Warga Indonesia terkena virus cacar monyet
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11. 3 Ton Durian di Pesawat Sriwijaya SJ 091
309
12. Kecelakaan Seorang Perempuan Hingga Tubuhnya Terpisah di Pasteur 311
13. Para Ilmuwan Resmi Mengumumkan Great Barrier Reef Mati Setelah 25
Juta Tahun
312
14. Poster Pengumuman Pemisahan Tangga Murid Laki-laki dan Perempuan di
SMPN 44
313
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313
1. Di Jepang (Jokowi) Plonga-Plongo Sendiri, Gak Ada yang Kasih Ucapan
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Laporan Isu Hoaks 1 Juni 2019

1. Truk pengangkut ayam membawa kotak berisi 6 anak-anak yang akan
dijual organnya

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar informasi pada pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan bahwa Polisi telah
menahan satu truk pengangkut ayam yang di dalamnya diangkut 6 orang anak-anak yang dibius
di dalam kardus yang diduga akan dikirim ke Thailand untuk diambil organ tubuhnya.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah Tidak Benar. Pihak Polri telah menegaskan bahwa
informasi tersebut adalah Hoaks. Klarifikasi tersebut dinyatakan pada akun resmi Twitter Divisi
Humas Polri.
Link Counter:
https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1044903642623426560
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/19095501/hoaks-polri-temukan-anak-yang-akandiambil-organ-tubuhnya
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2. Keluarga Gubernur NTB minta fasilitas Mudik

Hoaks

Penjelasan:
Belum lama ini media sosial dihebohkan dengan foto surat tertulis dari seorang bernama Adam
Ramadhan Majdi mengaku sebagai anak Gubernur, Zulkieflimansyah dan bekerja di BPKAD
NTB. Dia meminta Kepala Cabang Perusahaan Pelayaran Lintas Kayangan-Poto Tano untuk
menggratiskan mudik menggunakan mobil.
Zulkieflimansyah telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak memiliki anak dengan nama yang
disebutkan dalam surat. Telah dilakukan konfirmasi pada Dinas/Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait tentang status kepegawaian oknum pemohon fasilitas dalam surat yang beredar.
Diketahui bahwa yang bersangkutan bukan staf di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi NTB maupun Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1153879-viral-keluarga-minta-fasilitas-mudik-gubernur-ntbhoax
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3. Heboh Hantu Kuyang di Balikpapan

Hoaks

Penjelasan:
Viral di media sosial video warga berkerumun di sebuah rumah di daerah Balikpapan,
Kalimantan Timur. Informasi yang beredar, warga mengerubungi rumah tersebut karena ada
hantu kuyang, sosok makhluk gaib yang wujudnya hanya kepala dengan organ tubuh bagian
dalam yang terbang.
Faktanya, berdasarkan penelusuran pihak kepolisian informasi mengenai adanya hantu kuyang
itu adalah hoaks. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan itu berita hoaks, untuk menakutnakuti warga. Tidak ada itu," kata Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Fitra.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4222656/heboh-kabar-hantu-kuyang-di-balikpapan-ini-hasilpenelusuran-polisi
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4. Ikan Aneh Dijumpai Di Sungai Madeira

Hoaks

Penjelasan:
Beredar video di media sosial facebook tentang ikan aneh dijumpai di sungai Madeira.
Faktanya setelah ditelusuri, jika video bukankah ikan alien yang ditemukan di sungai Madeira,
Brazil melainkan adalah Animasi mekanik Perancis yang disebut Animatronique effets speciaux
yang khusus menciptakan efek dan makeup khusus sudah diletakkan pada makhluk yang akan
muncul dalam film.
Link Counter:
https://www.facebook.com/animatronique/posts/769752793417469?__tn__=K-R
https://www.animatronix.fr/expertises.php
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Hoaks

5. Simbol illuminati di masjid Al Safar rancangan Ridwan Kamil

Penjelasan:
Belakangan masjid Al-Safar yang berdiri di rest area Km 88 B Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat
yang merupakan rancangan Ridwan Kamil banyak diperbincangkan lantaran berbentuk segitiga.
Masjid tersebut dituduh identik dengan simbol illuminati (mata dajjal).
Ridwan Kamil secara langsung menepis ada simbol iluminati di masjid itu. Ridwan Kamil
menjelaskan bahwa Masjid Al-Safar adalah eksperimentasi teori lipat folding architecture
sebagai metode mencari kekayaan geometri baru yang digunakan di Masjid Al-Safar, jika
disimpulkan bahwa bentuk-bentuknya adalah menerjemahkan simbol iluminati hal tersebut
sama sekali tidak benar.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4572063/ridwan-kamil-jelaskan-desain-masjid-al-safar-tepissimbol-iluminati?
fbclid=IwAR2VacJ4SwsBSuWdZYytKHrwuj5yuVBhpFfm5aLCYVGIa493S0whorAeKSc
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6. Sebenarnya di Petamburan Yang Syahid Lebih dari 140 Orang

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah status media sosial yang mengklaim bahwa pada kerusuhan 22-23 Mei 2019
lalu, sebenarnya di Petamburan yang mati syahid lebih dari 140 orang, namun sampai sekarang
tidak ditemukan jenazahnya.
Berdasarkan penelusuran, jumlah korban meninggal pasca aksi 21-22 Mei 2019 lalu sebanyak 8
orang, dan 737 orang mendapatkan penanganan kesehatan. Adapun rincian yang menerima
penanganan kesehatan adalah nontrauma 93, luka berat 79, luka ringan 462, dan 96 orang
belum ada keterangan seperti dijelaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
berdasarkan Detik.com (23/5/2019). Anies sendiri memberikan data tersebut kepada publik
dengan tujuan menangkal kesimpangsiuran berita yang menyebutkan banyak sekali korban
meninggal. Sehingga status media sosial mengenai korban mati syahid lebih dari 140 orang
merupakan status yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4562242/anies-8-orang-meninggal-dunia-dalam-aksi-21-22-mei
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/05/2019/delapan-orang-tewas-tertembaksaat-aksi-21-22-mei/
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7. Sudah dijamin masuk surga, pendukung Prabowo tidak puasa

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di media sosial yang menyajikan sebuah tangkapan layar dari
salah satu artikel dari laman situs detik.com yang berjudul "Sudah Dijamin Masuk
Surga,Pendukung Prabowo Tak Lagi Puasa Ramadhan". Dalam gambar tersebut terlihat bahwa
para demonstran merokok dan menikmati makanan dan minuman di sekitar gedung Bawaslu
saat siang hari.
Setelah ditelusuri, tidak ditemukan ada publikasi artikel terkait pada Senin, 27 Mei 2019 pada
pukul 06:24 Wib pada laman situs detik.com. Gambar yang digunakan adalah hasil suntingan
yang dinarasikan untuk membangun premis yang salah.
Link Counter:
https://news.detik.com/indeks/all/18?
date=05/27/2019&fbclid=IwAR3k0ds83oCArftnySNYeUDviYoNsPkDz7odFEjsmYDDULQZ265AGZzNc4
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/308068913461035
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8. Mahkamah Konstitusi Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah,
Prabowo Bisa Menang

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar hasil tangkapan layar dari situs TribunKaltim dengan judul “Mahkamah Konstitusi
Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah, Prabowo Bisa Menang”. Postingan tersebut
disertai doa agar para hakim MK dapat berlaku jujur, adil, transparan, dan amanah dalam
memutus perkara pilpres 2019.
Berdasarkan penelusuran, judul dari TribunKaltim Minggu, 26 Mei 2019 pukul 06.15 memiliki
judul “Dua Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah,
Prabowo Bisa Menang”. Pembuat status memotong tulisan “Dua Eks Ketua” dalam melakukan
screenshot berita tersebut sehingga subjek yang memberi pernyataan menjadi pihak yang
berbeda. Adapun berita ini berisikan komentar dari pakar hukum dan tata negara Feri Amsari,
mantan ketua MK Mahfud MD, serta mantan ketua MK lainnya Hamdan Zoelva mengenai
kemungkinan berubahnya hasil pilpres 2019 berdasarkan hasil putusan MK.
Link Counter:
http://kaltim.tribunnews.com/2019/05/26/dua-eks-ketua-mahkamah-konstitusi-kompak-sebuthasil-pilpres-2019-bisa-diubah-prabowo-bisa-menang
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9. Penampakan kucing misterius di Ottawa Kanada

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan berupa gambar yang menyebutkan adanya penampakan sejenis
kucing misterius spesiesnya belum ditemukan yang tertangkap kamera di jalanan Ottawa,
Kanada.
Faktanya gambar yang di klaim sebagai kucing misterius ini adalah rekayasa seperti hasil
editing digital photoshop atau sejenisnya. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa pada gambar
aslinya Kucing itu berkaki empat, bukan dua, kucing tersebut bernama Thumbelina dan ia pun
memiliki dua telinga.
Link Counter:
https://imgur.com/7imGZ7o
http://indonesianhoax.blogspot.com/2015/07/google-street-view-menangkap-spesies-kucingberkaki-dua.html
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10. Pohon Zaqqum ternyata ada di Thoif

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa telah tumbuh Pohon Zaqqum
yang disebut sebagai pohon yang berasal dari neraka. Dinarasikan bahwa pohon tersebut
tumbuh di 80 Km dari Mekkah, yaitu kota Thaif. Diketahui bahwa dalam Al-Qur'an, dijelaskan
bahwa buah dari pohon ini akan menjadi makanan penghuni neraka dan jika dimakan akan
membakar wajah serta organ dalam tubuh yang memakannya dan seandainya setitik dari
Zaqqum diteteskan di dunia niscaya akan menghancurkan kehidupan semua penghuninya.
Faktanya, dari gambar yang disajikan dalam informasi tersebut bukan gambar dari Buah
Zaqqum, melainkan gambar dari Bunga Snapdragon. Bunga Snapdragon tersebut akan terlihat
mengerikan seperti tengkorak apabila sudah mati.
Link Counter:
http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/01/heboh-benarkah-ini-buah-pohon-zaqqummakanan-bagi-penghuni-neraka?page=3
https://bibitbunga.com/bunga-tengkorak-snapdragon-yang-mengerikan/
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11. Info Horor Laka Mobil Masuk Pemakaman di Sukorejo

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kabar kecelakaan sebuah mobil avanza masuk ke area pemakaman di Jalan Raya
Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
Banyak yang mengunggah di media sosial kecelakaan itu terjadi karena sang pengemudi
“digoda” makhluk halus.
Faktanya, pihak kepolisian menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada
kaitannya dengan hal-hal mistis berbau horor yang menggemparkan dunia maya. Polisi
memastikan, kecelakaan tunggal itu akibat pengemudi mengantuk, saat melaju dari arah
Malang ke arah Surabaya, hingga oleng ke kiri dan menerobos masuk ke area pemakaman.
Link Counter:
https://www.wartabromo.com/2018/11/29/hoax-info-horor-laka-mobil-masuk-pemakaman-disukorejo/
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12. Gambar Formasi Rombongan Serigala Berjalan di Musim Dingin

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di Facebook unggahan foto rombongan serigala yang sedang berjalan
di musim dingin dan membentuk sebuah formasi, yang diiringi narasi rombongan serigala dibagi
dalam 5 kelompok. 3 serigala yang berjalan paling depan adalah yang tua dan sakit, mereka
berjalan di depan untuk mengatur kecepatan berjalan kelompoknya karena jika mereka di
belakang akan ditinggal. dan 5 serigala berikutnya adalah yang terkuat dan terbaik mereka
bertugas untuk melindungi sisi depan bila ada serangan.
Faktanya setelah ditelusuri foto rombongan serigala yang membuat formasi berjalan di musim
dingin tersebut diambil dari dokumenter BBC yang berjudul Frozen Planet pada tahun 2011.
Serigala betina yang berjalan di bagian paling depan adalah salah satu serigala yang terkuat
dari rombongan tersebut, yang bertugas membelah tumpukan salju untuk memudahkan perjalan
rombongan serigala yang lainnya.
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/wolf-pack-photo/?
fbclid=IwAR27wHn4jPSWcAYYajaqF8_sD-tJu8tQuxRy8pjcjP-wPystuJgehiqZG2M

23

Laporan Isu Hoaks 2 Juni 2019

1. Warna Liturgi Khusus Pada Tri Hari Suci

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar Di media sosial dan media pesan Whatsapp terkait informasi mengenai adanya
ketentuan-ketentuan khusus penggunaan warna-warna tertentu pada pakaian yang
digunakan umat Katolik saat pelaksanaan Tri Hari Suci.
Setelah ditelusuri lebih lanjut. Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) melalui laman resminya
memberikan tanggapannya. Dilansir dari kaj.or.id, Ketua Komisi Liturgi KAJ, Rm. Hieronymus
Sridanto Aribowo Pr menuliskan tiga pernyataan resmi Komisi Liturgi KAJ. Pertama, Komisi
Liturgi KAJ tidak pernah menetapkan warna liturgi untuk pakaian umat beriman yang datang
merayakan Tri Hari Suci (Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah Vigili dan Hari Raya Paskah).
Dua, Komisi Liturgi hanya mengatur busana liturgi untuk para pelayan liturgi dan selama ini
sudah berlangsung dengan baik di paroki-paroki. Dan, tiga, mempersilahkan kepada umat
yang hadir merayakan Tri Hari Suci dengan pakaian bebas, pantas, sopan, rapi, dan
bermartabat.
LInk Counter :
https://www.facebook.com/KAJRadioline/photos/a.1750833825135064/2057047497847027/?
type=3&theater
http://www.kaj.or.id/read/2018/03/28/11745/tanggapan-ketua-komisi-liturgi-kaj-atasberedarnya-hoax-tentang-warna-pakaian-umat-saat-merayakan-tri-hari-suci.php
https://www.hidupkatolik.com/2018/03/28/19455/tanggapan-ketua-komisi-liturgi-kaj-atasberedarnya-hoax-tentang-warna-pakaian-umat-saat-merayakan-tri-hari-suci/
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2. Kepala Anak Sapi Mirip Manusia

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial terkait anak sapi dengan bentuk mirip manusia.
Kelahiran anak sapi yang bentuknya diklaim mirip manusia di Gorontalo tersebut pun dikaitkaitkan dengan isu mistis masyarakat sekitar.
Faktanya menanggapi hal tersebut, Peneliti mamalia LIPI Gono Semiadi menjelaskan
kelainan pada anak sapi yang baru lahir tersebut bisa disebabkan dua faktor, yakni faktor
biologis internal dan eksternal. Faktor internal, Gono menjelaskan, meliputi kelainan genetis
dan kromosom, sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan adanya kontaminasi dan polusi
lingkungan. “Internal salah satunya karena kelainan genetis, karena adanya
ketidakseimbangan saat proses pembuahan dan eksternal kemungkinan adanya kontaminan
yang mempengaruhi pada proses perkembangan embrio tersebut.
LInk Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3935248/hoax-isu-mistis-bumbui-kemunculan-anak-sapi-miripmanusia
https://news.detik.com/berita/3934760/ahli-sapi-mirip-manusia-karena-faktor-biologis-bukanmistis?
utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=detikcom&utm_campaign=cmssocme
d
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3. Ikan mati hidup kembali, setelah ditaruh di air zam-zam

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video yang menyatakan ikan hidup kembali setelah ditaruh di air zam-zam.
Faktanya di dalam video tersebut tidak ada penjelasan bahwa air yang digunakan adalah air
Zam Zam. Pada video asli hanya dikatakan dalam bahasa aslinya bahwa air yang digunakan
adalah air biasa. Pengulangan eksperimen serupa juga menggunakan air biasa. Jadi, bukan
air Zam Zam yang menyebabkan ikan bangun kembali.
Link Counter :
https://www.facebook.com/watch/?v=969305923154425
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4. Terhitung Tanggal 1 Juni 2019 Masyarakat Medan Padang Sumatera Boikot
Bayar Pajak Dan Mengosongkan Saldo di Bank

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto-foto antrian di depan ATM. Foto tersebut dinarasikan sebagai
reaksi masyarakat Medan, Padang dan Sumatera yang melakukan boikot bayar pajak dan
mengosongkan saldo di bank terhitung tanggal 1 Juni 2019. Hal tersebut dilakukan sampai
munculnya keputusan MK.
Adapun foto tersebut bukanlah masyarakat yang memboikot pembayaran pajak dan akan
mengosongkan saldo di bank. Foto-foto tersebut merupakan foto antrian panjang di ATM
Bank BRI, Jl Ahmad Yani, Rantepao, Toraja Utara pada bulan Desember 2017 silam untuk
kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Foto tersebut ditambahkan dengan foto ilustrasi antrian di
bank lain untuk meyakinkan pembaca. Selain itu belum ditemukan sumber kredibel mengenai
masyarakat Medan, Padang, maupun Sumatera secara keseluruhan yang melakukan aksi
boikot pajak dan mengosongkan saldo di bank sejak 1 Juni 2019 lalu.
LInk Counter :
http://makassar.tribunnews.com/2017/12/28/foto-foto-foto-antrean-panjang-di-atm-rantepaotoraja-utara
https://www.gosumbar.com/artikel/serbaserbi/2016/06/12/modus-baru-bobol-atm-uang-ditariktapi-saldo-tak-berkurang

27

5. Kepolisian Thailand Menyayangkan Pernyataan Tito Karnavian

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai kepolisian Thailand yang menyayangkan pernyataan
Kapolri Tito Karnavian. Status tersebut menyatakan bahwa Kapolri Tito membuat sandiwara
terkait insiden pengeroyokan yang dilakukan Brimob pada seorang lelaki di halaman masjid
dengan menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di Thailand.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya sumber kredibel yang menyatakan bahwa
kepolisian Thailand menyayangkan pernyataan dari Kapolri Tito. Adapun, kepolisian
Indonesia tidak mengeluarkan pernyataan apapun yang menyebutkan bahwa kejadian
tersebut terjadi di Thailand. Kejadian tersebut diklaim terjadi di Thailand atas spekulasi dari
netizen yang berkembang sesaat setelah video tersebut beredar. Kepolisian Indonesia sendiri
menyatakan bahwa kejadian viral tersebut terjadi di Masjid Al Huda, Tanah Abang dalam
rangka pengamanan pelaku perusuh atas nama A alias Andri Bibir.
LInk Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4564421/isu-korban-tewas-hoax-polri-jelaskan-soal-brimobpukuli-pria-di-kampung-bali
https://news.detik.com/berita/d-4564059/menelusuri-lokasi-pengeroyokan-oleh-orangberseragam-di-kampung-bali

28

6. Penangkapan dan pengakuan Andri Bibir hanya rekayasa polisi.

Hoaks

Penjelasan :
Andri Bibir menjadi sorotan usai dirinya mengakui bahwa ia adalah sosok yang dipukuli oleh
oknum polisi di sebuah parkiran di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Sebelumnya, sosok tersebut
sempat jadi misteri. Soal pengakuan Andri Bibir, sejumlah opini mulai bermunculan di media
sosial. Seperti salah satunya yang menyebut bahwa pengakuan Andri Bibir hanyalah
rekayasa.
Terkait itu, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal membantah. Ia menyebut tak benar bahwa
pengakuan Andri Bibir rekayasa. Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom
mengatakan banyak hoax yang tersebar di media sosial. Berita itu bertujuan membuat
masyarakat kebingungan memahami kasus Andri Bibir tersebut. Sementara diketahui, A alias
Andri Bibir, yang ditangkap di Kampung Bali, Tanah Abang, sudah ditetapkan sebagai
tersangka oleh polisi. Polisi menyebut Andri berperan mengumpulkan batu agar diberikan
kepada perusuh untuk melempari aparat kepolisian.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4569977/polisi-cari-pembuat-hoax-penangkapan-andri-bibirrekayasa
https://kumparan.com/@kumparannews/isu-rekayasa-andri-bibir-ramai-di-medsos-polrimenepis-1rAPyVGUag4
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7. Dokter Dodi SPOG ditangkap Polisi karena menjadi tim medis dan share
foto-foto aksi 21-22 Mei

Disinformasi

Penjelasan :
Sebelumnya, seorang dokter bernama Dodi Suardi diciduk polisi lantaran mengunggahnya di
media sosial facebook. Beberapa postingan menarasikan tuduhan bahwa penangkapan itu
dikarenakan sang dokter terlibat sebagai tim medis pada aksi 21-22 Mei dan mengunggah
foto-foto aksi. Narasi itu dibuat seolah-olah mengesankan bahwa dokter tersebut ditangkap
lantaran terlibat aksi 21-22 Mei lalu.
Setelah ditelusuri dari berbagai sumber, ditemukan fakta bahwa penangkapan Dokter Dodi
Suardi adalah benar murni disebabkan kasus penyebaran berita hoax tentang seorang
remaja yang tewas ditembak polisi pada aksi 22 Mei. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda
Jabar Kombes Samudi di Mapolda Jabar mengatakan bahwa pelaku ditangkap lantaran
konten unggahannya di Facebook tersebut berunsur hoaks yang dapat menimbulkan
keonaran. Samudi menjelaskan unggahan yang dibuat oleh DS tidak benar. Fakta
sesungguhnya tidak ada insiden yang mengakibatkan remaja 14 tahun tewas. Adapun Dodi
telah mengakui bahwa ia hanya ikut menyebarkan tulisan tanpa diketahui asal-usulnya.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4568113/polda-jabar-ciduk-dokter-yang-unggahsoal-remaja-14-tahun-ditembak-polisi
https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/sebarkan-hoax-polisi-bunuh-pelajar-seorangdokter-diringkus-polisi/full
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8. Harga Tiket Pesawat Garuda Ke Medan Rp 21 juta

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial tentang harga tiket pesawat Bandung-Medan
Rp 21 juta, maskapai Garuda Indonesia.
Setelah ditelusuri,Garuda Indonesia membantah harga tiket penerbangannya mencapai Rp
21 juta seperti diberitakan di media massa.Harga tiket penerbangan Jakarta-Medan yang
dijual Garuda Indonesia sebesar Rp 2,1 juta sesuai tarif batas atas yang ditetapkan
pemerintah. Harga yang ditulis di media massa adalah harga tiket rute Bandung - Medan
seharga Rp 21 juta tapi penerbangannya bukan penerbangan langsung tapi melibatkan
banyak kota sebagai transit yaitu Bandung - Denpasar - Jakarta - Kualanamu dan memutar
jauh sehingga harganya menjadi mahal. Bukan penerbangan langsung. Demikian seperti
dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (31/5/2019).
Link Counter :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3980335/garuda-indonesia-bantah-harga-tiket-bandungmedan-rp-21-juta
https://money.kompas.com/read/2019/05/29/143722526/garuda-indonesia-bantah-jual-tiketbandung-medan-seharga-rp-21-juta
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9. Sudah Ada Tempat Judi Di Arab Saudi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook foto keramaian orang arab yang ditambahkan
narasi setelah bioskop di buka sekarang sudah ada tempat judi di Arab Saudi.
Faktanya foto tersebut merupakan kejuaraan kartu baloot yang pertama di Arab Saudi dan
diselenggarakan di kota Riyadh. Permainan kartu baloot diidentikan dengan perjudian
nyatanya dalam turnamen tersebut tidak ada taruhan uang (judi) dan permainan itu sendiri
hanya untuk sekedar hiburan. Baloot sendiri menjadi permainan populer bagi sebagian
kalangan dan sering dimainkan untuk memeriahkan berbagai acara sosial di Arab Saudi.
Link Counter :
https://bontangpost.id/2018/04/15/36693/bukan-tempat-judi-tapi-turnamen-baloot/
https://www.radartasikmalaya.com/66352-2/
https://turnbackhoax.id/2018/04/07/salah-membuka-lounge-judi-di-arab-saudi-false-openinga-gambling-lounge-in-saudi-arabia/
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10. Foto Putri Raja Salman Berpakaian Adat Bali

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar foto-foto wanita yang memakai baju adat bali diklaim sebagai putri Arab.
Faktanya wanita tersebut seorang pramugari pesawat Arab Saudi yang berasal dari Inggris.
Link Counter :
http://bali.tribunnews.com/2017/03/09/ini-identitas-wanita-cantik-berpakaian-bali-yangdisebut-putri-arab-di-media-sosial
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/09/perempuan-cantik-yang-kenakan-baju-adatbali-bukan-putri-raja-salman-melainkan-pramugari-raja
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11. Perbatasan di Selatan Arab Saudi-Allen Alkhai Desert

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan video di Youtube dengan judul "Location : South of Saudi Arabian
border ....This is not water ... This is Sand ...Yes sand . It’s called Allen Alkhai desert.".
Dinarasikan bahwa tempat di dalam video tersebut terletak di Padang Pasir Allen Alkhai,
Selatan Arab Saudi dan dinarasikan juga bahwa dalam video tersebut bukanlah air, tetapi
pasir. Terlihat dalam video tersebut, pasir seakan akan bergerak seperti air yang
bergelombang.
Faktanya, lokasi video tersebut diambil bukanlah terletak di Selatan Arab Saudi, melainkan
berada di Danau Nahuel Huapi. Danau tersebut tertutup oleh abu Vulkanik dari letusan
Gunung Puyuhue (Chile) yang terletak di Argentina. Abu vulkanik terlihat seperti gelombang
air karena memang dibawah lapisan abu tersebut terdapat air dari Danau Nahuel tersebut.
LInk Counter :
https://www.huffpost.com/entry/nahuel-huapi-lake-volcanic-ash_n_878124?
fbclid=IwAR0SvBVCmgcm7tmQcgcgC2lSzn3rFfaK4t5QPxVnkTMlY9LvyPXk7Jmh0_4
https://www.youtube.com/watch?
v=3eSOsn3BSdk&fbclid=IwAR2TvxC2lqIb7RArkC0GL93rVhJCJfV2Ld28rCj9_80ljl4nODLI3xu
vhRY
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1. Klarifikasi Polisi Thailand Atas Kekerasan Yang Terjadi di Kampung Bali

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video konferensi pers dari aparat Thailand di media sosial. Video tersebut
diberikan subtitle seolah konferensi pers tersebut adalah klarifikasi polisi Thailand atas
kejadian di Kampung Bali. Video tersebut diberikan narasi yang menyalahkan Kapolri Tito
Karnavian yang disebut telah mengkambinghitamkan institusi kepolisian negara lain.
Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan konferensi pers dari polisi imigrasi
Thailand terkait peristiwa penahanan wanita asal Saudi Arabia, Rahaf Mohammed Alqunun
di Bandara Bangkok, Thailand saat mencoba menuju Australia untuk mencari suaka.
Melalui konferensi persnya, Kepala Polisi Imigrasi Thailand Surachate Hakparn
menyatakan bahwa ayah Rahaf membantah telah menyiksa putrinya ataupun memaksanya
menikah. Sang ayah disebut ingin putrinya kembali, namun menghormati keputusan dari
sang anak. Oleh pihak tidak bertanggung jawab, video ini ditambahkan subtitle yang sama
sekali tidak berhubungan dengan pembicaraan aslinya dan disebarkan kembali dengan
narasi yang menyesatkan.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?
v=K8Ucznhlwt4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CWK5d9x9Dfe9Tqn1JefbdnatYu3Kt4ge9X
ivemFd6sNN6KOvGSl16Nys
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/rahaf-alqunun-thailand-admits-saudi-womanseeking-asylum-190107134341294.html
https://internasional.kompas.com/read/2019/01/10/07554131/gadis-yang-kabur-dan-carisuaka-disebut-sebagai-putri-gubernur-di-saudi
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2. Minuman Soft Drinks dapat menyebabkan Batu Ginjal

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar informasi melalui pesan whatsapp yang berisi terkait Ginjal seorang pasien yg
baru diangkat karena mengalami pembengkakan. Dalam ginjal ditemukan banyak sekali
batu/calcium oxalat. Hal itu disebabkan karena pasien ini suka sekali mengkonsumsi soft
drinks.
Setelah ditelusuri lebih lanjut Secara keseluruhan, risiko pembentukan batu dari minuman
soda tampaknya dipertanyakan. Jika benar, risiko ini hanya berlaku untuk asam fosfat yang
mengandung soda, kebanyakan ditemukan dalam soda berwarna gelap, jadi bukan minuman
bersoda secara keseluruhan atau semuanya, hanya yang mengandung asam fosfat saja.
LInk Counter :
https://www.kidneystoners.org/information/does-soda-drinking-cause-kidney-stones/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=id&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF8&u=https://www.webmd.com/kidney-stones/kidney-stones-food-causes%231&edit-text
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3. Perampasan Dan Pembakaran Logistik Pemilu 2019 Di Nduga

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi melalui media sosial facebook tentang Perampasan Dan
Pembakaran Logistik Pemilu 2019 Di Nduga oleh kelompok bersenjata.
Setelah ditelusuri lebih lanjut Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cenderawasih Kolonel
Inf. Muhammad Aidi, yang dihubungi melalui sambungan telepon, membantah hal tersebut Ia
mengakui, hingga kini belum ada informasi lebih detail mengenai hal tersebut karena kondisi
infrastruktur telekomunikasi di sebagian besar wilayah Nduga belum memadai.seluruh logistik
dari hasil pelaksanaan pemilu di Nduga sudah berada di Kota Jayapura Menggunakan
Helikopter.
LInk Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/04/23/16453151/bawaslu-sebut-ada-perampasanlogistik-di-nduga-tni-membantah
https://lintaspapua.com/2019/04/24/bawaslu-papua-sebut-ada-perampasan-logistik-di-nduga/
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4. Gudang Senjata Israel Meledak

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah unggahan video dengan narasi telah terjadi ledakan besar di sebuah gudang senjata
milik Israel;
"ALLAHU AKBAR...Gudang senjata Israel meledak..."
Faktanya video tersebut adalah serangkaian ledakan yang terjadi di sebuah stasiun
penyimpanan kontainer di Pelabuhan Tianjin China pada Agustus 2015. Menurut media
China ledakan diduga berasal dari peti kemas yang berasal dari bahan peledak dan benda
mudah terbakar lainnya.
LInk Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=jCMGly_93mU
http://hoaxataubukan.aregoodmag.com/2016/11/28/beredar-video-yang-disebut-sebagailedakan-besar/
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5. Meminum Air Kemasan Dari Kemasan Kaleng Harus Menggunakan Gelas

Disinformasi

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook terkait minuman kaleng yang terinfeksi urin tikus
yang sudah mengering.
Faktanya sampai saat ini masih banyak orang yang mempercayai begitu saja pesan tentang
bahaya penyakit Leptospirosis yang menyebar lewat minuman kaleng, padahal pesan yang
tidak seluruhnya benar itu sudah beredar sangat lama. DIkutip dari situs pusat informasi
Leptospirosis .org pesan tersebut sudah tersebar pada tahun 2002. Dari informasi tersebut
dibenarkan hanya sebelum meminum kaleng lebih baik kalengnya dicuci terlebih dahulu atau
mengelapnya dengan tisu yang antiseptik. Memang ada resiko terjadinya infeksi tersebut
pada manusia yang menyebar melalui minuman kaleng, tetapi resikonya sangat kecil. Karena
bakteri leptospira membutuhkan media perendaman air yang konstan agar virus dapat
bertahan hidup dan permukaan yang kering dalam waktu lama otomatis akan membunuh
bakteri tersebut.
LInk Counter :

https://bontangpost.id/2018/03/11/33834/hoax-kebersihan-kaleng-minuman-dan-bahayaleptospirosis/
https://www.fimela.com/beauty-health/read/3723910/meninggal-karena-kaleng-soda-kenakotoran-tikus-asli-atau-hoax
http://www.leptospirosis.org/contaminated-food-and-drink/
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6. Tokoh Batman asli adalah dewa yang disembah suku Maya.

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar viral diklaim sebagai patung kuno berasal dari peradaban suku Maya
di mana karakter superhero kontemporer Batman berasal.
Faktanya gambar ini menjadi populer karena dikaitkan dengan artikel tentang dewa Camazotz
atau dewa kelelawar suku Maya. Informasi tentang dewa kelelawar suku Maya memang
benar, tetapi gambar yang digunakan tidak berasal dari mitologi Maya, Itu adalah patung
fiberglass karya seniman kontemporer Kimbal yang dibuat pada tahun 2014.
LInk Counter :
https://www.behance.net/gallery/19712599/Batman-a-travs-de-la-creatividad-mexicana
https://bobo.grid.id/read/081741914/layaknya-batman-sosok-mitologi-suku-maya-iniwujudnya-seperti-kelelawar?page=all
https://hai.grid.id/read/071740966/batman-ternyata-disembah-oleh-suku-maya-kunonamanya-adalah-dewa-camazotz?page=all
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7. Rapat Pleno C1 Kecamatan Plumbon Cirebon Berlangsung Tertutup Saksi
Kubu 02 Dilarang Masuk

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video dengan keterangan Rapat Pleno C1 di Kecamatan Plumbon, Cirebon
berlangsung tertutup, saksi 02 dilarang masuk.
Faktanya menurut Ketua PPK Kecamatan Plumbon, Rahmat Saeful Anwar mengklarifikasi,
para saksi dari semua partai politik sudah di dalam GOR dan sama sekali tidak dipersulit.
LInk Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190515204442-12-395234/pelaku-hoaksrekapitulasi-ppk-di-cirebon-mengaku-kapok
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8. Hayley Williams Meninggal Dunia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai kabar dari kematian vokalis band Paramore asal
Amerika, Hayley Williams yang sempat menghebohkan jagat sosial media.
Melalui akun Twitter pribadinya @yelyahwilliams, Hayley menjelaskan bahwa dirinya baikbaik saja dan membantah bahwa dirinya telah meninggal dunia. Selain itu, dirinya juga
membantah bahwa Paramore sedang melakukan rekaman untuk album keenam. “I’m not
dead (I don’t think) and @paramore are not in the studio right now making our 6th album
(I’m sorry),” kicaunya menjelaskan.
Link Counter:
https://hot.detik.com/music/d-4574993/heboh-hailey-william-dikabarkan-meninggal-dunia
https://twitter.com/yelyahwilliams/status/1133021628567363584?s=19
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9. London Menutup 500 Gereja dan Membuka 423 Masjid Baru

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial informasi yang menjelaskan tentang adanya 500 gereja yang
ditutup dan sekitar 423 masjid baru di London. informasi ini bersumber dari artikel yang
diunggah oleh yournewswire.com yang bermaksud menyulut ketakutan bahwa jumlah para
Muslim di London mulai melebihi pemeluk agama Kristen, dan para pemeluk agama Kristen
akan segera mengungsi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut dalam artikel ini menggunakan riset yang kurang tepat angkaangka yang dipilih dengan metode "pemetikan ceri" dan kesesatan bukti yang tidak lengkap
menghasilkan kesan yang salah dalam hal realitas Inggris saat ini. 500 gereja yang ditutup
merupakan gereja yang dikonversi menjadi rumah pribadi, namun menurut Dr. Peter Brierley ,
seorang ahli terkemuka mengenai statistik agama Inggris dan penulis laporan Statistik Gereja
Inggris, menemukan bahwa London melihat 700 gereja baru antara 2005 dan 2012, dan
bahwa jumlah gereja di Inggris benar-benar meningkat antara tahun 2008 dan 2013.
sedangkan terkait masjid di london banyak masjid Inggris adalah komunitas kecil yang
bertemu di rumah atau bangunan yang diubah. Menurut MuslimInBritain.org, mayoritas masjid
di Inggris adalah bangunan kecil dengan kurang dari 300 anggota.
LInk Counter :
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemetikan_ceri
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=id&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF8&u=https://www.snopes.com/fact-check/london-closes-500-churches-opens-423-newmosques/&edit-text
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10. Kebakaran Di Pasar Kelapa Cilegon

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar video di Youtube dengan judul kebakaran pasar kelapa Cilegon, dalam video
tersebut memperlihatkan sebuah gedung yang terbakar.
Setelah ditelusuri ternyata kebakaran yang terjadi di pasar kelapa Cilegon tidak benar.
Faktanya kebakaran tersebut terjadi di sebuah gedung perguruan tinggi di India pada jumat
(24/5/2019). Sedikitnya 15 siswa dilaporkan tewas akibat luka bakar dan melompat dari
gedung
LInk Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2019/05/24/22320141/kebakaran-gedung-perguruantinggi-di-india-15-orang-tewas?
fbclid=IwAR382zb5wVDwbdAY7vfAMeLd6P4QuQNEPWhtLaZOOf1-7WysMFyDPDOcujI
https://news.detik.com/internasional/d-4565017/kebakaran-tempat-bimbel-di-india-tewaskan20-abg-pemiliknya-ditangkap?fbclid=IwAR0gadZkDWZcLPjjLL5JTddZ6ZqIbjKNCjLTT5fjku1nHavJA065ZkI3sQ
https://www.liputan6.com/global/read/3975798/horor-kebakaran-hebat-gedung-di-india-yangpicu-siswa-melompat-keluar?fbclid=IwAR04StNJv3dbqp_ZkGbuTGn6Ezp_x3V3wJ8t3jjCVRJaSybINW7AkRM4ck
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/309969139937679
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1. Produk Semen Tercemar Limbah B3

Hoaks

Penjelasan :
Telah tersebar informasi di media sosial yang mengatakan bahwasannya ada beberapa
produk semen yang telah tercemar limbah B3 Infeksius yang berasal dari Rumah Sakit dari
seluruh Indonesia yang notabene merupakan limbah medis dari segala jenis penyakit.
Faktanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengklarifikasi isu tersebut
melalui akun resminya. dalam unggahannya dikatakan bahwa Penanganan Limbah medis di
industri semen aman bagi masyarakat karena Tanur pada pabrik semen memiliki suhu
pembakaran sekitar 1.4000-2.000 derajat celcius, dan mampu membunuh kuman sehingga
mencegah penyebaran penyakit, Pabrik semen juga memiliki pengujian kualitas semen yang
ketat sesuai standard Indonesia maupun internasional.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/Bhk3sCenK2W/
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1171
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2. KTP Pelaku Bom Bunuh Diri di Tugu Kartasura a.n Nur Rohman

Disinformasi

Penjelasan :
Pasca ledakan yang diduga bom bunuh diri di pos polisi Tugu Kartasura Sukoharjo, beredar
sebuah postingan yang menampilkan foto KTP atas nama Nur Rohman yang diklaim sebagai
pelaku bom bunuh diri tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa kartu tanda penduduk atas nama Nur
Rohman tersebut bukanlah pelaku dugaan kasus bom bunuh diri di Pos Polisi Kartasura,
Sukoharjo, yang terjadi pada Senin malam tanggal 3 Juni 2019 ini. Faktanya KTP tersebut
adalah milik pelaku bom bunuh diri di Markas Polresta Surakarta, Jawa Tengah yang terjadi
pada pukul 07:45 WIB pada Selasa, 5 Juli 2016 lalu.
Link Counter :
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160705_indonesia_kapolri_bom_sol
o
https://nasional.tempo.co/read/785652/terungkap-pelaku-bom-bunuh-diri-di-solo-bernamanur-rohman
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3. Dua Mobil Pendukung Prabowo Nekat Mudik Susuri Jalan Sawah

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah akun mengunggah foto tangkapan layar sebuah artikel dari salah satu laman situs
berita, tertanggal 2 Juni 2019 dengan judul "Tolak Infrastruktur Buatan Jokowi, Dua Mobil
Pendukung Prabowo Nekat Mudik Susuri Jalan Sawah".
Faktanya, foto tersebut diambil dan telah disunting dari artikel asli berjudul "Mobil Jazz Paksa
Avanza Parkir di Tengah Sawah" oleh jawapos.com pada tanggal 24 Januari 2019 terkait
kecelakaan dua mobil yang terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah. Dengan demikian foto artikel
seolah-olah dimuat oleh okenews (news.okezone.com) yang mengklaim dua mobil
pendukung Prabowo nekat mudik menyusuri jalan sawah setelah menolak infrastruktur
buatan presiden Jokowi adalah tidak benar.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/jpg-today/24/01/2019/mobil-jazz-paksa-avanza-parkir-di-tengahsawah/?fbclid=IwAR2ToEL1r2sYpOj3pqCHuD-Xvkf5px6z79sN6p04CEq221wpFJarySt9BxA
https://news.okezone.com/read/2019/06/03/337/2063404/diserang-hoaks-capture-gambarberita-okezone-hasil-editan?
fbclid=IwAR2YrjhTCdCCdLfb4iPN2VMDggYQpFIgIFHzuNNhPRNTUHR2pyNnV96CLR8
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4. Pengidap Diabetes Tidak Boleh Mengkonsumsi Karbohidrat

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di sosial media mengenai aturan makan bagi pengidap penyakit
diabetes, yakni dengan berhenti mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat.
Dalam postingan tersebut dijelaskan bahwa pengidap diabetes sudah tidak dapat memproses
gula untuk dijadikan energi.
Setelah ditelusuri, dilansir dari detikhealth.com. Menurut Medical Advisor Kalbe Nutritionals dr.
Ervina Hasti W, berita tersebut benar, namun bukan berarti karbohidrat harus dihindari sama
sekali. Ia menjelaskan bahwa karbohidrat terdiri dari 2 jenis, karbohidrat sederhana dan
karbohidrat kompleks. Sehingga karbohidrat kompleks seperti beras merah, gandum,
sayuran, buah-buahan dapat membantu memenuhi kebutuhan karbohidrat harian. meskipun
demikian tetap ingat untuk membatasi jumlahnya agar tidak berlebihan.
Link Counter :
https://lifestyle.okezone.com/read/2016/11/07/481/1534944/penderita-diabetes-tidak-bolehmakan-karbohidrat
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4441498/penyandang-diabetes-tak-boleh-makankarbohidrat-mitos-atau-fakta
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698456/diabetes-tidak-boleh-makan-karbohidrat
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5. Mobil Gerindra Alami Kecelakaan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto sebuah mobil berlogo Gerindra serta bergambar Prabowo-Sandi
mengalami kecelakaan. Foto tersebut disertai dengan narasi bahwa mobil naas tersebut jatuh
dari jembatan layang arah Surabaya. Dipastikan pengemudi dan 3 rekannya meninggal di
tempat.
Berdasarkan penelusuran, mobil tersebut tidak mengalami kecelakaan di jembatan layang
arah Surabaya. Mobil tersebut mengalami kecelakaan di jurang di Dusun Sugro, Andonosari,
Tutur, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada tahun 2016 silam. Keadaan asli mobil tersebut
tidak memiliki bodi berlogo Gerindra maupun gambar Prabowo-Sandi. Mobil tersebut juga
tidak berhubungan dengan partai Gerindra. Mobil tersebut berisi 8 mahasiswa Magister
Psikologi Universitas Gadjah Mada yang berwisata ke Gunung Bromo. Oleh pihak lain, foto
tersebut diedit sedemikian rupa sehingga mobil kecelakaan tersebut berlogo Gerindra dan
bergambar Prabowo-Sandi.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/pulang-dari-bromo-mobil-mahasiswa-ugm-masuk-jurang-2tewas.html
https://www.jawapos.com/jpg-today/07/11/2016/olah-tkp-kecelakaan-maut-mobil-mahasiswaugm-rampung-hasilnya/
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6. Supir Ambulans Gerindra Merangkap Pedagang Warung Yang Dijarah

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah meme yang menyamakan supir ambulans Gerindra yang
diamankan karena membawa batu dalam ambulans serta pedagang warung yang dijarah
oleh massa dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu. Penyebar meme menuduh kedua orang
tersebut adalah orang yang sama dan menyalahkan pemerintah atas “kebohongan” tersebut.
Berdasarkan penelusuran, kedua orang tersebut adalah dua orang yang berbeda dan bukan
orang yang sama. Supir mobil ambulans tersebut bernama Yayan Hendrayana alias Yayan
yang diamankan atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh Polda Metro Jaya. Dirinya
ditugaskan untuk menyopiri mobil ambulans yang disebut membawa batu yang diduga untuk
dilemparkan ke aparat kepolisian. Sedangkan pedagang warung tersebut adalah Pak Usma,
pedagang warung di Jalan KH Wahid Hasyim yang lesu saat diwawancara akibat
dagangannya ludes dijarah massa yang mengamuk. Selain itu penjarahan di warungnya
membuat Pak Usma kehilangan uang tabungannya dan beberapa helai pakaian yang ikut
digasak oleh massa. Oleh pembuat meme, kedua orang yang berbeda tersebut dimiripmiripkan untuk menyebarkan informasi palsu pada publik.
Link Counter :
http://medan.tribunnews.com/2019/05/23/warungnya-dijarah-massa-22-mei-pria-tua-inimenangis-dan-berharap-tidak-ada-lagi-kerusuhan
https://www.youtube.com/watch?v=L5BXhZsEdag
https://www.suara.com/news/2019/05/23/130153/beredar-video-pengakuan-sopir-ambulansgerindra-berisi-batu
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/24/curhat-yayan-sopir-ambulan-milik-gerindrayang-kini-ditahan-saya-belum-dibayar?page=2
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7. Finger heart gesture simbol Salib

Hoaks

Penjelasan :
Telah tersebar informasi di media sosial yang mengatakan bahwasannya simbol "Finger heart
gesture" adalah tren yang dimulai dari Korea Selatan untuk menirukan lambang cinta
menggunakan jari jempol dan telunjuk ternyata itu merupakan simbol Salib.
Faktanya gerakan dibentuk dengan jempol dan jari telunjuk, hanyalah sebuah cara untuk
memamerkan hati di foto, lebih sederhana daripada menyatukan dua tangan dan tidak ada
hubungannya dengan Salib.
Link Counter :
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=id&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF8&u=https://www.huffingtonpost.com/entry/finger-heart-south-korea-pyeongchangolympics_us_5a7dc3a7e4b08dfc93037b3b&edit-text=
https://twitter.com/pyeongchang2018/status/961978144751198208
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8. Sekitar Satu Juta Muslim Uighur Dibunuh di Cina, Luhut: RI Bisa Apa? Kita
Bergantung Pada Cina

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah tangkapan layar artikel dari K0mpasinf0 (blogspot) mengenai
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dirinya disebut menyatakan bahwa
ketergantungan Indonesia dalam bidang ekonomi dan investasi menjadi alasan Indonesia
tidak bisa berbuat banyak untuk menekan China soal dugaan pelanggaran HAM terhadap
suku muslim Uighur di Xinjiang.
Adapun berita tersebut disebarkan oleh K0mpasinf0 (blogspot) yang merupakan sumber tidak
kredibel. Selain itu berita dari K0mpasinf0 tersebut menyalin isi berita dari CNN berjudul
“Diam Soal Muslim Uighur, RI Dinilai Bergantung pada China” yang berisi komentar dari
pengamat politik Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezansyah mengenai
dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dan alasan Indonesia tidak menekan China
terkait hal tersebut. Oleh K0mpasinf0, paragraf pembuka dari berita salinan tersebut dipelintir
seolah hal tersebut adalah pernyataan dari Luhut. Pernyataan pelintiran itu kemudian
dijadikan judul provokatif oleh K0mpasinf0.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218160644-106-354585/diam-soal-muslimuighur-ri-dinilai-bergantung-pada-china
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Laporan Isu Hoaks 5 Juni 2019

1. Kivlan Zein dan Soenarko Bebas Pada Selasa 4 Juni 2019

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa Kivlan Zein dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko
sudah bebas pada hari Selasa, 4 Juni 2019 dikarenakan penangguhannya dikabulkan oleh kepolisian.
Untuk meyakinkan kebenaran kabar tersebut salah satu satu akun Facebook mengunggah video
berdurasi 2 menit 50 detik pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 17:21 WIB, dimana tampak Kivlan Zein dan
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko sedang bersama para penjenguknya. akun tersebut juga
menyertakan narasi “Alhamdulillah … Jenderal purnawirawan Kivlan Zein dan Soenarko. Bebas hari
ini.”
Faktanya, per tanggal 4 Juni 2019 tersangka dugaan makar Kivlan Zein dan Mayor Jenderal TNI (Purn)
Soenarko masih ditahan, karena penangguhan keduanya belum dikabulkan. Hal ini disampaikan oleh
Pengacara Kivlan Zein, Tonin Tachta dan Ferry Firman Nurwahyu, kuasa hukum dari Soenarko. Kepala
Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo juga mengaku belum
mendapat informasi lanjutan perihal permohonan penangguhan penahanan tersebut.

Link Counter:
https://nasional.tempo.co/read/1211875/kivlan-zen-akan-ajukan-penangguhan-penahanan-kepadapolri/full&view=ok
https://www.suara.com/news/2019/06/04/162942/kivlan-zein-dan-soenarko-masih-ditahanpenangguhan-belum-dikabulkan
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2. Presiden Jokowi Akan Impor 10 Juta Warga China

Hoaks

Penjelasan:
Kabar presiden Jokowi akan mengimpor 10 juta warga China kembali mencuat di sosial media.
Beberapa pemilik akun justru mengklaim upaya mendatangkan jutaan warga asing tersebut sebagai
bentuk realisasi dari kerjasama bilateral antara Indonesia dengan China dalam hal ketenagakerjaan.
Dengan demikian kehadiran sepuluh juta warga asing tersebut dikhawatirkan dapat mengancam
keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri.
Faktanya, ini merupakan isu lama yang sering diangkat kembali dan diperdebatkan masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara membantah isu tersebut. "Jadi bohong besar jika
dikatakan akan ada 10 juta pekerja asing asal Tiongkok yang masuk Indonesia... yang dimuat dalam
akun Twitter resmi Kemensetneg, @KemensetnegRI. Presiden Joko Widodo menegaskan, kabar
serbuan 10 juta tenaga kerja China ke Indonesia, merupakan isu semata. Ia memastikan, jumlah
tenaga kerja China yang berada di Indonesia tidak sebanyak itu.
"Nggak ada. Yang ada, kira-kira 23.000 orang" ujar Jokowi dalam pidato Pembukaan Pendidikan Kader
Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung
Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (8/8/2018). Sebanyak 23.000 tenaga kerja Tiongkok itu bukan tenaga
low skill alias pekerja kasar, namun tenaga high skill.

Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-3376443/pemerintah-tepis-isu-10-juta-tenaga-kerja-china-masukindonesia
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/08/10590981/bantah-isu-serbuan-10-juta-tka-china-jokowisebut-hanya-23000-orang
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3. Pemuda Thailand Gunakan Plat Palsu Kepolisian

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah unggahan foto yang bertuliskan "Pemuda Thailand
Gunakan Plat Palsu Kepolisian Thailand Agar Terlihat Gagah Di depan Pacar"
Faktanya Pemuda yang dimaksud bukan berasal Thailand seperti yang dituliskan dalam
postingan tersebut. Pemuda yang menggunakan plat mobil palsu tersebut
Bernama: Kevin Kosasih,
Alamat: Bsd Delations Centro Havana M5/1 RT 05/018 Rawa Buntu Tangerang.
Pria tersebut berasal dari kota bogor dan masih sebagai seorang Pelajar.
seorang pengemudi mobil Fortuner berplat Polri 3553-07, Kevin Kosasih harus berurusan
dengan kepolisian karena mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan di Puncak, Bogor. Kevin
telah mengakui menggunakan plat palsu alias bodong dengan motif agar cepat sampai tujuan
dan terlihat gagah di depan pacar. Pemuda tersebut bukan berasal Thailand seperti yang
dituliskan dan postingan tersebut.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4575526/motif-kevin-bawa-fortuner-pelat-polri-palsu-lancarliburan-gagah-dilihat-pacar
https://kumparan.com/@kumparannews/kevin-kosasih-gunakan-pelat-polri-palsu-agar-gagahdi-depan-pacar-1rCkXMvBkrH
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4. Foto Prajurit Militer Perancis Memanggang Seorang Bocah Mali

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan foto di media sosial yang menggambarkan 2 orang prajurit yang sedang
mengangkat seorang bocah di atas tungku. Postingan tersebut disertai narasi "Pasukan anti
teror Perancis sedang memanggang anak Mali – sebuah negeri muslim di Afrika. Jadi siapa
yang menjadi teroris sejati??".
Setelah ditelusuri, foto tersebut bukan pasukan anti teror Perancis yang sedang
memanggang anak Mali. Foto itu diambil dari cnn.com, soal peristiwa kekejaman oleh
pasukan terjun payung elit Belgia selama misi perdamaian Somalia U.N 1993.
Link Counter :
http://edition.cnn.com/WORLD/9704/17/belgium.somalia/
https://turnbackhoax.id/2015/11/29/hoax-foto-prajurit-militer-perancis-memanggang-seorangbocah-mali/
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5. Sejumlah Media Berikan Rating Bintang Lima ke Film Hanum dan Rangga

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di Twitter sebuah foto yang menggambarkan sebuah media memberikan
rating bintang lima dan sebuah reviewnya ke film Hanum & Rangga, dalam gambar tersebut
terlihat media yang memberikan rating tersebut diantaranya antaranews.com, viva.co.id,
tribunnews.com, kapanlagi.com, detik.com dan republika.co.id.
Faktanya Redaksi situs berita online viva.co.id yang dikonfirmasi Liputan6.com tidak
membenarkan bahwa review yang beredar berasal dari pihak mereka. Hadi Suprapto
Managing Editor viva.co.id mengatakan pihaknya merasa tidak pernah diminta untuk
memberikan rating dan review pada film Hanum & Rangga. Hadi mengatakan pertama kali
melihat postingan tersebut di posting di akun Facebook fanpage film Hanum & Rangga, lalu
pihaknya melayangkan komplain atas klaim sepihak tersebut. Setelah melayangkan komplain
postingan tersebut akhirnya dihapus dan kemudian pihak Hanum & Rangga menyampaikan
permintaan maaf.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3690545/cek-fakta-benarkah-sejumlah-mediaberikan-rating-bintang-lima-ke-film-hanum-dan-rangga
http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/15/kantor-berita-antara-bantah-beri-rating-bintanglima-film-hanum-rangga
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6. Pesan Berantai Novena Bunda Teresa

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah pesan berantai tentang Bunda Teresa. Pesan tersebut
berisikan penerima pesan ini telah menerima novena dari Bunda Teresa pada tahun 1952,
yang mengklaim bahwa nasib baik akan bersama dengan orang-orang yang menyebarkan
pesan ini.
Adapun pesan berantai ini adalah hoaks. Dikonfirmasi dari situs resmi Mother Teresa of
Calcutta Center www.motherteresa.org, pesan berantai tersebut adalah palsu. Mereka juga
turut menghimbau bahwa pesan berantai atau doa berantai semacam ini dapat menciptakan
ketakutan dan mengurangi keimanan umat Katolik kepada Tuhan yang mencintai kita semua.
Oleh karena itu, apabila menerima pesan sejenis, diharapkan untuk tidak menyebarkannya
kepada pihak lain. Pesan berantai ini sendiri telah beredar dengan tahun yang berbeda-beda
dan membuat kepanikan bagi penerimanya.
Link Counter :
https://www.motherteresa.org/08_info/Chain.html
https://www.hoax-slayer.com/mother-teresa-novena-chain-email.shtml
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7. Video berisi Virus “Dance of the Pope”

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah pesan himbauan untuk berhati-hati ketika menerima pesan
berisi video yang berjudul “Dance of the Pope”. Video tersebut adalah virus yang menghapus
semua isi handphone penerimanya. Informasi ini disebut telah diedarkan di radio Australia.
Berdasarkan penelusuran, isu serupa sudah pernah beredar dengan variasi nama virus
“Dance of the Hillary”. Selain itu tidak ada rilisan resmi dari perusahaan anti virus terkemuka
seperti McAfee, AVG, dan lainnya mengenai virus tersebut. Dikutip dari Express.co.uk,
seorang anggota dari Support Team Whatsapp telah menyatakan bahwa informasi ini adalah
hoaks dan bukan berasal dari WhatsApp, abaikan pesan ini dan jangan mengirimnya kembali.
Link Counter :
https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/570182/WhatsApp-Users-WarningDance-of-the-Pope-Virus-Wipe-Delete-Phone?fbclid=IwAR3DDfU1NJMlCLUKBysIxMFnPp1ezfwnTNOQdFP502Ds1bmkY4LVIcmgJc
https://www.hoax-slayer.net/dance-pope-phone-virus-hoax/
https://www.facebook.com/IndoHoaxBuster/posts/1458100584255413?
__xts__[0]=68.ARDTYlVV_T-JKJJMjRrL5M0_4VVZi1tpdDZLEMIAFdv8oeDhICTgp40RS9dX_Ahebpo-GaeCVliaESpFr4fCoApbn8BtRsBDVtKC1XuEIaEaVhY5OHAXWKSUmCWpx7svxuGc4qKVae7EyrR37_pCFi
T3OLVFqNZemN5lJp540-MpFaPhUXcAsrV8vyxNjqSu0CWilccdN_bWau5XSifX3UtGXMqc9KlZRyvP1eKOPNqOiBN2MIa503VESrGflyzHftI6UAtAwgpmGMJjaToeXQ6QgIhGEZ3dVXEUdfabonrdF4y96w67XzmW5HezJJiKGeXotBIFsJlE3bu3qKzOAHt&__tn__=-R
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8. Foto Pria Bersama 13 Istri Sedang Hamil Bersamaan

Hoaks

Penjelasan :
Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan foto seorang pria bersama 13 istrinya yang
tengah hamil. Dalam unggahan yang ramai di media sosial menyebutkan pria tersebut
berasal dari India, namun ada juga yang menyebutkan berasal dari China.
Setelah ditelusuri, cerita tentang seorang pria yang memiliki 13 istri yang hamil bersamaan
tidak jelas nama dan lokasinya.
Jika dilihat dari keaslian gambar, nampak jelas gambar adalah hasil manipulasi digital. Terlihat
lokasi dalam gambar berada di dalam studio foto. Jumlah wanita sebenarnya ada 14, namun
gambar seorang pria ditempel sedemikian rupa sehingga menutupi wanita ke-14.
Link Counter :
http://wartakota.tribunnews.com/2016/07/25/inilah-foto-pria-bersama-13-isteri-sedang-hamilbersamaan
https://www.hoaxes.id/2016/05/1-suami-dengan-13-isteri-semua-hamil-bersamaan-wow.html
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Laporan Isu Hoaks 6 Juni 2019

1. Putih Telur Dapat Mengobati Luka Bakar

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi kesehatan di media sosial mengenai cara mengobati luka bakar dengan
putih telur. Cara ini disebut telah digunakan dalam pelatihan petugas pemadam kebakaran.
Caranya adalah dengan menaruh bagian yang terluka di bawah aliran air hingga rasa panas
mereda, kemudian oleskan putih telur diatas luka. Cara ini disebut ampuh dikarenakan putih
telur merupakan collagen alamiah.
Adapun informasi ini adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Penggunaan putih
telur dalam pengobatan luka bakar tidak direkomendasikan oleh ahli kesehatan dan dapat
menyebabkan infeksi pada korban. Selain itu, tidak ada informasi kredibel tentang pelatihan
penggunaan putih telur sebagai obat luka bakar bagi petugas pemadam kebakaran. Para
petugas kebakaran dan petugas medis dilatih untuk menggunakan air dingin mengalir dalam
pertolongan pertama pada luka bakar untuk kemudian ditutupi dengan kain bersih.
Link Counter :
https://www.hoax-slayer.net/spurious-first-aid-advice-message-eggs-for-treatment-of-burns/
https://web.archive.org/web/20120315152406/https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/articl
e/000030.htm
https://www.alodokter.com/obat-luka-bakar-alami-dan-pantangan-mengatasi-luka-bakar
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2. M. Apriandy, S.IP Caleg Dapil 2 Tanjung Pinang Timur Dapat 800 juta Dari
Proyek RSUD TPI Buat Modal Nyaleg

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di Facebook foto M. Apriyandy, S.IP caleg dapil 2 Tanjung Pinang Timur
yang berlatar belakang sebuah rumah sakit dan dalam foto tersebut juga ditambahkan tulisan
Miris!! memanfaatkan jabatan orang tua untuk meraup untung dari proyek pembangunan
RSUD TPI M. Apriyandy, S.IP lumayan dapet 800 juta dari proyek RSUD TPI buat modal
nyaleg.
Faktanya M. Apriyandy mengatakan dua akun tersebut mengunggah foto dan tulisan yang
tidak benar yang isinya menyebutkan bahwa dirinya mengambil keuntungan atas
pembangunan RSUD Kota Tanjung Pinang. M. Apriyandy menduga bahwa fitnah tersebut
mengandung unsur politik karena saat ini dirinya adalah Caleg DPRD Kota Tanjung Pinang.
Dia meminta pihak Polres Tanjung Pinang untuk segera mengusut dan menindak lanjuti
pelaku yang menyebarkan informasi tersebut.
Link Counter :
https://lintaskepri.com/polisi-selidiki-akun-penyebar-fitnah-terhadap-putra-walikotatanjungpinang.html
https://hariansiber.com/fitnah-anak-walikota-dua-akun-fb-di-lapokan-ke-polisi/
http://m.batamtoday.com/berita125423-Viral-Meme-Anak-Wali-Kota-Tanjungpinang-RaupUntung-dari-Proyek,-Polisi-Buru-Pemilik-Akun-Facebook-Yanda-Alfian.html
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3. Foto Kebiadaban Tentara Israel Lindas Anak Kecil Palestina Pakai Tank

Hoaks

Penjelasan :
Warganet dihebohkan dengan beredarnya gambar sosok mayat anak-anak yang berada di
dekat panser atau tank berlogo Israel.
Pada sejumlah foto di bumbui dengan keterangan atau caption “Kebiadaban Israel Terhadap
Palestina”.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan gambar asli yang mirip posisi mayat, namun tak
memuat adanya panser. Foto tank dan mayat dipastikan berbeda lokasi. Foto tank itu sempat
muncul di berita halaman irannewsview.com. Sedangkan gambar mayat dimuat di laman blog
smfdiario.blogspot.com Tahun 2009. Gambar anak seperti dilindas tank Israel adalah hasil
penggabungan dua gambar yang berbeda.
Link Counter :
http://www.iranreview.org/content/Documents/Israel-Ranked-World-s-Most-MilitarisedNation.htm
http://smfdiario.blogspot.com/2009/01/no-es-la-guerra-es-un-genocidio.html?m=1
https://www.piah.com/hoax-foto-kebiadaban-tentara-israel-lindas-anak-kecil-palestina-pakaitank/
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4. Presiden Jokowi Sudah Tak Dihargai Dunia Internasional

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah artikel blogspot memuat berita yang menuding dunia internasional sudah tidak
menghargai Presiden Jokowi karena ketahuan berbohong dan tidak jadi berpidato di
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Paris, Prancis. Dijelaskan saat Jokowi
hendak berpidato setelah Obama, tiba-tiba semua kepala negara meninggalkan ruangan. Hal
tersebut menunjukkan Jokowi sudah tidak dihargai dunia internasional.
Isu tersebut adalah isu lama dan tidak benar tudingan terkait sejumlah kepala negara tidak
menghargai Jokowi dengan meninggalkan ruangan saat beliau akan berpidato. Faktanya
Presiden Joko Widodo batal berpidato di Forum Mission Inovation di Konferensi Tingkat Tinggi
Perubahan Iklim bertajuk Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB atau United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP21) di
Paris, Perancis pada tahun 2015 lalu. Hal ini dikarenakan pengaturan acara yang dihadiri oleh
berbagai kepala negara itu dinilai berlangsung tidak tertib. "Karena tidak ada pengaturan dari
pihak panitia, terdapat lebih dari 10 kepala negara/kepala pemerintahan yang siap bicara,
antara lain presiden Jokowi, PM UK, PM Jepang Presiden Meksiko, Presiden Brasil, Presiden
Chile dan lain-lain. Semua kepala negara memutuskan untuk tidak bicara karena
ketidaktertiban pengaturan acara ini," jelas Kepala Staf Presiden Teten Masduki dalam
keterangan tertulisnya.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151203200726-134-95883/acara-tak-tertibjokowi-batal-pidato-di-satu-forum-ktt-iklim
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5. Polwan Dibentak dan Dihukum oleh Warga Tionghoa

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah video yang memperlihatkan seorang polwan yang sedang dimarahi oleh seseorang
(perempuan) beredar luas dan menjadi viral di berbagai media sosial. Berdasarkan isi
percakapan video terdengar permintaan maaf polwan tersebut terhadap perempuan bernama
Hongcin. "Buat Ibu Hongcin, saya minta maaf sudah memanggil nama sebelumnya, saya
tidak sopan sudah memanggil nama tanpa panggilan Ibu, dan kepada liting Satu Nusantara,
saya minta maaf sebesar-besarnya, karena tidak sopan kepada Ibu Hongcin," Oleh karena
nama Hongcin, beberapa netizen mengklaim perempuan yang memarahi polwan tersebut
adalah warga Tionghoa.
Faktanya, isu ini merupakan isu lama yang diangkat lagi. Setelah ditelusuri Hongcin ternyata
adalah nama dari seorang polwan yang bertugas di Polda Sumatera Barat. Bripda Hongcin
bertugas sebagai staf Direktorat Sabhara Polda Sumatera Barat. Sebagai orang kelahiran
Sumbar, nama Hongcin jelas tak lazim. Bripda Hongcin menjelaskannya namanya berasal
dari kata Hongkong dan Cina. Nama tersebut diberi oleh ayahnya dikarenakan pada saat
dirinya lahir pada hari Selasa tanggal 1 Juli 1997 bertepatan dengan peristiwa kembalinya
Hongkong ke Cina, setelah dijajah sekian lama oleh Inggris. Ia juga mengakui bahwa ada
polwan yang di marahinya karena tidak menunjukkan hirarki senioritas terhadap dirinya.
"Yang bersangkutan tidak ada hirarki, karena di institusi kepolisian harus memegang teguh
hirarki antara junior dengan senior..." Jadi kabar polwan dibentak dan dihukum oleh warga
Tionghoa adalah tidak benar.
Link Counter :
http://medan.tribunnews.com/2017/02/25/heboh-video-polwan-dihukum-karena-panggilhongcin-tanpa-gelar-ibu-ternyata?page=4
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6. Bocah Korban Penculikan Ditemukan Dalam Peti Berisi Es

Disinformasi

Penjelasan :
Pengguna media sosial di Indonesia beberapa waktu lalu dihebohkan dengan foto, video,
serta kisah bocah korban penculikan yang ditemukan orang tuanya dalam peti berisi es.
Ternyata setelah ditelusuri foto, video, dan kisah jenazah bocah yang viral tersebut bukanlah
korban penculikan. Bocah tersebut adalah korban tenggelam di rumah seorang kerabatnya di
Guangdong, Tiongkok. Oleh si kerabat, jasad anak itu dibawa ke rumah orangtuanya. Agar
jasadnya tak membusuk karena pengaruh cuaca musim panas, bocah malang itu dimasukkan
dalam kotak es.
Link Counter :
https://amp.suara.com/news/2017/07/20/163719/berita-bocah-diculik-dan-dikembalikan-pakaipeti-es-ternyata-hoax
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7. KPU RI Akui Prabowo Sandi Menang 5.3 Juta Suara Dari Jokowi Ma'ruf
Amin, Prabowo Menang

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di beberapa media sosial sebuah postingan foto yang bertuliskan " kpu ri akui
prabowo sandi menang 5.3 juta suara dari jokowi ma'ruf amin, prabowo menang".
Faktanya KPU RI Akui Prabowo-Sandi Menang 5,3 Juta Suara dari Jokowi-Ma'ruf tetapi
perolehan suara itu hanya di daerah Jawa barat. Berbeda dengan apa yang dituliskan dari
postingan tersebut, karena tulisan ini tidak disertakan dengan nama tempat atau daerah yang
mereka unggul tersebut. Hal ini dapat membangun premis setiap orang yang membacanya
menyimpulkan secara keseluruhan dan dapat menyimpulkan sendiri tentang apa yang
mereka lihat dan mereka baca.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/05/16/605/2056579/kpu-ri-akui-prabowo-sandi-menang5-3-juta-suara-dari-jokowi-ma-ruf-di-jabar
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8. Pria Pengguna Baju PKI Bebas dan Tidak Ditangkap

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial dua gambar yang menampilkan seorang pria berbaju palu arit sedang
mengarahkan ponselnya kepada seorang wanita. Foto tersebut diberikan narasi bahwa pria
ini merupakan PKI yang bebas dan tidak ditangkap oleh aparat yang sibuk menangkap ulama,
netizen, serta BPN 02.
Adapun foto ini merupakan sebuah meme yang telah menyebar sejak 2014 silam. Meme
tersebut menampilkan cara pemasaran yang tidak biasa, yakni dengan memasang QR code
pada bagian pinggul dari baju terusan seorang panitia wanita. Adapun logo palu arit pada baju
pria yang sedang melakukan scan QR code tersebut dipelintir dan dibuat narasi bahwa pria
tersebut adalah kaum komunis yang bebas dan tidak ditangkap oleh aparat.
Link Counter :
https://twitter.com/humansoflate/status/1060115481431040000?lang=en
https://me.me/i/ero-ww-com-y-gana-22115679
http://motivateusnot.com/2014/06/27/marketing-for-men-youre-doing-it-right/
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Laporan Isu Hoaks 7 Juni 2019

1. Lahirnya Bayi Dajjal Bermata Satu di Israel

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di beberapa platform media sosial yang memperlihatkan seorang bayi
bermata satu dan tanpa memiliki hidung. Salah satu akun Youtube memberikan narasi pada
video yang diunggahnya tersebut bahwa bayi bermata satu itu adalah Dajjal yang terlahir di
Israel. "Telah lahir seorang bayi bermata satu di Israel yang diduga adalah sang Dajjal"
Setelah ditelusuri diketahui bahwa bayi yang dimaksud mengalami cyclops syndrome atau
yang biasa disebut cyclopia. Cyclopia disebabkan oleh paparan radiasi di dalam rahim atau
faktor lainnya seperti faktor genetik, faktor masuknya zat kimia tertentu pada ibu hamil,
bahkan pengalaman traumatis saat masa kehamilan. Sebagian besar bayi dengan gangguan
ini tidak bisa bertahan hidup. Mereka biasanya memiliki cacat berat lainnya, termasuk cacat
jantung serius. Adapun salah satu contoh kasus ini terjadi di Mesir. Dengan demikan klaim
bayi bermata satu yang merupakan Dajjal dan dilahirkan di Israel adalah informasi yang tidak
benar.
Link Counter :
https://kumparan.com/utomo-priyambodo/penyebab-dan-cara-mencegah-kelahiran-bayibermata-satu
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151007161038-255-83484/bayi-di-mesir-lahirdengan-satu-mata-di-kening
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2. Foto Pengungsi Suriah

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto pengungsi yang diklaim merupakan foto pengungsi Suriah.
Unggahan foto tersebut disertai dengan narasi "Mohon share & doakan mereka. Semoga
ribuan pengungsi suriah ini bisa selamat. Aamiin"
Setelah ditelusuri, foto yang digunakan pada postingan bukanlah foto pengungsi Suriah. Foto
tersebut merupakan foto tentang pengungsi Palestina. Jadi, klaim pada narasi foto tersebut
adalah salah.
Link Counter :
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa%E2%80%99s-commissionergeneral-firmly-reiterates-need-unhindered-humanitarian
https://turnbackhoax.id/2016/05/08/hoax-foto-pengungsi-suriah/

70

3. Titik di Huruf J Pada Tulisan Jazz di Mobil Honda Jazz Mengandung Berlian

Hoaks

Penjelasan :
Beredar broadcast dan postingan di media sosial mengenai kandungan berlian yang berada
di font huruf Jazz di mobil Honda Jazz.
Karena kabar tersebut, tanda '.' (titik) pada huruf "J" seringkali hilang karena ulah orang yang
menyebarkan informasi sesat tersebut.
Kabar tersebut pun langsung dibantah oleh pihak Honda.
"Informasi tersebut salah. Sebab, bahan yang digunakan murni plastik yang kemudian diberi
warna tertentu agar terlihat menarik", ujar Rio Hartoyo, Sales Executive Authorized Dealer
Honda.
Link Counter :
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/misteri-berlian-mobil-jazz#
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/312826552985271
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4. Ketua MK Mau Diganti Disaat Belum Menyelesaikan Tugas Besarnya

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai isu pergantian ketua MK. Pergantian tersebut dilakukan
ketika kasus yang ditangani MK saat ini, yaitu gugatan paslon 02 ke MK belum diselesaikan.
Status media sosial tersebut turut menyalahkan Jokowi yang dianggap berlaku curang. Status
ini juga melampirkan artikel berita berjudul “Akan Diganti, Ketua MK Arief Hidayat Minta Maaf”
sebagai bukti dari status tersebut.
Adapun berita yang dirilis Merahputih.com tersebut adalah berita pada bulan April 2018 lalu,
jauh sebelum Pilpres 2019 maupun situasi pasca Pilpres 2019. Arief Hidayat sendiri
merupakan mantan ketua MK periode 2015-2017 dan 2017-2019. Arief tidak memiliki hak
dipilih kembali sebagai ketua MK sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3a UU MK dan Pasal 2 Ayat 6
PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Saat ini
sendiri, yang menjabat sebagai ketua MK periode 2018-2020 adalah Anwar Usman melalui
pemungutan suara oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam periode kepemimpinannya di MK
jugalah Anwar menerima pendaftaran sengketa dari pasangan capres-cawapres nomor urut
02 Prabowo-Sandi.
Link Counter :
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190524173846-4-74988/prabowo-daftar-gugatannanti-malam-ketua-mk-jamin-independen
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/02/13504891/permohonan-maaf-arief-hidayatsetelah-tak-jabat-ketua-mk
https://merahputih.com/post/read/akan-diganti-ketua-mk-arief-hidayat-minta-maaf
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/02/12383111/terpilih-jadi-ketua-mk-ini-profilanwar-usman?page=all
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5. Ribuan Umat Muslim Rohingya Myanmar Dibakar Hidup-Hidup

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai foto-foto tubuh manusia yang terbakar. Oleh penyebarnya,
foto tersebut diklaim sebagai muslim Rohingya Myanmar yang dibakar hidup-hidup.
Berdasarkan penelusuran, foto tersebut bukanlah kejadian pembakaran muslim Rohingya.
Foto tersebut merupakan korban ledakan truk berisi bahan bakar yang terjadi di Kongo pada
tahun 2010 silam. Truk tersebut terbalik di jalan raya Kongo sehingga meledak dan
menewaskan 220 orang.
Link Counter :
https://www.indiatoday.in/fyi/story/rohingya-muslims-burnt-alive-fact-check-story-congo1039744-2017-09-07
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6. Lelaki Ini Sombong Dengan Kekayaannya Dan Ketampanannya Diuji Oleh
Tuhan Hingga Tubuhnya Dipasangi Alat Khusus Untuk Bertahan Hidup

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook foto seorang pria yang di bagian tubuhnya
menempel sebuah benda, dalam foto tersebut ditambahkan narasi “lelaki ini sombong dengan
kekayaannya dan ketampanannya dia diuji tuhan hingga tubuhnya harus dipasangi alat
khusus agar bertahan hidup. Kini dia membaktikan hidup demi masyarakat. Sebarkan! jangan
berhenti dikamu! agar dapat menjadi hikmah”.
Setelah ditelusuri foto tersebut adalah Robert Downey Jr pemeran Tony Stark dalam film Iron
Man yang sedang dirias oleh make-up artist Jamie Kelman. Piranti yang dipasang di dadanya
itu juga tidak menunjukan sang lelaki tersebut sedang sakit atau sedang bertahan hidup.
Link Counter :
https://bontangpost.id/2018/04/12/36459/riasan-tony-stark-jadi-hoax/
https://equator.co.id/riasan-tony-stark-jadi-hoax/
https://www.kelmanstudio.com/
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7. Foto Presiden Kroasia Menggunakan Bikini

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di Twitter foto wanita yang terlihat menggunakan bikini yang diiringi narasi
Going viral bikini photos of Croatian President, akun tersebut mengatakan dalam foto wanita
yang memakai bikini tersebut adalah Presiden Kroasia.
Faktanya dilansir dari gmanetwork.com, wanita dalam foto tersebut bukanlah Presiden
Kroasia Grabar Kitarovi. Foto wanita berbikini dalam gambar tersebut adalah Coco Austin
yang merupakan istri dari Rapper Ice-T yang diambil pada tahun 2009 saat Coco Austin
sedang berlibur di Miami bersama suaminya.
Link Counter :
https://style.tribunnews.com/2017/07/24/beredar-foto-presiden-kroasia-pakai-bikini-di-pantaiini-kebenarannya
https://www.gmanetwork.com/news/hashtag/content/549829/croatian-president-s-bikiniphotos-impress-and-fool-the-internet/story/
http://belitung.tribunnews.com/2018/07/12/foto-presiden-kroasia-pakai-bikini-di-pantaiternyata-hoax-ini-faktanya
https://dunia.tempo.co/read/894171/foto-foto-liburan-seksi-presiden-kroasia-ternyata-hoax
https://bontangpost.id/2018/07/12/43777/presiden-kroasia-berbikini-ternyata-salah-orang/
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8. Republika: Ketua KPU Imbau Masyarakat Hormati Hasil Pemilu Walau
Banyak Kecurangan

Disinformasi

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan informasi yang dipelintir oleh orang yang tidak
bertanggung jawab dengan memanipulasi konten dari Republika yang sengaja diedit dengan
kata-kata " Ketua KPU Imbau Masyarakat Hormati Hasil Pemilu Walau Banyak Kecurangan".
Faktanya tulisan aslinya merupakan " Ketua KPU Imbau Masyarakat Hormati Hasil Pemilu
2019 "
Link Counter :
https://republika.co.id/berita/nasional/politik/psd63s409/ketua-kpu-imbau-masyarakat-hormatihasil-pemilu-2019/tradisi-ramadhan?
fbclid=IwAR0fYD_HpsN1eeh4DV7ur8ibs7AXpJGaR6wY6xLSy8570_knRLOtXEAYeoU
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Laporan Isu Hoaks 8 Juni 2019

1. Foto Obama Kecil Bersama Bung Karno

Hoaks

Penjelasan :
Beredar foto anak lelaki mirip dengan Obama kecil sedang bersalaman dengan Presiden
Soekarno.
Faktanya anak tersebut bukanlah Obama waktu kecil melainkan Adi Nasution bersama
adiknya, Ida Nasution. Foto tersebut diambil pada saat lebaran tahun 1962 di ruangan depan
Istana Negara.
Link Counter :
https://id.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://inet.detik.com/cyberlife/d-3544256/heboh-foto-obama-cilik-salaman-dengan-soekarno
https://www.brilio.net/wow/beredar-foto-mirip-obama-kecil-bersalaman-dengan-bung-karnobenarkah-170701q.html#
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2. Makan Kepiting Dan Madu Dapat Menyebabkan Keracunan

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi kepiting
secara bersamaan dengan madu dapat menyebabkan keracunan.
Faktanya, madu merupakan salah satu asupan sehat yang sering disebut sebagai
"superfood" karena memiliki berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan di dalamnya. Hal
tersebut dijelaskan oleh Jansen Ongko, MSc, RD selaku Pakar nutrisi dalam artikel kesehatan
pada laman situs health.detik.com. Beliau menyebutkan bahwa banyak pesan berantai yang
menyebutkan tentang bahaya mengkonsumsi madu dengan beberapa makanan dan
minuman, termasuk madu dengan kepiting tersebut. Beliau menanggapi bahwa informasi
tersebut adalah tidak ada yang benar. Tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa
mengkonsumsi madu dan makanan tertentu dapat merusak organ tubuh. Selain itu, madu
juga bersifat mudah dicerna, jadi baik dan aman untuk dikonsumsi semua kalangan, termasuk
anak-anak dan beliau juga mengatakan bahwa madu bisa menjadi sumber karbohidrat yang
baik.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3434837/makan-kepiting-campur-madu-bisabikin-keracunan
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3. Keracunan Ice Yang Di Dalam nya Ada Kaki Katak

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di Media sosial Facebook sebuah gambar seorang anak kecil yang sedang
berbaring dan sebuah ice cream yang tergigit sebagian dan terlihat sebuah kaki hewan,
dalam postingan tersebut diiringi narasi hati-hati di duga bocah ini keracunan es tadi yang
melihat mohon 1 detik saja komen amiin semoga bocah ini selamat amiin saya bersumpah
akan bagikan gambar ini ucapan adalah doa!
Faktanya setelah ditelusuri foto tersebut juga pernah diunggah oleh situs 9gag.com yang
berjudul this frog ice cream, dalam postingan tersebut terlihat anak kecil yang tidak diketahui
entah anak tersebut tertidur, pingsan atau meninggal. Gambar yang diunggah pada situs
9gag.com juga mendapat banyak komentar salah satunya ada yang menganggap lelucon dan
ada yang mengidentifikasi sebagai foto hasil olah digital. Dugaan tersebut muncul sebab ice
cream yang telah tergigit tapi kaki kataknya yang muncul dan masih utuh.
Link Counter :
https://www.jpnn.com/kementan/news/keracunan-setelah-makan-katak-dalam-es-krim
https://bontangpost.id/2018/04/05/35892/hoax-katak-di-dalam-es-krim/
https://www.radarcirebon.com/katak-di-dalam-es-krim.html
https://9gag.com/gag/a889K86/this-frog-ice-cream
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4. Unta Berkaki Dua

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di platform Youtube yang berjudul vidio unta berkaki dua yang
menghebohkan, dalam video tersebut terlihat unta yang memiliki kaki dua. Dalam video
tersebut unta yang dipelihara di gurun pasir menurut para ahli mengalami cacat dari lahir
karena beberapa faktor sehingga unta itu memiliki kaki dua dan menurut seseorang yang
memeliharanya memang dari lahir berkaki dua namun unta tersebut tidak kehilangan
keseimbangannya layaknya unta nor1mal.
Faktanya foto tersebut sudah banyak tersebar di situs luar negeri yang merupakan informasi
yang salah. Foto unta yang ada dalam video tersebut telah dimanipulasi terlebih dahulu. Foto
asli dapat kita temukan di situs aol.com dengan menggunakan kata pencarian Pakistan camel
lalu kemudian pilih image dalam gambar yang asli unta tersebut ternyata berkaki empat.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/penasaran-unta-berkaki-dua.html
https://search.aol.com/aol/image;_ylt=Awr9IkvDavtcx0EA0gJpCWVH;_ylu=X3oDMTB0NjZjZz
ZhBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?
q=pakistan+camel&s_it=searchtabs&v_t=comsearch-b#id=31&iurl=https%3A%2F
%2Fcamel4all.files.wordpress.com%2F2013%2F01%2Fdsc05169.jpg&action=click
https://bontangpost.id/2018/04/27/38148/penasaran-unta-berkaki-dua/
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5. Semua karyawan PT HJ Busana Tidak Terima Bingkisan 1 Toples Nastar
Dikarenakan Merasa Terhina Semua Dilempar Sampai Berserakan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial yang mengabarkan kejadian karyawan PT HJ Busana tidak terima
diberikan bingkisan 1 toples nastar oleh perusahaan sebagai pengganti dari THR.
Faktanya buruh perusahaan PT HJ Busana sudah mendapatkan THR sejak tanggal 27 Mei,
dan kue kering yang dibuang sebagian buruh bukanlah "pengganti THR", melainkan hanya
bingkisan setelah diberikannya THR, namun buruh tersebut kecewa karena bingkisan yang
diberikan tidak sebanyak tahun kemarin.
Link Counter :
https://wow.tribunnews.com/2019/06/03/viral-puluhan-buruh-lempar-bingkisan-kue-dariperusahaan-tak-terima-hanya-dapat-1-toples-nastar?
page=all&fbclid=IwAR2VcqDIQal2baOR7HIPUVHu1SohEsbpXevaG7u9og0xdFcKNTNalEnhrc
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6. Video Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia Ditendang dan
Dikeroyok Mahasiswanya

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial pemukulan dan pengeroyokan terhadap Dr. Digahayu
Lantara Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UMI,Fahmi
Sambila mengatakan bahwa tidak ada pengeroyokan dan pemukulan terhadap Wakil Rektor
II. Fahmi juga menjelaskan bahwa Wakil Rektor II hanya terpeleset saat hendak mengambil
pengeras suara dari salah satu mahasiswa. Selain itu Presidium Ikatan Alumni Mahasiswa
Makassar Sudharmawan SH mengatakan bahwa berita tersebut hoaks. Sudharmawan juga
menjelaskan bahwa video tersebut di crop dan hanya mengutip gambar yang memperlihatkan
seolah-olah terjadi pemukulan padahal yang sebenarnya terjadi Wakil Rektor II Dr.Dirgahayu
Lantara hanya terpeleset.
Link Counter :
http://makassar.tribunnews.com/2018/04/13/video-wr-ii-umi-dikeroyok-viral-begini-penjelasanketua-senat-fakultas-teknik
https://sulawesion.com/2018/04/presidium-ilummi-sesalkan-berita-hoax-mahasiswa-pukul-wrii-umi/
https://mediaharapan.com/ilummi-kutuk-penyebar-berita-hoax-mahasiswa-pukul-wr-ii-umi/
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7. Wahana Paling Ekstrim di Dunia

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan video di media sosial yang menyajikan tayangan mengenai adanya
wahana-wahana yang ekstrim di sebuah tempat hiburan yang tidak sebutkan lokasinya
dimana. Dalam tayangan tersebut terlihat beberapa wahana yang sangat ekstrim dan tidak
masuk akal karena dilihat dari resiko yang sangat tinggi.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa video tersebut adalah potongan dari dari film
pendek yang berjudul "The Centrifuge Brain Project 2012". Film pendek tersebut dibuat oleh
Till Nowak dengan menggunakan campuran animasi yang nyata dan animasi digital. Beliau
terinspirasi membuat film tersebut berdasarkan daya tarik masa kecilnya terhadap wahana
aneh yang tidak ada sebelumnya. Beliau mengumpulkan rekaman video mengenai wahana
dan menggunakan animasi digital untuk membuat wahana terlihat nyata.
Link Counter :
https://www.hoaxes.id/2019/06/video-wahana-ekstrim-di-taman-hiburan-palsu.html
https://www.youtube.com/watch?v=RVeHxUVkW4w
https://www.imdb.com/title/tt2005369/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
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8. Kecelakaan Beruntun di Tol Pemalang akibat 2 Arah Akibat Kelalaian Dari
Pengatur Lalu lintas

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di beberapa media sosial tentang video kecelakaan di Tol Pemalang yang menyalahkan
para petugas lalu lintas dalam kecelakaan tersebut dengan caption " Mimpi buruk, Kecelakaan
mengerikan terjadi di jalan Tol Pemalang yang dari awal searah tiba2 dibuat 2 arah...resikonya begini...,
hati2 dlm mengemudikan mobil bila tiba2 tol diubah jadi 2 arah…
Faktanya Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Agus Triatmaja membantah petugas kepolisian
salah koordinasi di lapangan. Kecelakaan terjadi karena kelalaian ulah pengemudi sendiri. "Kami
tegaskan lagi, bahwa kejadian kecelakaan ini akibat dari pengemudi truk yang tidak bisa
mengendalikan kendaraannya. Dan saat ini sedang ditangani oleh Satlantas Polrestabes Semarang".
Kombes Pol Agus menambahkan, kecelakaan ini bermula saat truk nomor Polisi E-9872-E yang
dikemudikan oleh Budiyono warga Banyuwangi berjalan dari arah selatan (eks gerbang tol Tembalang)
ke arah utara (Jatingaleh) tidak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak 7 kendaraan lain yang
sedang dalam kondisi contra flow.

Link Counter :
https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2019/06/05/viral-hoax-kecelakaan-karambol-karenacontra-flow-di-tol-semarang-ini-penjelasan-polda-jateng/?fbclid=IwAR0wADiye1IkRXhmqHKcUO2dgzpna4ad25GMULPg-JdCoPZ8Gr9cbewI3A
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/4ba5090b-polisi-klarifikasi-hoaks-kecelakaanberuntun-di-ruas-tol-semarang?fbclid=IwAR0GCuMR0f-o1tzXXV1GHMhOGCXqwISQuAkNIIDMLHxoua8BWjhTvLe73Q
https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2019/06/05/viral-hoax-kecelakaan-karambol-karenacontra-flow-di-tol-semarang-ini-penjelasan-polda-jateng/?fbclid=IwAR0wADiye1IkRXhmqHKcUO2dgzpna4ad25GMULPg-JdCoPZ8Gr9cbewI3A
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9. Peserta Pesta Bugil Di Pantai Dimakan Piranha

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menampilkan foto kerumunan orang di tepi pantai
yang tengah diserang seekor ikan piranha ganas. Dalam postingan tersebut mengklaim
bahwa gambar tersebut merupakan dokumentasi dari kegiatan pesta bugil di sebuah pantai
saat bulan Ramadhan.
Setelah ditelusuri, gambar tersebut bukanlah berasal dari peristiwa yang nyata. Gambar
tersebut merupakan cuplikan dari film berjudul “Piranha 3D” yang telah beredar sejak tahun
2012. Di dalam film tersebut memang mengisahkan mengenai keganasan ikan piranha yang
menyerang manusia.
Link Counter :
https://movieweb.com/bloody-new-piranha-3d-images-turn-the-water-red/
https://turnbackhoax.id/2016/06/30/hoax-peserta-pesta-bugil-di-pantai-dimakan-piranha/
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10. Taharrush, Budaya Pemerkosaan Massal Kuno Ala Bangsa Arab Menyebar
ke Eropa

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menyatakan imigran timur tengah invasi secara
besar-besaran ke Eropa membawa sebuah tradisi arab bernama "Taharrush Gamea" atau
budaya pemerkosaan massal kuno ala bangsa Arab.
Faktanya, Taharrush adalah bahasa frase Arab yang baru populer untuk perbuatan oknum
pemerkosaan massal. Di negara Inggris juga terjadi dan disebut Gang-Rape. Di Indonesia,
disebut perkosaan massal, di Perancis namanya tournantes. Tidak ada dari sejarah Arab
yang menyebutkan budaya perkosaan massal menjadi tradisi, baik sebelum atau sesudah
peradaban Islam menyebar di daerah Arab.
Link Counter :
https://www.huffpost.com/entry/sexism-isnt-an-arab-cultural-practice_b_9022056
https://turnbackhoax.id/2016/06/28/hoax-taharrush-budaya-pemerkosaan-massal-kuno-alabangsa-arab-menyebar-ke-eropa/
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Laporan Isu Hoaks 9 Juni 2019

1. Struk Bukti Transaksi Tol Jadi Jaminan Mendapatkan Asuransi

Hoaks

Penjelasan :
Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan sebuah kabar yang viral di media sosial yang
menyatakan bahwa struk bukti pembayaran (transaksi) tol adalah jaminan bagi pengguna
jalan tol untuk mendapatkan asuransi jika terjadi kecelakaan. Dijelaskan juga struk tersebut
jadi jaminan biaya derek gratis apabila kendaraan bermasalah.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Corporate
Communication Department PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Irra Susiyanti. Selain itu, terkait
derek gratis juga tidak membutuhkan struk bukti tol.
"Jika pengguna jalan tol mengalami masalah dengan kendaraannya, fasilitas diberikan tanpa
harus menunjukkan struk bukti transaksi tol," ujar Irra.
Link Counter :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4579271/awas-kabar-hoax-struk-tol-dipakaiklaim-asuransi
https://twitter.com/OFFICIAL_JSMR/status/1137292395488219136
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2. Pemerintah Australia Terbitkan Perangko Bergambar Ahok

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan dimedia sosial yang memberitakan bahwa pemerintah Australia
menerbitkan perangko bergambarkan Ahok.
Faktanya setelah ditelusuri disitus auspost.com.au (situs untuk mencari koleksi perangko
Australia) terdapat sebuah gambar yang menyerupai perangko Ahok tersebut. Disitus tersebut
terdapat keterangan yang bisa mengupload foto sendiri untuk ditempatkan dalam lembar
perangko tersebut. Selain itu dubes Australia untuk Indonesia, Paul Grigson memberikan
klarifikasi terkait perangko tersebut.
Link Counter :
https://shop.auspost.com.au/pack-and-post/personalised-stamps
http://kupang.tribunnews.com/2017/06/05/benarkah-australia-terbitkan-perangko-bergambarahok-begini-komentar-dubes-australia-paul-grigson
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3. Koalisi 02 Kerahkan Buzzer Serang AHY dan SBY

Hoaks

Penjelasan :
Viral di media sosial Facebook berita tentang koalisi 02 kerahkan Buzzer serang Agus
Harimurti Yudhoyono dan Susilo bambang Yudhoyono
Setelah ditelusuri, juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade,
membantah tuduhan politisi Partai Demokrat. Andi Arief yang menyatakan adanya serangan
buzzer pendukung paslon 02 yang melancarkan berbagai fitnah pada partai Demokrat dan
keluarga Ketua Umum Partai Demokrat SBY.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=LigJKJiQBDw
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/07/bpn-bantah-kerahkan-buzzer-serang-sbydan-demokrat
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4. 10 Orang Meninggal Terseret Ombak di Pantai Sawarna Banten

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan video di platform Youtube yang memberikan informasi mengenai 10
orang korban meninggal karena terseret ombak di Pantai Sawarna, Banten. Dalam video
tersebut terlihat beberapa jasad korban meninggal yang sudah diamankan oleh warga dan
polisi setempat.
Faktanya, kejadian tersebut bukan terjadi di Pantai Sawarna, melainkan terjadi di Pantai
Dusun Sinar Laut, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung pada hari Kamis, 6 Juni 2019 dan jumlah korban yang meninggal adalah 5
orang, bukan berjumlah 10 orang.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/3984479/5-orang-tewas-terseret-ombak-pantai-sinarlaut-saat-libur-lebaran?fbclid=IwAR0iMgL_7tzUOXNqmvqZgov5r0UeKc2jU0PeyV7PBR6JhJTx9s1AHCmbrw
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190606191349-20-401462/lima-remaja-tewasterseret-ombak-di-pantai-katibung-lampung?
fbclid=IwAR35jGV0oJJ_47StQTjLfIOMIxGUR59UrB6ebevvMwMpXeYyqNtVfO_YDV8
https://amp.kompas.com/regional/read/2019/06/08/13084161/5-pelajar-tewas-terseret-ombaksaat-berenang-di-pantai?
fbclid=IwAR394CYmDF9K0GGCyCZ34iunpBGYBcYofx6fYN2PixXgwY43FX9fpiSvMIU
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5. Tokoh Gadis kecil “Masha” dalam TV kartun Masha And The Bear telah
meninggal 21 tahun yang lalu akibat dimakan beruang

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar cerita dibalik film popular anak-anak “Masha And The bear yang telah meninggal 21
tahun yang lalu akibat dimakan beruang.
Faktanya Masha and The bear adalah sebuah film seri kartun yang diproduksi oleh
perusahaan Animasi Rusia Animaccord Animation Studio. Seri kartun ini berdasarkan dari
dongeng klasik Rusia.
Link Counter :
https://medium.com/thrive-global/you-should-not-be-afraid-to-change-industries-words-ofwisdom-with-dmitriy-loveyko-of-animaccord-18fe0dec559b
https://www.thelist.com/145416/the-untold-truth-of-masha-and-the-bear/
https://russian-crafts.com/russian-folk-tales/masha-bear-tale.html?
fbclid=IwAR1T_QF4VR994z-3ljVYg9ho-yOw7Rw41hfwlHnG8Ob65O7SZI8IJdKo9eY
https://sputniknews.com/russia/201507271025088435/?fbclid=IwAR0z24jh9rhr6znjcDHKeJd01gHExC5W6JnM87xsGWiwKualOawnQQLlGg#ixzz3yuXaQW7b
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6. Pasien Rumah Sakit Takalar Tidak Ditangani Hingga Bayi Dalam Kandungan
Meninggal Dunia

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan dimedia soaial pada platform facebook yang membrikan informasi
mengenai pasien yang tidak ditangani di rumah sakit Takalar (RSUD Hadji Padjonga Daeng
Ngalle). Sehingga bayi dalam kandungan ibunya meninggal dan dimintai pembayaran Rp. 8
juta karena berkasnya tidak lengkap.
Faktanya pihak management RSUD Hadji Padjonga Daeng Ngalle (RSUD HPDN) Takalar
memberikan klarifikasi bahwa tidak benar pasien di RSUD HPDN Takalar tidak ditangani.
Dalam postingan itu pasien telah terpasang infus dan telah berada diruang perawatan. Ini
artinya penangan awal telah dilaksanakan pihak rumah sakit. Humas RSUD HPDN juga
membantah kalau pasien dan keluarganya dimintai biaya Rp.8 Juta dan cenderung menjadi
fitnah bagi RSUD HPDN. Info bahwa pasien akan dimintai pembayaran hanya dari tetangga
pasien di ruangan pasien dirawat.Humas RSUD HPDN menegaskan bahwa Bidan Ponek
tidak pernah meminta biaya apapun dari pasien.
Link Counter :
https://indotimnews.com/klaim-hoax-soal-pasien-tak-terlayani-hingga-bayi-dalam-kandunganmeninggal-dunia-ini-klarifikasi-manajemen-rsud-hpdn-takalar/
https://sulselberita.com/2019/06/02/diserang-berita-miring-di-medsos-rsu-hpdn-takalarlakukan-klarifikasi-nitizen-langsung-hapus-postingan/
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7. Lahar Panas Keluar dari Perut Bumi di Austria

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook telah mengunggah salah satu video yang memperlihatkan semburan
lahar panas. Pengunggah dalam narasinya mengklaim hal tersebut terjadi di Austria.
Faktanya kejadian dalam video tersebut adalah lahar panas yang tumpah akibat letusan
gunung berapi Kilauea di Hawai pada Mei tahun 2018 lalu, bukan di Austria.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180507193145-269-296394/hawaii-pulau-cantikyang-35-tahun-banjir-lava-panas?
fbclid=IwAR1WnZy4cfVbW33aCPmjE8tfAuiDd5xC0ScpLs9FozmtjtRV8FGeb6W3Tus
http://bogor.tribunnews.com/2018/05/07/ngeri-video-lahar-panas-tumpah-ke-tengah-jalandan-rumah-warga-di-hawaii?
fbclid=IwAR10bACr84p4xFklTpVM6mFSUrO_CNJWmNHw4qCObjb87ECS2VBTFH5fzhM
https://dunia.tempo.co/read/1086828/letusan-gunung-kilauea-hawaii-lava-cair-tumpah-kepermukiman?
fbclid=IwAR1sjDArSGyIfmdysqA2IN1vauJ8dg1uc6vH6cuiicm0QbxJzAnbGePBBWw
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8. Cumi - Cumi Raksasa di Pulau Seram - Maluku

Disinformasi

Penjelasan :
Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video penemuan bangkai hewan air berupa
cumi-cumi raksasa yang mati terdampar di pesisir pantai Dusun Hulung, Desa Luhu,
Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.
Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan kejadian lama pada tahun 2017 silam.
Namun hewan yang terdampar tersebut bukanlah cumi-cumi melainkan bangkai ikan paus.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3498275/kkp-bukan-cumi-bangkai-hewan-raksasa-di-malukuternyata-paus
https://www.jawapos.com/jpg-today/11/05/2017/geger-penemuan-cumi-cumi-raksasaternyata/
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9. Foto Bapak Soeharto Naik KRL

Disinformasi

Penjelasan :
Viral di media sosial foto pria tua sedang duduk di KRL. Dari foto, pria itu terlihat duduk
seorang diri di kursi prioritas KRL.
Banyak yang menyebutkan bahwa pria tersebut adalah presiden ke-2 RI Soeharto.
Setelah ditelusuri, pria yang tengah duduk dalam KRL tersebut adalah Harry Soedjiono,
seorang mantan jurnalis, bukan bapak Soeharto seperti yang ramai dibicarakan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/4048683/terungkap-ini-sosok-pria-mirip-soeharto-di-krl
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Laporan Isu Hoaks 10 Juni 2019

1. PT. Dirgantara Indonesia Telah Dijual ke Pemerintah China

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi yang mengklaim pemerintah Indonesia telah menjual PT Dirgantara
Indonesia ke Pemerintah China.
Dijelaskan pula bahwa dengan ditandatanganinya pelunasan pembayaran dari pemerintah
China kepada pemerintah Indonesia maka secara resmi kepemilikan PT Dirgantara Indonesia
berpindah tangan menjadi milik Pemerintah China.
Faktanya, kabar tersebut tidak benar (hoaks). PT Dirgantara Indonesia termasuk industri
strategis yang diatur oleh UU No 16 Tahun 2012, dimana kepemilikannya sepenuhnya
dikuasai oleh negara dan dilarang dijual kepada pihak asing manapun.
Kepala Biro Humas PT Dirgantara Indonesia menegaskan bahwa 100 % saham PT
Dirgantara Indonesia masih milik Pemerintah RI."Saat ini PT DI sedang menjalin kerja sama
dengan Airbus sebagai pihak luar negeri bukan perusahaan dengan perusahaan China,"
tegasnya lagi.

Link Counter :
https://jpp.go.id/cek-fakta/305567-kepemilikan-saham-pt-dirgantara-indonesia-ke-chinaadalah-hoax?
fbclid=IwAR2gxxzoDurCAewar2tZTbhxkb6ppAH2UMibLyGTAD_N0JggpsIoJW4uyF8
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2. Hasil Penyadapan Mabes Polri tentang Rencana Densus 88 untuk
Melakukan Penangkapan Perwira TNI Aktif

Hoaks

Penjelasan :
Beredar broadcast informasi terkait dengan hasil penyadapan mabes polri tentang rencana
densus 88 untuk melakukan penangkapan perwira TNI aktif. Surat di broadcast tersebut
mengatasnamakan Wakadensus 88.
Faktanya Divisi humas Mabes Polri membantah informasi tersebut. Selain itu Wakadensus
88, Brigjen Pol Martinus Hukom tidak pernah menempuh program pendidikan Magister
Hukum dan tidak pernah mengirimkan pesan tersebut.

Link Counter :
https://www.instagram.com/p/Byef96iphd-/?
igshid=1da96d5bxmpgb&fbclid=IwAR2q6sdsqeNl71ywJ9N9_9RMliy0pqmflWfhz1zDMZ44lrs0zMpmVRMn1Y
https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/a.658387904190069/2763974263631412/?
type=3&theater
https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-apresiasi-analisa-evaluasi-direktorat-penegakkan-hukumbnpt.html?fbclid=IwAR0nUm3cGhXTwCJNDM3beCQLQ1Oa0w5UVBNeyvvSr6DqYOjX3NXwZrTAg8
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3. Diabetes Kering dan Basah

Hoaks

Penjelasan :
Masyarakat Indonesia mengkategorikan diabetes kedalam dua jenis, yaitu diabetes kering
dan diabetes basah.
Faktanya dalam dunia medis, tidak ada istilah diabetes kering atau pun basah. Secara
umum diabetes terdiri dari beberapa macam, yakni diabetes tipe 1 yang biasanya terjadi di
usia anak-anak, tipe 2 atau diabetes melitus yang diderita orang dewasa biasanya
disebabkan karena gaya hidup tidak sehat, dan diabetes gestasional yang dapat terjadi
selama kehamilan. Adapun yang selama ini dianggap orang sebagai diabetes basah
sebenarnya adalah diabetes melitus.

Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/17/11/07/oz23ff284-diabetes-basahdan-kering-mana-yang-lebih-berisiko
https://lifestyle.kompas.com/read/2015/04/02/080000023/Tak.Ada.Diabetes.Kering.atau.Basa
h
https://www.alodokter.com/tidak-ada-yang-namanya-diabetes-kering-atau-diabetes-basah
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4. Rekaman video seorang pria dua kali tersambar petir tetapi masih Hidup

Hoaks

Penjelasan :
Diunggah sebuah rekaman video berdurasi 1.55 menit yang menampilkan seorang pejalan
kaki tersambar petir. pada judul videonya ditulis Seorang pria nampak terekam dalam CCTV
tersambar petir dua kali namun masih hidup. Sambaran petir itu membuatnya terjatuh dua kali
di tanah.
Faktanya video seorang pejalan kaki tersambar petir tersebut adalah hasil digital editing.
Diketahui Ketika memperlambat video dan membaginya dalam beberapa frame dalam format
gambar (jpeg), terlihat disana bahwa sambaran petir pertama dan kedua, posisi sekitarnya
serupa. Tidak hanya itu, secara logika, kilatan cahaya besar seperti halnya Petir harusnya
menjadi besar dan berkilauan ketika direkam oleh kamera, dan hal itu menyebabkan kamera
menjadi sedikit blur atau tampak putih. Tetapi di video ini tidak demikian.

Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=_MVO6vNA_hg
http://indonesianhoax.blogspot.com/2015/01/seorang-pria-terekam-cctv-tersambar-petir-duakali-masih-hidup.html
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5. Wanita di Aceh Utara Jadi Korban Kejahatan dan Dibuang Dari Mobil

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi melalui media sosial Facebook dan juga pesan berantai
Whatsapp bahwa seorang wanita telah menjadi korban kejahatan di wilayah Tanah Pasir,
Kabupaten Aceh Utara. Menurut pesan yang beredar, seorang wanita telah menjadi korban
kejahatan dan dibuang dari mobil Xenia.
Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, informasi yang tersebar melalui
Facebook dan Whatsapp tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta. Pasalnya, melansir dari
antaranews.com, Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kapolsek Tanah
Pasir Iptu Mulyadi mengatakan menurut hasil pemeriksaan menyebut bahwa gadis tersebut
bukanlah korban kejahatan. "Yang benar, korban keluar dari rumahnya, sesampai di Simpang
Dama, tiba-tiba pingsan saat jalan kaki, lalu dibawa ke Puskesmas Lhoksukon dan saat ini
sudah dijemput keluarganya," pungkas Iptu Mulyadi.

Link Counter :
https://aceh.antaranews.com/berita/80914/kabar-gadis-di-aceh-utara-dibuang-dari-mobilhoaks
https://penanegeri.com/wanita-yang-pingsan-di-pinggir-jalan-di-aceh-utara-bukan-korbankejahatan/44807/?fbclid=IwAR0Qvo8fO3QTLB0lBJcsfEPkJCozi0QcjA8qHM7Js598Av8_xS2XEjHh1E
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6. Chat Driver Ojek Online di Cilacap Yang Mendapat Order Dari Seseorang
Yang Diduga Narapidana Nusakambangan

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah tangkapan layar berisi chat seorang driver ojek online di Cilacap, Jawa Tengah,
yang mendapat order dari seseorang yang diduga narapidana (napi) di Pulau
Nusakambangan, viral di media sosial.
Kepala Lembaga Pemasyarakat (Kalapas) Batu Nusakambagan Erwedi Supriyatno
mengatakan bahwa tidak ada napi di Nusakambangan yang melakukan pemesanan ojek
online.Menurut Erwedi hal itu tidak mungkin dilakukan napi. Chat yang beredar luas di dunia
maya tersebut diduga dilakukan oleh seseorang yang iseng.

Link Counter :
https://jateng.uri.co.id/read/58459/2019/06/viral-chat-napi-nusakambangan-minta-diantarkabur-oleh-driver-ojol-kalapas-orang-iseng?fbclid=IwAR3asSqPU2xeqpcuDpx_nxQY4W5sa5jaEHrTPnBgL6twmtcmN08gc0yFaw
https://m.liputan6.com/hot/read/3977324/viral-driver-ojol-diduga-dapat-orderan-dari-napiyang-ingin-kabur-dari-nusakambangan?fbclid=IwAR3DYcAjBzeuhCdTkh3KdUTC3jHLwiD_gbDSy0WsceVzmQl9zxF0vWqFlo
https://www.gridoto.com/read/221746362/viral-driver-ojol-dapat-orderan-dari-napinusakambangan-kepala-lapas-masa-mau-kabur-naik-ojol?
fbclid=IwAR2K1ltC6m_NklIGjjyqq36JMuBJP5heJUzghMb2lDv_2SZlXTC_4PKRneo#!%2F
https://regional.kompas.com/read/2019/06/02/09000471/viral-chat-driver-ojek-online-dapatorder-dari-napi-nusakambangan-ini?fbclid=IwAR0YBUMjby7t8cGlV9SW2b1isNJoxmMvO0LYQtBBH53E_YpsYnvup5-Qzg
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7. Logo Nu Warga Nahdliyin Rindu Khilafah

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial facebook tentang acara konferensi khilafah
dengan memakai logo NU warga Nahdliyin rindu khilafah.
Faktanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai telah melakukan aksi pemalsuan dengan
memasang spanduk salah satu badan otonom NU, Pagar Nusa, pada Muktamar Khilafah
2013 HTI di Jakarta, Ahad (2/6)sebagai tanda dukungan terhadap berdirinya negara khilafah.
Sekretaris Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Sumedang menegaskan, spanduk yang
dipasang berderet dengan spanduk-spanduk milik HTI tersebut adalah bentuk pemalsuan
yang sama sekali tak terkait dengan PCNU Sumedang.

Link Counter :
http://www.nu.or.id/post/read/44989/nu-kecam-spanduk-palsu-pagar-nusa-di-muktamarkhilafah-hti
https://www.youtube.com/watch?v=Q8xvXf7uHeM
http://www.muslimoderat.net/2017/11/hti-mencatut-logo-dan-nama-nu-pada.html
http://liputanislam.com/tabayun/hti-catut-logo-nu/
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8. KPU Panik, Semua Data BPN, TNI, PKS, IPB & ITB Semua Memenangkan 02

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial pada platform Facebook memuat unggahan yang inti pesannya,
KPU sedang mengalami kepanikan karena data BPN, TNI, PKS, IPB & ITB semua
memenangkan 02.
Dari hasil penelusuran diketahui TNI, IPB dan ITB secara institusi atau kelembagaan tidak
pernah merilis data yang memenangkan Pasangan Capres – Cawapres Prabowo – Sandi.
Hanya BPN dan PKS yang data perhitungannya memenangkan pasangan tersebut. Selain itu
berdasarkan penelusuran juga, tidak ditemukan berita atau informasi yang mengatakan KPU
panik, dan KPU sendiri telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 sesuai
dengan Undang-Undang Pemilu Pasal 413 ayat (1).

Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pr30iz428/ksad-tni-ad-tidak-miliki-datapemilu?
fbclid=IwAR0E2EVZctd1UtNBay1ERtuolMtKgXgyeowkJK1zHWY0Cq8PRugFsRpvTQk
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3940555/ipb-bantah-keluarkan-hasil-survei-terkaitpilpres-2019?
fbclid=IwAR0BjjB82nTd9F2DXrYIVN8dliYl1rmFFMD34hF_JIPF4IWgLe2gmTzlAUw
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190420125848-32-388013/forum-alumni-itb-lepastangan-soal-situs-jurdil-2019?fbclid=IwAR1BOxNT5zbs18bVUKuNrzFocDhZKTXI8JPCGoz8perI9hHi1IlUv678iU
https://tirto.id/kpu-memang-boleh-umumkan-hasil-rekapitulasi-suara-sebelum-22-mei-dTlW?
fbclid=IwAR03cLerdlZOEZKyVAUl6gYqPfqL0OeuG87ah4JRuzraevEofRRRU6byg14
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9. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Ancam Akan Sumpal Mulut Polisi Pakai
Granat

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di salah satu media online yang memuat judul “Warga Takbiran di Usir
Polisi, Gubernur Sumut Marah Besar: Kau Larang Lah, Kusumbat Mulutmu Pakai Granat”.
Pemprov Sumut membantah isu yang beredar di media online dan viral di media sosial
tersebut. Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pemerintah
Sumatera Utara, Fitriyus mengatakan, bahwa berita yang beredar tersebut adalah bohong
(hoaks). Ia juga meminta agar berita itu tidak dipercaya, agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman.

Link Counter :
https://kabarmedan.com/cek-fakta-gubernur-sumut-ancam-sumbat-mulut-polisi-dengangranat-hoaks/
https://www.instagram.com/p/Byc330WFG9a/
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10. Pemprov DKI Habiskan 14 Miliar Untuk Bus Mudik Gratis

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta menggelontorkan anggaran hingga Rp. 14 miliar untuk menyewa bus mudik
gratis. Disebutkan pula, dana sebesar itu untuk menyewa sebanyak 300-an bus dengan
pemudik sebanyak 17.427 orang.
Terkait hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit
Widjatmoko, menjelaskan bahwa anggaran tersebut (yakni sampai Rp. 14 miliar) tak hanya
untuk sewa bus tetapi juga untuk menyewa truk sepeda motor dengan total 62 truk (36 truk
arus mudik dan 26 truk arus balik), pajak, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara
(mudik gratis). Sehingga, anggaran untuk sewa bus saja sebesar Rp. 11,4 miliar,” terang
Sigit.

Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4580067/pemprov-dki-luruskan-informasi-soal-mudik-gratisanggaran-sewa-bus-rp-114-m
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/09/15592671/anggaran-mudik-gratis-pemprovdki-dipertanyakan-ini-penjelasan-dishub
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11. Makan Gratis di Sepanjang Jalan Perusahaan Rokok Sukun

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial pada platform facebook yang memberikan
informasi makan gratis di sepanjang jalan Perusahaan Rokok (PR) Sukun.
Faktanya Corporate Communication Manager Sukun Group Deka Hendratmanto
memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.Deka Hendratmanto
mengatakan memang ada keramaian tetapi pertunjukan ketoprak yang akan digelar di
lapangan Persil Gebog. Di acara tersebut menyediakan makanan namun hanya ada 13 bakul.
Tidak seperti yang diinformasikan di sepanjang jalan PR Sukun.

Link Counter :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10215958389886690&set=a.1371302676699&type=3&theater
https://www.murianews.com/2018/07/14/145464/jangan-percaya-informasi-makan-gratis-disepanjang-jalan-pr-sukun-gebog-hoax.html
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12. Tragedi Tanah Terbuka Saat Sedang Berdansa

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook telah mengunggah sebuah video dengan narasi saat sedang
berdansa, tiba-tiba tanah terbuka dan beberapa orang di salah satu bar di Israel tersebut
tertelan masuk ke dalamnya.
Faktanya, video tersebut merupakan video runtuhnya sebuah banguanan berlantai dua
saat sebuah pesta pernikahan sedang dirayakan di gedung Versailles Wedding Hall, yang
berlokasi di Talpiot, Jerusalem, Israel pada tanggal 24 Mei 2001. Tragedi ini menyebabkan 24
orang meninggal dunia termasuk dua orang anggota keluarga dari pihak mempelai. Selain itu
lebih dari 380 orang dinyatakan luka-luka didalam tragedi runtuhnya bangunan tersebut.

Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/2001/may/25/israel
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/24/newsid_4530000/4530071.stm
https://www.foxnews.com/story/israeli-wedding-turns-tragic-killing-at-least-24-in-banquet-hallcollapse
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1. Bendungan Benanga Jebol Di Samarinda

Hoaks

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial "Bendungan Benanga Jebol Di Samarinda", dan
berdampak Banjir.
Faktanya setelah ditelusuri, bahwa menurut Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Vendra
Riviyanto Bendungan Benanga itu jebol adalah Hoaks, sampai sekarang Bendungan masih
tergolong aman.
Link Counter :
http://kaltim.tribunnews.com/2019/06/09/lawan-hoax-bendungan-benangan-jebol-kapolrestasamarinda-perintahkan-viralkan-bendungan-aman
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2. Keju olahan dengan bahan kimia sulit untuk meleleh

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai keju olahan yang mengandung bahan
kimia akan sulit untuk melelah dibanding dengan keju asli tanpa bahan kimia. Terlihat di
gambar yang disertakan bahwa keju dengan bahan kimia tidak meleleh dan menjadi hitam
saat dibakar.
Faktanya, hal tersebut adalah keliru. Keju lembaran tidak meleleh meski dipanaskan
dengan suhu tinggi, hal tersebut tidak membuktikan bahwa keju mereka palsu. Keju itu tetap
sehat untuk dimakan. Hanya saja, kandungannya memang bukan 100 persen keju murni
seperti buatan rumahan. Dilansir dari snopes.com, apabila ada zat kimia didalam sebuah
keju, maka akan jauh lebih mudah untuk meleleh karena adanya garam chelating dan hal-hal
seperti asam sitrat yang membantu memecah protein, sehingga akan lebih mempermudah
keju untuk meleleh.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150323155543-262-41224/tak-meleleh-kejulembaran-bukan-keju-sungguhan
https://www.snopes.com/fact-check/fake-real-food-tests/
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3. Suplemen sintetis terbakar! Suplemen alami tidak akan!

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai video yang memperlihatkan suplemen
sintetis yang terbakar saat dipanggang didalam oven.
Faktanya, hal tersebut adalah keliru. Dilansir dari snopes.com, hal tersebut dibantah dan
disebut hanya omong kosong, karena sebagian besar suplemen sintetik identik secara
kimiawi dengan suplemen alami. Pihak snopes.com telah menanyakan kebenaran video
terkait pada pihak yang bersangkutan, namun mereka menolak untuk mengidentifikasi
suplemen yang mereka tampilkan dan menolak untuk mengatakan dimana dan bagaimana
mereka mendapatkannya.
Link Counter :
https://travel.tribunnews.com/2019/06/10/video-viral-berisi-cara-menguji-makanan-asli-ataupalsu-tidak-terbukti-benar
https://www.snopes.com/fact-check/fake-real-food-tests/
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4. Posko Perlawanan Kebangkitan PKI di Glodok

Hoaks

Penjelasan :
Beredar luas di media sosial foto posko perlawanan kebangkitan PKI yang disebut berada
di daerah Glodok.
Terkait beredarnya foto tersebut AKBP Rully Indra Wijayanto, Kapolsek Taman Sari,
mengungkapkan bahwa berita tersebut merupakan hoaks. Pihaknya telah melakukan
penelusuran dan faktanya, bangunan maupun spanduk tersebut tidak ditemukan di daerah
Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pswkzd414/polisi-sebut-foto-poskoperlawanan-kebangkitan-pki-emhoaksem
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5. Diskualifikasi 01 Ma'ruf Amin Di 2 BUMN Melanggar UU Pemilu

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang tim hukum 02 Gugatan
jabatan Ma'ruf Amin di 2 BUMN melanggar Undang Undang Pemilu terancam Diskualifikasi.
Faktanya setelah ditelusuri Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin
membantah menjadi karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Dia pun yakin jabatannya
di Bank BNI Syariah tidak melanggar aturan. Hal ini disampaikan Komisioner Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berdasarkan penjelasan dalam berita tersebut,
diketahui bahwa BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah masing-masing adalah anak usaha,
anak perusahaan BUMN," tutur Hasyim.

Link Counter :
https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/4KZ6gw6K-ma-ruf-amin-bantah-jadi-karyawanbumn
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190611132103-32-402371/kpu-bela-maruf-caleggerindra-pun-pegawai-anak-usaha-bumn
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190611141231-4-77609/dituduh-curang-di-pilpres2019-maruf-amin-buka-suara
https://m.merdeka.com/politik/maruf-amin-tegaskan-bank-syariah-mandiri-dan-bni-syariahbukanlah-bumn.html
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6. Jasad Harun Tidak Boleh Diambil Dipaksa Tandatangan Surat

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang Ambil jasad Harun yang
tewas akibat kerusuhan 22 Mei tidak boleh diambil pihaknya dipaksa menandatangani surat
pernyataan.
Faktanya setelah ditelusuri Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi
Prasetyo, membantah perihal keberadaan surat larangan menuntut atas kematian Harun
Rasyid. Harun diduga menjadi salah satu korban yang meninggal dengan misterius dalam
kerusuhan 22 Mei 2019 lalu.Mana ada surat itu, hoaks itu, ujarnya di Jakarta, Selasa (28/5).

Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/ps8p67430/polri-bantah-surat-larangantuntutan-untuk-keluarga-korban
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/05/28/ps7512383-polri-bantah-adasurat-larangan-menuntut-atas-kematian-harun
https://www.wartaekonomi.co.id/read229768/polisi-bantah-soal-surat-larangan-menuntutkematian-harun-rasyid.html
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7. Jeritan Dari Neraka di Lubang Raksasa Siberia

Hoaks

Penjelasan :
Cerita tentang suara jeritan dari neraka di lubang raksasa Siberia telah lama beredar dan
dipercaya oleh masyarakat. Cerita itu memberikan bukti rekaman video dengan suara-suara
jeritan yang memilukan, seperti jeritan penghuni neraka yang sedang disiksa.
Faktanya suara jeritan dari neraka yang terdengar di lubang raksasa di Siberia adalah
cerita fiksi yang menjadi legenda urban. Video yang beredar juga tidak nyata alias hasil editan
yang diambil dari film horor Baron Blood (1972).

Link Counter :
https://www.truthorfiction.com/drilltohellfacts/#.Ui8oT9J7IXc
https://www.imdb.com/title/tt0069048/
https://youtu.be/VWo6kTsoiv4
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8. Video Merry Riana Sebut Indonesia Akan Bubar

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video yang memperlihatkan Merry Riana, motivator, menyatakan Indonesia akan
bubar. Dalam video itu Merry Riana menyatakan Indonesia tidak ada harapan dan
menyatakan “Damai Indonesiaku” tidak akan terwujud.
Setelah ditelusuri, video yang beredar di media sosial itu merupakan hasil suntingan.
Diketahui bahwa video yang beredar merupakan editan dari video di kanal Youtube Merry
Riana berjudul “VIRAL! INDONESIA MASIHKAH ADA HARAPAN? (HARUS nonton sampai
habis) | Spoken Word | Merry Riana” yang diunggah pada tanggal 29 Mei 2019.

Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/307/fakta-atau-hoaks-benarkah-motivator-merry-riana-berkataindonesia-akan-bubar-dalam-video-berdurasi-145-menit
https://www.instagram.com/p/Byfa-iYgiJY/
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9. Trauma Diperkosa, Permintaan Suntik Mati Gadis Belanda Dikabulkan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah pemberitaan terkait kabar meninggalnya seorang gadis bernama Noa
Pothoven, seorang gadis berumur 17 tahun asal Arnhem, Belanda yang disebutkan
meninggal dengan cara di-eutanasia atau disuntik mati karena mengalami Trauma akibat
mengalami Pelecehan seksual pada umur 14 dan 17 tahun.
Faktanya benar bahwa Noa Pothoven menderita gangguan stres pasca-trauma, depresi
dan anoreksia selama bertahun-tahun akibat Pelecehan seksual yang dialaminya namun
kabar yang menyebutkan bahwa meninggalnya Noa Pothoven dengan eutanasia atau
disuntik mati adalah tidak benar.
Link Counter :
https://www.ad.nl/binnenland/noa-is-17-jaar-geworden-ik-word-losgelaten-omdat-mijn-lijdenondraaglijk-is~a7a2cc47/
https://kumparan.com/@kumparannews/kisah-bunuh-diri-noa-pothoven-di-belanda-antaraeutanasia-dan-hoaks-1rF4WkkBAJd?utm_source=msnid&utm_medium=Aggregator
https://intisari.grid.id/read/031748946/ingin-bebas-dari-penderitaan-korban-pemerkosaan-inijustru-bunuh-diri-dengan-cara-yang-amat-menyiksa?page=all
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1. Kapolres Solok Kota Sebut Polri Diberi Porsi Terdepan dan Teratas Dalam
Menjaga Keamanan Nasional

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi media sosial yang mengatakan "PDIP Terus Melakukan Reformasi
Terhadap TNI. Jokowi Akan Memebrikan Porsi Kepada Polri Terdepan dan Teratas Dalam
Menjaga Keamanan Nasioanl Negara".
Faktanya setelah diterlurin, menurut AKBP Dony melalui akun Twitter @DivHumas_Polri
menegaskan dirinya tidak pernah menulis atau membuat pernyataan seperti itu. “Tidak benar,
itu hoax yang beredar. Kami tidak pernah memberikan pernyataan tersebut”, kata AKBP
Dony, Senin (10/6).
Link Counter :
https://tribratanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2019/06/10/beredar-tulisan-dan-pernyataanmengatasnamakan-dirinya-kapolres-solok-kota-tidak-benar-itu-hoax/
https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1138002559346417665
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2. Bubuk cuci ditambahkan ke es krim untuk kilau dan cahaya

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar video yang membahas cara membedakan es krim yang aman dari deterjen
atau tidaknya. Diperagakan dengan memberikan perasan air lemon pada es krim untuk
membuktikannya, apabila akan terlihat ada gelembung dan terlihat bercahaya layaknya
terdapat kandungan sabun didalamnya.
Faktanya, secara ilmiah tidak terbukti valid, tidak ada bukti yang menunjukkan pola perilaku di
mana pengecer atau produsen, pada kenyataannya, menambahkan bubuk pencuci atau
deterjen ke es krim untuk menambah frothiness-nya. Dilihat dari basis data FDA tentang
laporan keluhan produk dari 2004 hingga 2018, tidak ditemukan satu pun laporan bubuk
pencuci atau deterjen yang ditambahkan ke es krim, atau produk makanan atau minuman
lainnya.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/fake-real-food-tests/
https://travel.tribunnews.com/2019/06/10/video-viral-berisi-cara-menguji-makanan-asli-ataupalsu-tidak-terbukti-benar
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3. Beras dicampur dengan potongan plastik untuk meningkatkan laba
pabrikan

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video yang membahas mengenai pembuktian dari beras yang
dicampur dengan bulir plastik yang dinarasikan sebagai sebagai strategi peningkatan laba
dari pabrik.
Faktanya, sejauh ini tidak ditemukan bukti yang menguatkan klaim terkait beras yang
dicampur potongan plastik tersebut dan tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa beras
tersebut dibeli atau dijual di mana pun di dunia (snopes.com).
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/fake-real-food-tests/
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4. Pernyataan AKBP Dony Setiawan : PDIP terus melakukan reformasi
terhadap TNI

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah tulisan Hoax yang disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan
mengatasnamakan Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan. Dalam tulisan panjang
tersebut dicantumkan pernyataan AKBP Dony bahwa PDIP terus melakukan reformasi
terhadap TNI.
Setelah dikonfirmasi terkait tulisan yang beredar, dengan tegas AKBP Dony Setiawan
mengatakan bahwa tulisan tersebut bukan dibuat dan ditulis oleh dirinya. Selanjutnya Biro
Multimedia Divisi Humas Polri melalui akun twitter resmi memberikan stempel Hoax terhadap
statement tersebut.
Link Counter :
https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1138002491323215872
https://mitrapol.com/2019/06/11/akbp-dony-setiawan-saya-tegaskan-tulisan-tersebut-hoax/
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5. Broadcast mengatasnamakan Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo tentang UU Polri
baru

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar broadcast Informasi dengan yang kurang lebih berbunyi “ Buat anggota TNI,,
sebentar lagi UU kami yang baru akan disahkan UU Polri yang bisa nangkap kamu langsung
memprores BAP kamu da memenjarakan kamu di Lapas Sipil. Terima kasih PDI dan Jokowi
kalian telah mendukung cita cita niat dan keinginan Polri masa kini.” Broadcast ini disebar
dengan mengatasnamakan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo,
M.Hum., M.Si., M.M.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.,
melalui akun resmi Divisi Humas Polri membantah serta menegaskan bahwa pihaknya tidak
pernah membuat statement tersebut. Maka dapat dipastikan bahwa broadcast yang beredar
tersebut adalah fitnah dan hoaks.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/Byl2kuKpIIv/?igshid=1c2h25ozvxjs1
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6. Update Kanker Dari John Hopkins

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah Artikel kesehatan terkait Penyakit kanker, narasi tersebut menjelaskan
tentang sifat-sifat kanker dan saran dalam penanganannya. Disebutkan artikel tersebut
berasal dari institusi penelitian John Hopkins.
Faktanya pihak Instansi Johns Hopkins Medicine secara resmi membantah penjelasan pada
artikel tersebut dan mengatakan bahwa isi artikel tersebut tidaklah sesuai dengan fakta
medis, sekaligus mengklarifikasi bahwa Artikel tersebut bukanlah berasal dari Johns Hopkins
Medicine.
Link Counter :
https://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/news_events/featured/cancer_updat
e_email_it_is_a_hoax.html
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7. Makam raja Namrud bersama perhiasannya senilai 35 milyar USD
ditemukan di Irak.

Hoaks

Penjelasan :
Beredar gambar-gambar yang memperlihatkan kerangka manusia dibaluti perhiasan banyak
diklaim sebagai makam raja Namrud yang ditemukan di Irak.
Faktanya gambar-gambar tersebut berasal dari kuburan bawah tanah di jalanan Roma dan
diperkirakan kuburan tersebut sudah ada sejak abad 16. Tulang-tulang tersebut diperkirakan
milik para martir Kristen awal Romawi kuno.
Link Counter :
http://www.yasamaugrasi.com/kultursanat/romada-gunyuzune-cikarilan-tarihi-yeraltimezarlari.html
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8. Penerimaan Pegawai Rumah Sakit Universitas Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang penerimaan
pegawai Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). Disebutkan posisi penerimaan pegawai
tersebut di antaranya sebagai Dokter, Perawat, Penunjang Medis dan Non Medis.
Faktanya pihak Universitas Indonesia memberikan klarifikasi melalui akun twitter resminya
yang sudah terverifikasi menjelaskan bahwa penerimaan pegawai di RSUI merupakan
informasi yang tidak benar dan bukan informasi resmi dari pihak RSUI. Selain itu, pihak
Universitas Indonesia juga menyampaikan bahwa informasi penerimaan pegawai RSUI yang
resmi hanya dapat dilihat melalui situs resmi UI www.ui.ac.id dan RSUI http://rs.ui.ac.id/.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3604612/cek-fakta-informasi-lowongan-kerja-dirumah-sakit-universitas-indonesia
https://twitter.com/univ_indonesia/status/1022748523433869312
https://www.instagram.com/p/BluaGKuFUOQ/?taken-by=rs.ui
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9. Ahok Jadi Ketua Tim Ibu Kota Baru

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai beredar di media sosial yang menginformasikan bahwa pengacara
Todung Mulia Lubis yang sekarang menjabat Dubes untuk Norwegia menyebutkan Ahok
menjadi ketua tim ibu kota yang baru.
Faktanya Todung Mulia Lubis menepis keras beredarnya broadcast tersebut. Todung
mengaku berkawan dekat dengan Ahok, ia menemui Ahok yang sedang ke Norwegia. Setelah
itu, ia mengundang Ahok makan di rumahnya. Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
menepis kabar tersebut yang menyatakan itu berita hoaks.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4583766/todung-tegaskan-tak-pernah-bicara-ahok-ketua-timibu-kota-baru
https://news.detik.com/berita/d-4583583/istana-tepis-broadcast-ahok-jadi-ketua-tim-ibu-kotabaru
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10. Memanas!! Wiranto Minta Pihak Yang Lebih Mencintai Kalimat Tauhid
Segera Angkat Kaki dari Indonesia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah screenshot dari Kompasinfo (blogspot) yang memuat berita
kontroversial berjudul “Memanas!! Wiranto Minta Pihak Yang Lebih Mencintai Kalimat Tauhid
Segera Angkat Kaki dari Indonesia”. Artikel tersebut memberikan kutipan disertai foto Wiranto
dengan tulisan “Wiranto: Lebih mencintai bendera berkalimat tauhid itu kan sudah
menduakan merah putih”.
Berdasarkan penelusuran, berita yang disebarkan oleh Kompasinfo tersebut menyalin berita
dari CNN berjudul “Wiranto Minta Pihak Anti Pancasila Angkat Kaki dari Indonesia”. Berita
rilisan CNN tersebut membahas mengenai tanggapan Wiranto usai kejadian penurunan
bendera Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera tauhid di DPRD
Poso. Wiranto menyebut tindakan tersebut merupakan tindakan menduakan bendera merah
putih. Oleh Kompasinfo (blogspot), pernyataan tersebut dipelintir dan dijadikan judul serta
kutipan pernyataan dari Wiranto yang berbeda dengan konteks sebenarnya seperti yang
ditampilkan pada CNN.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181030041613-12-342486/wiranto-minta-pihakanti-pancasila-angkat-kaki-dari-indonesia
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11. Akibat Tertawa Terlalu Kencang Rahang Wanita ini Terlepas

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di beberapa media sosial bahwa Rahang seorang wanita terlepas akibat
tertawa terlalu kencang.
Setelah ditelusuri seorang wanita asal China tersebut mengalami cedera atau rahangnya
bergeser akibat terlalu bersemangat tertawa. Kejadian itu bermula saat mereka melakukan
perjalanan yang memakan waktu sekitar 28 jam, akibat terlalu lama dalam perjalanan mereka
memutuskan untuk bermain poker. Merasa memiliki kartu bagus, Jiao lalu bangga dan
bahagia hingga kemudian tertawa lepas.
"Dia tertawa senang sambil berteriak bahwa nasibnya sangat baik." Namun tawa berubah
menjadi rasa sakit, ketika dia membuka mulutnya begitu lebar saat mengekspresikan
kegembiraannya. Rahangnya terkilir dan bergeser. Merekapun langsung menghubungi pihak
kareta api agar dapat mempercepat laju kareta. dan akhirnya setelah menjalani perawatan
selama 2 jam, rahang Jiao yang bergeser bisa dikembalikan seperti sedia kala.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/global/read/2309287/tertawa-terlalu-lebar-rahang-wanita-inibergeser
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12. Demo Hong Kong Ingin Menjadi Negara Sendiri dan Ingin Punya Presiden
Sendiri Serta Bebas Dari China

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar foto-foto dokumentasi demo Hong Kong di media sosial. Foto-foto tersebut diberikan
narasi bahwa pada hari Minggu, 9 Juni 2019 Hong Kong melakukan demo besar-besaran
menolak China komunis. Hong Kong ingin menjadi negara sendiri tanpa campur tangan
China, ingin punya presiden sendiri dan bebas dari China. Berbeda dengan Indonesia yang
bangga dapat utang dari China.
Berdasarkan penelusuran, demo yang terjadi di Hong Kong bukan terkait keinginan menjadi
negara sendiri, ataupun ingin mempunyai presiden sendiri dan bebas dari China. Demo
tersebut merupakan protes atas rancangan undang-undang yang memungkinkan para
terduga pelaku kejahatan untuk diekstradisi (dikirim) ke China untuk diadili. Seperti dikutip
dari Liputan6.com, warga Hong Kong menolak RUU tersebut dengan alasan bahwa sistem
hukum China tidak akan menjamin hak yang sama terhadap para terdakwa seperti yang
terdapat di Hong Kong yang berstatus semi-otonom. Para pengunjuk rasa percaya bahwa
RUU ekstradisi tersebut akan merusak aturan hukum kota dan menempatkan banyak orang
dalam risiko ekstradisi ke China dengan status “kejahatan politik”. Warga juga
mempertanyakan asas keadilan dan transparansi sistem pengadilan Tiongkok.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/global/read/3986033/ratusan-ribu-warga-hong-kong-turun-ke-jalantolak-ruu-ekstradisi
https://www.beritasatu.com/asia/558502/ratusan-ribu-wn-hong-kong-tolak-ruu-ekstradisitiongkok
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Laporan Isu Hoaks 13 Juni 2019

Hoaks
1. Pesan Berantai Mengenai Arahan Dari Kapolri

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai yang memberikan informasi mengenai arahan dari Kapolri.
Pesan tersebut berisi beberapa poin, yang pertama mengenai ucapan terima kasih untuk
jajaran Polri karena berhasil memukul mundur massa yang pro 02 dan yang kedua berisi
himbauan agar semua jajaran Polri bersabar untuk mengalah untuk kepentingan yang lebih
besar, yaitu Democratic Policing (nantinya TNI akan tunduk pada hukum kepolisian.)
Faktanya, isi pesan tersebut adalah Hoaks. Divisi Humas Polri dalam postingan di akun
Twitter resminya mengatakan bahwa Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito
Karnavian, Ph.D., tidak pernah mengeluarkan arahan dalam bentuk broadcast tersebut.
Link Counter :
https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1138776599870943233
https://www.facebook.com/117740101588188/posts/2770215593007279?sfns=xmo
https://www.instagram.com/p/BymsGlrJkxW/
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Hoaks
2. Foto Anak-anak Palestina di Pelabuhan Belawan

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto-foto pengungsi anak dari Palestina di Belawan, Medan,
Sumatera Utara (Sumut). Foto itu tersebar di Facebook hingga grup WhatsApp.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Belawan,
Andi Bryan membantah foto dan informasi tersebut. “Foto-foto itu adalah kabar bohong,
nggak ada itu bang. Itu hoaks yang disebar orang yang tidak bertanggung jawab," tegas Andi
Bryan.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/22/05/2018/foto-anak-palestina-di-belawanternyata-hoax/
https://medan.tribunnews.com/2018/05/22/foto-viral-anak-anak-palestina-tiba-di-pelabuhanbelawan-ini-jawaban-dari-kanwil-kemenkumham
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Hoaks
3. Adidas Merayakan Ulang Tahun Ke 68 dan Membagikan Sepatu Gratis

Penjelasan :
Beredar postingan di Facebook yang berisi informasi adidas is celebrating its 68th anniversary
by giving free pair of shoes to 250 costumer grab your adidas shoes now. Dibawah pesan
tersebut juga terdapat sebuah tautan shoescares.com jika diklik tautan tersebut akan
mengarah ke halaman situs yang seolah olah merupakan pihak penyelenggara bagi bagi
sepatu gratis.
Faktanya dilansir dari bontangpost.id informasi tersebut tidak benar, jika mendapat informasi
bahwa pabrikan sepatu multinasional akan membagikan sepatu gratis dalam rangka perayaan
ulang tahun perusahaan harus diwaspadai karena itu merupakan scam atau penipuan yang
bertujuan untuk mendatangkan traffic dan meminta data email anda. Welliam Lauw Brand
Communications & Sports Marketing Manager Adidas Indonesia membantah informasi
tersebut. Welliam Lauw mengatakan pihak adidas indonesia tidak pernah mengatakan
sayembara seperti itu, pihaknya mengatakan jika ada diskon atau informasi lain adidas akan
menyampaikan melalui media sosial resmi perusahaan mereka.
Link Counter :
https://bontangpost.id/2018/02/12/31573/penipuan-bagi-bagi-sepatu/
https://www.jpnn.com/news/ada-kuis-bagi-bagi-sepatu-jangan-cepat-percaya
https://www.piah.com/ngapusi-alias-hoaks-bagi-bagi-sepatu-dant-shirt-adidas-gratis/
https://bisnis.tempo.co/read/1070220/hoax-adidas-ulang-tahun-bagi-bagi-sepatu-gratis
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Hoaks
4. Gubernur Sulawesi Tengah Biayai Aksi People Power

Penjelasan :
Beredar luas di media sosial sebuah gambar lembaran koran Harian Mercusuar dengan judul
"Longki Djanggola membiayai aksi People Power di Sulteng".
Faktanya, gambar tersebut dipastikan merupakan hasil editan. Ketua DPD Partai Gerindra
Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola menyanggah berita bohong atau hoax yang
menyebut dirinya membiayai gerakan people power. Pemimpin Redaksi Harian Mercusuar,
Tasman Banto juga menyatakan sangat keberatan atas tindakan yang mencatut media yang
dipimpinnya dan menjelek-jelekkan gubernur. Terkait hal tersebut Tim hukum Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah, bersama Penanggung jawab koran harian Mercusuar, telah
mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber Crime Polda Sulteng, di
Mapolda Sulteng untuk melapor.
Link Counter :
https://www.piah.com/hoax-gubernur-sulawesi-tengah-biayai-aksi-people-power/
https://kumparan.com/paluposo/beberapa-nama-dilaporkan-sebagai-penyebar-hoaxgubernur-sulteng-1r7BlpTpqvH
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Hoaks
5. Anak di Bogor Dikutuk Ibunya Jadi Batu

Penjelasan :
Beredar sebuah video dan pesan berantai di media sosial yang memberikan informasi bahwa
ada anak di bogor dikutuk ibunya jadi batu. Anak tersebut di kutuk jadi batu oleh sang ibu di
Gunung picung Kabupaten Bogor.
Faktanya Staf Bidang Sosial Kecamatan Pamijahan, Ridwan mengatakan bahwa berita
tersebut tidak benar atau hoaks. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada warga Gunung picung,
Kecamatan Pamijahan yang dikutuk jadi batu. Selain itu Kepala Desa Gunung picung,
Kecamatan Pamijahan, Oman juga membantah jika di wilayahnya ada seorang anak yang
terkena kutukan hingga menjadi batu.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/jpg-today/09/02/2017/heboh-anak-di-bogor-dikutuk-ibu-jadi-batuternyata/
https://www.dream.co.id/news/cerita-sebenarnya-heboh-anak-di-bogor-dikutuk-ibu-jadi-batu170210z.html
https://bogor.tribunnews.com/2017/02/13/heboh-whatsapp-kisah-anak-dikutuk-ibu-jadi-baturombongan-pelajar-alami-ini-saat-ke-lokasi?page=3
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Disinformasi
6. Lahan TNI AL di Surabaya Mau di Eksekusi lewat Pengadilan Oleh
Pengembang Cina

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di platform Facebook, tentang lahan sengketa. Dalam
postingannya menyatakan bahwa Lahan TNI AL Surabaya mau dieksekusi lewat pengadilan
oleh pengembang cina.
Berdasarkan penelusuran, video tersebut terjadi bukan saat ini melainkan terjadi pada pada
tahun 2011 silam, dan bukan lahan TNI AL Surabaya tetapi terjadi pada saat eksekusi lahan
Kompleks Perumahan Angkatan Laut (AL) dan Pangkalan Utama Polisi Militer Angkatan Laut
(POMAL) di Jakarta Utara.
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
https://nusantara.rmol.id/read/2011/04/20/24720/
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Disinformasi
7. Video Perobohan Rumah Lantaran Istri Ketahuan Selingkuh Oleh Suami

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan video di media sosial facebook, dari postingan video tersebut
tampak sebuah alat berat merobohkan rumah dengan diikuti narasi gara-gara istri selingkuh,
rumah pun dirobohkan.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran alasan perobohan sebenarnya bukan karena istri
ketahuan selingkuh oleh suaminya, melainkan hasil kesepakatan bersama. Kapolsek
Donomulyo AKP Gianto menjelaskan bahwa kedua suami istri tersebut telah bercerai sejak 5
bulan lalu. Kemudian kedua suami istri tersebut sudah sepakat untuk menghancurkan rumah
tersebut dengan alat berat.Kesepakatan ditulis dalam surat pernyataan bermaterai yang
disaksikan perangkat desa setempat.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4584482/cerita-lengkap-di-balik-penghancuranrumah-warga-malang-yang-viral
https://news.okezone.com/read/2019/06/13/519/2065861/viral-video-rumah-dirobohkandiduga-gara-gara-istri-selingkuh-ini-faktanya
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Disinformasi
8. Penodongan di Dekat SPBU Tuwed-Melaya Jembrana

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa telah terjadi
penodongan di timur pom bensin Tuwed, pelaku 5 orang baru tertangkap 2 orang dan sudah
diamankan di polsek melaya. berhati-hati masih berkeliaran 3 orang asal surabaya.
Faktanya informasi tersebut tidak benar, Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Yusak A Sooai
mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan dan ke Polsek
Melaya dan tidak ada kejadian penodongan. Sementara itu Kapolsek Melaya AKP Wijaya
Kusuma juga menjelaskan bahwa tidak ada peristiwa penodongan di wilayahnya.Namun
pihaknya mengaku sempat mengamankan beberapa pemuda,akan tetapi itu bukan pelaku
penodongan seperti yang disebutkan pada informasi tersebut.
Link Counter :
https://baliberkarya.com/index.php/read/2018/10/20/201810200003/Heboh-di-Medsos-AdaPenodongan-di-Dekat-SPBU-TuwedMelaya-Jembrana-Polisi--Itu-Hoax.html
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Disinformasi
9. Bupatinya Baru Dilantik Jadi Wagub, Dua Pejabat Lamtim Diisukan Kena
OTT

Penjelasan :
Beredar Kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Melakukan Operasi Tangkap Tangan
terhadap dua pejabat Lampung Timur .
Faktanya, hal tersebut ditampik oleh juru bicara KPK Febri Diansyah “Belum ada info soal
itu,” ungkapnya pada Rabu 12 Juni 2019 Febri menjelaskan bahwa pada 12 Juni 2019
pihaknya hanya melakukan pemeriksaan perkara suap dan gratifikasi pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun Anggaran
2018. Adapun 3 saksi yang diperiksa untuk kepentingan penyidikan yakni Buyana Anggota
DPRD Kab. Lamteng dari fraksi Golkar, Raden Zugiri Anggota DPRD Kab. Lamteng, serta
Mustafa mantan Bupati Lampung Tengah.
Link Counter :
https://lampung.tribunnews.com/2019/06/12/hari-ini-isu-ott-pejabat-di-pemkab-lampungtimur-merebak-begini-penjelasan-juru-bicara-kpk
http://www.lampost.co/berita-beredar-info-ott-pejabat-lampung-timur-ini-kata-kpk.html
https://www.jp-news.id/v/8274/ini-keterangan-kpk-atas-informasi-ott-di-lampung
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Laporan Isu Hoaks 14 Juni 2019

1. Menag Lukman Hakim Saifuddin Meninggal Setelah Disengat Ikan Pari

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di sosial media Facebook yang mencatut nama Menteri Agama, dalam
postingan tersebut terlihat foto seorang pria dalam posisi tertidur dan postingan tersebut
diiringi narasi “Innalillahi wainna ilaihi rajiun telah meninggal dunia hari ini pukul 13:05 WIB di
IGD RSUD Abdul Rivai Kalimantan Timur Bapak Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama RI”.
Pada foto tersebut juga terdapat tautan dari blog cpn-news.blogspot.co.id.
Faktanya dilansir dari bontangpost.id blog tersebut mengutip kabar duka dari akun Twitter
Fadli Zon dalam tulisan tersebut terdapat tangkapan layar foto cuitan Fadli Zon di Twitter.
Menag memang tersengat ikan pari saat sedang berlibur ke Berau, beliau sempat dilarikan ke
rumah sakit dan mendapat perawatan sebelum akhirnya balik ke Jakarta. Kondisi politikus
asal PPP itu baik baik saja.
Link Counter :
https://bontangpost.id/2018/04/11/36384/hoax-menag-meninggal-digigit-pari/
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2. Pesan Horor Gejala Serangan Jantung

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan berantai di Platform Facebook, postingan tersebut berisi informasi
satu bulan sebelum serangan jantung, tubuh memberikan 6 tanda ini. Dalam informasi
tersebut dikatakan bahwa mereka yang mengalami serangan jantung akan mengalami tanda
tanda sebulan sebelum kejadian ada 6 tandanya yang akan muncul yaitu kelelahan ekstreme,
gangguan tidur, sesak nafas, gangguan pencernaan, perasaan cemas berlebihan dan lengan
lemah serta berat.
Faktanya dr Dyana Sarvasti SpJP (K) dokter spesialis jantung menjelaskan bahwa serangan
jantung itu mendadak dan tidak bisa diprediksi terlebih dahulu dan harus dibuktikan dengan
pemeriksaan lebih lanjut sebab keluhan tersebut itu juga bisa terjadi pada penyakit lainnya.
Link Counter :
https://sumutpos.co/2018/03/06/pesan-horor-gejala-serangan-jantung-tak-jelas/2/
https://bontangpost.id/34953-hoax-pesan-horor-gejala-serangan-jantung/
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3. Pemilihan Abang None Jakarta Digantikan Menjadi Koko Cici Jakarta

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai potret salah satu stasiun televisi yang mengangkat Pemilihan Koko
Cici Jakarta 2019 dalam program beritanya. Foto ini kemudian diberi narasi bahwa acara pemilihan
Abang None Jakarta berubah menjadi Koko Cici, selamat datang Indocina.
Adapun kedua acara tersebut merupakan acara yang berbeda, serta telah diadakan sejak lama. Abang
None Jakarta merupakan kontes pencarian duta pariwisata DKI Jakarta yang telah diadakan sejak
tahun 1968 dan telah berjalan hingga saat ini. Sedangkan Koko Cici Jakarta dirintis oleh angkatan
pertama finalis Koko Cici Jakarta 2002. Kemudian pada tahun 2006 Koko Cici Jakarta diangkat oleh
Gubernur DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutiyoso, ke tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dikutip dari situs
resminya kokocicijakarta.com, Koko Cici Jakarta merupakan wujud dan minat generasi muda untuk
menghidupkan kembali kekayaan seni dan budaya khas dari masyarakat Tionghoa, sebagai salah satu
daya tarik wisata Indonesia, khususnya Kota Jakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kontes
tersebut merupakan kontes yang berbeda dan tidak menggantikan satu dengan yang lain.

Link Counter :
http://www.kokocicijakarta.com/about/kocijakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Abang_None_Jakarta
https://abnonjakarta.or.id/who-we-are/
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4. Makan Telur Dibarengi Dengan Minum Susu Berbahaya !

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang berisi himbauan mengenai bahayanya memakan
telur dan dibarengi dengan minum susu. Disebutkan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan
gangguan pencernaan.
Faktanya, informasi tersebut adalah keliru. Faktanya, pakar kesehatan menyebutkan bahwa
telur termasuk dalam makanan yang kaya akan kandungan nutrisi seperti protein, kolin, dan
albumen. Sementara itu, susu termasuk dalam makanan yang tinggi kalsium, mineral, dan
berbagai macam vitamin. Mengonsumsi keduanya di waktu yang berdekatan tidak akan
menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak buruknya akan keluar jika kita
mengonsumsi susu dan telur mentah atau telur setengah matang, bisa jadi kita akan
mengalami masalah karena telur mentah berpotensi memiliki bakteri salmonella yang bisa
memicu infeksi. Maka, salam telur yang dikonsumsi dalam keadaan matang, tidak akan
menjadi masalah apabila disandingkan dengan susu.
Link Counter :
https://doktersehat.com/makan-telur-bersama-dengan-susu/
https://food.detik.com/info-kuliner/d-4318629/apa-benar-sarapan-telur-tak-boleh-dibarengiminum-susu
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5. Situng KPU Tetap di Posisi 97% Untuk Berjaga-Jaga Apabila MK
Memenangkan 02

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial hasil tangkapan layar dari Situng KPU yang menampilkan hasil perhitungan
perolehan suara yang mencapai 97 persen per 13 Juni 2019. Tangkapan layar tersebut diberi narasi
bahwa hasil situng KPU yang tetap di posisi 97 persen merupakan pertanda bahwa paslon 02 memang
unggul. Sehingga KPU berjaga-jaga jika MK memenangkan paslon 02 dan untuk menutupi rasa
bersalahnya dengan menyelesaikan situngnya jadi 100 persen dengan memenangkan 02.
Adapun dikutip dari Kompas.com, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebutkan bahwa pihaknya tidak
akan menyelesaikan hingga 100 persen perhitungan perolehan suara di Sistem Informasi
Penghitungan (Situng). Namun, KPU terus melakukan penghitungan perolehan suara pada Situng
meski hasil resmi dari rekapitulasi manual telah ditetapkan pada 21 Mei lalu. Hal tersebut diakibatkan
oleh petugas yang kesulitan untuk menginput data scan C1 ke Situng lantaran di sejumlah daerah
formulir C1 dimasukan ke dalam kotak suara sebelum di-scan. Akibatnya, petugas tak mendapatkan
scan formulir C1 yang seharusnya datanya diinput ke Situng. Sementara untuk membuka kotak suara
harus mendapat izin dan disaksikan Bawaslu serta saksi peserta pemilu. Meski demikian, KPU
berupaya memaksimalkan penghitungan suara dalam Situng meski tidak 100 persen untuk keperluan
database dari KPU.

Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/18563651/kpu-tak-akan-selesaikan-situng-seratuspersen-ini-alasannya
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/13522591/kpu-berupaya-maksimalkan-situngsetidaknya-capai-98-persen-data
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6. Polisi Menangkap Pencuri Jantung Pisang

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook telah mengunggah foto dua polisi bersama seorang pria dengan
tangan terborgol. Dijelaskan bahwa, pria yang diborgol tersebut ditangkap karena telah
mencuri jantung pisang. Banyak pengguna media sosial mengkritik sikap aparat yang ada
dalam foto tersebut. Mereka menuding hukum di Indonesia hanya tajam pada rakyat miskin,
tapi tumpul terhadap kaum berada.
Faktanya foto penangkapan pencuri jantung pisang merupakan isu lama yang sering diangkat
ulang. Peristiwa itu tidak terjadi di Indonesia melainkan di Kamboja.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/27/10/2017/yang-nangkap-polisi-kamboja-yangribut-netizen-indonesia/
https://www.radarcirebon.com/viral-di-indonesia-pencuri-jantung-pisang-yang-diborgolternyata-di-kamboja.html
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7. Kecelakaan Karambol Karena Contra Flow di Tol Semarang

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar video kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Jatingaleh Kota Semarang di aplikasi pesan
whatsapp dan media sosial.
Faktanya, video yang disebarkan tersebut adalah bukan video yang terjadi di tol Jatingaleh melainkan
video kecelakaan yang terjadi di tol Tembalang.
adapun hal tersebut telah di klarifikasi oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah
Kombes Pol Agus Triatmaja, Agus menegaskan bahwa yang ada di video tersebut memang terjadi di tol
Tembalang tepatnya di ruas jalan tol Jasa Marga seksi B, kilometer 9 jalur B arah Jakarta. Kecelakaan
ini bermula saat truk nomor Polisi E-9872-E berjalan dari arah selatan (eks gerbang tol Tembalang) ke
arah utara (Jatingaleh) tidak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak 7 kendaraan lain yang
sedang dalam kondisi contra flow.

Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/06/05/viral-hoax-kecelakaan-karambol-karena-contra-flow-di-tolsemarang-ini-penjelasan-polda-jateng
https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2019/06/05/viral-hoax-kecelakaan-karambol-karena-contra-flow-ditol-semarang-ini-penjelasan-polda-jateng/
https://www.bhayangkaranews.co.id/daerah/viral-hoax-kecelakaan-karambol-karena-contra-flow-di-tolsemarang-20190608/
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8. China Akan Membangun 500 Bandara Di Seluruh Wilayah Indonesia

Disinformasi

Penjelasan :
Di media sosial Facebook beredar gambar tangkapan layar berita yang dipublikaskan oleh
Liputan6.com disertai dengan narasi " China Tak Lagi " Silent Operation" untuk kuasai wilayah
RI Spionase Reportase: Pemerintah Jokowi mengapresiasi rencana China membangun 500
bandara di seluruh wilayah Indonesia. Dari Bandara besar, menengah, hingga bandara
pelosok sudah menjadi target china untuk kuasai seluruh sektor ekonomi, bisnis dan
pertahanan china di Indonesia"
Faktanya seperti yang dilansir dari Liputan6.com dengan artikel berjudul, China gelontorkan
Rp. 2000 Triliun bangun bandara baru. China akan membangun 500 bandara barunya di
negara China, bukan di Indonesia.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2509961/china-gelontorkan-rp-2000-triliun-bangunbandara-baru
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9. Nias Selatan Makin Hancur Seluruh ASN Ciuman Massal

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi foto ASN melakukan ciuman dengan berisi narasi di
bawah kepemimpinan Hilarius Duha dan Sozanolo Ndruru seluruh ASN Nias Selatan melakukan hal
aneh atau mesum dengan berciuman lidah di depan umum.
Faktanya adalah hal tersebut tidak benar atau disinformasi karena terkait foto yang beredar adalah
dalam rangka perayaan valentine day dan yang melakukan ciuman adalah pasangan suami istri yang
ada di lingkungan Pemerintahan Nias Selatan dan tidak semua ASN merayakan hal tersebut. selain itu
Wakil Bupati Nias Selatan Sozanolo Ndruru mengatakan bahwa dirinya tidak punya urusan dan itu tidak
ada kaitannya dengan kepala daerah.

Link Counter :
https://daerah.sindonews.com/read/1181220/191/heboh-foto-ciuman-pns-nias-selatan-di-hari-valentinejadi-viral-1487428702
https://www.suara.com/news/2017/02/20/105700/cerita-sebenarnya-di-balik-ciuman-massal-pns-niasselatan
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10. China Airlines sudah beroperasi ke Makassar

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan yang disertai tangkapan layar yang diklaim sebagai China Airlines yang
sudah menjual tiket penerbangan Jakarta-Makassar dan sudah beroperasi di Makassar.
Faktanya Jika dilihat sekilas, berdasarkan situs resmi China Airlines di https://book.chinaairlines.com/ memang terlihat penawaran tiket penerbangan untuk rute domestik. Namun, jika
dicermati lagi terdapat tulisan kecil yang memuat keterangan bahwa rute tersebut
dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Jadi pengoperasian rute tersebut adalah dari Taipei ke
Jakarta dioperasikan China Airlines, sedangkan Jakarta-Makassar oleh Garuda.
Link Counter :
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/98/933582/cek-fakta-viral-china-airlines-diamdiam-terbangi-rute-domestik-indonesia-ini-kenyataan-sebenarnya?
fbclid=IwAR1X9k0UVmp4vAWHMEVbDmM3x7QHcwoJZNSL1EWNScrtYFE3JTEtF487KN0
https://www.suara.com/bisnis/2019/06/13/220803/china-airlines-garap-rute-jakarta-makassarperlu-diketahui-soal-code-share?fbclid=IwAR0QyrJt3QJDWGDFLzBT6CdKE_9z7m34d0qOX2o0nGDVCiOdnjXhnB3MeA
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11. Kebakaran di RSUD Dokter Soetomo Surabaya

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah video berdurasi 2 menit 6 detik diunggah ke youtube dengan keterangan yang
menyebutkan Rumah sakit dokter sutomo surabaya terbakar
pada 11 Juni 2019.
Berdasarkan penelusuran liputan6.com, video tersebut bukan merupakan kejadian kebakaran
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo, Gubeng,
Surabaya, melainkan peristiwa kebakaran sebuah Gudang Konveksi yang berada di Jalan Dr
Soetomo nomor 44 Gresik, Jawa Timur.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3989055/cek-fakta-hoaks-video-kebakaran-di-rsuddokter-soetomo-surabaya
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12. Lion Air Memiliki Utang Kepada Boeing dan Airbus Sebesar Rp 614 Triliun

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial salah satu perusahaan maskapai penerbangan asal
Indonesia, Lion Air, dikabarkan memiliki utang kepada Boeing dan Airbus hingga mencapai
Rp614 triliun.
Faktanya setelah ditelusuri, judul tentang “Kemenhub Terus Pantau Kondisi Keuangan Lion
Air.” isi beritanya tidak memberitakan bahwa Lion Air memiliki utang. Dan menurut Corporate
Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menegaskan bahwa
informasi tersebut tidak benar, informasi utang atau berpotensi utang serta akan menjadi
beban pihak lain adalah tidak benar.
Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/psvok0458/kemenhub-terus-pantaukondisi-keuangan-lion-air
https://bisnis.tempo.co/read/1214474/lion-air-bantah-isu-menanggung-utang-rp-614-triliun
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13. Di bandara terminal 3 soekarno hatta sudah terpasang kilat China airline
selamat datang Cina di Indonesia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial tulisan aksara Hanzi dan logo tulisan Air China “Di bandara
terminal 3 soekarno hatta sdh terpasang kilat China airline selamat datang Cina di Indonesia”.
Faktanya setelah ditelusuri, aksara hanzi di bawah logo dan tulisan Air China,
secara harfiah berarti Perusahaan Penerbangan Internasional Cina, disingkat
sebagai 国 航 Air China Maskapai ini mengoperasikan layanan penumpang
internasional dan domestik di Tiongkok Daratan dan seluruh dunia
Link Counter :
https://bisnis.tempo.co/read/1090157/20-mei-air-china-pindah-ke-terminal-3-bandarasoekarno-hatta
https://ekbis.sindonews.com/read/1307091/34/20-mei-air-china-pindah-ke-terminal-3-bandarasoekarno-hatta-1526670840
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14. Kuburan Mengeluarkan Darah Di Balikpapan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan sebuah makam di Balikpapan
mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah.
Faktanya Paur Subbag Humas Polres Balikpapan, Iptu Ikwan DJ menjelaskan bahwa cairan
yang keluar dari makan tersebut bukanlah darah karena tidak ada bau anyir atau amis. Selain
itu warga yang juga anggota Forum RT di kawasan Bukit Damai Sentosa 2, Eddy Hasan
membantah jika cairan itu merupakan darah yang keluar dari salah satu makam. Menurutnya,
cairan itu merupakan getah dari kayu ulin yang terpotong saat menggali kubur, kemudian
bercampur dengan unsur dari batu bara yang terdapat di pemakaman tersebut.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3675977/heboh-kabar-makam-berdarah-di-balikpapan-inifaktanya
https://news.okezone.com/read/2017/10/12/340/1794235/sempat-heboh-misteri-makamberdarah-di-balikpapan-akhirnya-terungkap
https://kaltim.tribunnews.com/2017/10/09/kuburan-keluar-genangan-air-seperti-darah-beginikata-penjaga-kuburan?page=2
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Laporan Isu Hoaks 15 Juni 2019

1. Tawaran Menggiurkan Untuk Menikahi Wanita Islandia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah informasi yang membuat heboh dunia
maya, postingan tersebut berisi tawaran menggiurkan dari pemerintah Islandia yang
membayar 5.000 dolar setiap bulan kepada pria non Islandia yang menikahi perempuan di
islandia
Faktanya dilansir dari sejumlah media lokal di Islandia salah satunya majalah The Reykjavik
Grapevine informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Pemerintah Islandia tidak pernah
membuat program untuk memberikan subsidi kepada lelaki non Islandia yang menikahi
perempuan lokal disana, saat ini justru jumlah pria di Islandia lebih banyak dibanding jumlah
perempuannya.
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2016/08/26/beredar-kabar-nikahi-wanita-islandia-bakal-dapat5000-dolar-benarkah
https://bontangpost.id/33987-hoax-tawaran-menggiurkan-untuk-nikahi-perempuan-islandia/
https://www.jpnn.com/news/menikahi-wanita-islandia-dijatah-usd-5-ribu-per-bulan-oh?page=3
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2. Gambar Pisang Dikaitkan Dengan LGBT

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp, dalam pesan tersebut berisikan pesan moms lagi trend
baju motif banana hati hati itu modus kampanye LGBT, makin erat dekap anak anak kita sabtu
kemarin lihat adik adik kelas ada yang pakai jlebb innalillahi udah trend ya saat itu aku hanya
warning ke si kembar jangan beli kaos banana. Sekarang di berbagai olshop sudah dijual kaos
kaos banana eat banana bahkan di gamis, tas, handuk, sepatu dll gambar banana.
Faktanya dilansir dari bontangpost.id tak semua hal yang berkaitan dengan gambar pisang itu
identik dengan LGBT. Misalnya kampanye yang mengunggah foto bersama pisang yang
dilakukan oleh pemain bola Eropa dukungan tersebut dilakukan untuk mendukung gerakan
anti rasisme. Kelompok LGBT memang pernah memasarkan kaos yang bergambar pisang
yang diberi nama Funny Rainbow tapi tidak semua gambar pisang itu identik dengan LGBT.
Link Counter :
https://radarpekalongan.co.id/25238/tak-semua-gambar-pisang-kampanye-lgbt/
https://bontangpost.id/36130-tak-semua-gambar-pisang-kampanye-lgbt/
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3. Pemerintah Saudi Bayar Kafarat 1,6 Miliar karena Salah Melihat Hilal

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar yang meresahkan di aplikasi berbagi pesan yang menyebutkan Arab Saudi
membayar kafarat sebesar 1,6 miliar riyal karena salah menetapkan hari Idul Fitri, 1 Syawal
1440 Hijriah. Kabar di WhatsApp itu juga mencantumkan link berita El Watan News untuk
membuktikannya.
Ketika link itu dibuka, isi artikel El Watan malah meluruskan pesan tersebut. Menurut El
Watan, kabar itu hoaks karena "tidak berdasar."
El Watan melaporkan, tidak ditemukan adanya wawancara Nujaimi dengan Al Arabiya. Pun
tidak ditemukan pernyataan Badan Astronomi Saudi di manapun, termasuk di Twitter, soal
pemantauan Bulan yang salah oleh lembaga ulama Saudi.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/hoaxbuster-tak-benar-saudi-bayar-kafarat-karenasalah-lihat-hilal-1rEEjToIfEm
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4. Video Korban Tenggelam di Pantai Pangi Blitar Ditemukan

Hoaks

Penjelasan :
Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video korban terseret ombak Pantai Pangi,
Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, asal Jombang ditemukan.
Video korban tenggelam di pantai Pangi Blitar ditemukan pun langsung menyebar melalui
media sosial maupun grup-grup WhatsApp.
Kasubbag Humas Polres Blitar, Iptu M. Burhanuddin menyampaikan kalau unggahan tersebut
adalah hoaks atau berita bohong. Pihak BPBD Kabupaten Blitar pun melalui akun Facebook
nya menyatakan video yang beredar tersebut bukan kejadian di pantai pangi melainkan
kejadian di Lampung dan Malang.
Link Counter :
https://faktualnews.co/2019/06/12/beredar-video-korban-tenggelam-di-pantai-pangi-blitarditemukan-ternyata-hoaks/144365/
https://www.facebook.com/bpbdblitar/posts/2345262215752061
https://www.facebook.com/bpbdblitar/posts/2346734088938207
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5. Obrolan WhatsApp Terkait Anggota Polri Hina TNI

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah foto tangkapan layar percakapan WhatsApp yang memperlihatkan seorang
anggota Polri bernama Briptu Anton Sihotang mengirimkan pesan (obrolan) yang berisi hinaan
kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia); "Biarkan kepolisian jaya dan memegang kendali
agar TNI tidak songong lagi, biar lemah muak dengan TNI."
Faktanya isi obrolan dalam foto tangkapan layar tersebut tidak benar. Kabid Humas Polda
Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono, memastikan foto yang telah beredar tersebut hoaks.
Ia juga menuturkan bahwa cara yang dilakukan pelaku adalah dengan membuat akun
WhatsApp yang seolah-olah menampilkan nomor dan nama korban (Briptu Sihotang) dengan
menggunakan nomor telepon yang lain. Dengan demikian isu ini sengaja dibuat untuk
mengadu domba Polri dan TNI.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4586739/beredar-wa-berisi-adu-domba-tni-polri-polda-metropastikan-hoax?fbclid=IwAR1aMje2YRzpZ1nztjeab35qFMwo376gvOVfWjryJwnqBcErEwDh5BV1NE
https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-chat-wa-berisi-anggota-polda-metro-jaya-hinatni-hoaks-1rH9xRRpJX1?fbclid=IwAR0RtRSWP8BAOucGjh11ZXGlO3wDKFfq58ta0et5xPyQifdQMVfRooI_AY
https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/a.658387904190069/2774156069279898/?
type=3
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6. Ramalan Indonesia Akan Dikuasai PKI Tahun 2030

Hoaks

Penjelasan :
Beredar unggahan ramalan Indonesia akan di kuasai PKI tahun 2030 di media sosial.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa isu tersebut adalah hoaks.
Adapun penelusuran yang dilakukan adalah mengacu kepada pernyataan seorang pakar sejarah
Indonesia dan peneliti utama LIPI yang mengatakan bahwa isu kebangkitan PKI itu sendiri
bahkan hingga saat ini belum dapat dibuktikan kebenarannya, isu tersebut sengaja dihembuskan
kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi politik dan juga isu kebangkita PKI masih berada
pada perbatasan fakta dan alat propaganda. Karena itu, perlu sikap tegas dan terukur dari
Pemerintah dan Presiden Jokowi agar isu ini tidak dimanfaatkan sebagai senjata politik yang
mengganggu keamanan nasional. Untuk itu, penguatan ideologi Pancasila perlu terus dilakukan
sebagai benteng terhadap ideologi lain yang bisa menjadi ancaman bangsa.
Link Counter :
http://www.suarajatimpost.com/read/18695/20181123/224157/isu-kebangkitan-pki-forumpemuda-madiun-ber1-menyatakan-itu-hoax/
https://www.beritasatu.com/nasional/436821/peneliti-lipi-isu-kebangkitan-pki-adalah-hoax
https://akurat.co/news/id-174751-read-polisi-kebangkitan-pki-itu-hoax-semua
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7. Rencana Untuk Rakyat Percaya Tindakan Makar Untuk Kivlan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp tentang Rencana untuk rakyat percaya bahwa yang
melakukan tindakan makar untuk kivlan.
Setelah di telusuri pesan tersebut tidak benar. Seorang pria warga Bojongsari, Kota Depok
diringkus polisi lantaran menyebarkan hoax tentang 'kasus Kivlan Zen direkayasa aparat'.
Hoax tersebut berupa seolah-olah terjadi percakapan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian
dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4586450/polisi-tangkap-pria-di-depok-penyebar-hoax-kasuskivlan-zen-rekayasa?
fbclid=IwAR0E3fkzw0K9z5oEEYqW9cy6KiGucSaic4LrhY7QmmB5ThFgU9ZZt6ibyI4
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8. Jokowi Instruksikan rekrut PNS baru diutamakan etnis cina dan non muslim

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah artikel yang berisi Jokowi menjual Indonesia karena menginstruksikan
Dirjen Imigrasi untuk merekrut PNS dari etnis cina dan Non muslim untuk ditempatkan di Pos
perbatasan guna memuluskan kedatangan China RRC yang menggunakan e-KTP aspal
dengan atau tanpa Pasport.
Faktanya hal tersebut adalah tidak benar Sesuai Ayat (1) Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor: 11 Tahun 2017, pada prinsipnya setiap warga Negara Indonesia(WNI) mempunyai
kesempatan yang sama untuk menjadi PNS sepanjang memenuhi Persyaratan yang telah
ditentukan jadi semua Warga Negara Indonesia sama perlakuannya.
Link Counter :
http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2018/09/9-Sembilan-Syarat-Dasar-Bagi-PelamarCPNS-2018.pdf
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180918064122-20-330959/9-syarat-pelamarlowongan-cpns-2018-yang-dibuka-besok

159

9. Jokowi Sumbang Kampanye Rp 19 M

Hoaks

Penjelasan :
Telah Beredar Di media sosial facebook tentang berita Jokowi Sumbang Kampanye Rp 19
Miliar.
Faktanya setelah ditelusuri hasil audit lembaga independen yang ditunjuk KPU untuk
mengaudit laporan dana kampanye paslon di Pilpres 2019 tidak ada sumbangan dari
pasangan calon, termasuk Jokowi.Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan,
Bawaslu tidak menemukan adanya sumbangan dana kampanye dari Jokowi maupun
Ma'ruf."BW dan kawan-kawan pengacara 02 itu tak baca detail mengenai itu semua. Sampai
mengatakan itu, sudah hoaks juga itu. Pak Jokowi itu tidak ada nyumbang. Itu hoaks itu," ujar
Arya.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/bawaslu-tak-temukan-jokowi-sumbang-rp-19-5-miliaruntuk-kampanye-1rH1duCdN7v
https://kumparan.com/@kumparannews/hasil-audit-lembaga-independen-jokowi-tak-sumbangdana-kampanye-1rGNy4hT5Cp
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/14/11255321/bantah-bw-tkn-sebut-jokowi-takpernah-sumbang-dana-kampanye-rp-195-miliar
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10. Studi terbaru pria dengan istri montok 10 kali lebih bahagia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi bahwa wanita dengan tubuh montok dipercaya dapat membuat pria lebih
bahagia dan panjang umur jika menikahinya. Studi terbaru yang dilakukan oleh departemen
psikologi di UNAM, Argentina, menemukan, pria yang menikahi wanita dengan tubuh montok
10 kali lebih bahagia dibanding pria yang menikahi wanita kurus.
Berdasarkan hasil penelusuran pencarian Google dan situs Universitas UNAM Meksiko dan
Argentina, tidak ditemukan hasil studi yang dimaksud. Selain itu situs web National University
of Misiones di Argentina tidak ditemukan bukti apapun tentang studi tersebut, bahkan
universitas tidak memiliki departemen psikologi. Hasil studi ilmiah pada umumnya tercatat
dalam jurnal resmi, tanpa bukti apapun sebagai pendukungnya, maka laporan berita tersebut
dianggap tidak sah.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/men-who-marry-chubby-women-are-happier/
http://www.psicologia.unam.mx/perfiles-academicos/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=es&tl=id&u=http%3A%2F
%2Fconoce.unam.edu.ar%2F&sandbox=1
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11. “Peaceful days in Shanghai”

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar foto di media sosial seseorang berswafoto di China Town dan diangkat oleh akun
wisata yang berasal dari China dan menyebutkan foto tersebut berada di Shanghai, China.
Faktanya tempat lokasi foto tersebut bukan berada di Shanghai, China melainkan di
Yogyakarta tepatnya di jalan Ketandan Kulon, Ngupasan, Kec. Gondomanan.
Link Counter :
https://earth.google.com/web/@7.79737531,110.36391291,113.62223833a,384.854071d,35y,104.51778142h,59.99112327t,0r
/data=ChcaFQoNL2cvMTFjNTRjNWg0MhgCIAEoAg
https://www.google.com/maps/place/Kampoeng+Ketandan+Yogyakarta/@7.7975244,110.364037,17z/data=!4m12!1m6!3m5!
1s0x2e7a57886adfcafd:0x7b991051e36a4ec2!2sKampoeng+Ketandan+Yogyakarta!8m2!3d7.7974394!4d110.3653137!3m4!1s0x2e7a57886adfcafd:0x7b991051e36a4ec2!8m2!3d7.7974394!4d110.3653137
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12. Jokowi Meminta Masyarakat Pakai Mata Uang Yuan Tiongkok

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang narasinya “Pegimane, Bong? Rupiah ente kagak bakal
laku! Negara ente digadai ke China komunis! Belain deh tu junjungan ente! Anak cucu ente
bakal jadi kacung China!”
Faktanya setelah ditelusuri, temuan Tempo.co video asli dalam channel resmi Berita Satu TV
di Youtube yang beralamat di https://www.youtube.com/user/BeritaSatu . Video asli yang
berjudul Presiden Pertimbangkan Mata Uang Yuan Jadi Acuan Baru sebenarnya
dipublikasikan pada 6 Desember 2016. Video tersebut diambil saat Jokowi menjadi pembicara
kunci dalam Sarasehan 100 Ekonom yang digelar Indef, di Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/308/fakta-atau-hoaks-benarkah-jokowi-meminta-masyarakatpakai-mata-uang-yuan-tiongkok
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13. Muslimah di Inggris Berbondong-Bondong Ingin Dipoligami

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tautan artikel dari situs blogspot. Artikel tersebut menampilkan
fakta bahwa muslimah di Inggris berbondong-bondong ingin dipoligami. Dalam tulisan tersebut
dikatakan bahwa disaat perempuan di tanah air menentang praktik poligami, para gadis
muslimah di Inggris malah berbondong-bondong menyatakan senang dipoligami (dimadu).
Artikel tersebut menyebut Daily Mail sebagai sumber dari informasi ini.
Adapun berdasarkan penelusuran, Daily Mail memang pernah merilis berita mengenai
poligami di kalangan muslim di Inggris. Namun, isi berita tersebut berbeda dengan artikel pada
situs blogspot. Daily Mail jelas menyatakan bahwa tidak semua muslimah di Inggris meminta
dipoligami. Menurut Daily Mail, beberapa wanita karir muslim di Inggris memilih bersedia
dipoligami karena tidak memiliki kecocokan dengan sejumlah lelaki lajang. Dikutip dari Daily
Mail, Mizan Raja menyatakan banyak pria muslim yang menginginkan istrinya hanya sebagai
ibu rumah tangga. Hal itulah yang tidak disukai beberapa perempuan muslim yang aktif dalam
karirnya. Sehingga tidak semua wanita muslim di Inggris berbondong-bondong ingin
dipoligami.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/tidak-semua-muslimah-di-inggris-ingin-dipoligami.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2113366/Muslim-women-share-husbands-lacksuitable-men.html
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1. Surat Penolakan Einsten Palsu

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Instagram, dokumen yang kopnya suratnya bertuliskan
University Of Bern. Surat tersebut pada paragraf pertama berisi tulisan penolakan aplikasi
pendaftaran gelar doktoral oleh Profesor Wilhelm Heinrich, dan pada paragraf kedua
disebutkan penelitian yang berjudul Annalen der Physik bersifat radikal. Postingan tersebut
juga diiringi narasi Einstein pun pernah ditolak dan dianggap tidak layak untuk gelarnya.
Faktanya di lansir dari bontangpost.id surat penolakan pengajuan doktoral Albert Einstein sdi
University of Bern yang beredar tersebut adalah palsu. Banyak tulisan dan simbol yang
anakronistik atau tidak sesuai pada zamannya. Surat palsu tersebut menggunakan bahasa
yang keliru University of Bern sebuah universitas yang terletak di negara Swiss menggunakan
bahasa german dan karya tulis dalam universitas tersebut menggunakan bahasa german
tetapi dalam surat tersebut menggunakan bahasa Inggris.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/surat-penolakan-einstein-palsu.html
https://bontangpost.id/42699-surat-penolakan-einstein-palsu/
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2. Lulusan Perguruan Tinggi Yang Mendapatkan Cumlaude Bisa Langsung
Diangkat Menjadi Pns

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial, postingan tersebut berisi informasi lulusan perguruan
tinggi yang mendapatkan predikat cumlaude bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri.
Dalam postingan tersebut juga terdapat link tautan wartapgri.id.
Setelah ditelusuri tautan wartapgri.id tersebut sudah tidak dapat diakses. Kepala Biro Humas
Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan informasi yang beredar
tersebut tidak benar alias hoaks, Muhammad Ridwan menegaskan tidak ada satupun orang
yang tidak mengikuti tes bisa langsung menjadi CPNS atau PNS. Alur pengangkatan CPNS
terdiri dari beberapa tahap yaitu pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar
(SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Ridwan mengatakan pemerintah memang
membuka dua jalur khusus untuk menjadi CPNS yakni jalur cumlaude serta putra/putri Papua
dan Papua Barat, namun pelamar tersebut tidak lantas langsung diangkat menjadi PNS
begitu saja.
Link Counter :
https://bontangpost.id/21206-iming-iming-ngawur-lulusan-cum-laude/
https://www.radarcirebon.com/iming-iming-ngawur-lulusan-cum-laude-langsung-jadi-pns.html
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3. Gadis Ular dari Thailand

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto seorang gadis kecil dengan tubuh separuh ular. Foto ini diberi
narasi bahwa gadis ini merupakan gadis ular bernama Mai Li Fay yang disebut menderita
“Serpentosis Malianorcis”. Penyakit ini membuat tubuh bagian bawahnya menyerupai reptil.
Adapun informasi maupun foto tersebut merupakan hoaks. Foto tersebut merupakan hasil
dari manipulasi digital dengan menggabungkan gambar anak kecil dengan ular. Tidak ada
hasil informasi kredibel mengenai penyakit Serpentosos Malianorcis di berbagai media.
Link Counter :
https://www.ibtimes.co.uk/thailands-snake-girl-mai-li-fay-post-goes-viral-declared-hoax1432846
https://www.hoax-slayer.net/fake-picture-thailand-snake-girl-serpentosis-malianorcis/
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4. Maskapai Vietjet Air Dengan Pramugari Berpakaian Bikini Layani Rute
Menuju Indonesia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah pemberitaan terkait Maskapai penerbangan dengan Pramugari berpakaian
Bikini yang disebutkan sebagai Maskapai asal Vietnam yaitu Vietjet Air secara resmi melayani
rute penerbangan Jakarta menuju Ho Chi Minh Phuong, Vietnam.
Faktanya benar bahwa Maskapai Vietjet Air membuka rute ke Indonesia tepatnya bulan Maret
2019 dengan rute Ho Chi Minh menuju Denpasar, Bali dengan durasi 3,5 jam. Kemudian pada
akhir 2019, rute Ho Chi Minh-Jakarta. Akan tetapi klaim bahwa maskapai tersebut layani rute
menuju Indonesia dengan Pramugari berpakaian Bikini adalah tidak benar.
Link Counter :
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/22/083800726/4-fakta-soal-maskapai-denganpramugari-berbikini
https://www.liputan6.com/news/read/3875895/8-fakta-vietjet-air-maskapai-bikini-yang-siapbuka-rute-ke-indonesia
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5. Heboh Kisah Asmara Manusia Dengan Babi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial tentang kisah asmara manusia dengan Babi, sampai hamil.
Setelah ditelusuri, faktanya yang di lansir bontangpost.id tidak ada kisah nyata perempuan
berhubungan seks dengan babi hingga hamil. foto yang disebar hanyalah perempuan yang
memelihara babi di rumahnya.
Link Counter :
https://bontangpost.id/28311-heboh-kisah-asmara-manusia-babi/
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6. Venessa Angel Pindah Agama

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi media sosial Vanessa Angel pindah agama dari Islam menjadi Kristen, ada
pihak yang akan menjamin kebebasan Vanessa Angel dengan syarat menjadi jamaahnya.
Faktanya setelah ditelusuri, Menurut Doddy Sudrajat selaku ayah kandungnya. "Enggak lah
itu gosip, hoax. Kemarin kan dia salat Id pakai mukena yang saya kasih. Enggak (pindah
agama) lah,"
Link Counter :
https://seleb.tempo.co/read/1213442/vanessa-angel-dikabarkan-pindah-agama-ayahmenganggap-cuma-hoaks
https://seleb.tempo.co/read/1213522/ada-isu-vanessa-angel-pindah-agama-manajer-bukasuara
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7. Mufti Saudi: Suami Boleh Memakan Isteri Apabila Kelaparan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang mengabarkan Mufti Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz AlAsheikh telah mengeluarkan fatwa yaitu membolehkan suami memakan daging istri apabila
sedang dalam kondisi kelaparan.
Hal tersebut pun dibantah langsung oleh Sheikh Abdul Aziz Al-Asheikh. Ia menegaskan
bahwa fatwa bohong itu dibuat musuh-musuh Islam untuk memfitnah dia dan mendistorsi citra
Islam.
Link Counter :
https://international.sindonews.com/read/987872/43/mufti-saudi-fatwa-suami-boleh-makanistri-bohong-1428668491
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8. Uang Kas Negara Kosong

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah berita yang menyatakan bahwa kas negara kosong dikarenakan untuk
membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji PNS sehingga menyebabkan terlambatnya
pencairan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Faktanya berita tersebut tidak benar, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Marwanto Harjowiryono mengungkapan bahwa pengelolaan kas negara selama ini
dikelola secara terpusat melalui mekanisme treasury single account atau TSA. Dengan
demikian, kewenangan pengelolaan kas negara dipastikan berjalan dengan baik. Bisnis.com,
Kamis (13/6/2019).
Link Counter :
https://bisnis.tempo.co/read/1214543/kas-negara-disebut-kosong-gara-gara-thr-kemenkeuklarifikasi/full&view=ok
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190615124915-4-78580/hoax-yang-serang-srimulyani-kas-negara-kosong-dan-jual-bali
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/9/933436/kas-negara-dikabarkan-kosong-karenathr-ini-kata-kemenkeu
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9. Undian Berhadiah M-Kios 2019

Hoaks

Penjelasan :
Pesan undian berhadiah M-Kios kembali bermunculan hingga pertengahan tahun 2019 ini.
Modusnya adalah mengirim pesan secara acak melalui SMS Caster dan mencantumkan
nomor call center yang ada di sana. Setelah dihubungi, pelaku meminta pulsa 300 ribu
sebagai laporan yang akan "dicairkan" hadiahnya.
Faktanya pesan undian berhadiah tersebut hanyalah tipuan belaka yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab untuk memeras korbannya. Modus SMS penipuan ini
telah lama muncul dan populer di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 lalu beredar
penipuan modus SMS berhadiah 100 juta rupiah namun beberapa pelaku penipuan ini
berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?
v=aneABFqdt6k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0q_6fg394L1sjiSSZACKgvEJwEVOIUUbaYg
vDiiVnlrL05Q2QY634Nng8
https://news.detik.com/berita/d-4016215/tawarkan-hadiah-rp-100-juta-penipu-modus-m-kiosdibekuk
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Hoaks
10. Dua Hakim Konstitusi Terima Ancaman

Penjelasan :
Telah Beredar Di media sosial facebook tentang berita Dua hakim konstitusi terima ancaman
terkait sengketa Pilpres melalui pesan WA.
Faktanya setelah ditelusuri Juru Bicara Mahkamah Konstitusi ( MK) Fajar Laksono
membantah kabar adanya ancaman terhadap 9 hakim konstitusi terkait penanganan
sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno.Sejauh ini tidak benar berita yang beredar perihal adanya ancaman-ancaman, terlebih
lagi ditujukan kepada hakim konstitusi," ujar Fajar kepada wartawan, Sabtu (15/6/2019).
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/15/19354551/mk-bantah-adanya-ancamanterhadap-9-hakim-konstitusi-terkait-sengketa-hasil
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/15/mahkamah-konstitusi-bantah-isu-hakimtangani-perkara-sengketa-pilpres-terima-ancaman
https://nasional.kontan.co.id/news/mk-bantah-adanya-ancaman-terhadap-hakim-konstitusiterkait-sengketa-hasil-pilpres
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Hoaks
11. “Walau bulan puasa, sebagai musafir @prabowo boleh menikmati kopi”

Penjelasan :
Beredar foto yang bernarasi “Walau bulan puasa, sebagai musafir @prabowo boleh
menikmati kopi”.
Faktanya foto tersebut bukan di bulan puasa, foto yang dibagikan sudah tayang sebelumnya
oleh media Bloomberg pada 11 April sementara puasa dimulai pada 6 Mei.
Link Counter :
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/as-crowds-surge-prabowo-vows-fightif-indonesia-vote-stolen
https://www.liputan6.com/news/read/3957787/hasil-sidang-isbat-awal-puasa-ramadan-jatuhpada-senin-6-mei-2019
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12. Wanita Hamil Setelah Berenang Di Kolam Renang

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah unggahan foto seorang wanita yang
sedang hamil dalam postingan tersebut juga terdapat sebuah tautan dari islamdetikini.com
yang berjudul nyata gadis ini tiba tiba hamil setelah berenang di kolam renang padahal dia
belum pernah melakukan hubungan postingan tersebut juga diiringi narasi dikutip dari liputan 6
kejadian ini bermula ketika dirinya berlibur dan mandi di salah satu kolam renang.
Dilansir dari jpnn.com dalam tautan tersebut perempuan yang diduga hamil tersebut karena
sperma ada di kolam renang, menurut link tautan tersebut temperatur kolam renang mencapai
30 derajat celcius cocok untuk sperma bertahan hidup. Dokter spesialis obsetri dan ginekologi
dari RS National Hospital dr Hendera Hendri SpOG menjelaskan tidak mungkin sperma bisa
bertahan hidup di kolam renang. Hal ini disebabkan karena sperma butuh media untuk
bertahan. Sedangkan di dalam kolam berenang terdapat kaporit dan bahan bahan lainnya.
Link Counter :
https://www.jpnn.com/news/hamil-setelah-terkena-sperma-di-kolam-renang-terlalu?page=1
https://radarmalang.id/hamil-setelah-terkena-sperma-di-kolam-renang-terlalu/
https://bontangpost.id/33498-heboh-hamil-setelah-berenang/
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13. Jangan Cuci Dan Simpan Telur Didalam Kulkas Berbahaya

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di Facebook postingan dua foto yang pertama foto dilarang menaruh kulkas
dan gambar di samping nya seorang pria yang mulutnya mengeluarkan busa diduga
keracunan, informasi tersebut berjudul bantu sebarkan!! 1x anda sebarkan anda telah
menyelamatkan ribuan nyawa manusia! ibu ibu harus tahu jangan cuci dan simpan telur
dalam kulkas karena berbahaya.
Faktanya menurut penjelasan dari produsen telur terbesar di Inggris British Lion Eggs melalui
situsnya di egginfo.co.uk menjelaskan bahwa telur malah lebih baik disimpan di temperature
dibawah 20 derajat celcius dan lebih disarankan di dalam kulkas namun penyimpanan telur
dalam kulkas harus dijauhkan dari makanan yang berbau tajam serta daging mentah. Ahli gizi
dari universitas airlangga Qonita Rachmah SGz menegaskan penyimpanan telur di dalam
kulkas di bawah suhu 10 derajat celcius lebih baik karena danger zone itu ada di suhu 10-60
derajat celcius danger zone itu yang bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/jangan-percaya-larangan-simpan-telur-di-kulkas.html
https://bontangpost.id/34464-jangan-percaya-larangan-simpan-telur-di-kulkas/
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14. Arti kata Pokemon dalam bahasa Syriac yang berarti "aku yahudi"

Disinformasi

Penjelasan :
Banyak beredar di media sosial bahwa Pokemon sebenarnya dalam bahasa Syriac atau
bahasa Suryani mempunyai arti “Aku Yahudi”. Sementara Pikachu disebutkan berarti “Jadilah
Yahudi”, dan Charmander bermakna “Tuhan itu Lemah”.
Faktanya pokemon sebenarnya hanyalah singkatan dari Pocket Monster atau monster saku.
Dinamakan Pocket Monster karena pokemon ini memiliki bisa dimasukkan dalam Pocket Ball
yang bisa dimasukkan dalam saku. Sementara itu Pikachu merupakan gabungan dari kata Pika
dan Chu. Pika merupakan nama binatang yang masih satu rumpun dengan kelinci, sedangkan
Chu dalam bahasa Jepang artinya mencicit. Sehingga penamaan Pokemon dan Pikachu
sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan agama. Apalagi untuk menyudutkan
agama tertentu.
Link Counter :
https://www.brilio.net/gadget/apakah-benar-pokemon-berarti-aku-yahudi-ini-penjelasannya1607183.html?fbclid=IwAR0jhy2w_NUMrSrgph-qGyU3LjRIBELD5yzOtxBeLORfjbPNtDiesB_oLU#
https://solo.tribunnews.com/2016/07/18/benarkah-pokemon-berarti-aku-yahudi-inipenjelasannya?page=all&fbclid=IwAR1XGrV948tMmxGwUvjIh-BUUEAsWok75kcABQRH8b2Z7aSr7I6CSvDbnU
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-apr-24-mn-54861-story.html
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15. Wanita Haid Tidak Boleh Dipijat

Disinformasi

Penjelasan :
Banyak wanita percaya bahwa pijat saat haid dapat mempengaruhi aliran darah sehingga
dapat menyebabkan pendarahan lebih berat dari biasanya.
Faktanya menurut beberapa dokter, pijat saat haid diperbolehkan akan tetapi sebaiknya
menghindari pijatan di sekitar perut, sebab pada saat menstruasi dinding perut tipis dan
apabila dipijat akan berisiko terjadinya cedera pada organ dalam perut.
Link Counter :
https://solo.tribunnews.com/2018/02/19/pijat-saat-datang-bulan-boleh-tidak
https://www.suara.com/health/2015/07/28/090000/pijat-saat-haid-bolehkah
https://www.alodokter.com/komunitas/topic/pijat-saat-datang-bulan
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1. Ada Ajakan Aksi Bertajuk “Puncak Aksi Akbar Terbesar Menuju
Kemenangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno”

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial terkait rencana aksi bertajuk “PUNCAK AKSI AKBAR
TERBESAR MENUJU KEMENANGAN PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA UNO”
Faktanya menurut juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Andre
Rosiade menyatakan tidak pernah memfasilitasi rencana acara itu. Menurut ia informasi itu
dipastikan bohong atau hoaks dan bukan berasal dari BPN Prabowo-Sandi.
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/06/15/225337/rumor-bpn-akan-fasilitasi-aksi-massa-di-mkpada-28-juni-andre-hoaks?
fbclid=IwAR03bJBxtZ1A9RdSDf4uRfGqRDrBGlhbGgU4eLAdhcOZDd7jbs438HgiQqU
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/06/16/pt5j3h328-prabowo-mungkin-batalke-mk-hindari-aksi-massa?
fbclid=IwAR0FMTGrPKHwYt0m_gFY8uZXNJQ_zgQnBuWBdj63WE29ikQ2SKwBPgvFRbw
https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/06/2019/bpn-bantah-rencanakan-aksi-massa-22juta-orang-kawal-putusan-mk/?fbclid=IwAR3h8Q20UZuafoihOqZ3uN9mQx7jv4yJc5AaoTGHTQlP_SX2NEsfZ4mxuQ
https://nasional.tempo.co/read/1215046/beredar-pesan-kubu-prabowo-ajak-aksi-kawalsidang-mk-bpn-hoaks
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2. Menjawab Panggilan dari Nomor 777888999 Dapat Membuat Ponsel
Meledak

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah himbauan bahaya menjawab panggilan telepon dari sebuah
nomor. Menjawab panggilan dari nomor telepon 777888999 dapat membuat ponsel meledak.
Pesan ini disertai foto-foto ponsel yang nampak hangus dan foto seseorang yang terbaring.
Adapun informasi ini merupakan hoaks yang tidak terbukti. Tidak ada sumber kredibel yang
mendukung klaim mengenai hal ini. Ponsel tidak akan meledak apabila menerima telepon dari
nomor 777888999 atau nomor lainnya. Hoaks sejenis ini merupakan hoaks lama yang terus
bermunculan dengan cerita yang berbeda.
Link Counter :
https://www.hoax-slayer.net/no-a-call-from-777888999-will-not-blast-your-phone-hoax/
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3. Bintik Pada Kulit Telur adalah Streptokokus

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp mengenai bahaya telur ayam apabila
kulitnya terdapat bintik coklat dan pada narasinya disebutkan "Jika menemui telur ayam
negeri seperti ini, dibuang saja sebab bintik-bintiknya ini merupakan bibit penyakit yg
namanya streptokokus. Dapat hidup didalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit
pencernaan.
Faktanya bintik-bintik kecokelatan di kulit telur adalah hal yang normal dan aman untuk
dikonsumsi. Dijelaskan nutrisionis Jansen Ongko, MSc, RD, bintik-bintik di kulit telur adalah
hasil dari pembuluh darah di saluran reproduksi ayam yang pecah selama proses
pembentukan telur. Ditegaskan pula oleh Kepala Humas Kementerian Pertanian, Agung
Hendriadi juga telah memastikan pesan tersebut adalah hoax.
Link Counter :
https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-3460077/penjelasan-soal-broadcast-bintikdi-kulit-telur-bisa-bikin-penyakit

182

4. "Kalau PKI Bangkit Kembali Kenapa? Ada Masalah Ya?"

Hoaks

Penjelasan :
Beredar foto tangkapan layar sebuah artikel dari laman berita berisi pernyataan kontroversial
yang seolah-olah dibuat oleh salah seorang anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan
diberitakan oleh Kompas Tv. Adapun artikel tersebut berjudul Rieke Dyah:"Aku bingung
memangnya Kalau PKI Bangkit Kembali Kenapa? Ada Masalah Ya?"
Faktanya kabar tersebut tidak benar. Kompas TV melalui akun Twitter resminya
mengklarifikasi bahwa tidak pernah membuat, menayangkan, dan mengunggah berita
tersebut. Isu ini sebenarnya telah muncul pada September 2017 lalu dan telah diklarifikasi
oleh Kompas Tv saat itu juga. Namun hingga pertengahan 2019 isu yang sama masih
diangkat dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Link Counter :
https://twitter.com/KompasTV/status/910427632621125632
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5. Daftar Jadi WNI Cukup Lewat Online, Warga Cina Daratan Serbu Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar artikel di media sosial yang memberikan berita bahwa daftar jadi WNI cukup
melewati online, warga China Daratan serbu Indonesia.
Faktanya tangkapan layar artikel salinan yang judulnya tidak sama dengan sumber artikel
yang disalin. Judul artikel yang dibagikan ditambahkan “Warga Cina Daratan Serbu
Indonesia”.
Link Counter :
https://web.archive.org/web/20190617031223/https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/daft
ar-jadi-wni-cukup-lewat-online-warga-cina-daratan-serbu-indonesia
https://www.iki.or.id/berita/mau-jadi-wni-daftar-online-klik-httpsakeahugoid
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6. Voucher Gratis Go-pay Rp500 Ribu di LINE

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi berisi pesan pembagian voucher gratis Go-pay sebesar Rp500 ribu
tersebar di media pesan LINE.
Faktanya berdasarkan hasil penelusuran, pesan tersebut tidak benar. Sebab, pihak PT Gojek
Indonesia sudah memberikan bantahan kepada media dan jawaban kepada warganet yang
menanyakan perihal voucher tersebut di kanal-kanal media sosialnya.
Link Counter :
https://money.kompas.com/read/2019/06/14/180700926/-hoaks-go-jek-beri-kupon-gratis-gopay-rp-500.000
https://wow.tribunnews.com/2019/06/14/hoaks-kupon-gopay-rp-500-ribu-di-line-ini-kata-gojek
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7. Viral Wahana Extreme Gyro Drop Lotte World

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial video yang menjadi viral sebuah wahana di taman kreasi
jeni tower drop dimana menaranya bisa bertambah tinggi lalu kursi wisatawan tiba-tiba turun
seperti digantung tali lalu mereka diputar-putar di ketinggian, baru dijatuhkan tiba-tiba.
Faktanya wahana yang sempat viral di media sosial ini hanya hasil editan saja. Wahana
tersebut berada di Lotte World, Seoul Korea Selatan.
Link Counter :
https://20.detik.com/e-flash/20190617-190617042/viral-video-wahana-seram-di-korselternyata-hanya-editan
https://travel.detik.com/travel-news/d-4587737/video-viral-wahana-gyro-drop-ekstrem-koreatahunya-editan
https://internasional.kompas.com/read/2019/06/17/10475371/hoaks-wahana-ekstrem-gyrodrop-lemparkan-pengguna-di-ketinggian
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8. Cacar Monyet Serang Anak-anak Satu Desa di Cianjur Selatan Jabar

Disinformasi

Penjelasan :
Lini masa media sosial di Cianjur, Jawa Barat, ramai dengan tautan artikel soal adanya satu
kampung di Desa Neglasari Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan yang diduga terpapar virus
cacar monyet atau monkeypox.
Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan jika wabah yang menyerang
sejumlah warga Desa Neglasari, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, bukan virus cacar
monyet atau monkeypox sebagaimana diberitakan sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur, Neneng Efa Fatimah menyebutkan, berdasarkan
hasil investigasi di lapangan, dapat dipastikan jika penyakit yang menyerang warga Desa
Neglasari adalah scabies atau sejenis penyakit kulit yang disebabkan tungau atau kutu kecil.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4577664/heboh-warga-cianjur-kena-cacar-monyetdinkes-itu-scabies
https://regional.kompas.com/read/2019/06/04/21142671/dinkes-cianjur-pastikan-wabah-dicidaun-bukan-cacar-monyet
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9. Yusril Ihza Mahendra Koruptor dan Diancam Hukuman Seumur Hidup

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan beserta artikel yang berisi bahwa Yusril Ihza Mahendra
tersangka kasus korupsi pungutan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum
(Sisminbakum), terancam hukuman penjara seumur hidup.
Faktanya adalah kasus terkait dengan Yusril Ihza Mahendra kasus korupsi pungutan biaya
akses Sistem Administrasi Sisminbakum telah dihentikan oleh kejaksaan Agung karena tidak
terdapat cukup bukti.
Link Counter :
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fc76901cd642/kejagung-hentikan-kasussisminbakum/
https://www.beritasatu.com/nasional/51291/kasus-sisminbakum-dihentikan-kemenanganhukum-atas-kekuasaan
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10. LPSK Tidak Bisa Lindungi Saksi Prabowo Sandi di MK

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan yang berisi bahwa LPSK tidak bisa lindungi saksi dan ahli PrabowoSandi di sidang MK dan jika tidak bisa beri perlindungan lebih baik bubarkan saja.
Faktanya adalah Berdasarkan peraturan perundangan, LPSK berwenang memberikan
perlindungan bagi saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai
perselisihan sengketa suara Pemilu jadi hal tersebut sudah diatur dalam aturan hukum bukan
karena bisa atau tidak bisa.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/15/20412231/lpsk-tidak-bisa-lindungi-saksi-danahli-prabowo-sandiaga-di-sidang-mk
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1157209-lpsk-tak-bisa-lindungi-saksi-sengketa-hasilpilpres-karena-dibatasi-uu
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11. Karya monumental Gabener DKI total anggaran 860 juta rupiah

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang sebuah karya seni Bambu "Getih
Getah". Dalam postingan tersebut menyatakan Karya monumental Gabener DKI total
anggaran 860 juta rupiah.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta
menjelaskan bahwa Biaya untuk pembuatan dan pemasangan instalasi seni Bambu "Getih
Getah" tersebut menghabiskan biaya sekitar 550 juta kemudian dikonsorsium oleh 10 BUMD.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/21265531/biaya-instalasi-bambu-getihgetah-di-bundaran-hi-rp-550-juta
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180816192018-20-322894/anies-resmikaninstalasi-seni-bambu-rp550-juta-di-bundaran-hi
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12. Bunga Megapuspa yang Mekar di Puncak Jayawijaya Papua

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial mengenai bunga eksotis yang diklaim hanya tumbuh di
puncak Jayawijaya Papua. Pada narasi postingan dituliskan bunga tersebut bernama bunga
megapuspa.
Setelah ditelusuri, gambar itu bukanlah sebuah bunga dengan nama megapuspa. Lokasinya
juga bukan di Puncak Jayawijaya, Papua. Gambar itu merupakan jenis Sea Pen, sebuah
koloni laut yang dikelompokkan dalam oktocoral atau soft corals. Karang itu biasa ditemukan
di perairan tropis atau sedang di seluruh dunia. Biasanya di kedalaman 6.100 meter.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/08/2017/awas-tertipu-bunga-langka/

191

Laporan Isu Hoaks 18 Juni 2019
1. Presiden turun langsung saat kebakaran hutan di negara tetangga

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang foto Presiden Jokowi tinjau
kebakaran hutan, dalam narasi postingannya menyatakan bahwa Presiden turun langsung
saat kebakaran hutan di negara tetangga.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran foto tersebut adalah ketika Presiden Jokowi
meninjau langsung kebakaran hutan di Desa Geronggong, Kecamatan Pedamaran Timur,
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian tersebut bukan di negara tetangga,
melainkan di Indonesia.
Link Counter :
https://minanews.net/presiden-jokowi-yang-terbakar-bukan-hutan-biasa/
http://www.tribunnews.com/images/regional/view/1612515/presiden-jokowi-tembus-kabutasap-tinjau-kebakaran-hutan
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2. Jokowi Kejar Target Bangun Tol Untuk Pemilu

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang foto Presiden Jokowi kejar
Target bangun Tol untuk pemilu.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran Pemerintah menepis tudingan peresmian
beberapa jalan tol dipercepat dalam rangka kepentingan Pilpres 2019. Sebab,
pembangunan infrastruktur sama sekali tak berkaitan dengan pesta demokrasi. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantah pengerjaan
dan peresmian sejumlah ruas tol dikebut untuk kepentingan pemilu. Basuki menegaskan
bahwa pemerintah membangun infrastruktur termasuk jalan tol untuk digunakan oleh
masyarakat. Pembangunan itu bukan untuk kepentingan pemilu.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/17215851/bantah-prabowo-sandi-menteribasuki-tegaskan-peresmian-tol-bukan-dikebut
https://www.beritasatu.com/nasional/559830/peresmian-tol-jelang-pilpres-dipersoalkanmenteri-pupr-enggak-ada-urusannya
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3. Video Baca Al-Quran dengan Langgam Jawa di Turki

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan video di media sosial yang menunjukkan seorang pria mengimami
shalat dengan langgam jawa. Dalam narasi postingan video disebutkan jika pria tersebut
adalah seorang Imam di Turki dan sedang membaca Al-Quran dengan langgam jawa.
Setelah ditelusuri, keterangan dalam postingan video tersebut adalah keliru.
Berdasarkan hasil investigasi reporter el Nilein, kejadian tersebut berlokasi di salah satu
masjid di Sudan. Terbukti makmum di belakang beliau berkulit hitam, tidak putih seperti
kebanyakan masyarakat Turki.
Beliau Imam yang sangat terkenal di Sudan dan berkewarganegaraan Sudan. Sang Imam
bernama Syeikh Muhammad Ahmad Zein.
Bacaan tilawahnya juga bukan langgam Jawa tetapi memang irama tartil Sudan.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2016/07/05/hoax-vidio-baca-al-quran-dengan-langgam-jawa-diturki/
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/309856899346852/
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4. Video Beberapa Wanita India Protes dengan Cara Bakar Jilbab

Disinformasi

Penjelasan :
Ramai postingan di media sosial mengenai video terbakarnya seorang wanita yang
diklaim sebagai rekaman protes terhadap jilbab di India.
Faktanya, setelah ditelusuri video tersebut adalah rekaman demonstrasi sekelompok
tenaga pengajar sekolah alternatif di India pada Februari 2010 lalu, yang menuntut
adanya kesempatan mengikuti pendidikan guru sekolah dasar agar bisa diangkat menjadi
guru di sekolah negeri dengan penghasilan yang lebih baik.
Beberapa demonstran wanita naik ke menara air di Kapurthala, menyiram tubuh mereka
dengan bensin dan mengancam membakar diri.
Link Counter :
https://timesofindia.indiatimes.com/india/Protesting-teacher-sets-herselfafire/articleshow/5546793.cms
https://turnbackhoax.id/2016/12/23/disinformasi-video-beberapa-wanita-india-protesdengan-cara-bakar-jilbab/
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5. “Gengsi Lalui Infrastruktur Jokowi, 12 Truk Tim Prabowo Kelelahan
“Njegur” Sawah Dokumen Kecurangan Pilpres Raib Dijarah”

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial berita tangkapan layar yang melansir artikel dari detiknews
"Gengsi lalui infrastruktur Jokowi, 12 truk Tim Prabowo kelelahan “njegur” sawah,
dokumen kecurangan Pilpres raib dijarah".
Faktanya setelah ditelusuri, Detik tidak mempublikasikan artikel pada 15 Juni 2019 pukul
07:38
Link Counter :
https://news.detik.com/video/190614058/tim-prabowo-sebut-12-truk-dokumen-tak-bisamasuk-mk-karena-kelelahan
https://news.detik.com/indeks/all/10?date=06/15/2019
https://daerah.sindonews.com/read/1408615/174/bus-masuk-jurang-di-kelok-28-sumbarbarang-penumpang-habis-dijarah-1559158343
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6. Bus Safari Dharma Terlibat Kecelakaan di Tol Cipali

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan bus Safari Dharma dengan
dua mobil pribadi dan sebuah truk pengangkut.
Faktanya, Business Development Perusahaan Otobus (PO) Safari Dharma Raya, Marisa
Leviani, menegaskan bus miliknya tidak terlibat kecelakaan maut di Tol Cipali KM
150+900, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin (17 Juni 2019 dini hari. Marisa
menjelaskan, pihaknya juga tidak punya unit bus bernopol H 1469 CB, seperti yang
diberitakan sebelumnya. Marisa juga mengaku tidak tahu perusahaan otobus (PO) mana
yang terlibat dalam tabrakan beruntun itu. Pasalnya ada beberapa nama PO yang
menyematkan kata SAFARI.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4588657/safari-dharma-raya-bus-kami-tak-terlibatkecelakaan-di-cipali
https://daerah.sindonews.com/read/1412182/174/po-safari-dharma-raya-sebut-bukanbusnya-yang-terlibat-kecelakaan-tol-cipali-1560749402
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190617133433-12-403891/safari-dharma-rayabantah-busnya-terlibat-kecelakaan-cipali
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7. Bocah di Pati Dibakar Temannya

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Bocah di Pati dibakar oleh teman sebayanya.
Faktanya menurut Kapolres Pati, AKBP Jon Wesly anak tersebut bukan dibakar
temannya, korban mengalami luka bakar saat main mercon bumbung dari bambu.
Diketahui bahwa tiga orang anak bermain mercon. Dua temannya menyalakan api,
dengan menuangkan minyak tanah ke lubang, kebetulan korban yang hanya melihat
dekat dengan sumber api, api langsung menjalar langsung mengenai tubuh korban.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-bocah-di-pati-bukan-dibakar-temannya-tapiluka-bakar-akibat-main-mercon

Laporan Isu Hoaks 19 Juni 2019
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1. Tito Karnavian sebagai otak pelaku pembunuhan berencana 600 orang
anggota KPPS

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi bahwa Tito Karnavian sebagai otak pelaku
pembunuhan berencana 600 orang anggota KPPS dengan cara menggunakan racun dan
korban tidak boleh dilakukan autopsi dan melakukan ancaman hukuman 10 tahun kepada
dokter yang melakukan autopsi.
Faktanya hal tersebut adalah kabar bohong karena untuk membuktikan anggota KPPS
tewas karena diracun telah dibantah oleh KPU dan Bawaslu sebagai kabar Hoaks apalagi
ini malah menuduh Kapolri Tito Karnavian sebagai pelakunya.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4545036/bawaslu-sesalkan-hoax-petugas-kpps-tewasdiracun-tak-terpuji
https://news.detik.com/berita/d-4545086/kpu-soal-hoax-kpps-tewas-diracun-janganpolitisasi-petugas-yang-gugur
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2. Bobby Nasution Calon Sekjen PSSI

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial facebook tentang Bobby Nasution Calon
Sekjen PSSI mendampingi Komjen (Pol) M Iriawan.
Faktanya setelah ditelusuri Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution
membantah isu yang beredar di masyarakat bahwa dirinya mengajukan diri menjadi
Sekretaris Jenderal PSSI. Bobby merasa, dirinya kurang mampu menjadi bagian dari
struktur PSSI. Sebab, selain tidak berpengalaman mengurusi sepak bola Tanah Air, ia
juga tidak menaruh minat di sana.
Link Counter :
https://bola.kompas.com/read/2019/06/18/16400078/menantu-jokowi-bantah-isu-inginjadi-sekjen-pssi
https://www.bola.com/indonesia/read/3992698/digadang-jadi-sekjen-pssi-responsmenantu-jokowi?
fbclid=IwAR1mJvC9HMYlBYRSGdvCcPNH39jv1Ve8RntIsA1fbCrhl8TCTHRRK33f4Hk
https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4590569/bantah-ingin-jadi-sekjen-pssibobby-nasution-sepatu-bola-saja-tak-punya
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3. “Ribut terus tentang MK sampai gak pada sadar bahwa tarif listrik naik kurang
lebih 20% tanpa pengumuman lagi”

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah postingan yang bertuliskan "Ribut terus tentang MK
sampai gak pada sadar bahwa tarif listrik naik kurang lebih 20% tanpa pengumuman lagi".
Setelah ditelusuri di lebaran kali ini, PLN justru memberikan diskon tarif listrik untuk
kalangan industri dan bisnis sebesar 20,19%. Diskon tersebut mulai diberlakukan sejak 1
Juni 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 9 Juni 2019 pada pukul 23.59 WIB. Diskon ini
berlaku bagi pemakaian listrik golongan Industri (I3 dan I4) serta Bisnis (B3) yang
menggunakan tambahan pemakaian listrik di atas kWh baseline. Besarnya kWh baseline
akan dipengaruhi oleh rata-rata pemakaian listrik di Triwulan 1 tahun 2019, rata-rata
triwulan 1 tahun 2018, pemakaian bulan Juni tahun 2018, dan jam nyala minimum. Diskon
berlaku untuk waktu beban puncak maupun luar beban puncak. Selain itu, pelanggan
khusus PLN di Pulau Jawa juga akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 5%.
Link Counter:
https://finance.detik.com/energi/d-4575203/hore-ada-diskon-tarif-listrik-20-untukpelanggan-bisnis-dan-industri
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4. Portal m-detiknews.blogspot.com Memiliki Tampilan Seperti Detik.com

Hoaks

Penjelasan :
Portal m-detiknews.blogspot.com mulai disebarkan di media sosial. Beberapa akun sudah
menyebarkan portal tersebut sebagai sumber informasi di media sosial. Di dalamnya,
berisikan beragam artikel yang memperlihatkan portal tersebut bagian dari detik.com
Faktanya portal tersebut bukanlah portal berita yang termasuk bagian dari detik.com.
Sebab, dari domain portal tersebut menggunakan domain blogspot.com yang dikeluarkan
oleh Blogger. Portal m-detiknews.blogspot.com bukanlah bagian dari media detik.com.
Portal m-detiknews.blogspot.com berisikan artikel-artikel opini yang diambil dari berbagai
laman daring lainnya. Dengan demikian, portal m-detiknews.blogspot.com dapat
dikategorikan sebagai laman peniru detik.com
Link Counter :
https://id.wikipedia.org/wiki/Blogger_(layanan)?
fbclid=IwAR3f_6xjruushpWIfpO_s4097O0TXaIWUsnTLs_RNlDTvMZFSpYRP1kWNy8
https://www.detik.com/dapur/redaksi?
fbclid=IwAR0X_yOzvIPtPJ98eXCb7D4gYH4bkK2vU1jNGpRoTe_go0EAncmP6TFUYhI
https://www.detik.com/dapur/pedoman-media?fbclid=IwAR2Z6Rumy2jH-fmII3BaPmj9ETYKNnJXiPnmWZ_OqXuUwerN4CumTWCvGo
https://www.detik.com/dapur/disclaimer?
fbclid=IwAR3PLZADSlWbL0VSgDfbDi1vqfZN70u4LkwEUtyOjjAEVMSHlvJIwygOpPw
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5. Laga Pembuka Liga 2 Digelar di Balikpapan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial laga pembuka sepak bola Indonesia liga 2 antara Persik Kediri vs
PSPS Biak yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri dipindah ke laga Persiba Balikpapan
vs PSIM Jogjakarta dan akan digelar di Stadion Batakan Balikpapan.
Faktanya kabar mengenai pembukaan Liga 2 2019 dipindah ke Stadion Batakan, Kota
Balikpapan mendapat bantahan langsung melalui Direktur PT Liga Indonesia Baru.
Menurut pihak terkait, disebutkan bahwa Kediri akan tetap menjadi kota tempat
pertandingan pertama Liga 2 2019 digelar.
Link Counter :
https://www.topskor.id/detail/100793/Pembukaan-Liga-2-2019-Berlangsung-diBalikapapan-adalah-Hoax?
fbclid=IwAR2V9r5nqAua1ZfVtnSUK0YE25mqC1Wg6N0gGmM9RPI3FXIKKAUy6LmknGU
https://duta.co/muncul-kabar-hoax-lokasi-laga-pembuka-liga-ii-dipindah-ke-balikpapan/?
fbclid=IwAR38gojO0JvDUbvsyaLNfuXtvd2UzDlQM4zqpatLdUw26qsrcz2JauDquKI
https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/17/06/2019/pt-lib-bantahkabar-batalnya-pembukaan-liga-2-2019-di-kediri/?
fbclid=IwAR2dQmV3Mut35yWljPlNOCtDC2Z1e-vyq7a2dUOFvoIq2hrgS720ejnWgXc
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6. Briptu Adu Domba Polisi dengan TNI

Hoaks

Penjelasan :
Telah Beredar di media sosial facebook tentang screenshoot percakapan di media sosial
WhatsApp dari seorang anggota Polda Metro Jaya bernama Briptu Souvan Tampubolon
disebut mengirimkan chat yang berisi mengadu domba TNI-Polri.
Faktanya, Terkait hal ini, Polda Metro Jaya menegaskan hal itu tidaklah benar. Kabid
Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyebut anggota mereka lagi-lagi
diterpa kasus berita bohong alias hoax. Viva.co.id, Selasa (18 Juni 2019) dan Humas
Polri juga telah mengklarifikasi hal tersebut pada akun resmi @divisihumaspolri.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1158036-lagi-ada-hoax-briptu-adu-domba-polisidengan-tni
https://www.instagram.com/p/Byzs0B7Jjay/?igshid=ba0ct3nlo90
https://www.facebook.com/Humas.PMJ/photos/a.1244848038882529/2510894775611176
/?type=3&theater
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7. Akad Kontrak Gubernur DKI Jakarta

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kembali di media sosial terkait surat kontrak Gubernur DKI Jakarta yang
menyatakan bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno siap memimpin DKI Jakarta
dengan nilai-nilai Syariat Islam dan mendengarkan nasihat para Mufassir dan Ulama.
Faktanya itu merupakan isu lama yang diangkat kembali pada moment pilpres oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab. Anies baswedan saat itu sudah mengklarifikasi bahwa isu
yang beredar adalah tidak benar atau palsu. menurut sandiaga saat itu mengatakan
bahwa Jelas-jelas itu bukan tanda tangan saya. Itu hoax ya, itu semua adalah hoax, tanda
tangannya palsu. mirip aja nggak. Dia sendiri heran kenapa ada orang atau kelompok
yang mau repot untuk membuat akad kontrak itu.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3450723/beredar-kontrak-palsu-syariat-islam-anies-sandiitu-fitnah-lagi
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/19/beredar-kontrak-palsu-syariat-islamanies-ini-fitnah-lagi
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8. Foto Mobil dan Lampu Merah Meleleh Karena Cuaca Panas Ekstrim di
Kuwait

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto mobil dan rambu lalu lintas yang sering disebut lampu
merah terlihat meleleh, unggahan tersebut disertakan narasi yang mengesankan bahwa
cuaca panas extrem yang terjadi di Kuwait melelehkan rambu lalu lintas tersebut.
Faktanya Badan Meteorologi Kuwait membantah hal tersebut dan menerangkan bahwa
suhu pada saat ini 18 Juni 2019 hanya mencapai 49 derajat celcius. Sebelumnya, KWT
Today menyebut suhu panas di Negeri Petro Dollar itu mencapai 52,2 derajat celcius dan
membuat seorang meninggal dunia. Adapun foto mobil dan rambu lalu lintas yang meleleh
tidak ada hubungan dengan suhu panas yang terjadi di Kuwait melainkan akibat
kecelakaan terbakarnya mobil di dekat rambu lalu lintas tersebut.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/otomotif/read/3992201/mobil-dan-lampu-lalu-lintas-di-kuwaitmeleleh-karena-suhu-panas-ini-faktanya
https://www.piah.com/hoax-viral-foto-mobil-dan-lampu-merah-meleleh-karena-cuacapanas-extrem-di-kuwait/
https://www.youtube.com/watch?
v=f33PkAMNwTc&feature=youtu.be&list=PL1KmZTjgoXcui6MeORZrwABHSAtZ0TmxR
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9. Pelajar Bulukumba Mencoba Mengakhiri Hidupnya Karena Video
Asusilanya yang Viral

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video berdurasi 49 detik viral seorang siswi SMK bulukumba yang
mencoba bunuh diri karena video asusila yang sempat viral.
Faktanya video tersebut adalah tidak siswi yang sempat viral video asusilanya akan tetapi
video yang dimaksud merupakan kejadian percobaan bunuh diri oleh seorang wanita di
sebuah jembatan yang ada di Kabupaten Bone karena ditinggalkan oleh suaminya.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/3990054/beredar-hoaks-pelajar-bulukumba-yangterjerat-kasus-video-mesum-tewas?
fbclid=IwAR3vVM8hIJyveWMFjKsEJFg3TerzRl6SMeg_-a_NiQhd16V_RSn8WcQ-_OA
https://www.beritabersatu.com/2019/06/foto-bertengkar-dengan-suami-wanita-asal-sinjaiini-coba-melompat-jembatan-di-bone/?
fbclid=IwAR30Ji9t3n4kjvqRu9bRKm_aOHCZgnszRQuS2_shCePMwAe4Kl6jy4SNVkA
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10. Rezim Zalim Menghalangi agar BW Tidak Masuk MK Untuk Sidang

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi bahwa Bambang Widjojanto (BW) telah
dihalangi oleh rezim zalim agar tidak bisa masuk gedung MK untuk mengikuti sidang.
Faktanya hal tersebut adalah tidak benar karena sebenarnya BW datang ke MK melewati
jalur Jalan Medan Merdeka Barat dengan berjalan kaki dengan menembus kawat berduri
karena ketidaktahuan bahwa terjadi pengalihan lalu lintas dan untuk menghindari
macetnya Jalan Abdul Muis jalur satu-satunya untuk memasuki gedung MK jadi tidak ada
penghalangan seperti apa yang diberitahukan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4589939/bw-datangi-mk-dengan-nyelip-kawat-berduri
https://news.detik.com/berita/d-4590411/mengapa-pilih-nyelip-kawat-berduri-dibandingbelakang-mk-ini-kata-bw
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11. KETAHUAN! Media Asing Sebut Jokowi Butuh Uang dari China
untuk Menangkan Suara di PILPRES 2019

Disinformasi

blob:
https://web.whatsapp.com/eb4a2453-93f7-4393-bbf5-ea1b4a31aff5
Penjelasan :
Beredar sebuah video yang berdurasi 14 menit 04 detik dengan judul "KETAHUAN! Media
Asing Sebut Jokowi Butuh Uang dari China untuk menangkan Suara di PILPRES 2019"
Faktanya Bank Pembangunan China mencairkan pinjaman sebesar $170 juta untuk
memulai pekerjaan teknis kereta api cepat, guna mensukseskan janji Jokowi pada Pilpres
2014 lalu. Dana tersebut bukan digunakan untuk memenangkan Suara di PILPRES 2019
seperti yang ditulis dalam judul video tersebut.
Link Counter :
https://bangka.tribunnews.com/2018/05/12/disebut-butuh-uang-dari-china-untukmenangkan-suara-jokowi-jadi-pemberitaan-media-internasional?page=all
https://bangka.tribunnews.com/2018/05/12/disebut-butuh-uang-dari-china-untukmenangkan-suara-jokowi-jadi-pemberitaan-media-internasional?page=all
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12. Geger, Ditemukan Singa Kurus di Kebun Binatang Indonesia

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan dengan narasi "geger binatang di kebun binatang indonesia
tidak terurus". kayak kita jadi kurus, lah manusianya saja tidak terurus, beras, bawang,
daging, tiket mahal. postingan tersebut menyertai sebuah berita dengan judul satwa di
kebun binatang indonesia kurus tak terawat.
Adapun faktanya, berita dan foto mengenai binatang yang tidak terurus tersebut adalah
berita lama yang digunakan oleh liputan6 pada tanggal 29 Mei 2019. Faktanya dilansir
dari idntimes.com kondisi tersebut diakibatkan karena konflik kepengurusan yang
berkepanjangan, Namun kebun binatang tersebut saat ini sudah semakin membaik
karena perbaikan demi perbaikan telah dilakukan, kebersihan dan kesejahteraan hewan.
Link Counter:
https://www.idntimes.com/travel/destination/reza-iqbal/31-potret-kebun-binatangsurabaya-1/full
https://www.liputan6.com/global/read/599264/harimau-kurus-kering-di-kebun-binatangsurabaya-disorot-australia
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13. Gara Gara Selingkuh Tangan Dan Kaki Tertukar

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial Facebook berupa foto seorang pria yang posisi tangan
dan kakinya tertukar akibat selingkuh dengan istri orang.
Faktanya, dilansir dari jpnn.com foto tersebut bukan kejadian nyata. Pria dalam foto
tersebut adalah aktor yang berasal dari Nigeria, bernama Tunde Usman yang sering
dipanggil Okelele. Sang aktor sedang bersiap bermain dalam sebuah film dan gambaran
fisiknya dalam foto tersebut merupakan hasil make up artist. Okelele juga mengunggah
foto anehnya pada akun instagramnya.
Link Counter:
https://www.jpnn.com/news/kualat-karena-selingkuh-kaki-dan-tangan-tertukar-geli-ah
https://bontangpost.id/21777-selingkuh-yang-bikin-kaki-dan-tangan-tertukar/
https://bangka.tribunnews.com/2017/10/12/aktor-top-ini-kualat-akibat-doyan-meniduri-istriorang-tangan-dan-kaki-tertukar?page=2
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14. Uang Rupiah Baru Bisa Luntur

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar postingan di Facebook sebuah foto gambar uang pecahan 50 ribu yang diduga
luntur dengan narasi “Gilaa!! Uang baru bisa luntur, nyetaknya pake apaan ye?”
Faktanya, Hasiholan Siahaan Ketua Dewan Pengawas Peruri sekaligus Deputi Direktur
Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia menjelaskan bahwa rupiah yang dicetak
menggunakan tinta dengan security khusus yang mempunyai ketahanan terhadap air dan
dalam keadaan normal sulit luntur jika terkena air namun jika sengaja dirusak dengan
cara direndam atau dicelupkan kedalam air berbahan kimia tinta bisa saja luntur. Terkait
gambar yang beredar pihaknya sulit menyimpulkan karena kondisi uang harus diteliti
terlebih dahulu di laboratorium Bank Indonesia.
Link Counter:
https://sumutpos.co/2017/11/25/uang-kertas-rupiah-baru-bisa-luntur/
https://bontangpost.id/26490-hoax-rupiah-baru-bisa-luntur/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/24/11/2017/uang-rupiah-baru-bisa-luntur/

212

15. Sebentar Lagi Seluruh Grup WA Akan Dipantau Polisi

Disinformasi

Penjelasan:
Pernyataan Polri terkait akan diadakannya patroli siber dengan melakukan pencegahan
atau mitigasi terhadap akun-akun yang menyebarkan konten-konten hoax serta
penelusuran dan pengawasan dan pemantauan terhadap Grup-Grup WA menuai respon
beragam dari masyarakat. beredar isu bahwa semua percakapan Grup WA akan diawasi
penuh oleh Kepolisian.
Hal tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi
Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo meluruskan patroli siber yang dilakukan
Bareskrim tidak dilakukan di seluruh grup WA, melainkan hanya yang teridentifikasi sering
menyebarkan informasi negatif. Patroli tidak mungkin menyasar semua grup WA karena
tidak memungkinkan.Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga
mengatakan polisi dapat melakukan pemantauan pada grup pesan singkat berbasis
aplikasi atau WhatsApp jika di dalamnya terdapat pelaku yang bermasalah dengan
hukum.
Link Counter:
https://www.inews.id/news/nasional/polri-tidak-semua-grup-wa-dipatroli-hanya-yangterindikasi-sebarkan-hoaks/572893
https://gorontalo.antaranews.com/berita/79519/menkominfo-grup-whatsapp-dipantau-jikaterkait-kasus-hukum
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1. Pesan Berantai tentang Penyebab Kanker Rahim

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang diklaim sebagai penyebab Kanker Rahim ada
empat yang menimbulkan Kanker Rahim.
Faktanya setelah di telusuri, dikutip dari situs klikdokter.com dengan judul artikel 'Mitos
Penyebab Kanker Rahim'. Munculnya kanker disebabkan karena faktor genetik (riwayat
keluarga), gaya hidup, makanan yang dikonsumsi, dan faktor eksternal lainnya, misalnya
infeksi virus HPV pada kanker leher rahim. Empat hal yang dapat menyebabkan kanker
rahim ternyata tidak benar alias hoaks.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3993567/cek-fakta-hoaks-pesan-berantaitentang-penyebab-kanker-rahim
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2. Suhu di Kuwait Mencapai Rekor 62 Derajat Celsius

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial melalui facebook tentang Suhu Di Kuwait Mencapai
Rekor 62 Derajat Celsius.
Faktanya setelah di telusuri, dikutip dari situs news.detik.com Media Kuwait Times
memberitakan bahwa tidak benar suhu di Kuwait saat itu mencapai 62 derajat Celsius.
Foto pohon terbakar itu disebut bukan akibat suhu panas. Soal video pohon terbakar,
situs berita Alweeam menyebut kejadian itu ada di Jalan Sultana di Madinah. Pohon
palem tersebut terbakar akibat tersambar petir, bukan karena suhu panas."Jangan
percaya berita bohong. Itu tidak benar," kata Kepala Fintas Weather Observatory, Adel AlSaadoun saat itu menanggapi heboh kabar suhu di Kuwait mencapai 62 derajat Celsius.
Link Counter :
https://news.detik.com/internasional/d-4589079/tentang-rekor-suhu-panas-di-kuwait-yangsedang-ramai-dibicarakan
https://suryamalang.tribunnews.com/2019/06/17/heboh-negara-timur-tengah-dilandasuhu-panas-ekstrem-sampai-62-derajat-padahal-begini-faktanya
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3. Dr. Michael Abdul Menyayangkan Sikap KPU Yang Memenangkan Paslon 01

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dengan narasi tentang seorang peneliti asal Amerika
bernama dr. Michael Abdul. Dr. Michael Abdul, seperti dikutip dari laman web
election.com, menyayangkan sikap KPU yang memenangkan paslon 01 bukan 02.
Dengan ini sama saja KPU mencederai amanat rakyat.
Adapun tidak ditemukan adanya laman web election.com maupun website kredibel lain
yang memuat pernyataan dari dr. Michael Abdul. Sosok yang disebut sebagai dr. Michael
Abdul tersebut sebenarnya merupakan aktor film porno asal Spanyol bernama Jordi El
Nino Polla. Foto dari Jordi tersebut ditambahkan narasi palsu, baik mengenai sikap KPU
maupun nama Michael Abdul.
Link Counter :
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordi_El_Ni%C3%B1o_Polla
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-nueva-mentira-de-las-redes-sociales-si-esun-genio-pero-en-la-industria-del-porno.html
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4. Tukang Kungfu Diajak ke MK oleh Cukong 01

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook telah mengunggah dua foto berbeda dengan narasi paslon 01
telah mengajak seorang tukang kungfu ke Mahkamah Konstitusi (terkait sengketa
Pilpres). Unggahan tersebut menjadi ramai diperbincangkan karena pengunggah sengaja
menyamakan pria bertoga hitam dengan foto lainnya yang memperlihatkan seorang pria
"tukang kungfu" diapit dua wanita.
Faktanya informasi tersebut tidak benar dan menjadi fitnah. Sekilas kedua pria yang
dimaksud terlihat mirip namun mereka adalah orang yang berbeda. Foto pertama pria
bertoga hitam adalah I Wayan Sudirta. Ia adalah kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf dan foto
tersebut diambil saat sedang membacakan jawaban terhadap permohonan gugatan
pilpres 2019 oleh kuasa hukum paslon 02. Foto kedua dengan pria "tukan kungfu" yang
dimaksud adalah Shigeo Tokuda. Ia merupakan bintang film dewasa tertua di Jepang
yang dijuluki 'King of Eldery Porn'
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=XkJ5CC-ArXE&feature=youtu.be&t=11959
https://www.youtube.com/watch?v=ts7gt_3iHl8
https://bali.tribunnews.com/2017/04/14/kakek-legend-pemain-film-dewasa-jepang-blakblakan-soal-karier-hingga-rahasia-stamina
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5. Anies Keluarkan Aturan Gaji Tambahan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur

Hoaks

Penjelasan:
Beredar berita mengenai Anies mengeluarkan 9 poin keputusan Gubernur DKI. Salah satu
isi dari 9 poin isi tersebut adalah memberikan tambahan penghasilan kepada gubernur
dan wakil gubernur.
Mengenai kabar tersebut dilansir dari kompas.com Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) DKI Jakarta Chaidir membantah terbitnya keputusan gubernur Nomor 879 Tahun
2019 yang berisi menambah penghasilan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Chaidir
melanjutkan, aturan tersebut untuk menetapkan THR dan penghasilan tambahan bagi
pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut berlaku ketika pajak
mencapai target, "jadi sebagai jasa prestasi dan kebetulan kemarin berbarengan dengan
tunjangan hari raya" jelas Chaidir.
Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/18/19523911/ramai-kabar-penghasilantambahan-untuk-gubernur-dki-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/news/read/3992859/bkd-bantah-anies-tambah-penghasilanlewat-keputusan-gubernur
https://www.merdeka.com/jakarta/kepala-bkd-tegaskan-anies-tak-buat-aturan-gajigubernur-naik.html
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6. 60 Motor Bersenjata Tajam Menuju Muntilan.

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar terkait rombongan geng motor yang menuju ke daerah Muntilan pada
broadcast whatsapp dan unggahan di media sosial.
Setelah ditelusuri,ditemukan fakta bahwa hal tersebut tidak benar dan sudah di klarifikasi
oleh Kapolres Magelang AKBP Yudianto, beliau mengatakan bahwa informasi tersebut
tidak pernah ada dan hal tersebut juga sudah di cek di lapangan. kapolres yudhi juga
menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan jangan mudah percaya akan informasi
yang belum jelas kebenarannya, serta tidak sebaiknya langsung menyebarkan di media
sosial karena bisa terancam UU ITE penyebaran hoaks.
Link Counter :
http://berita.baca.co.id/33643860
https://borobudurnews.com/hoax-rombongan-60-motor-bersajam-menuju-muntilansemalam/
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7. SBY Pernah Menikah Sebelum Masuk Akabri

Hoaks

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook membagikan sebuah link artikel mengenai
kisah pernikahan SBY sebelum masuk Akabri dan disertai narasi "Dibalik kesedihan SBY
ditinggal bu Ani, apakah kesedihannya sama dgn ibu Ida (isteri pertama SBY) waktu
ditinggal SBY demi karir militernya? Ini bocoran sejarah yg ditutup sekian puluh tahun...
silahkan menilai dan "ditelan" sendiri saja....
Faktanya, isu tersebut adalah isu lama yang pernah beredar pada saat menjelang Pemilu
Pilpres tahun 2004 dan kembali muncul tahun 2007. Terkait berita tersebut seperti yang
dilansir oleh detik.com, SBY telah membantah bahwa dirinya pernah menikah sebelum
masuk Akabri. Menurutnya isu tersebut merupakan fitnah yang merusak dan
menghancurkan kehormatan dan harga dirinya.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-810463/sby-bantah-menikah-dan-punya-2-anak-sebelummasuk-akabri-
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8. Jarum Suntik HIV/AIDS di Toilet Umum

Hoaks

Penjelasan :
Kembali beredar di media sosial sebuah postingan foto jarum suntik di toilet umum. dalam
foto tersebut terdapat narasi yang mengatakan bahwa hati-hati dalam mengambil tisu di
toilet umum karena ada yang sengaja memasang jarum untuk menularkan HIV-AIDS pada
masyarakat.
Faktanya menurut Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia yang dikenal sebagai penemu kasus pertama sekaligus pionir penanganan HIV
dan AIDS di Indonesia ini menegaskan bahwa berita tersebut tidak perlu dikhawatirkan
berlebihan. Menurut Prof Zubairi, risiko penularannya amat sangat rendah sekali, bahkan
hampir bisa dibilang sulit. Sampai saat ini, Prof Zubairi mengaku belum pernah menerima
laporan adanya penularan HIV-AIDS dari jarum suntik seperti ini.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3507815/viral-beredar-foto-jarum-suntikpenular-hiv-aids-di-toilet-umum
https://hoaxterkini.com/2017/05/23/hoax-jarum-suntik-penyebar-hivaids-di-toilet-umum/
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9. Penilaian Mengejutkan Agen CIA Tentang Jokowi

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah postingan beserta foto seorang Agen CIA dan
Jokowi .
Dalam postingan tersebut Agen CIA Steven O'Brien saat ditemui di daerah Kuningan
Jakarta KATA ORANG BULE:"JOKOWI BERMUKA DUA."
Setelah ditelusuri foto yang digunakan itu adalah Tony Blair, bukan Agent CIA Steven
O’Brien atau siapapun yang diklaim. Tulisan tersebut telah dipelintir pada tahun 2014,
karena pada tahun 2014 itu sedang ada perhelatan politik.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2017/09/22/disinformasi-penilaian-mengejutkan-agen-cia-tentangjokowi/
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10. Ditemukan Sudah Jadi Es Batu

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di Twitter yang memberikan informasi mengenai video
ditemukannya 2 orang anak kecil yang meninggalkan di dalam sebuah kulkas.
Dinarasikan bahwa kedua anak tersebut ditemukan meninggal setelah menjadi kaku
membeku seperti es batu.
Faktanya, kedua anak tersebut meninggal karena kehabisan oksigen di dalam kulkas tua
yang sudah tidak terpakai, bukan meninggal karena meninggal karena membeku di
dalamnya.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/06/19/salah-ditemukan-sudah-jadi-es-batu/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7133189/amp/Two-brothers-suffocate-deathaccidentally-locking-old-fridge.html?__twitter_impression=true
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11. Ada Dupa di Dinding Ruangan Sidang PHPU di Gedung MK

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai foto kondisi di ruang sidang yang disebut merupakan
kondisi ruangan sidang kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Dalam foto tersebut, terdapat dupa yang terpasang di dinding ruangan. Foto tersebut
dinarasikan sebagai kejanggalan pada sidang ini.
Adapun foto yang menampilkan hio dan anglo tersebut merupakan foto lama dari
persidangan Ustadz Alfian Tanjung pada tahun 2017 silam di Surabaya. Foto tersebut
kemudian dinarasikan sebagai kejadian pada sidang PHPU pilpres 2019. Adapun hio dan
anglo memang kerap digunakan di ruang sidang dengan tujuan pengambilan sumpah baik
saksi, ahli, maupun pihak lainnya apabila pihak tersebut merupakan penganut agama
Khonghucu.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/11/10/2017/hio-dan-anglo-di-persidanganalfian-tanjung/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b31e792b1a6/17-perangkat-persidanganyang-layak-anda-ketahui/
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12. 12 Truk Dokumen Bukti Gugatan PRABOWO-SANDIAGA

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial "12 Truk Dokumen Bukti Gugatan PRABOWOSANDIAGA"
Setelah ditelusuri truk yang membawa alat bukti sengketa pilpres menuju gedung
Mahkama Konstitusi sebanyak 3 truk berwarna merah dan biru. Dari pantauan
CNNIndonesia.com, terdapat 50 hingga 70 kontainer plastik berisi alat bukti lengkap
dengan dokumen fotokopi. Kotak kontainer plastik itu disusun rapi di halaman sebelum
diserahkan ke MK. Menurut Anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid, mengatakan
mestinya ada empat truk boks yang membawa alat bukti tim Prabowo ke MK. Namun,
satu truk lagi terkendala lantaran waktu layanan di MK yang dibatasi hingga pukul 17.00
WIB.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190617171629-20-403973/melihat-tiga-trukboks-bukti-gugatan-prabowo-di-mk
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1. Penipuan penjualan kendaraan bermotor atas nama anggota Polri

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang berisi tentang penjualan kendaraan
bermotor yang mengatasnamakan anggota Polri. Akun Facebook yang menggunakan
nama salah satu Polwan yang bernama Yovita Riandhini tersebut berisi banyak postingan
kendaraan bermotor dari jenis roda dua hingga roda empat dengan harga yang murah.
Faktanya, informasi yang terdapat dalam akun tersebut adalah Hoaks. Akun tersebut
adalah akun palsu yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
melakukan aksi penipuan. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Humas Polda Jawa
Timur dalam postingannya di akun Twitter resminya untuk mengklarifikasi informasi
tersebut.
Link Counter :
https://twitter.com/HumasPoldaJatim/status/1139773944825651200
https://www.instagram.com/p/ByuCwezhh5v/
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2. Selundupan SABU dari CINA

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial tentang "Selundupan SABU dari CINA..dengan volume
TON".
Faktanya setelah ditelusuri, Penyelundupan: 70.000 bungkus rokok disembunyikan di
dalam batang pohon. Penyelundupan di Rumania: 70.000 bungkus rokok dari Ukraina
disembunyikan di dalam batang pohon.Video ini https://www.youtube.com/watch?v=9zkMIps0hA diunggah pada tahun 2013.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/06/20/salah-selundupan-sabu-dari-cina/
https://www.politiadefrontiera.ro/
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3. Tarif Dasar Listrik Naik Lagi Awal Juli 2019

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah artikel dari situs klikshare.info dan binpers.com dengan judul "Awal Juli
Tarif Dasar Listrik Kembali Naik?" dan "Tarif Dasar Listrik Naik Lagi Awal Juli 2019"
Faktanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan
bahwa kabar yang mengatakan ada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah hoaks.
Selain itu dari hasil penelusuran terhadap artikel yang beredar baru-baru ini ternyata
adalah artikel berita yang sudah dimuat oleh situs republika.co.id dan sudah terbit sejak
Selasa 13 Juni 2017. Dalam artikel tersebut juga sudah jelas tertulis "Tarif Dasar Listrik
(TDL) kembali mengalami kenaikan per 1 Juli 2017"
Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/orh98i/awal-juli-tarif-dasar-listrikkembali-naik
https://finance.detik.com/energi/d-4592492/viral-tarif-listrik-naik-jonan-saya-nggak-pernahnaikkan
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4. Mobilitas personel BIN dan upaya pendeskreditan netralitas TNI
oleh Polri dan BIN

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di berbagai sosial media mengenai upaya oknum Polri di BIN untuk
menjelekan TNI agar terlihat tidak netral pada Pemilu 2019. Dalam narasi yang beredar
terdapat 2 TNI yang seakan menjadi tumbal untuk mewujudkan democrating policing.
Mengenai informasi yang telah beredar di sosial media tersebut, akun Pusat Penerangan
TNI dan Divisi Humas Polri yang telah terverifikasi memberikan keterangan bahwa
informasi tersebut adalah tidak benar. Menurut akun Divisi Humas Polri postingan
tersebut hanya bertujuan menghancurkan sinergitas TNI-Polri yang sudah terjalin lama.
Faktanya institusi Polri dan TNI bersikap netral dan keduanya melakukan operasi
gabungan untuk mengamankan Pemilu 2019 agar berjalan dengan aman dan kondusif.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/By4-UgcpLRg/
https://www.facebook.com/PENERANGAN.TNI/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARAhNfebTl0PowhdTysCsZBpSRo5hM2Q3xDn63_zr4_tfZ5Z97Ykls66JCZs1hJV6
ZDoEypmqEyjHgh8
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5. China Memproduksi Tasbih dari Tulang Babi

Disinformasi

Penjelasan:
Masyarakat kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di media sosial yang
diklaim sebagai proses produksi tasbih berbahan dasar tulang babi. Narasi yang
dikembangkan pengunggah video adalah China telah memproduksi tasbih dari tulang babi
secara besar-besaran.
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Pada dasarnya tasbih terbuat dari kayu, tulang atau
bahan lainnya. Video yang beredar tersebut sebenarnya adalah proses pembuatan tasbih
dari tulang unta, bukan tulang babi. Video asli diunggah pertama kali di salah satu akun
Youtube pada tanggal 11 Juni 2019 dengan deskripsi "Begini cara membuat tasbih dari
tulang Unta". Namun video tersebut sengaja diunggah ulang dengan berbagai narasi oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggiring opini negatif masyarakat.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=uuI7_YF-R9s&t=8s
https://almanhaj.or.id/1764-sejarah-tasbih-dan-hukumnya.html
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6. Kaki Membengkak Akibat Menginjak Kitab Suci Alquran

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan seorang wanita yang kakinya membengkak akibat
menginjak Kitab Suci Alquran dan Dokter spesialis kulit tak pernah menemukan penyakit
ini selama dalam ilmu kedokteran.
Faktanya adalah foto wanita yang membengkak kakinya tersebut adalah terkena penyakit
Filariasis atau penyakit kaki gajah sangat merusak penampilan, karena si penderita
kakinya bisa meraksasa. Makanya dijuluki penyakit kaki gajah.
Link Counter:
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2012/09/28/awas-filariasis-penderitanya-bisaberkaki-mirip-kaki-gajah

231

7. Ratusan Burung Mati Karena Radiasi Sinyal 5G di Belanda

Disinformasi

￼
Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial yang menyebutkan ratusan ekor burung mati akibat uji
coba jaringan 5G yang dilakukan di Belanda.
Setelah ditelusuri, kabar tersebut adalah keliru.
Dalam laman resmi pemerintah Den Haag, kematian ratusan burung dipastikan terjadi
karena keracunan yang disebarkan virus dari anjing. Uji coba 5G tak berdampak apapun
bagi burung-burung yang mati tersebut.
Link Counter:
https://tirto.id/teknologi-5g-diluncurkan-benarkah-radiasi-sinyalnya-berbahaya-daTc
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8. Profesor Gabe Bin Abdulah Kagum Kepada Pendukung Prabowo

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah foto pria asing berpose 2 jari. Pria ini diklaim sebagai Profesor
Gabe Bin Abdulah yang berasal dari Amerika Latin. Profesor Gabe disebut kagum dengan
pendukung Prabowo dikarenakan mereka tidak pernah menyerah dalam melawan kecurangan.
Beliau juga siap membantu paslon 02 dengan memberikan dana US$ 2 juta untuk kepentingan
paslon 02 dalam sidang MK tentang kecurangan paslon 01.
Berdasarkan penelusuran, sosok yang diklaim sebagai Profesor Gabe Bin Abdulah tersebut
sebenarnya adalah Gabe Newell yang juga dikenal sebagai Gaben. Gabe merupakan co-founder
dari perusahaan video game Valve Corporation. Foto yang digunakan dalam status media sosial
tersebut merupakan foto Gabe bersama dengan Hideo Kojima, seorang desainer video game
ternama, yang dipotong untuk menarasikan seolah Gabe merupakan pendukung 02.

Link Counter:
https://www.pcgamesn.com/hideo-kojima-valve-gabe-newell
https://gamebrott.com/berkunjung-ke-valve-hideo-kojima-bertemu-gabe-newell
http://www.ladbible.com/technology/gaming-hideo-kojima-and-gabe-newell-snapped-at-valve-hq20181101
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9. Batu Tempat Duduk Nabi Muhammad Sampai Sekarang Melayang di
Udara

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial foto dari sebuah batu yang tampak melayang di udara. Batu ini
disebut sebagai batu tempat Nabi Muhammad duduk ketika melakukan Isra Mi’raj dan
sampai sekarang masih melayang di udara.
Adapun foto ini sudah cukup sering muncul dengan berbagai narasi yang berbeda. Foto
batu ini merupakan hasil manipulasi digital dan bukan merupakan kejadian supranatural
yang nyata. Foto dari batu besar ini, pada kejadian nyata, ditopang oleh beberapa batu
kecil sebagai dampak dari erosi. Kemudian foto dari batu ini di edit dengan
menghilangkan batu-batu kecil yang menopang batu besar tersebut sehingga nampak
melayang. Batu ini dapat ditemukan di area Al Ahsa (atau Al Hasa) di Arab Saudi.
Link Counter:
https://www.hoax-slayer.net/floating-rock-miracle-surprising-rock-in-saudi-arabia/
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10. Foto Biksu Myanmar Membakar Anak Kecil

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial foto seorang biksu tengah membakar sesosok mayat anak-anak.
Postingan foto tersebut disertai dengan narasi "Biksu setan Myanmar membakar hiduphidup anak kecil muslim".
Setelah ditelusuri, faktanya peristiwa dalam postingan tersebut bukan terjadi di Myanmar,
melainkan di Tiongkok/China.
Foto tersebut merupakan peristiwa pembakaran mayat atau kremasi dari tradisi biksu
Tibet di Jiegu. Kremasi itu dilakukan kepada mayat korban gempa bumi yang terjadi di
sekitar daerah Yushu.
Link Counter:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8626696.stm
http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2037596_2219637,00.html
https://turnbackhoax.id/2016/11/20/hoax-foto-biksu-burma-membakar-anak-anak/
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Laporan Isu Hoaks 22 Juni 2019

1. Boyolali, Menuju Ke Kecamatan Junwangi Membutuhkan Waktu 3 Jam

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook tentang Perjalanan Boyolali Menuju Ke Kecamatan
Junwangi Membutuhkan Waktu 3 Jam dari Teras ke Juwangi sangat sulit dan tak ada
aspal.
Setelah ditelusuri, faktanya Pemkab Boyolali membantah pernyataan yang menyebut
jalan dari Kecamatan Teras ke Juwangi bisa memakan waktu tiga jam dan tidak beraspal.
Adapun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Boyolali Arif
Gunarto menegaskan, kesaksian Beti Kristina seperti dalam video sidang MK atas
sengketa Pilpres 2019 yang beredar sehingga viral, tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/06/21/dinas-pu-boyolali-bantah-pernyataansaksi-02-di-mk-jalan-teras-juwangi-beraspal-dan-tak-butuh-3-jam
https://news.harianjogja.com/read/2019/06/19/500/999811/saksi-prabowo-sandi-sebutjalan-di-boyolali-tak-beraspal-netizen-ramai-ramai-bagikan-foto-jalan-mulus-di-juwangi
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2. Undian BPJS Ketenagakerjaan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial terkait undian berhadiah yang diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.pemenang undian akan mendapatkan dana bantuan sebesar
$15.000 dari kantor ( BPJS ) Ketenagakerjaan INDONESIA melalui pengundian nomor
WhatsApp.
Setelah ditelusuri lebih lanjut Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengungkapkan pihaknya banyak mendapat
pertanyaan dari masyarakat dan peserta terkait SMS tersebut. dan beliau memastikan
bahwa informasi tersebut tidak benar ataupun palsu dan hal tersebut terindikasi tindakan
kriminal.Dia juga mengingatkan, untuk memastikan kebenaran informasi apapun terkait
BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat dapat mengkonfirmasi melalui kanal-kanal resmi
BPJS Ketenagakerjaan seperti kantor cabang, website, sosial media atau menghubungi
call center 1500910.
Link Counter :
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/19497/-Waspada,-marak-penipuan-SMSmengatasnamakan-BPJS-Ketenagakerjaan
https://www.merdeka.com/peristiwa/waspada-marak-penipuan-sms-mengatasnamakanbpjs-ketenagakerjaan.html
https://www.indopos.co.id/read/2018/06/04/140270/waspadai-penipuan-sms-mencatutbpjs-ketenagakerjaan
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3. Pelajar SD Terkena Virus Jerman Melalui HP Game Online

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial yang memberikan informasi bahwa ada
pelajar kelas 4 SDN Kotakulon terkena virus Jerman melalui HP game online dan dirujuk
ke Rumah Sakit Karangmenjangan.
Faktanya Dokter Poli Jiwa Rumah Sakit Daerah dr Koesnadi dr Dewi Prisca Sembiring
SpKj mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Selain itu kata-kata
virus Jerman tersebut juga baru di dengar dan setelah mencari di mesin pencarian
internet google tentang virus Jerman yang keluar adalah rubella(campak Jerman).Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Bondowoso Endang Hardiyanti juga
mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada yang melaporkan kejadian pelajar SD
terkena virus jerman gara-gara HP.
Link Counter :
http://sinergi.radarmalang.id/hoax-radiasi-hp-menyebar-radar-jember/
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4. Prof. Tokuda Terseyum Ketika Memperlihatkan Data Kecurangan KPU

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang diklaim sebagai Profesor bernama Tokuda salah seorang ahli
demokrasi di Jepang, dengan narasi yang menyebutkan tentang data kecurangan KPU
dan mengklaim bahwa Prabowo adalah pemenang dari Pemilu Presiden Indonesia
dengan perolehan suara 61% sedangkan Jokowi 38%
Faktanya foto tersebut telah mengalami proses penyuntingan tepatnya pada bagian
kertas yang dipegang oleh pria dalam foto tersebut. Adapun klaim yang mengatakan
bahwa pria tersebut seorang ahli demokrasi di Jepang adalah tidak benar, pria dalam foto
tersebut adalah Shigeo Tokuda seorang aktor film dewasa asal Jepang.
Link Counter :
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/year-old-porno-video-actor-shigeotokuda-smiles-as-he-shows-news-photo/85441607?adppopup=true
https://id.wikipedia.org/wiki/Shigeo_Tokuda
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5. Yasushi Akimoto Selaku Menteri Peridolaan akan Membantu Prabowo

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan Yasushi Akimoto selaku Menteri Peridolaan akan
membantu Prabowo untuk memenangkan sidang di MK dan menyumbang dana sebesar
¥48.000.000 kepada Paslon no 02 Selain itu,Yasushi Akimoto akan berangkat ke
Indonesia dan akan berkunjung ke FX Sudirman Lt.4 di Jakarta dan akan mengikuti acara
sidang tersebut di MK.
Faktanya adalah postingan tersebut adalah hoaks belaka di jepang tidak ada Menteri
Peridolaan dan setelah ditelusuri Yasushi Akimoto adalah CEO group 48 yang salah
satunya adalah sebagai Produser dari kelompok bernyanyi JKT 48 yang ada di indonesia.
Link Counter :
https://id.wikipedia.org/wiki/Yasushi_Akimoto
http://www.tribunnews.com/internasional/2018/10/02/susunan-kabinet-baru-pm-jepangshinzo-abe-hanya-ada-satu-menteri-perempuan
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6. Foto Seorang Wanita Hamil dan Akan Melahirkan 11 bayi

Disinformasi

Penjelasan :
Diunggah sebuah foto seorang perempuan dengan kondisi perut terbuka dan terlihat
besar, dengan narasi yang menjelaskan bahwa sedang mengandung dan akan
melahirkan bayi kembar sejumlah sebelas.
Faktanya Perempuan dalam foto tersebut adalah salah satu pasien dengan diagnosa
penyakit tumor seberat 59Kg yang terdapat pada bagian perut, diketahui bahwa
perempuan tersebut bernama Mercedes Talamantes.
Link Counter :
https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/giant-tumour-mexican-womanhas-60kg-lump-removed/news-story/9f5e0853f3bfb244a17b181b5ab5058d
https://wartakota.tribunnews.com/2015/09/03/merinding-wanita-itu-hamilkah
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2724821/Mexican-woman-weight-ballooned-275pounds-132-pound-TUMOUR-finally-went-check-nagged-daughter.html
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7. Surat Mengatasnamakan Sekretaris Utama BKN

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah selebaran surat pemberitahuan proses verifikasi dan validasi
pemberian nomor induk pegawai CPNS diberbagai media sosial.
Faktanya, dilansir dari situs resmi bkn.go.id, Mohammad Ridwan selaku Kepala Biro
Hubungan Masyarakat BKN menyatakan bahwa surat tersebut palsu yang dibuat oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab, karena BKN sendiri tidak mengeluarkan surat
tersebut. Bahkan Surat palsu tersebut juga mengatasnamakan Supranawa Yusuf yang
menjadi Sekretaris Utama BKN.
Link Counter :
http://www.bkn.go.id/berita/hati-hati-surat-palsu-mengatasnamakan-sekretaris-utama-bkn
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8. Polling Palsu Pakai Nama KPU

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah Fanspage Facebook yang bernama "Voting KPU Pusat". Dalam
Fanspage Tersebut berisi live polling yang menatasnamakan KPU Pusat.
Faktanya, KPU mengklarifikasi bahwa Fanspage Facebook tersebut bukanlah milik KPU,
Bahkan KPU sendiri tidak pernah melakukan survey atau voting, Baik dalam PILPRES
maupun PILEG
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/11/09/2018/awas-polling-palsu-pakai-namakpu/
https://fajar.co.id/2018/09/11/awas-polling-palsu-pakai-nama-kpu/
https://bontangpost.id/48677-awas-polling-palsu-pakai-nama-kpu/
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9. Surat Keputusan DPR: Resmi Honorer 35 Keatas Diangkat Tanpa Tes

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah surat di media sosial dengan kop dari Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI). Surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil
keputusan rapat DPR dan BKN, diputuskan bahwa honorer K2 umur 35 keatas akan
diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes. Keputusan ini disebut “Rekomend” dari
“Mempan RB” kepada BKN Pusat.
Adapun dikonfirmasi dari akun Twitter resmi BKN @BKNgoid bahwa surat tersebut
merupakan hoaks. BKN menyatakan bahwa dokumen ini adalah palsu dengan ciri-ciri
yang mudah untuk diteliti, yaitu perbedaan jenis font dan ukuran font pada surat ini, serta
penggunaan kata yang tidak tepat. Kata-kata yang digunakan pada surat ini seperti
“Rekomend” bukan merupakan bahasa yang baku menurut KBBI. Selain itu Sekjen DPR
RI juga tidak memiliki kaitan dengan pemanggilan seleksi.
Link Counter :
https://twitter.com/BKNgoid/status/1142248863899586560
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10. Seorang Anak Meninggal Akibat Cacing Jantung Yang Ditularkan oleh Anjing

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah gambar jantung dengan parasit yang tumbuh menempel.
Gambar ini disertai narasi bahwa jantung ini merupakan jantung anak kecil yang
meninggal setelah tertular parasit akibat tidur dan mencium anjing peliharaannya. Parasit
tersebut menghalangi jantungnya dan anak tersebut meninggal di sebuah rumah sakit.
Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan foto yang bersumber dari artikel
tahun 2012 yang dipublikasikan pada jurnal Clinical Microbiology Reviews. Dimana foto
tersebut merupakan foto cacing jantung Dirofilaria Immitis jantan dan betina pada jantung
anjing, bukan pada jantung anak manusia. Dirofilaria Immitis merupakan parasit yang
menyebar lewat gigitan nyamuk. Cacing ini dapat menyebabkan dirofilariasis yang
berakibat fatal bagi anjing jika tidak diobati. Namun seperti pada artikel dalam jurnal
Clinical Microbiology Review, manusia bukanlah inang yang cocok untuk spesies
Dirofilaria. Singkatnya, anak-anak anda tidak akan mengidap Dirofilariasis apabila
memeluk anjing peliharaan.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/child-heartworm-dog/
https://cmr.asm.org/content/25/3/507
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Laporan Isu Hoaks 23 Juni 2019

1. Kemendagri Rilis Daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi Baru
yang Akan Dimekarkan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar yang menyebutkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
mengeluarkan rilis pers terkait pemekaran sejumlah daerah. Disebutkan bahwa terdapat
daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan.
Terkait isu tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri,
Bahtiar, menegaskan bahwa pihaknya tak pernah membuat rilis pers daftar 57 calon
kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan.
Dia mengecam salah satu portal berita online yang membuat berita bohong (hoaks)
terkait rilis tersebut.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4595826/kemendagri-bantah-buat-daftar-8-provinsi-yangakan-dimekarkan-itu-fitnah
https://www.kemendagri.go.id/blog/31748-Puspen-Kemendagri-Tidak-Pernah-MembuatRilis-Daftar-57-Calon-Kabupaten-dan-8-Provinsi-yang-Akan-dimekarkan
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2. Suara Adzan yang Masih Berkumandang di Masjid yang Sudah Tutup di
Inggris

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi yang menghebohkan pengguna media sosial mengenai kejadian di
sebuah masjid di Inggris.
Hal tersebut lantaran masjid yang sudah lama dikosongkan sering muncul terdengar
suara adzan tanpa tahu siapa yang mengumandangkannya.
Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan peristiwa “Adzan Pertama Swedia dari
Menara Masjid Stockholm”.
Salah satu yang membahas video tersebut adalah akun Youtube Cyberbintauna, dan
salah satu media yang memberitakan adalah media daring worldbuletin.net, yang berjudul
‘First permission for call to Friday prayer in Sweden’.
Link Counter :
https://www.worldbulletin.net/islamic-world/first-permission-for-call-to-friday-prayer-insweden-h103722.html
https://turnbackhoax.id/2016/11/19/hoax-suara-adzan-yang-masih-berkumandang-dimasjid-yang-sudah-tutup-di-inggris/
https://www.youtube.com/watch?v=DcyenE4Pr4Y&feature=youtu.be
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3. Di Kota Xinchiang Provinsi Heinan Tertangkap Ikan Bermuka Manusia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan video di media sosial yang memberikan informasi bahwa di
kota Xinchiang provinsi Heinan tertangkap ikan bermuka manusia dan sudah dibawa ke
Beijing untuk di research.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran di pastikan bahwa video tersebut adalah hasil
editan animasi. Sekilas terlihat jika wajah yang digunakan sebagai wajah ikan adalah
seperti karakter Thomas dari film kartun anak-anak. Kemudian di sekitar badan ikan tidak
terlihat adanya basah karena air.Selain itu setelah ditelusuri di lokasi kejadian tidak
ditemukan kota bernama Xinchiang di Cina tetapi adanya kota Xinjiang di China.
Link Counter :
https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
https://en.wikipedia.org/wiki/Hainan
https://www.thomasandfriends.com/en-us
https://m.facebook.com/groups/1295584467279058?
view=permalink&id=1298451233659048
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4. Akun Palsu Kapolda Bengkulu

Hoaks

Penjelasan :
Di media sosial Facebook, tiba-tiba muncul akun Facebook atas nama Kapolda Bengkulu
Brigjen Pol Supratman. Akun Facebook tersebut mulai memosting sejumlah foto kegiatan
Kapolda Supratman sejak 16 Juni 2019. Akun tersebut hingga Kamis 20 Juni 2019 petang
pukul 17.00 WIB telah memiliki sebanyak 1161 teman pengguna Facebook.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Sudarno menegaskan
bahwa akun Facebook Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman tersebut adalah palsu.
Ia menambahkan, untuk saat ini baru akun facebook yang didapati dan akun facebook
tersebut bisa dikatakan palsu/hoaks. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk
waspada jika ada penyalahgunaan akun Facebook atas nama Kapolda Bengkulu Brigjen
Pol Supratman tersebut.
Link Counter :
http://www.rmolbengkulu.com/read/2019/06/21/17432/Akun-Palsu-Kapolda-BengkuluSudah-Miliki-Ribuan-Pertemananhttps://www.bengkulutoday.com/ada-akun-facebook-kapolda-supratman-palsu
http://pedomanbengkulu.com/2019/06/kabid-humas-akun-facebook-kapolda-supratmanitu-palsu/
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5. Sejarah Es Krim Vanilla

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di sosial media Facebook sebuah akun yang mengunggah foto es krim
berwarna hitam diatas foto tersebut ditambahkan sejarah es krim vanilla ”Nenek saya
hidup sampai 102 tahun. Suatu hari dia cerita, awal 1900-an, es krim vanilla yang
dimakannya warnanya masih asli hitam. Namun kemudian ketika dia mulai remaja, sekitar
tahun 1912, ice cream vanilla yang ada berubah menjadi putih. Menurut dia, orang kulit
putih tidak bisa mentolerir makanan yang lezat berwarna hitam. Jadi mulailah
ditambahkan bahan pengawet". Menurut meme tersebut es krim vanilla awalnya
berwarna hitam namun orang orang kulit putih kemudian tersinggung dan akhirnya
berwarna putih seperti kebanyakan es krim vanilla pada saat ini.
Faktanya rumor tersebut pernah diluruskan situs snopes.com, dalam situs tersebut
terlihat foto orang dengan es krim yang diambil pada tahun 1880an, foto tersebut berjudul
Carlo Gatti and the Italian Ice Cream Trade in 19th Century London. Carlo Gatti dikenal
sebagai salah satu pionir penjual es krim pada saat itu di London dalam foto hitam putih
tersebut terlihat jelas bahwa bagian es krim yang disantap orang berwarna terang.
Meskipun gambar es krim hitam itu nyata, namun kisahnya tidak benar, dan meme
tersebut tidak memiliki dasar.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/vanilla-ice-cream-black/
https://bontangpost.id/42224-rumor-sejarah-es-krim-vanila/
https://www.radartasikmalaya.com/rumor-sejarah-es-krim-vanila/
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6. Mainan Anak Anak Stress ball Mengandung Zat Kimia Berbahaya

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan di Whatsapp yang berisi sebuah foto bagian tangan anak yang melenting
pesan berantai tersebut isinya adalah info dari teman yang anaknya sekolah di JISc hati
hati ya mamak mamak degan mainan jenis ini, stress ball ada yang tidak standar SNI
tangannya anak teman lagi main stress ball dan pas dipencet ballnya pecah airnya
ternyata mengandung zat kimia berbahaya dan tangan si anak melenting parah seperti di
foto.
Faktanya isi pesan yang mencatut nama JISc itu tidak benar, setelah ditelusuri oleh
jawapos Dyah Lestriana Communication Manager Jakarta Intercultural School (JIS)
mengatakan tidak ada siswanya yang mengalami kejadian tersebut. Konfirmasi juga
dilakukan oleh pihak Jakarta Islamic School memastikan tidak ada kejadian tersebut yang
menimpa siswanya ungkap Ihsan operator hotline JISc. dr Ni Putu Susari Widianingsih
SpKK spesialis kulit dari Rumah Sakit Husada Utama menjelaskan tidak bisa disimpulkan
begitu saja apa yang dilihat berdasar foto. Ni Putu Susari melihat melepuhnya kulit anak
tersebut seperti hand foot mouth disease atau HFMD atau biasa disebut flu Singapura
yang menyebabkan kulit melepuh seperti kabar yang beredar tersebut
Link Counter :
https://bontangpost.id/34283-hoax-kabar-letusan-stress-ball-yang-bikin-stres/
https://www.radarcirebon.com/kabar-letusan-stress-ball-yang-bikin-stres.html
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7. Diskotik Halal di Jeddah

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar berita yang menuliskan bahwa akan dibukanya "Diskotik Halal" di Jeddah,
Arab Saudi.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa yang akan dibuka bukan "Diskotik halal",
melainkan adalah kafe "high-end" atau mewah. Diketahui klaim berita pembukaan
"Diskotik Halal" tersebut berasal dari salah satu media di Inggris bernama al-araby.co.uk
yang mengutip dari media Arabian Bussiness. Padahal berdasarkan artikel aslinya, tidak
ada satu kata pun yang menyebutkan bahwa yang dibuka adalah "Diskotik".
Mengutip dari Arabian Bussiness yang mewawancarai CEO Addmind Hospitality Group
bernama Tony Habre yang mengatakan bahwa klub malam bernama White yang
sebelumnya telah dibuka di Dubai dan Beirut akan dibuka di Jeddah, Arab Saudi sebagai
Kafe high-end, bukan Diskotik. Tony Habre menyebutkan bahwa pihaknya sudah
membicarakan pembukaan kafe White ini bersama Keluarga Kerajaan Arab Saudi, namun
belum ada persetujuan.
Link Counter :
https://news.detik.com/dw/d-4586624/jawatan-hiburan-bantah-berikan-izin-diskotik-halaldi-jeddah-arab-saud i
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/hoax-diskotik-halal-di-jeddah
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2435147533204429
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8. Keajaiban Tepung Terigu Mengobati Luka Bakar

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah cerita mengenai keajaiban tepung terigu. Cerita ini
mengenai seorang veteran tentara Vietnam mengobati luka bakar dengan menggunakan
sekantong tepung terigu. Selain itu, diceritakan pula bahwa di Vietnam, ada orang yang
terbakar. Orang-orang lain panik dan ada yang melemparkan sekarung terigu ke tubuh
orang tersebut untuk memadamkan api. Ternyata bukan hanya api yang padam, tetapi
tubuh orang tersebut sama sekali tidak melepuh terkena api.
Berdasarkan penelusuran, penggunaan tepung terigu untuk pengobatan luka bakar tidak
direkomendasikan oleh ahli kesehatan karena dapat menyebabkan infeksi. Selain itu tidak
ada sumber informasi modern dan kredibel yang merekomendasikan penggunaan tepung
sebagai obat luka bakar. Selain itu, informasi mengenai menyiramkan tepung kepada
orang yang terbakar dapat menyembuhkan luka bakar orang tersebut juga informasi yang
mengkhawatirkan. Menyiramkan tepung ataupun bubuk lain ke api yang menyala dapat
menyebabkan bahaya ledakan seperti dikutip dari WiseGeek.
Link Counter :
https://www.hoax-slayer.net/spurious-first-aid-advice-flour-for-treatment-of-burns/
https://www.wisegeek.com/what-causes-flour-to-explode.htm#didyouknowout
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2420831/begini-pertolongan-pertama-saatkena-luka-bakar
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9. Cangkang Telur Larut Setelah Direndam Selama 24 Jam Dalam Soda

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial tentang video percobaan menggunakan telur yang direndam di
dalam gelas berisi Coca Cola dan Pepsi selama 24 jam. Setelah penutup dibuka,
cangkang telur tersebut telah larut dan menyisakan sebuah “telur” elastis yang dapat
dipilin. Tidak ada penjelasan yang diberikan oleh penyebar video selain tulisan
“Cola+Pepsi+[]+24 hours= surprised”.
Adapun video ini tidak menunjukkan reaksi kimia apapun dalam percobaannya. Hasil
video tersebut diperoleh dengan menggunakan editing video dan sebuah mainan telur
elastis. Telur yang direndam dalam soda ditutupi dengan sebuah mug yang diberikan
tulisan “24 H” untuk membuat seolah telur tersebut benar direndam selama 24 jam.
Dengan trik ini, akan mudah bagi pembuat video untuk mengganti telur asli dengan telur
mainan karet tersebut. Belakangan, pembuat video telah mengklarifikasi bahwa video
percobaan tersebut dibuat dengan trik.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/egg-in-coca-cola-experiment/
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10. Pesan Berantai Stiker di ATM Bisa Rekam PIN

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai dari Bank Indonesia yang berisi bahwa Stiker di ATM Bisa
merekam PIN.
Faktanya adalah hal tersebut adalah hoaks dan telah dibantah oleh Deputi Direktur
Departemen Komunikasi Bank Indonesia Muslimin Anwar beliau mengatakan hal tersebut
adalah Hoaks kabar tersebut sudah ada sejak lama. Namun pesan tersebut muncul
kembali.
Link Counter :
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/08/120631626/hoaks-pesan-berantai-stiker-diatm-bisa-rekam-pin-ini-penjelasannya?page=all
https://news.detik.com/berita/d-3323525/stiker-call-center-di-mesin-atm-bisa-rekam-pinuntuk-kuras-saldo-tabungan
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11. Penempelan stiker PKI di mobil yang terparkir

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah foto yang berisi pemberitahuan bahwa telah terjadi penempelan
stiker PKI pada mobil yang sedang terparkir dan akibat dari kejadian tersebut pemilik
mobil dibawa ke kantor Polisi.
Faktanya adalah hal tersebut adalah tidak benar karena foto mobil dalam foto tersebut
adalah barang bukti kejahatan yang diamankan di Polsek Pedan Klaten.
Link Counter :
https://bontangpost.id/33142-hoax-isu-pki-numpang-foto-mobil-barang-bukti/
https://web.archive.org/web/20161211180943/http://berita.suaramerdeka.com/disergaptujuh-perampas-motor-kabur/
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1. Kecelakaan Di Singosari

Hoaks

Penjelasan :
Telah tersebar luas di berbagai media sosial seperti facebook dan grup whatsapp, tentang
sebuah video pendek kecelakan lalu lintas di Singosari Kabupaten Malang.
Faktanya, Ipda Agus Yulianto selaku Kanit laka Polres Malang menyatakan bahwa setelah
melakukan cross cek ke semua jajaran terkait, tidak ada kejadian kecelakaan di wilayah
Singosari, dilihat dari kendaraan yang ada di dalam video tersebut terlihat kendaraan
mayoritas berplat nomor BG di TKP, jadi kemungkinan besar kejadiannya di luar Jawa,
bukan di wilayah Singosari ataupun di wilayah hukum Polres Malang lainnya.
Link Counter :
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/hoax-video-laka-singosari
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2. Kakek Tanpa Identitas Meninggal di Masjid Rancakole Banjar

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, sebuah postingan tentang kakek-kakek
yang meninggal dunia tanpa identitas di sebuah masjid Rancakole Desa Mulyasari,
Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat.
Faktanya, Iskandar selaku Kasi Pemerintahan Desa Mulyasari menyatakan bahwa
pihaknya sudah terjun langsung bersama Kepala dusun dan RT dan RW setempat, untuk
mengecek ke 27 masjid dan mushola yang ada di Desa Mulyasari, hasilnya semua
pengurus Desa Mulyasari mengatakan tidak ditemukan adanya seorang kakek yang
meninggal dunia tanpa identitas tersebut.
Link Counter :
https://www.harapanrakyat.com/2019/06/kakek-meninggal-di-mesjid-rancakole-banjarternyata-hoax/
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3. 16 Gadis ditemukan hamil setelah seorang bocah lelaki berejalukasi di kolam
renang

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar kabar di media sosial mengenai hamilnya sebanyak 16 orang gadis karena
ulah seorang bocah lelaki yang berejakulasi di dalam kolam renang.
Setelah ditelusuri, berita tersebut adalah Tidak Benar. Berita serupa sudah sering beredar
di media dan sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Dilansir dari
hoaxes.id, American Pregnancy menjelaskan bahwa sperma di kolam renang, bak mandi
atau bak mandi air panas, tidak mungkin mampu masuk ke dalam bagian organ intim
wanita dan menyebabkan kehamilan.
Link Counter :
https://www.hoaxes.id/2016/11/seorang-pria-ejakulasi-di-kolam-renang-menyebabkan-16gadis-muda-hamil.html
https://americanpregnancy.org/preventing-pregnancy/pregnancy-myths/

259

4. Kejahatan Hindu India Modi Terhadap Seorang Wanita Muslim Yang
Membawa Daging

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan video di media sosial pada platform twitter yang yang di ikuti
dengan narasi kejahatan hindu India modi terhadap seorang wanita muslim yang
membawa daging, ini adalah jenis pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia,
tetapi media seluruh dunia tidur dengan cepat atas pelanggaran manusia India ini.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar. Rekaman video
tersebut adalah peristiwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang wanita yang dituduh
berselingkuh atau berzina oleh suaminya bukan karena membawa daging. video tersebut
sengaja di upload dengan menambahkan narasi untuk membangun premis pelintiran
yang tidak sesuai dengan konteks video yang sesungguhnya.
Link Counter :
https://www.ndtv.com/india-news/on-video-woman-tied-to-tree-beaten-as-people-watchno-one-intervenes-1827481
https://en.wikipedia.org/wiki/Panchayati_raj
https://turnbackhoax.id/2019/06/23/salah-kejahatan-hindu-india-modi-terhadap-seorangwanita-muslim-yang-membawa-daging/
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5. Tanaman Berbahaya Pembunuh Manusia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook postingan dengan menyertakan tautan dari
morninginfo.club yang berjudul Pernah lihat tanaman ini? tanaman ini pembunuh manusia
yang banyak tumbuh di Indonesia.
Faktanya guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Prof Dr Ir Sandra Arifin
Aziz Ms menjelaskan bahwa tanaman yang bernama gympie-gympie tersebut tidak
ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Tumbuhan tersebut memang mempunyai efek
gatal dan sakit pada kulit yang berlangsung lama dan begitu sakitnya sering kali ada yang
tidak tahan dan ingin bunuh diri. Bukan karena racunnya yang bisa membunuh manusia
tetapi karena manusia yang tidak tahan dengan rasa sakit akibat racun tersebut. Sampai
saat ini Sandra belum mendapat informasi bahwa tumbuhan tersebut bisa mematikan
manusia.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/info-ngeri-tanaman-gympie-gympie.html
https://bontangpost.id/37736-info-ngeri-tanaman-gympie-gympie/
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6. Registrasi Ulang Dikaitkan Dengan Judi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di Instagram yang berisi sebuah foto pesan singkat promosi
dari judi online yang dikaitkan dengan registrasi ulang. Postingan tersebut diiringi narasi
tujuan regist ulang biar pemerintah sering kirim info togel kayak gini. Dalam 1 hari bisa
sampai 5 sms tentang judi.
Faktanya sms promosi tersebut bukan berasal dari pemerintah, bisa jadi pesan tersebut
berasal dari para penjual database nomor telepon. Database nomor telepon dapat
dikumpulkan melalui banyak cara yang paling sederhana mungkin dilakukan oleh konter
konter penjual pulsa data yang diisi oleh konsumen mungkin bisa diperjual belikan.
Pemerintah memastikan data yang sudah teregistrasi akan aman operator juga
menetapkan standar ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi. Kebijakan registrasi
ulang memang akan membuat panas dingin sejumlah pihak yang menjalankan modus
penipuan berbasis telepon seluler.
Link Counter :
https://www.jpnn.com/kementan/news/registrasi-nomor-provider-malah-dikaitkan-denganjudi-togel
https://bontangpost.id/25959-registrasi-nomor-dikaitkan-dengan-judi/
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7. Ada penampakan Jin mata sipit di belakang hakim MK

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan penampakan Jin mata sipit di belakang hakim MK jangan-jangan
cina taipan intervensi MK.
Faktanya adalah Penampakan di belakang hakim tersebut adalah petugas, dan yang
memungkinkan dapat berada di belakang hakim adalah panitera bertugas membuat
resume perkara, menganalisis perkara, mencari referensi isu hukum yang muncul dalam
kasus itu.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?
v=kRxEXu_qLTA&fbclid=IwAR3TgoehY1ye1Vxhr2V3wP_7ga0eShWxzMBzyZDjUNzZfXjy
HoM2t_45LLs
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c8ee8cea8a1a/panitera-pengadilan-taksekadar-jenjang-karir-/?fbclid=IwAR3SLVhdQVYOQxwImqS0j97JQw9TaZ4072Bm13M7_o39Mzdm8AIZXPbpdA
https://cekfakta.tempo.co/fakta/311/fakta-atau-hoaks-benarkah-sidang-sengketa-pilpres2019-di-mahkamah-konstitusi-janggal-karena-ada-dupa-dan-pria-sipit-di-belakang-hakimmk?fbclid=IwAR1EVtsJC-9UaNXHdqlOc7LaVUy_05L70K_8FBKJ5Zek7ktyJBMR887n5i4
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8. Rekrutment Lowongan Kerja Di Kementeriaan Pertahanan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial info penerimaan karyawan di Kementerian Pertahanan.
Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Totok Sugiharto,
S.Sos menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan tidak pernah memposting rekrutmen
lowongan kerja sebagaimana yang beredar di media sosial.
Postingan rekrutmen lowongan kerja tersebut adalah tidak benar (hoaks).
Link Counter :
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2600400289991309&id=1138095389555147
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9. Seorang Pria Menguap Seperti Asap Setelah Terkena Sengatan Listrik Di Atas
Tangki Truk

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video pria yang terkena sengatan listrik di atas sebuah tangki truk. Pria tersebut
kemudian tumbang dan menghilang secara ajaib seperti menguap.
Berdasarkan penelusuran, para peneliti mengestimasi bahwa untuk menguapkan tubuh
manusia dibutuhkan 2.99GJ energi. Untuk mentransfer energi sebesar itu kepada tubuh
manusia dalam waktu kurang dari sedetik, dibutuhkan kabel yang mampu membawa
tegangan besar yang tidak realistis tersebut. Dikutip dari snopes.com, dengan
mempertimbangkan waktu transfer energi kepada manusia di video ini, dan dengan
perkiraan kasar hambatan pada tubuh manusia sebesar 1000 ohm, maka jaringan listrik
tersebut perlu menyalurkan setidaknya 2.5 juta volt untuk menguapkan tubuh manusia.
Sedangkan tegangan tertinggi pada jaringan listrik yang ada di dunia nyata dapat
menyalurkan paling besar 1 juta volt energi. Diyakini video tersebut menggunakan trik
tertentu ataupun telah diedit sedemikian rupa, dikarenakan sengatan listrik biasa tidak
akan menyebabkan tubuh manusia menguap begitu saja.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/into-thin-air/
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10. Virus XALAN Pada Ponsel Menyebar Lewat Sambungan Telepon

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai himbauan tentang panggilan telepon dari nomor yang
tidak dikenal. Apabila layar ponsel menampilkan display (XALAN), segera matikan ponsel
dengan menekan tombol power. Hal tersebut dikarenakan sambungan telepon tersebut
membawa virus yang, apabila diterima atau diangkat, akan menghapus seluruh IMEI dan
informasi IMSI dari ponsel dan SIM card. Versi lain mengatakan bahwa jika penelepon
berkata bahwa dirinya berasal dari divisi engineering/teknisi perusahaan salah satu
operator yang ingin memeriksa sambungan dan meminta menekan tombol #90 atau #09
atau nomor apapun, maka penerima telepon harus secepatnya memutuskan sambungan
telepon tanpa menekan tombol tersebut dikarenakan penipu tersebut dapat mengakses
SIM card dan dapat menggunakan line telepon dengan biaya yang dibebankan kepada
anda.
Adapun kedua informasi ini adalah hoaks yang tersebar sejak lama dan terus berulang.
Virus “XALAN” atau “ACE” tersebut mencatut nama Motorola dan Nokia dalam klaimnya,
dan telah dibantah oleh kedua perusahaan tersebut. Tidak ada berita kredibel yang
memperingatkan tentang serangan virus tersebut. Begitupun dengan informasi “#90” yang
dapat membajak SIM card. Informasi ini tidak benar dan telah dibantah oleh raksasa
telekomunikasi Australia, Telstra, dan perusahaan komunikasi Afrika Selatan, MTN, dan
berbagai provider di dunia. Tidak dimungkinkan bagi para scammer untuk membajak
ponsel anda dengan menekan #90, #09, 90#, dan berbagai kombinasi lainnya.
Link Counter :
https://www.hoax-slayer.net/mobile-phone-virus-hoax/
https://www.hoax-slayer.net/mobile-phone-misinformation-xalan-and-90-hoax/
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1. Darah yang Terinfeksi HIV di dalam Saos Tomat

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi dalam pesan berantai yang memberikan informasi mengenai
seorang pria yang kedapatan menaruh darah yang terinfeksi virus HIV ke dalam wadah
saos tomat di outlet makanan siap saji.
Faktanya, kasus seperti itu belum pernah ditemukan di media dimanapun, dari bentuk
narasi yang disajikan tidak sepenuhnya jelas dimana lokasi terjadinya, siapa pria yang
tertangkap dan kapan terjadinya, sehingga informasi tersebut menjadi bias.
Link Counter :
https://www.hoax-slayer.net/hiv-infected-blood-ketchup-hoax/
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2. Bupati dan Pejabat Brebes Plesir ke Australia

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di kalangan pengguna media sosial yang menyebut Bupati Brebes Idza
Priyanti saat ini sedang berada di luar negeri bersama sejumlah pejabat Pemkab Brebes.
Kabar tersebut sempat viral di media sosial facebook dalam beberapa jam terakhir ini.
Sekda Brebes Djoko Gunawan menepis tudingan tersebut. "Itu hanya isu saja alias hoaks
(bohong), saya pastikan Bupati dan pejabat pemkab Brebes saat ini tidak ada yang
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri," ucap Djoko Gunawan, Senin 24 Juni 2019.
Bahkan kata Djoko Gunawan, hari senin siang (24/6) Bupati Idza Priyanti menghadiri
kegiatan Halal bi Halal GOW kabupaten Brebes di Pendopo setempat.
Link Counter :
https://kumparan.com/panturapost/bupati-dan-pejabat-brebes-dikabarkan-ke-australiasekda-itu-hoax-1rL0Jk4FHlZ
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3. Aturan Suntik Mati Jomblo Mulai Usia 25 Tahun

Hoaks

Penjelasan :
Akhir-akhir ini telah tersebar kembali informasi di media sosial terkait aturan suntik mati
jomblo mulai usia 25 tahun. Dalam informasi tersebut diklaim sebagai aturan yang
termuat dalam peraturan Pemerintah Kabupaten Blitar No. 69 tahun 2017 tentang Sanksi
Pelanggaran Kependudukan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
informasi atau peraturan tersebut tidaklah benar adanya. Peraturan daerah bisa langsung
dicari tahu melalui website Kabupaten Blitar. Tidak ada Perda tentang sanksi pelanggaran
kependudukan sebagaimana bunyi pesan yang beredar.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/hoaxbuster-tak-ada-aturan-suntik-mati-jomblomulai-usia-25-tahun-1Fprnz
https://www.oomph.co.id/shareit/view/26180/kabar-hoax-suntik-mati-buat-jomblo-di-atas25-tahun
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4. Prajurit Kostrad akan menyerang Rutan Guntur Pomdam Jaya

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah Akun Instagram (IG) gelas_intel memposting meme Mayjen (Purn) Kivlan Zen
dengan kalimat provokatif. Dalam postingan tersebut, disebutkan prajurit Kostrad akan
menyerang Rutan Guntur Pomdam Jaya, Jakarta Selatan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memastikan kalimat dalam meme tersebut adalah hoax
dan pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim akan menyelidiki identitas kreator
dan buzzer hoax tersebut.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4599403/polisi-selidiki-akun-ig-yang-posting-kostrad-akanserang-rutan-guntur
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5. Istri Panglima TNI Hadi Tjahyanto yang bernama LIM SIOK LAN

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi foto Panglima TNI Hadi Tjahyanto bersama
Istri LIM SIOK LAN dan kedua anaknya.
Faktanya adalah Fitnah bermunculan setelah Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik sebagai
Panglima TNI kali ini kepada istrinya yang bernama LIM SIOK LAN dan telah diklarifikasi
Panglima TNI Hadi Tjahyanto istrinya bernama Nanny Hadi Tjahjanto dia adalah orang
singosari dan nama bapaknya Soedjai Wiryoatmodjo, ibunya Arbaiyah.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1041409/hadi-tjahjanto-istri-saya-orang-singosarimakannya-nasi-jagung/full&view=ok
https://twitter.com/_TNIAU/status/940084396240990210
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6. Nanas Madu Mengandung Asam Siklam yang Dapat Merusak Ginjal

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai yang memberi informasi bahwa nanas madu
mengandung asam siklam yang dapat merusak ginjal hal tersebut dikaitkan dengan
Nanas dragon king Thailand yang ditolak di Taiwan karena mengandung asam siklam
yang dapat merusak ginjal.
Faktanya adalah nanas madu yang ada di Indonesia berbeda dengan temuan yang ada di
Taiwan, nanas madu yang ada di Indonesia adalah hasil budidaya dalam negeri yang
terdapat pada Subang dan Lampung bahkan nanas madu Indonesia telah diekspor ke
Amerika Serikat. Sedangkan Nanas dragon king thailand yang ditolak Taiwan adalah
nanas kemasan ekspor dari Thailand yang ditemukan mengandung Asam Siklamat
(Sakarin) sebagai campuran penambah manisnya.
Link Counter :
https://industri.kontan.co.id/news/prospek-ekspor-nanas-madu-ke-amerika-serikat
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3213938
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7. Program SIM Gratis saat Hari Bhayangkara di Jateng

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar isu adanya program pembuatan SIM Gratis se-Provinsi Jawa Tengah dalam
rangka peringatan HUT ke-73 Bhayangkara di Jawa Tengah. Kabar SIM gratis itu banyak
beredar melalui media sosial sehingga mengundang pertanyaan masyarakat.
Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Rudi Antariksa mengatakan, kemungkinan program
SIM gratis dilaksanakan oleh polres tertentu, namun bukan menjadi program serentak
secara nasional maupun Polda Jateng.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/06/24/512/2070374/ada-program-sim-gratis-saathari-bhayangkara-di-jateng-hoaks
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8. Handphone (HP) Santri Dihancurkan Pakai Palu

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial video penghancuran handphone (HP) milik santri di Pondok
Pesantren (Ponpes) Walisongo, Ngabar, Ponorogo Jawa Timur mengunakan palu yang
dilakukan oleh salah satu guru ponpes tersebut.
Fakta sesuai dari klarifikasi pihak ponpes bahwa "Handphone yang dipecahkan dalam
video tersebut merupakan barang sitaan yang dilarang untuk santri yang berusaha
melanggar disiplin dengan membawa HP ke dalam pondok secara diam-diam yang dapat
mengganggu proses pendidikan di pesantren," kata Humas Biro Sekretariat Pondok
Pesantren Wali Songo Ngabar, Senin (24/6/2019). Dan tindakan memalu HP itu sudah
sesuai dengan pedoman peraturan santri dan didukung surat pernyataan calon santri dan
calon orang tua/wali yang akan mendaftar di Ponpes Ngabar. Hukuman itu dibuat untuk
menimbulkan efek jera.
Link Counter :
https://www.inews.id/daerah/jatim/viral-hp-santri-di-ponorogo-dihancurkan-dengan-palubegini-penjelasan-ponpes/577261
https://regional.kompas.com/read/2019/06/24/15411471/viral-soal-hp-para-santri-dirusakdengan-palu-ini-penjelasan-pondok
https://www.inews.id/daerah/jatim/viral-hp-santri-di-ponorogo-dihancurkan-dengan-palubegini-penjelasan-ponpes/577261
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1. Tegan Jade Martin Judul : Mantan Miss Universe Australia Terdampar di Bali
Karena Paspor Basah dan Denda USD 5.000

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di salah satu website media Australia, tentang Mantan Miss Universe Australia
yaitu Tegan Jade Martin, yang dikabarkan Terdampar di Bali karena paspor basah dan
mendapatkan sanksi membayar denda sebesar USD 5.000.
Faktanya, Ngurah Rai Amran Aris selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI
membantah kalau ada mantan miss Miss Universe Australia yang bernama Tegan Jade
Martin yang terlantar di Bali karena dipersulit pihak Imigrasi. Informasi tersebut pada tanggal
16 Juni 2019, sedangkan pada tanggal tersebut tidak ada nama Tegan Jade Martin pada data
lalu lintasnya. Amran Juga menyatakan bahwa tidak benar jika denda USD 5.000 karena
paspor rusak.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/06/24/16405081/dituding-minta-uang-ke-eks-missuniverse-austalia-ini-penjelasan-imigrasi
https://news.detik.com/berita/d-4597202/imigrasi-bantah-beri-denda-usd-5-ribu-soal-pasporbasah-tegan-martin
https://www.merdeka.com/peristiwa/imigrasi-bali-jelaskan-kronologi-mantan-miss-universeaustralia-mengaku-terlantar.html
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2. Jadwal Pendaftaran CPNS Kemenag 2019

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di sosial media pemberitaan mengenai sebuah tautan yang berisi informasi
pendaftaran CPNS 2019. Isi tautan tersebut berupa informasi alur pendaftaran, seperti jadwal,
syarat CPNS dari Kemenag.
Mengenai kabar yang beredar tersebut Kepala Bidang Pusat Informasi dan Humas Kemenag,
Rosyidin menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan informasi apapun terkait
rekrutmen CPNS 2019. Rosyidin melanjutkan, pihaknya masih menunggu keputusan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara terkait
rekrutmen tahun ini. Masyarakat dihimbau agar selalu waspada terhadap informasi yang
berkaitan dengan penerimaan CPNS 2019.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/19/19325301/klarifikasi-beredar-kabarpenerimaan-cpns-ini-penjelasan-kemenag
https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/06/20/jadwal-pendaftaran-cpns-2019-di-kemenagberedar-di-medsos-cek-fakta-sebenarnya
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3. Kecurangan Bagian dari Demokrasi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar di berbagai sosial media mengenai Moeldoko pernah memberikan training
kepada saksi dan calon pelatih saksi pemungutan suara. Dalam postingan tersebut terdapat
narasi "Kecurangan adalah bagian dari demokrasi" yang mana narasi tersebut dikatakan
sebagai bagian dari pelatihan yang ia beri kepada saksi dan calon pelatih saksi pemungutan
suara.
Mengenai kabar tersebut Moeldoko angkat bicara, melalui kompas.com ia memberikan
klarifikasi "Saya katakan dalam sebuah demokrasi yang mengedepankan kebebasan apa
saja bisa terjadi. termasuk kecurangan bisa terjadi..". "Jadi konteksnya tidak seperti itu. Saya
tidak mengajarkan mereka untuk berlaku curang" lanjut Moeldoko, dan menurutnya itu
adalah pelintiran yang ngawur.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/20/20071901/moeldoko-klarifikasi-soal-materipelatihan-tkn-kecurangan-bagian-dari
https://news.detik.com/berita/d-4593891/disebut-beri-materi-kecurangan-bagian-demokrasimoeldoko-pelintiran-ngawur
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4. Simpan Hp Dibawah Jok Sepeda Motor Saat Berdering Langsung
Meledak

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial "Jangan simpan HP di bawah jok sepeda motor pada saat
berdering langsung meledak ini terjadi di purwosari Jawa Timur".
Faktanya setelah ditelusuri menurut Kapolsek Purwosari, AKP. I Made Suardana, sehari sejak
gambar itu terunggah dan beredar luas, pihaknya langsung melakukan pengecekan di
sejumlah titik. Hasilnya tidak ada kejadian itu di wilayah hukumnya, selain itu beliau juga
menegaskan bisa dimungkinkan itu adalah kecelakaan di jalan dan jelasnya kejadian itu
bukan di Purwosari Pasuruan.
Link Counter :
https://jogja.tribunnews.com/2017/05/04/pesan-wa-berantai-hp-meledak-di-bawah-jokdipastikan-hoax
https://regional.kompas.com/read/2017/05/04/09412981/viral.gambar.hp.meledak.di.tangki.mo
tor.ini.kata.kapolsek.purwosari
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5. Bayi Terkecil di Dunia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial yang membagikan foto bayi mungil dalam sebuah
genggaman tangan. Dalam postingan video yang beredar tersebut disertai dengan narasi
"Bayi Terkecil Di Dunia – Bayi Yang Super Kecil".
Setelah ditelusuri, foto dan video bayi kecil di atas telapak tangan yang tersebar di media
sosial bukanlah bayi sungguhan. Itu adalah patung miniatur bayi karya seniman Camille Allen.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/26/10/2017/ribuan-netizen-tertipu-miniatur-bayi/
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6. Buah Loofah yang Mirip dengan Payudara

Disinformasi

Penjelasan :
Ramai di kalangan pengguna media sosial mengenai postingan gambar buah Loofah dari
Vietnam yang mirip dengan payudara wanita. Gambar dan informasi tersebut ramai dimuat di
sosial media dan sejumlah blog yang menganggapnya sebagai buah alami.
Faktanya, gambar tersebut merupakan karya seniman instalasi asal Vietnam Nguyen Thi
Hoai Tho. Loofah palsu itu dibuat mirip dengan payudara. Hoai Tho sengaja ingin
menyampaikan pesan tentang feminitas dalam karyanya tersebut.
Link Counter :
https://bontangpost.id/35266-hoax-buah-palsu-dikira-asli/
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7. Ribuan Warga Jatim Siap Bergerak ke Jakarta untuk Aksi Sidang putusan MK

Hoaks

Penjelasan:
Beredar isu adanya pergerakan ribuan massa dari Jawa Timur bergabung dengan Persaudaraan
Alumni (PA) 212 untuk ikut aksi pada sidang putusan gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 di
Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera membantah adanya isu tersebut.
Pihaknya menegaskan isu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan
bahwa Polda Jatim tidak akan melakukan sweeping mengantisipasi keberangkatan massa ke
Jakarta. Dia yakin masyarakat Jatim sadar jika aksi-aksi tersebut tak patut untuk dilakukan.

Link Counter:
https://www.jatimpos.id/nasional/kabar-ribuan-warga-jatim-bergerak-ke-jakarta-hoaksb1XhR9b7l

281

8. Wiranto Ancam Tangkap Siapapun yang Nekat Aksi di MK

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah statement dari Menko Polhukam Wiranto yang dikutip secara parsial sehingga
beredar kabar bahwa Wiranto akan menangkap siapa saja yang menggelar aksi di
dikawasan MK.
Sebuah berita yang tidak disajikan dengan narasi yang utuh tentu menimbulkan
kesalahpahaman atau disinformasi. Menko Polhukam Wiranto memang meminta agar
tidak ada aksi yang digelar di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga
pembacaan putusan gugatan Pilpres 2019 pada 27 Juni. Kepolisian sebelumnya juga
sudah menghimbau supaya tidak ada aksi di MK. Adapun dalam statementnya, Wiranto
mengancam akan menangkap demonstran atau peserta aksi yang nekat menimbulkan
kerusuhan. Jika hal itu terjadi, Wiranto menegaskan akan menangkap dalang kerusuhan
tersebut.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4599385/wiranto-minta-tak-ada-aksi-di-mk-jika-rusuhkami-tangkap
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9. Kesaksian Hairul Anas di MK, Penyebar Issu Radikal, Khilafah,
Intoleran adalah Elit 01

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook mengunggah salah satu foto tangkapan layar terkait kesaksian Hairul Anas
yang dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyebar isu radikal,
khilafah, intoleran dan lain sebagainya adalah elit 01 dan menjadikan kubu 02 sebagai korban.
Faktanya kabar tersebut tidak benar atau bohong. Hairul Anas adalah ahli IT dan caleg dari Partai
Bulan Bintang (PBB) dan merupakan salah satu saksi yang dihadirkan oleh BPN di persidangan
MK. Hal yang dibahas terkait sengketa pilpres terutama keberatan saksi dengan pernyataan
"Kecurangan Wajar dalam Demokrasi" saat mengikuti training saksi pada tanggal 20-21 Februari
2019 di salah satu hotel di Jakarta. Saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum BPN ini sama sekali
tidak menyinggung isu radikalisme, khilafah dan intoleran apalagi memberi kesaksian jika elit 01
lah yang menyebarkan isu-isu tersebut. Dengan demikian tidak benar jika saksi BPN memberi
kesaksian bahwa isu radikalisme, khilafah dan intoleran disebarkan oleh elit 01 dan menjadikan
kubu 02 sebagai korban.

Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=5ygj0ktqTNg
https://www.youtube.com/watch?v=q3Cgvil0y_k
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1. Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di platform Facebook, tentang meninggalnya seorang
Penulis Keluarga Cemara yaitu Arswendo Atmowiloto.
Faktanya, Ricke Senduk selaku keluarga dari Arswendo Atmowiloto menyatakan bahwa
sampai pukul 20.25 tanggal 26 Juni, Arswendo Atmowiloto baik-baik saja. Hanya Perlu
banyak istirahat saja untuk pemulihan dikarenakan sedang sakit.
Link Counter :
https://faktualnews.co/2019/06/26/hoax-kabar-arswendo-atmowiloto-meninggal-dunia/146617/
https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1160436-kabar-arswendo-atmowiloto-meninggal-duniaternyata-hoax
https://www.suara.com/entertainment/2019/06/26/212808/arswendo-atmowiloto-dikabarkanmeninggal-dunia-keluarga-angkat-bicara
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2. Khanzarof : Hasil kloning dokter hewan Amerika dan Rusia yang berasal dari
campuran kambing dan babi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video di media sosial yang memberitakan bahwa dokter hewan Amerika dan Rusia
berhasil men kloning dan menciptakan binatang baru yang diberi nama Khanzarof
Menurut penelusuran melalui google image, hewan yang terdapat dalam klaim adalah Domba
Beltex yang telah dicukur bulunya, bukan KHANZAROF seperti klaim pada video, dan domba
beltex bukan hasil kloning Amerika dan Rusia, tetapi berasal dari Selandia Baru.
Link Counter :
https://life.trubus.id/baca/3537/jenis-domba-baru-telah-lahir-dengan-kualitas-daging-premium?
fbclid=IwAR3ZHndnywxjiQwfwKsWuSce3UYYndjb7on8T7U840hk-A9-mxHIc1A7NIo
https://www.ternakkambing.com/2017/12/29-jenis-domba-di-dunia.html?
fbclid=IwAR0tJmu3SsjizoNHwDALUbCAHdc9K6JvZrYRjRavpl_aUWYgXYj7eVSo88I
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3. Penemuan jenazah dalam mobil di wilayah Purwokerto

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang membuat geger masyarakat
Purwokerto. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa telah terjadi peristiwa penemuan
mayat dalam mobil Honda HR-V di depan minimarket wilayah Purwokerto. Namun setelah
ditelusuri, narasi yang beredar tersebut tidak benar adanya.
Faktanya tidak benar bahwa kejadian tersebut terjadi di wilayah Purwokerto. Kejadian
tersebut sebenarnya terjadi di wilayah Serpong, Tangerang Selatan pada selasa 18 Juni
2019. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, jenazah di dalam mobil itu diketahui dari
seorang perempuan yang melapor kepada dirinya mengenai mobil yang terparkir di halaman
parkir Ruko Golden Viena BSD.
Link Counter :
https://www.gridoto.com/read/221764825/awas-hoaks-penemuan-mayat-di-dalam-mobil-dipurwokerto-ini-fakta-yang-sebenarnya-terjadi?
page=all&fbclid=IwAR2A9m703Hk7HuVSVVq1EN1Nq14c99iMu3rnXE4B1p0S6oOQj7ewI0m
0578#!%2F
https://jateng.tribunnews.com/2019/06/24/hoaks-penemuan-jenazah-dalam-mobil-depanalfamart-di-purwokerto-ini-fakta-sebenarnya?fbclid=IwAR08nKWDVUKmsg5VdAfgt6EXWU03F8VK-HlfZe018Tg-sMFnTdPypPGrBQ
https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/18/warga-geger-dengan-temuan-mayat-di-dalammobil-di-serpong?_ga=2.75978512.429854227.15614529881889191137.1545105808&fbclid=IwAR3F3b1VEToxHbjEZKriuIlHg0niNQUG8mtZSqAYvUSJKuWJLvOXyERerk

286

4. Hewan yang Suka Tinggal Di kuburan Ini Punya Suara Jeritan Seperti Orang
Tersiksa dalam Kubur

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial seorang pria tengah memegang seekor hewan berbentuk kura-kura
yang menurut cuitan netizen ini adalah Suppon. Makin aneh, hewan ini mengeluarkan suara
jeritan mengerikan yang disebut sebagai siksa kubur.
Faktanya terungkap bahwa binatang dalam video tersebut adalah alligator snapping turtle atau
kura-kura buaya. Dilansir dari National Geographic, alligator snapping turtle ini merupakan
reptil purba yang sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Hewan ini mampu hidup hingga 200
tahun di alam liar. Fakta lainnya adalah bahwa suara jeritan mengerikan yang dikeluarkan oleh
hewan ini adalah hoaks dan bagian dari editing.
Link Counter :
https://www.piah.com/hoax-viral-hewan-yang-suka-tinggal-dikuburan-ini-punya-suara-jeritanseperti-orang-tersiksa-dalam-kubur/
https://www.hitekno.com/internet/2019/06/26/080000/hewan-yang-ditemukan-di-kuburan-inipunya-suara-jeritan-mengerikan-hoaks
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5. Try Out Nasional CPNS 2019

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Instagram sebuah postingan membuat heboh dunia maya yang
berjudul Try out nasional CPNS 2019 gratis (serentak seluruh Indonesia) dengan mengikuti
berbagai ketentuan yaitu, memfollow lalu tag 3 teman kamu di komentar, upload di story
Instagram kamu dan yang terakhir harus upload 3 syarat.
Faktanya akun resmi Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan klarifikasi
bahwa pihaknya tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menyelenggarakan
simulasi atau try out CPNS 2019.
Link Counter :
https://manado.tribunnews.com/2019/06/25/bkn-ingatkan-masyarakat-terkait-kehebohanajakan-ikuti-tryout-online-cpns-2019-serentak-se-indonesia?page=3
https://jatimfokus.com/try-out-cpns-2019-gratis-hoax/
https://www.instagram.com/p/BzIjXkbAXB5/?igshid=1x6xktabzn3hv
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6. PHK Karyawan Giant Terimbas PHK Krakatau Steel

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi media sosial yang narasinya, tentang rencana pemutusan hubungan kerja
karyawan Krakatau Steel yang berimbas pada PHK karyawan usaha ritel Giant.
Faktanya setelah ditelusuri, berdasarkan temuan tempo.com unggahan tersebut adalah tidak
benar. karena PHK terjadi antara di ritel Giant dan Krakatau Steel tidak ada hubungannya.
Sebab PHK di usaha ritel telah terjadi pada 2018 akibat ketatnya persaingan dan tren ecommerce. Sedangkan PHK di Krakatau Steel sebagai akibat karena kerugiaan yang diderita
perusahaan plat merah itu sejak 6 tahun terakhir.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/312/fakta-atau-hoaks-benarkah-phk-karyawan-giant-terimbasphk-krakatau-steel
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7. Emak-emak tenteng senjata laras panjang

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar dimedia sosial sebuah video yang yang menampilkan seorang emak-emak
berdaster yang membawa senjata laras panjang dan ber joged di atas panggung dalam
acara tertentu.
Menanggapi hal itu polres bungo langsung melakukan tindakan. setelah dikonfirmasi Kapolres
Bungo melalui Kasat Reskrim Polres Bungo, Iptu Dedi Kurniawan Susilo mengatakan bahwa
ternyata itu hanyalah senjata mainan. Aksi tersebut dilakukannya hanya lantaran iseng dan
menghibur keponakannya yang tengah melangsungkan pesta pernikahan. selain itu iptu dedi
melanjutkan bahwa sanksi kita lakukan, pembinaan dan wajib lapor, serta kita buatkan juga
surat pernyataan untuk tidak mengulangi.
Link Counter :
https://surabaya.tribunnews.com/2019/06/26/viral-emak-emak-tenteng-senjata-laras-panjangjoget-diiringi-house-music-begini-kejadian-sebenarnya?page=2
https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/15205091/viral-video-emak-emak-berdastertenteng-senapan-sambil-joget-remix-ini
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8. Mobil Pemadam Kebakaran Diserang Warga Karena Datang Terlambat

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video yang memperlihatkan mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang
melaju mundur dan dilempari batu secara anarkis oleh warga. Peristiwa perusakan mobil
damkar itu disebut terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Dalam narasi yang diunggah, massa disebut merusak mobil damkar karena terlambat dalam
memadamkan api saat terjadi kebakaran.
Komandan Regu (Danru) Slamet Supriyanto dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Batang
membenarkan bahwa insiden itu memang berlokasi di jalur pantura, Jalan Jenderal Sudirman,
Batang Kota. Namun, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015. Rudi menjelaskan saat
melakukan pengecekan di lokasi, kejadian tersebut bukan kebakaran melainkan demo
nelayan. Karena massa terbawa emosi saat itu, akibatnya mobil pemadam terkena imbasnya.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/17082311/viral-soal-mobil-damkar-diamukmassa-di-batang-ini-penjelasannya
https://www.piah.com/soal-video-mobil-pemadam-kebakaran-diserang-warga-yang-viral-dimedsos-ternyata-ini-faktanya/
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9. Dugaan Mess PT Wika Sengaja Dibakar

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa kebakaran
mess PT Wika di Kabupaten Mempawah masyarakat menduga kalau kebakaran di mess
Karyawan PT Wika Areal Pelabuhan Internasional Kijing sengaja di bakar orang.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dugaan masyarakat tersebut meresahkan pihak
Kepolisian dimana asumsi sengaja dibakar oleh orang yang diduga bermasalah dengan PT
Wika.Terlebih lagi akhir-akhir ini sedang mencuat permasalahan antara PT Wika dan para
nelayan togok dan kelong yang sampai saat ini masih menuntut haknya atas pembangunan
pelabuhan tersebut.Menanggapi hal tersebut Kapolres Mempawah,AKBP Didik Dwi Santoso
mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan ke lokasi kebakaran, penyebab
kebakaran tersebut karena korsleting listrik.
Link Counter :
https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/14/kapolres-mempawah-tepis-isu-liar-dugaanmess-pt-wika-sengaja-dibakar-berikut-penjelasannya
http://berita.baca.co.id/32588834?origin=relative&pageId=4c830811-55de-44c5-837cca20997fb59d&PageIndex=1
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10. Masa Aksi Menuju MK

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial Instagram unggahan video keramaian yang diklaim sebagai masa
aksi yang menuju ke MK dalam video tersebut juga ditambahkan tulisan tersebut.
Faktanya dilansir dari instagram jktinfo gambar tersebut merupakan pantauan Jakarta Fair di
malam hari dan merupakan imbas warga yang ingin masuk ke Jakarta fair Kemayoran.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/BzIi4PbH8Pc/?igshid=15457791ujg7f
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11. Makin Sore Makin Banyak Mujahid yang Datang ke Sekitar Gedung MK

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial beberapa unggahan foto saat massa sedang berorasi di
seputaran patung kuda, Jakarta Pusat dan beberapa foto yang diambil dari foto saat
kampanye akbar salah satu paslon di GBK beberapa bulan lalu. Dalam unggahan foto
tersebut juga disertai tulisan "Makin Sore Makin Banyak Mujahid yang Datang ke Sekitar
Gedung MK"
Setelah ditelusuri foto yang diunggah tersebut merupakan gabungan antara foto massa yang
berorasi disekitaran patung kuda dalam jumlah yang sedikit dan foto massa yang jumlah
banyak tersebut merupakan foto disaat massa mengikuti kampanye akbar beberapa bulan
lalu di GBK. Bisa dipastikan kalau tulisan dalam unggahan dan foto yang massa dalam jumlah
banyak tersebut bukanlah menuju gedung MK tetapi massa yang datang menuju GBK guna
mengikuti kampanye akbar salah satu paslon.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/13/12292471/parpol-mengalah-gbk-hari-ini-untukmasyarakat-umum-dan-relawan-jokowi-maruf
http://riau1.com/berita/politik/1554566952Tak-Terbendung-Ratusan-Ribu-PendukungKampanye-Akbar-Prabowo-Sandi-Mulai-Padati-GBK-
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12. Keajaiban! Udang bisa menulis angka

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan berupa video yang menampilkan seekor udang yang bisa menulis
angka dengan pensil.
Faktanya video yang menampilkan seekor udang memegang pensil lalu
menuliskan angka tersebut merupakan hasil seni digital dari aplikasi 趣 推 yang
diketahui awalnya beredar di ruang internet China.
Link Counter :
http://www.qhmanhua.com/rjzt/10920.html
https://wap.pp.cn/app_z5o5By8NBD/
https://www.hoaxes.id/2019/06/palsu-video-lobster-menulis-angka-menggunakan-pensil.html
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13. Kondisi Ibu Risma kritis

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyebutkan mengenai kabar dari Walikota
Surabaya, Ibu Tri Rismaharini yang dikabarkan dalam kondisi kritis.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Pemerintah Kota Surabaya M Fikser menegaskan bahwa kondisi Ibu Risma saat ini semakin
membaik. Fikser membantah informasi yang menyebut Ibu Risma kritis dan tak sadarkan diri.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/06/27/13062571/hoaks-kabar-risma-kritis-dan-taksadarkan-diri-di-rumah-sakit?
fbclid=IwAR0KC9dLYy5CqNVI9uSbTCUnkDxT0cJB92BDmTaXTXP2zWZWhgqz62-m_Lc
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190627110211-20-406902/pemkot-bantah-kabarwali-kota-surabaya-risma-kritis?
utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocm
ed&fbclid=IwAR2SQ6V5gG2-JnCSve1Rpt2SgF6Dx_vqzzxhtMbxa8v_xmxeWXRFfDQzKMs
https://www.liputan6.com/regional/read/3999552/pemkot-surabaya-kecam-hoaks-soal-kondisikritis-wali-kota-risma?source=search
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14. Menkes Jalani Terapi DSA di RSPAD Gatot Soebroto

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar kabar di media sosial dan pesan berantai yang memberikan informasi
mengenai kabar dari Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek yang sedang menjalani terapi
DSA (digital substraction angiography) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot
Soebroto di Senen, Jakarta Pusat.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah keliru. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan
Kementerian Kesehatan, Widyawati membantah kabar tersebut. Menurut beliau, Nila tidak
sedang menjalani terapi. Beliau juga mengatakan bahwa Ibu Menkes dalam kondisi prima
dan tidak menjalani terapi apa pun.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/16072441/hoaks-menkes-jalani-terapi-dsa-dirspad-gatot-soebroto
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15. RELAWAN 02 Mati Keracunan

Hoaks

Penjelasan :
Media sosial kini dihebohkan dengan postingan yang bertuliskan" INNALILLAHI. RELAWAN
02 tadi yg pingsan tadi ternyata Beliau sudah meninggal dunia ���. Tolong bantu kirim alFatekhah ditujukan khusus buat Relawan mb tadi ya... Parah eyy udah ada yg keracunan roti
ma nasi kotak hati2 kawan kl ada yg kash makanan gratis yg skg ada dpan Mk"
Faktanya saat di temui di RS Budi Kemuliaan dr Rifki dr Rifki mengatakan, pasien masih
dalam kondisi sadar. RS Budi Kemuliaan sudah melakukan penanganan terhadap pasien
tersebut dan kondisinya membaik. "Kita berikan obat maag, pasien diinfus. Pasien sewaktu
datang ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan dalam keadaan sadar. Sekarang pasien masih di
dalam," ujarnya. Dia menegaskan bahwa informasi yang menyebut korban meninggal adalah
bohong. Tidak benar meninggalnya. Diagnosis kita saat ini adalah dispepsia. Kayak orang
sakit maag-lah. Kalau keracunan yang dibilang tadi harus dibuktikan dari spesimen
muntahnya, makanannya.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4602838/isu-liar-peserta-aksi-di-mk-meninggal-keracunandipastikan-hoax?fbclid=IwAR2aW6B4kQvQf1hO_Ia9qW19ZSS8iFmq3y0EHMBLi2Wu0YZmDgw67D0vcU
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16. Video penganiayaan Orang Utan di Kebun Binatang Surabaya

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial postingan video yang diduga mempertontonkan pemukulan
atau penganiayaan terhadap satwa orang utan di Kebun Binatang Surabaya (KBS),
Surabaya, Jawa Timur. Diduga penganiayaan tersebut dilakukan oleh petugas satwa di KBS.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Humas
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Wini Hustiani. Beliau mengatakan bahwa video
tentang penganiayaan orang utan itu tidak benar. Di sini tidak ada penganiayaan terhadap
orang utan dan Ia memastikan, sampai saat ini kondisi satwa orang utan tetap sehat dan
dalam kondisi baik.
Link Counter :
https://surabaya.kompas.com/read/2019/06/27/07540541/viral-video-petugas-diduga-aniayaorang-utan-di-kebun-binatang-surabaya-ini?page=all
https://jatim.suara.com/read/2019/06/27/193340/kbs-pastikan-video-penganiayaan-orangutan-hoaks
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1.Tulisan Atas Nama Hotan Paris

Hoaks

Penjelasan :
Viral di media sosial tulisan yang mengatasnamakan Hotman paris menyebutkan nama
Jokowi dan Keluarga Cendana. Pada paragraf pertama tulisan itu mengatakan, "saya
khawatir jika Pak Jokowi bila dipancing-pancing emosinya. Hati-hati saja keluarga
cendana dan keluarga cikeas, harta gono-gini kalianlah jadi pertaruhannya."
Dikutip dari laman akun instagram pribadinya @hotmanparisofficial, Hotman mengatakan
bahwa tulisan tersebut adalah hoaks. "Hoax menggila! Dasar pengecut sebarkan hoax ini!
Gus Hotman nggak tertarik politik," tulisnya.
Link Counter :
https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/29/terbaru-tulisan-hoax-atas-nama-dirinya-viralhotman-paris-murka-ini-sebenarnya-yang-terjadi
https://www.instagram.com/p/ByCaBLFFDSd/?igshid=ofuwsn92imks
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2. Gerombolan Monyet Yang Menyebrang Menandakan Adanya Bahaya

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Faebook gambar segerombolan monyet yang sedang
menyeberang di gurun yang dikaitakan dengan video bencana alam. Postingan tersebut
juga diiringi narasi ribuan monyet dari jeddah berhijrah kemadinah dipercayai akan
berlaku bencana alam dan gempa bumi. Allah mengguncangkan kota Jeddah yang
banyak kejadian haram berlaku di Jeddah yang dibanjiri ribuan tentara US di Jeddah,
konon nak mengawal timur tengah dari ancaman pengganas syria dan iran subhanallah
Jeddah banjir dan ribut taufan berlaku sekarang
Faktanya monyet di jalur yang menghubungkan kota tersebut bukan hal baru, gerombolan
monyet tersebut terkadang berhenti ditengah jalan peziarah sudah terbiasa dengan hal
tersebut dan memberi makan hewan tersebut. Postingan tersebut justru membuat heboh
netizen di Indonesia dan Malaysia, bahkan sudah ada kekhawatiran dari jamaah umrah di
Malaysia dan berencana membatalkan perjalanan mereka
Link Counter :
https://bontangpost.id/25874-monyet-menyeberang-dan-penanda-bencana/
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3. Imunisasi Membahayakan Kesehatan Balita

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, bahwa imunisasi pada balita justru membahayakan
kesehatan mereka. Pemberian vaksin dianggap dapat menyebabkan kematian pada
balita.
Faktanya setelah ditelusuri, dari yang dilansir tempo.co bahwa imunisasi berbahaya bagi
kesehatan balita adalah salah. Pemberian vaksin melalui program imunisasi justru
dibutuhkan untuk melawan penyakit tertentu seperti polio, campak, dan rubella.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/314/fakta-atau-hoaks-benarkah-imunisasimembahayakan-kesehatan-balita

302

4. Ada Chip Pengintai Dalam Handphone

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di Facebook mencatut salah satu produsen telepon selular yang
berjudul selama ini kita ditipu!!! Oppo adalah antek komunis yang ditugaskan mematamatai Indonesia. Postingan tersebut berisi narasi be carefull using mobile phone oppo.
Dalam postingan tersebut disertai tautan pribumindo1945.blogspot.com dalam blog
tersebut mengatakan telah ditemukan adanya sebuah microchip yang dapat merekam
gerak gerik penggunanya.
Dilansir bontangpost.id benda putih yang menempel di ponsel tersebut adalah stiker
garansi. Dihubungi jawapos Herry S.W pria yang pernah mengelola rubrik teknologi di
jawapos itu mengatakan informasi tersebut adalah hoaks, yang disebutkan dalam tautan
tersebut berwarna putih tersebut adalah stiker garansi. Herry mengatakan stiker tersebut
bisa berubah warna ketika terkena air dan kalau stiker dilepas otomatis garansi ponsel
yang ada akan hangus
Link Counter :
https://bontangpost.id/29563-stiker-garansi-bukan-cip-pengintai/
https://www.jpnn.com/news/heboh-komunis-pasang-cip-di-ponsel-untuk-intai-indonesia?
page=2
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5. Pria Israel Pembantai Rakyat Palestina Bangkit dari Kubur

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi di media sosial yang menyajikan sebuah video seorang
pria yang dinarasikan sebagai jasad pria Israel yang bangkit kembali dari kuburnya.
Dalam video tersebut terdapat narasi yang berbunyi "Dua Hari lebih setelah di kubur,
Jenazah Zionist Yahudi israel ini kemudian di gali di karenakan ada suara jeritan dalam
kuburnya, Subhanallah ini Pelajaran bukan hanya untuk Zionist Yahudi israel Saja tetapi
Pelajaran untuk kita semua atas Siksaan Allah, ini hanya siksa di kubur Bagaimana Siksa
Diakhirat yang jauh amat Pedih bagi manusia Yang Dzolim."
Setelah ditelusuri, informasi terkait jasad pria Israel yang bangkit dari kubur tersebut
adalah tidak benar. Pria dalam video tersebut bernama Alexander. Beliau merupakan
korban penyerangan beruang di hutan wilayah Tuva, Rusia. Beliau berhasil diselamatkan,
setelah para pemburu menemukannya di dalam sarang beruang.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3999458/cek-fakta-beredar-video-pria-israelpembantai-rakyat-palestina-bangkit-dari-kubur-benarkah
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6. Beras Sejahtera Berkutu

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar mengenai beras sejahtera (Rastra) berkutu tidak layak konsumsi digudang
Sumenep Madura.
Mengenai kabar tersebut, Pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Madura memberikan
klarifikasi. Kepala Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Madura, Ari Hardiono
menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurut Ari, sebagaimana yang
disaksikan oleh para wartawan di gudang bulog bukanlah kutu, melainkan hama sekunder
jenis gurem. Gurem adalah hama yang sifatnya tidak merusak komoditas beras rastra
yang tersimpan di gudang. Ari menjamin pihaknya berkomitmen untuk menyeluruskan
beras dalam kondisi baik dan layak konsumsi dan tidak akan disalurkan jika kualitasnya
menurun.
Link Counter :
https://mediamadura.com/2019/06/26/kasub-divre-bulog-madura-klarifikasi-soal-rastraberkutu-di-sumenep/
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7. Daur ulang pisang busuk dengan beras dan hair dryer

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah video berdurasi 2.07 menit yang menampilkan klaim terkait tata cara
membuat buah pisang busuk menjadi fresh kembali dengan menggunakan beras dan
pengering rambut atau hair dryer.
Faktanya setelah dicoba oleh salah satu netizen dengan melakukan semua tata cara
menjadikan fresh kembali buah pisang yang busuk seperti yang terdapat pada video
tersebut hasilnya tidak benar atau nihil.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=7tiF5CbK-Gw&feature=youtu.be
https://www.chowhound.com/food-news/55566/why-do-bananas-turn-black-in-therefrigerator/
http://indonesianhoax.blogspot.com/2015/07/sebuah-pisang-busuk-dapat-digunakankembali-dengan-beras-dan-pengering-rambut.html
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8. Promo kupon gratis KFC dalam rangka merayakan pembukaan restoran
yang ke-1000

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah link survey yang menawarkan kupon gratis atas
nama KFC Indonesia. Dalam situs dinarasikan bahwa KFC membagikan kupon gratis
dalam rangka merayakan pembukaan cabang ke-1000.
Setelah ditelusuri, hal tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh pihak PT
Fast Food Indonesia Tbk yang menegaskan bahwa KFC Indonesia tidak mengadakan
survei dan program promo makan gratis dalam rangka pembukaan cabang ke-1000.
Link Counter :
https://www.facebook.com/kfcindonesia/videos/467583090684079/
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/327637704837489
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9. Ribuan buruh krakatau steel di PHK

Disinformasi

Penjelasan :
Telah banyak beredar dimedia sosial terkait informasi yang mengatakan bahwa adanya
karyawan PT Krakatau Steel sekitar 1300 orang yang akan kena PHK masal.
Faktanya menurut Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengakan bahwa ini
bukanlah PHK masal seperti berita yang telah beredar dimedia sosial, melainkan ini
merupakan upaya Restrukturisasi perusahaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan
daya saing perusahaan, manajemen memutuska untuk melakukan penataan organisasi
yang kompetitif, efisien dan efektif yang selaras dengan strategi rencana jangka panjang
perusahaan. Kebijakan itu hanya berlaku di induk perusahaan sehingga pegawai yang
terkena kebijakan restrukturisasi itu dimungkinkan bisa dimanfaatkan oleh anak
perusahaan.
Link Counter :
https://bantenhits.com/2019/06/22/pt-krakatau-steel-phk-massal-1-300-buruh-benarkahperusahaan-bumn-sebesar-itu-kesulitan-bayar-upah/
https://money.kompas.com/read/2019/06/22/151200326/ada-isu-phk-karyawan-inipenjelasan-dirut-krakatau-steel?page=1
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10. Warga Indonesia terkena virus cacar monyet

Disinformasi

Penjelasan :
Diunggah sebuah foto yang diklaim sebagai warga Indonesia yang terneka virus
Monkeypox atau yang biasa disebut cacar monyet, dijelaskan pula bahwa virus tersebut
dibawa oleh WNA yang masuk pada wilayah Indonesia
Faktanya menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes,
Anung Sugihantono dalam keterangan pers pada 14 Mei 2019 menjelaskan bahwa,
meminta masyarakat untuk tidak panik karena penyakit monkeypox atau cacar monyet
yang baru ditemukan di Singapura. Kemenkes memastikan belum ada kasus cacar
monyet yang ditemukan di Indonesia. Akan tetapi menurut Anung, masyarakat Indonesia
harus tetap waspada dan menjaga kebersihan guna mencegah penyebaran virus cacar
monyet.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190515112045-255-395029/kemenkespastikan-cacar-monyet-belum-ditemukan-di-indonesia
https://sains.kompas.com/read/2019/05/15/202758223/kasus-cacar-monyet-di-singapurapakar-ugm-imbau-warga-indonesia-tak-khawatir?page=all
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11. 3 Ton Durian di Pesawat Sriwijaya SJ 091

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial video penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 091, BengkuluJakarta memprotes pihak maskapai karena kondisi pesawat berbau durian yang sangat
menyengat. Dalam narasi postingan tersebut disebutkan pesawat tersebut membawa 3
ton durian.
Faktanya, Retri Maya selaku Senior Manager Corporate Communications Sriwijaya Air
Group secara tertulis membantah adanya durian di pesawat seberat 3 ton seperti kabar
yang viral tersebut. Maya menuturkan bahwa kurang-lebih 3 ton adalah jumlah total berat
bagasi dan kargo, menurutnya angka tersebut masih jauh dari kapasitas maksimum untuk
melakukan take off dan landing. Adapun pengangkutan durian ke pesawat tidak
menyalahi aturan dalam penerbangan dengan syarat durian harus dikemas dengan baik
dan dimasukan ke dalam kargo pesawat.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/4289694/sriwijaya-air-sebut-durian-di-pesawat-sj-091kurang-dari-3-ton
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1091591-diamuk-penumpang-sriwijaya-air-bantahangkut-3-ton-durian
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12. Kecelakaan Seorang Perempuan Hingga Tubuhnya Terpisah di Pasteur

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang memberikan informasi kecelakaan berlokasi di
jalan Pasteur Kota Bandung, pada video tersebut terlihat seorang wanita yang diangkat
ke atas tandu, namun bagian tubuhnya terlihat terpisah.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Kabid
Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa lokasi
kejadian tersebut bukan terjadi di Jalan Pasteur Kota Bandung. Berdasarkan informasi
dari Ditlantas Polda Jawa barat bahwa kejadian tersebut tidak pernah terjadi di Jalan
Pasteur.Hasil Penelusuran Tim Siber Bidhuams Polda Jawa barat bahwa konten video
kecelakaan tersebut sebelumnya juga pernah diunggah pada tanggal 12 Januari 2019
dengan lokasi kecelakaan di Tg. Uban, Bintan, Kepulauan Seribu.
Link Counter :
https://jabar.tribunnews.com/2019/01/15/viral-video-kecelakaan-seorang-perempuanhingga-tubuhnya-terpisah-di-pasteur-polisi-hoaks
https://www.patrolicyber.com/2019/01/15/kabid-humas-berita-wanita-yang-tubuhnyaterpisah-akibat-kecelakaan-di-pasteur-itu-hoaks/
https://www.youtube.com/watch?v=HPcGychTYXE
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13. Para Ilmuwan Resmi Mengumumkan Great Barrier Reef Mati Setelah
25 Juta Tahun

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyatakan bahwa para ilmuwan mengumumkan Great Barrier
Reef mati setelah 25 juta tahun. Dikatakan bahwa 25 juta tahun keberadaan Great Barrier
Reef Australia, dengan ekosistem karang yang sangat luas, akhirnya mati pada 2016
setelah lama mengalami sakit.
Faktanya menanggapi pemberitaan yang beredar para ilmuwan menyatakan informasi
yang beredar terlalu dibesar-besarkan. Para ilmuwan mengatakan Great Barrier Reef
dalam kondisi stres berat, sama seperti struktur karang di seluruh dunia dalam kondisi
berbahaya, namun tidak mati.
Link Counter :
https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/14/great-barrier-reef-severe-stress-notdead-yet
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/18/great-barrier-reef-tourist-pleacoral-bleaching
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14. Poster Pengumuman Pemisahan Tangga Murid Laki-laki dan
Perempuan di SMPN 44

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar d media sosial terkait poster pengumuman pemisahan tangga murid laki-laki dan
perempuan di sekolah SMPN 44 Jakarta.
Faktanya menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMPN 44,
Hoensen Simanjuntak menyatakan tangga murid laki-laki dan perempuan dipisah supaya
mereka tidak berdesakan dan bersentuhan kulit yang bisa menyebabkan wudhu batal.
Link Counter :
https://medan.tribunnews.com/2019/06/27/viral-di-media-sosial-poster-pengumumanpemisahan-tangga-murid-laki-laki-dan-perempuan-di-smpn-44
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1. Di Jepang (Jokowi) Plonga-Plongo Sendiri, Gak Ada yang Kasih Ucapan Selamat.
Katanya Sih Udah Menang.

Hoaks

Penjelasan :
Foto Jokowi ketika mengikuti KTT G20 di Jepang. Disertai narasi "Di Jepang Plonga-Plongo
Sendiri, Gak Ada yang Kasih Ucapan Selamat. Katanya Sih Udah Menang." Dan nasib jadi
presiden hasil dimenangkan ya begini. Di negeri sendiri dibenci rakyat nya, di negara lain di
asing kan. Semua akan melongo pada waktu nya."
Faktanya Jokowi Banjir Ucapan Selamat dari Pemimpin Dunia di KTT G20.
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/06/28/162230/menang-pilpres-jokowi-banjir-ucapanselamat-dari-pemimpin-dunia-di-ktt-g20?
fbclid=IwAR0WV6pIzqmukfDqHkUMuss4fbfOk1ssuoK998jM4qEq7mqygqStqV5tcms
https://www.medcom.id/internasional/asia/yKXGweXk-jokowi-banjir-ucapan-selamat-di-kttg20?fbclid=IwAR1ZsiTTMqgopre6HpMGGZ5zZhWaDZTQsnkmNqICU7uQXkTiB56NMCYz0o
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2. Mulai Bulan Depan Lamaran Minimal Mobil Diterapkan di Pati Jateng

Hoaks

Penjelasan :
Viral di media sosial gambar yang diambil dari laman berita online yang berjudul "Mulai Bulan
Depan Lamaran Minimal Mobil Diterapkan di Pati Jateng".
Setelah ditelusuri, tidak ditemukan laman berita apa pun yang menulis berita dengan judul
sebagaimana dalam gambar yang beredar tersebut. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pati, Abdul Mukid menjelaskan, yang wajib diberikan oleh mempelai pria adalah
mahar. Adapun seserahan lamaran sifatnya tidak wajib. "Pemerintah mengatur persyaratan
pernikahan sesuai masing-masing agama. Tapi tidak ada aturan mengenai apa mahar yang
diberikan. Yang penting bermanfaat," jelasnya.
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/06/27/viral-meme-lamaran-minimal-mobil-di-patibenarkah-ini-tanggapan-kepala-kua-pati
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3. Ini Gunung Dieng Salatiga

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan foto sebuah Gunung yang
berselimut salju. Dinarasikan bahwa Gunung di dalam foto tersebut adalah Gunung Dieng
Salatiga di Indonesia yang bersuhu mencapai -9°C.
Setelah ditelusuri, foto tersebut adalah hasil manipulasi. Foto tersebut berasal dari 2 foto yang
berbeda dan dijadikan satu, gunung yang berada di belakang gerbang Tol Salatiga tersebut
diambil dari foto Gunung Shasta yang berada di California, Amerika Serikat.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/06/29/salah-ini-gunung-dieng-salatiga/
https://www.alamy.com/stock-photo-california-mount-shasta-highway-97-near-town-mountshasta-usa-america-33222771.html
https://www.instagram.com/p/BW9rPm3Fk03/
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4. Umat Islam Mendapat Perlakuan Represif dari Pemerintah

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan tertanggal 26 Juni 2019 berisi klaim jika pemerintahan (rezim)
Jokowi telah melakukan tindakan represif terhadap umat islam di negeri mayoritas muslim ini.
Faktanya tudingan tersebut tidak benar dan mengarah pada fitnah. Penggunaan agama untuk
kepentingan politik sering digunakan sebagai strategi utama oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab untuk menggiring opini negatif masyarakat terutama selama masa pilpres.
Jokowi dalam beberapa pidatonya telah mengklarifikasi jika tudingan terkait dirinya anti islam
dan anti ulama adalah bohong alias hoaks. Isu lain yang diluruskan Jokowi adalah tuduhan
antek asing dan isu Jokowi aktivis PKI.
Link Counter :
https://kumparan.com/songko-wiryosudarmo/politisasi-agama-dan-hoax-pemerintahmemusuhi-umat-islam
https://news.detik.com/berita/d-4400235/sapa-jemaah-masjid-di-bekasi-jokowi-luruskan-isuanti-ulama
https://makassar.tribunnews.com/2019/01/25/saat-presiden-jokowi-klarifikasi-isu-anti-islamdan-antek-pki-setelah-salat-ini-kerjadi-kemudian?page=2
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5. Anak Jaksa Agung kena OTT KPK

Hoaks

Penjelasan :
Sempat beredar rumor bahwa operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) berhasil menangkap oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang
dirumorkan bahwa oknum tersebut adalah anak kandung petinggi di Kejaksaan.
Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan beredarnya kabar anaknya ikut terjaring OTT yang
dilakukan oleh KPK adalah berita bohong. Prasetyo mengungkapkan jaksa yang turut
diamankan oleh KPK saat OTT adalah jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia juga
menegaskan pihaknya bakal menindak tegas oknum jaksa yang melakukan tindak pidana
korupsi.
Link Counter :
https://nasional.sindonews.com/read/1415754/13/anak-jaksa-agung-dikabarkan-kena-ott-kpkprasetyo-itu-hoaks-1561727149
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6. Surat edaran KPK untuk pengelola hotel

Hoaks

Penjelasan :
Beredar melalui media sosial surat edaran yang mengatasnamakan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) kepada seluruh pengelola hotel di Indonesia tentang uang
kembalian kegiatan atau acara kementerian atau lembaga negara di hotel. Dalam surat yang
memuat tanda tangan Ketua KPK Agus Rahardjo tersebut, disampaikan agar pengelola hotel
tidak melayani permintaan pengembalian dana kegiatan rapat, baik di kementerian dan dinas
di seluruh hotel di Indonesia.
Menanggapi hal ini, KPK melalui akun twitter resminya menyampaikan bahwa KPK tidak
pernah mengeluarkan surat edaran tersebut. Maka itu, KPK meminta agar masyarakat
berhati-hati dan selalu mengecek kebenaran semua informasi yang meragukan mengenai
imbauan atau hal lain terkait KPK melalui call centre KPK 198.
Link Counter :
https://twitter.com/KPK_RI/status/1144435684339404811
https://jpp.go.id/cek-fakta/334078-waspada-hoaks-surat-edaran-kpk-untuk-pengelola-hotel
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7. Ada Mafia Lakukan Jual Beli Darah Hasil Donor

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah berita di sosial media yang menyebutkan adanya mafia darah yang
melakukan praktek jual beli darah hasil donor dengan harga tinggi.
Mengenai kabar tersebut Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) Bidang Unit
Transfusi Darah dan Rumah Sakit Linda Lukita Sari menegaskan praktek jual beli darah tidak
dilakukan pihaknya, tetapi ada Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). BPPD
merupakan biaya yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan darah agar terbebas dari
infeksi menular. Pihak PMII menghimbau masyarakat untuk tidak begitu saja percaya
terhadap suatu informasi yang ada.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/28/10270051/-klarifikasi-ada-mafia-lakukan-jualbeli-darah-hasil-donor
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4601882/viral-darah-dari-donor-diperjualbelikanini-penjelasan-pmi
https://jogja.tribunnews.com/2019/06/27/viral-kabar-mafia-darah-pmi-bantah-jual-beli-hasildonor-darah-ini-penjelasan-soal-biaya-pengganti
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8. Lowongan Kerja Jadi Pemandi Jenazah di RSUD Pasar Rebo

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar yang berisi informasi lowongan kerja pemandi jenazah di
RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Setelah dikonfirmasi melalui kepala humas dan pemasaran RSUD Pasar Rebo, beliau
mengatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks dan sudah diinformasikan juga ke Dinkes
DKI Jakarta, adapun klarifikasi lebih lanjut telah disampaikan melalui website resmi
rsudpasarrebo.co.id atas kabar hoaks tersebut, pihak rumah sakit menyarankan masyarakat
untuk tidak langsung menerima secara mentah-mentah informasi yang ada serta mengecek
ulang kebenarannya dengan melakukan konfirmasi terkait hal tersebut.
Link Counter :
http://rsudpasarrebo.co.id/berita/view/12/pengumuman-informasi-lowongan-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/06/29/dapat-pesan-hoaks-lowongan-kerja-10orang-datang-melamar-jadi-pemandi-jenazah-di-rsud-pasar-rebo?page=3
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/06/29/dapat-pesan-hoaks-lowongan-kerja-10orang-datang-melamar-jadi-pemandi-jenazah-di-rsud-pasar-rebo?page=3
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9. Terjadi kebakaran di joyo kusumo Kota Kudus

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang memberikan informasi kejadian kebakaran di SPBU
joyo kusumo Kota Kudus.
Faktanya adalah kejadian kebakaran tersebut bukanlah terjadi di Kudus tetapi terjadi di Kota
Pati
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/06/27/breaking-news-sepeda-motor-revo-terbakar-dispbu-pati-api-nyaris-menyambar-pompa-bensin
https://www.suara.com/otomotif/2019/06/28/142500/beli-bbm-pakai-jeriken-honda-revoterbakar-di-spbu
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10. Pidato Presiden Uni Afrika Meminta Seluruh Negara Menolak Jokowi
sebagai Presiden Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Telah tersebar sebuah informasi yang mengatakan bahwa adanya seorang pria yang
bernama Al A’id E’in Al Wadiyah bin Haffaz Al Wadiyah dan disebut sebagai Presiden Uni
Afrika yang tengah berpidato di depan para delegasi dunia PBB dengan meminta agar
seluruh negara menolak Jokowi sebagai Presiden Indonesia dan mendukung
pemenangan Prabowo di MK.
Setelah ditelusuri lebih lanjut isu tersebut tidak benar adanya. Gambar yang diunggah
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan bagian dari Film The Dictator (2012)
yang disutradarai oleh Larry Charles, dibintangi Sacha Baron Cohen, diproduksi oleh Four
by Two Films dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Selain itu, klaim A’id E’in Al
Wadiyah bin Haffaz Al Wadiyah yang disebut sebagai Presiden Uni Afrika, juga tidak
benar. Uni Afrika adalah organisasi yang terdiri dari 55 negara Afrika yang didirikan pada
Juli 2002. Uni Afrika sendiri tidak dipimpin oleh seorang presiden, melainkan Ketua Uni
Afrika yakni Abdul Fattah as-Sisi dari Mesir.
Link Counter :
https://id.wikipedia.org/wiki/The_Dictator_(film_2012)?
fbclid=IwAR1iiXzymwH0VTrXPSE6z39do-OH6AxfxdwoKo-yocM5RsfT6OsHZV806QA
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketua_Uni_Afrika?fbclid=IwAR32Mj7PCC-Uw6cbOKXPeARmdJ4YabwxRDMqDMUebtu1DRTH_dWpEqSd4U
https://celebrity.okezone.com/read/2012/06/18/206/649492/ledek-saddam-husein-thedictator-banyak-dicekal?
fbclid=IwAR1KgZSmSEwDRutMzjIByUIVFwoFzwpTi6fP2OYo2IiWL-CxPsHfvS2wuaM
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11. Indonesia Mengimpor Kondom Bekas

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, indonesia mengimpor kondom bekas. dan dilengkapi
dengan tumpukan sampah.
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir oleh tempo.co bahwa foto tersebut pernah
dipublikasikan liputan6 yang berjudul "Kondom Berkas Asal Jerman diteliti KLH". foto
impor kondom bekas tersebut terjadi pada 2007, dan tidak relevan dikaitkan dengan foto
sampah kertas impor di Mojokerto.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/315/fakta-atau-hoaks-benarkah-indonesia-mengimporkondom-bekas
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12. Dokter Berbaju Syar'i Tak Mau Sentuh Pasien

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang Dokter yang memakai baju syar'i
tidak mau menyentuh pasien lawan jenis yang sedang sakit, dalam postingan foto
mecantumkan gambar nametag dr Priche DH SpAn serta menyebutkan bahwa dokter
bercadar tersebut spesialis anatesi dari RS Meilia Cibubur.
Faktanya, dilansir dari health.detik.com, pihak RS Meilia Cibubur mengklarifikasi bahwa
pencatutan gambar nametag dr Priche DH SpAn itu keliru, yang menyebutkan dokter
spesialis jantung dengan menempatkan gambar spesialis anetesi. Pihak Rumah Sakit juga
menyatakan bahwa pelayanan RS Meilia Cibubur sesuai dengan standar pelayanan yang
sudah ditetapkan, dengan prinsip kebaikan pasien dan kemanusiaan.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4604330/viral-dokter-berbaju-syari-tak-mausentuh-pasien-ini-klarifikasi-rs
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13. Ternyata Ketua Hakim MK Satu Kolam

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto dari Jokowi dan Jusuf Kalla tengah duduk bersama dengan
beberapa orang, termasuk di antaranya merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar
Usman. Foto ini kemudian diberikan narasi seolah Anwar Usman merupakan pendukung dari
Jokowi yang mengikuti Pilpres 2019 sebagai Calon Presiden.
Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan foto saat Presiden Jokowi hadir dalam
acara buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di kediaman Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada hari Jumat, 10 Mei 2019.
Dalam acara ini, Presiden duduk satu meja dengan Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli
Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua MK Anwar
Usman, dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Acara ini merupakan kegiatan rutin
yang digelar pimpinan dan anggota DPR. Tidak ada bukti konkrit bahwa acara buka bersama
ini merupakan simbol dukungan dari Ketua MK Anwar Usman terhadap paslon 01 JokowiMa’ruf maupun adanya dugaan ketidaknetralan MK. Anwar Usman sendiri telah memastikan,
pihaknya akan bersikap netral dan independen dalam menggelar sidang sengketa hasil
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Link Counter :
http://ksp.go.id/presiden-hadiri-buka-puasa-bersama-di-rumah-dinas-ketua-mpr-2/index.html
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/10/17555011/buka-puasa-di-rumah-zulkifli-hasanjokowi-hampiri-dan-salami-tamu-yang-hadir
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/10/17555011/buka-puasa-di-rumah-zulkifli-hasanjokowi-hampiri-dan-salami-tamu-yang-hadir
https://nasional.kontan.co.id/news/anwar-usman-tegaskan-independensi-hakim-mk-tak-bisaditawar
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14. Warung Mie Ayam Gajah Mungkur Solo Menggunakan Kepala Tikus pada
Masakannya

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang yang menampilkan semangkuk mie ayam dan
dalam mie ayam tersebut terdapat seperti kepala tikus. Video tersebut diikuti dengan narasi
“mie ayam gajah Mungkur di Solo kepulaaan! kepala tikus belum di buang.”
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Iyon
seorang mantan penjual mie ayam merasa gerah dengan adanya video tersebut. Menurut
Iyon video tersebut dianggap menjatuhkan pedagang mie ayam. Padahal dalam video
tersebut jelas-jelas bahwa yang dibilang kepala tikus itu adalah bagian bawah kepala ayam.
Kemudian yang dikira kuping tikus tersebut juga adalah cengger ayam bagian dagu bawah.
Untuk itu Iyon mengajak warga Wonogiri menepis kabar hoaks tersebut dengan menggelar
gerakan makan mie ayam serentak.
Link Counter :
https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/06/27/143489/tepis-hoax-daging-tikus-wargawonogiri-galang-makan-mi-ayam-serentak
https://www.youtube.com/watch?v=G9sWSHVmqRs
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15. Para Hakim MK dan Pengacara Rayakan Kekalahan Prabowo-Sandi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto bersama di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Foto
ini diberi narasi seolah Hakim MK ikut merayakan kekalahan Prabowo-Sandi. Dalam narasi
disebutkan bahwa KPU, Bawaslu, Pengacara, Para Hakim MK sedang euforia
kemenangannya. Mereka dikatakan bersekongkol untuk menjatuhkan Prabowo-Sandi.
Adapun foto ini diambil sebelum sidang putusan MK terkait Pilpres dilaksanakan, yaitu hari
Jumat, 21 Juni 2019 usai menjalani salah satu sidang dari rangkaian sidang sengketa Pilpres
2019. Foto ini merupakan foto bersama para pengacara dari TKN, BPN, KPU, pimpinan KPU,
serta saksi ahli seusai sidang. Terkait netralitas MK, Ketua MK Anwar Usman telah
memastikan, pihaknya akan bersikap netral dan independen dalam menggelar sidang
sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Link Counter :
https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/27/kuasa-hukum-01-ingin-ajak-kubu-02-fotobareng-seusai-sidang-putusan-mk
https://news.detik.com/video/190622002/sidang-usai-tim-jokowi-prabowo-foto-bareng-dancairkan-suasana
https://nasional.kontan.co.id/news/anwar-usman-tegaskan-independensi-hakim-mk-tak-bisaditawar
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1. Tiba di Den Haag, Prabowo Ajukan Gugatan ke Mahkamah
Internasional MMA-UFC

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari situs Detik.com yang berjudul “Tiba di
Den Haag, Prabowo Ajukan Gugatan ke Mahkamah Internasional MMA-UFC” dengan gambar
Prabowo menuruni pesawat. Berita tersebut rilis pada hari Jumat 28 Juni 2019 pukul 19:05
WIB. Tangkapan layar ini diberi narasi bahwa proses gugatan masih terus berlanjut.
Adapun berita pada hari Jumat 28 Juni 2019 pukul 19:05 di Detik.com berjudul “2 Jaksa Kena
OTT KPK, Jaksa Agung: Akan Diproses di Gedung Bundar”. Gambar hasil tangkapan layar
tersebut dimanipulasi menggunakan foto Prabowo yang sedang turun dari pesawat dan
ditambahkan judul palsu pada situs berita ternama untuk meyakinkan masyarakat. Selain itu,
MMA-UFC yang bersanding dengan Mahkamah Internasional pada judul juga membuat
gambar ini meragukan. UFC atau Ultimate Fighting Championship merupakan perusahaan
promotor ajang Mixed Martial Arts (MMA) di Amerika. Tidak ada hubungan antara UFC-MMA
dengan Mahkamah Internasional.
Link Counter :
https://beritabali.com/read/2018/10/28/201810280011/Prabowo-Rela-Menyewa-Pesawat-JetRp600-Juta-Saat-Temui-Pendukungnya-di-Bali.html
https://news.detik.com/berita/d-4604392/2-jaksa-kena-ott-kpk-jaksa-agung-akan-diproses-digedung-bundar
https://www.mmafighting.com/ufc
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2. Sertifikasi Islam Sebagai Agama Paling Damai Dari UNESCO

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi dimedia sosial yang menyebutkan bahwa Badan PBB
UNESCO memberikan sertifikat Perdamaian pada agama Islam sebagai agama paling damai
di dunia.
Setelah ditelusuri lebih lanjut Secara resmi UNESCO telah membantah mengeluarkan
sertifikat tersebut. dalam klarifikasinya UNESCO sama sekali tidak pernah membuat
sertifikasi semacam itu. Sejalan dengan mandatnya, Organisasi ini memiliki tanggung jawab
untuk mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya dalam skala global, dengan
dukungan yang tepat dari Negara-negara Anggota, mitra dan jejaringnya.
Link Counter :
http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/unesco_denounces_fake_statement/
http://forum.detik.com/hoax-sertifikat-islam-damai-dari-unesco-t1409324.html
https://minanews.net/unesco-bantah-keluarkan-sertifikat-islam-agama-paling-damai/
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3. Wanita Disebut Hamil 17 Anak Sekaligus

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial wanita hamil 17 anak kembar sekaligus, sambil foto
bergaya dan perutnya membengkak ekstrem.
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir oleh snopes.com, menyatakan kabar hoaks.
Kejadian ini, pernah terjadi ditahun 2014 yang dibuat oleh berita palsu World News Daily
Report. Rekor wanita hamil dengan anak terbanyak sekaligus dan selamat menurut Guinness
World Records masih dipegang oleh Nadya Suleman dari California. Pada tahun 2009 lalu ia
melahirkan delapan anak setelah sebelumnya mengikuti program kehamilan berbantu.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4602053/viral-foto-wanita-disebut-hamil-17-anaksekaligus-bagaimana-faktanya
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4. Sungai Merah di Bandung

Hoaks

Penjelasan :
Salah satu akun dalam media sosial telah memposting sebuah foto yang memperlihatkan
sungai dengan aliran air yang berwarna merah. dalam narasi dipostingan tersebut diklaim
bahwa sungai itu merupakan sungai Citepus di kawasan Pargasih di kota bandung.
Setelah ditelusuri lebih lajut faktanya Camat Astanaanyar Syukur Sabar setelah melakukan
pengecekan dan mencari keterangan dari warga. masyarakat setempat menyatakan bahwa
foto sungai tersebut memang benar adanya, namun air yang berwarna merah pada foto itu
tidak benar. Bisa jadi warna merah di foto yang viral itu merupakan efek aplikasi pengedit foto.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3546972/beredar-foto-sungai-di-bandung-berwarna-merahbenarkah
https://regional.kompas.com/read/2017/07/03/19373661/sungai.di.bandung.berwarna.merah.j
adi.viral.ini.kejadian.sebenarnya
https://www.suratkabar.id/43970/peristiwa/ribut-ribut-ada-sungai-di-bandung-di-berwarnamerah-inilah-yang-sebenarnya-terjadi
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5. Pantai arabisasi dan LGBT di Banyuwangi

Disinformasi

Penjelasan :
Belakangan Kabupaten Banyuwangi tengah ramai diperbincangkan lantaran adanya
kebijakan pariwisata Pantai Syariah, Pulau Santen di Banyuwangi yang memisahkan
pengunjung Laki-laki dan Perempuan. Tidak sedikit netizen yang kontra dan menuduh adanya
upaya meng-arabi-sasi Banyuwangi dan bahkan pemisahan laki-laki dan perempuan adalah
tindakan permisif Pemkab terhadap LGBT.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan penjelasan sekaligus membantah terkait
kabar bohong atau hoaks yang viral di jagad maya tentang upaya arabisasi dan mendukung
LGBT. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan (Kadisparbud) Banyuwangi MY Bramuda
mengatakan adanya minat pasar wisatawan perempuan yang ingin berwisata di pantai tanpa
campur dengan pria. Ia menegaskan segmen pasar tersebut ada meskipun ceruknya tidak
banyak dan harus dilayani. Sebagai destinasi, pihaknya mencoba menangkap potensi itu.
Bramuda menjelaskan, Pantai Syariah yang dibuat oleh Pemkab Banyuwangi merupakan
salah satu strategi memikat kunjungan wisatawan dengan kategori segmentasi syariah, tidak
lebih.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/peristiwa/fitnah-arabisasi-dan-lgbt-di-pariwisata-pemkabbanyuwangi-beri-penjelasan.html
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6. Manfaat dari Kacamata ION Nano

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai manfaat dari kacamata Ion Nano yang
disebut sebagai kacamata yang dapat mengobati berbagai macam gangguan dan penyakit
pada mata seperti, minus mata, rabun, katarak dan lainnya.
Setelah ditelusuri, informasi mengenai manfaat dari kacamata Ion Nano adalah keliru. Sampai
saat ini belum ada bukti ilmiah yang cukup mengenai kemampuan dari kacamata tersebut
dalam mengatasi berbagai penyakit atau gangguan pada mata.
Link Counter :
https://www.alodokter.com/apa-benar-kacamata-terapi-bisa-memperbaiki-penglihatan
https://www.youtube.com/watch?v=KuK-fHJg3hE&feature=youtu.be
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7. 92% Rakyat Sumatera Tidak Akui Jokowi Sebagai Presiden, Edy
Semprot Awak Media Kompas

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tengah
diwawancarai oleh media. Foto tersebut dinarasikan bahwa Edy tengah diwawancarai
mengenai 92% rakyat di pulau Sumatera tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Edy
bahkan menyemprot awak media Kompas TV saat diwawancarai dengan mengatakan “tak
ada hak kau mempertanyakan itu”.
Berdasarkan penelusuran, tidak ada berita yang mengabarkan bahwa 92 rakyat pulau
Sumatera tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Adapun kejadian Edy Rahmayadi
semprot awak media Kompas merupakan kejadian lama pada tahun 2018 lalu saat Edy
diwawancarai oleh Aiman Wicaksono, presenter sekaligus Produser Eksekutif Kompas
Petang, tentang kematian Haringga Sarili yang merupakan suporter Persija yang tewas
dikeroyok suporter Persib. Sedangkan foto yang dinarasikan sebagai wawancara Edy
mengenai 92% rakyat Sumatera tidak mengakui Jokowi, sesungguhnya merupakan foto Edy
saat dimintai keterangan pers pasca pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum PSSI, 20
Januari 2019 silam di Nusa Dua Bali.
Link Counter :
https://sport.tempo.co/read/1166836/edy-rahmayadi-mundur-begini-reaksi-peserta-kongrespssi/full&view=ok
https://tirto.id/edy-rahmayadi-yang-salah-adalah-suporter-c2ir
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Laporan Isu Hoaks 30 Juni 2019

1. Maradona Mempunyai Penyakit Alzheimer

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook foto Maradona semasa keluar liga mempunyai penyakit
Alzheimer.
Faktanya setelah ditelusuri Diego Maradona dengan tegas membantah rumor yang menyebut
dirinya sedang terserang penyakit Alzheimer. Maradona pun tak terima dengan tuduhan
tersebut. Sosok 58 tahun itu mengeluarkan bantahan lewat video yang diunggah di akun
Instagram pribadinya.
Link Counter :
https://bola.kompas.com/read/2019/06/22/10240068/maradona-bantah-terkena-penyakitalzheimer
https://www.bola.net/bolatainment/maradona-bantah-tengah-sekarat-karena-penyakitalzheimer-5a4e7b.html?fbclid=IwAR2g9_4K9tg8Eg0DKC1ZRnP-nTk1UMhTGBVXECINDRiJxH4f0YT8mtOt3c#utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=fb__oki

336

2. Helikopter yang Hilang Kontak di Oksibil Papua Mendarat Darurat

Hoaks

Penjelasan :
Beredar isu melalui pesan Whatsapp dan postingan media sosial yang menyebutkan
helikopter MI-17 Penerbad Noreg HA-5138 yang hilang kontak di Oksibil, Kabupaten Bintang,
Papua, mendarat darurat.
Hal tersebut dibantah oleh Wakapendam 17 Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi. Ia
mengatakan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks).
Dan menambahkan, helikopter milik Penerbangan TNI AD yang hilang kontak saat terbang
dari Bandara Oksibil ke Bandara Sentani Jayapura tersebut hingga pukul 21.00 WIT masih
dinyatakan hilang dan belum ditemukan.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/06/28/21333101/heli-tni-ad-mendarat-daruratternyata-hoaks-masih-belum-ditemukan
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3. Ikan Tongkol Palsu Beredar Di Lampung Tengah

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di Youtube video yang berjudul awas ikan tongkol palsu ini beredar di Lampung
Tengah, dalam video tersebut seorang wanita menceritakan bahwa ikan tongkol yang ada di
tangannya palsu yang memiliki ciri ciri tidak berbau, kalau dipencet seperti spon dan daging
tidak menyatu.
Faktanya Aquaculture and Fishers Improvment Manager WWF (World Wildlife Fund) Habib
Abdullah yang melihat video tersebut merasa tidak melihat ikan seperti spons, dia
mengatakan dalam video tersebut bentuk daging tersebut teksturnya masih normal. Abdullah
menduga ikan tersebut mengalami proses Freezer Burn. Freezer Burn merupakan dampak
dari pembekuan daging yang salah, ikan Freezer Burn memiliki tanda yaitu dagingnya
keputihan dan mengeras yang membuat daging seperti spon karen daging ikan tersebut
kehilangan kelembapan.
Link Counter :
https://bontangpost.id/34782-tongkol-freezer-burn-disebut-ikan-plastik/
https://radarcirebon.com/tongkol-freezer-burn-disebut-ikan-plastik.html
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4. Seorang Wanita Muda Dicuri Ginjalnya Ketika Tidak Sadarkan Diri

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang menyebutkan adanya kasus kejahatan pencurian organ tubuh
Ginjal, pada informasi tersebut diklaim bahwa korbannya adalah seorang perempuan muda
yang sengaja dibuat tidak sadarkan diri lalu diambil Ginjalnya, ketika tersadar perempuan
tersebut berada di bathtub mandi sebuah hotel yang berisikan air es dengan kondisi ginjal
yang sudah dicuri dan ditemukan di dekat perempuan tersebut catatan yang menuliskan
untuk segera menghubungi UGD.
Faktanya informasi tersebut merupakan cerita palsu yang sudah cukup lama beredar bahkan
beredar di lingkup internasional. Setelah ditelusuri cerita ini bahkan sudah ada pada tahun
1997 dan diketahui bahwa tidak ditemukan sumber kredibel yang memberitakan kasus
tersebut. Fred Herbert, ketua National Kidney Foundation mengatakan bahwa transplantasi
ginjal dari donor orang hidup melibatkan banyak uji tes yang harus dilakukan sebelum ginjal
dikeluarkan dan peralatan yang memadai dalam artian tidak semudah yang tercatat pada
cerita tersebut.
Link Counter :
https://www.kidney.org/news/newsroom/newsreleases/0086?fbclid=IwAR2YGXJbcLAE6H0MVBWqu3k3MsPPPifR1EYHB7OSESNCoAmBVqcdtcSoi8
https://www.kidney.org/news/newsroom/newsreleases/0156?
fbclid=IwAR2hJLtCfE57CI0S7OQ_wJhTDTNWqJDFOsWNZqCOAV-2Qgs3mTn4glOBWYk
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/photos/waspada-geng-pencuri-ginjal-mengintaiandaisi-klaim-1-siapa-saja-yg-perlu-berkun/846815615370970/
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5. Kerangka Manusia Yang Mengeras Menjadi Batu

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook foto yang diduga merupakan kerangka manusia
di dalam laut yang sudah mengeras, foto tersebut diiringi narasi ditemukan kerangka manusia
yang mengeras menjadi batu di perairan mediterania dan ajaibnya kerangka tersebut sujud
menghadap ke kabah subhanallah, ketik amin semoga Allah membuat kematian kita menjadi
khusnul khatima amin.
Faktanya foto tersebut bukan lah kerangka manusia yang mengeras menjadi batu, kerangka
manusia tersebut merupakan patung karya Jason de Caires Taylor yang ditempatkan di
pedalaman laut di negara Meksiko. Karya Seniman Taylor bisa kita temukan di situs
underwatersclupture.com.
Link Counter :
https://radarcirebon.com/patung-kok-disebut-kerangka-manusia.html
https://www.underwatersculpture.com/works/recent/?
doing_wp_cron=1561845962.8844211101531982421875
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6. Tiba di Den Haag, Prabowo Ajukan Gugatan ke Mahkamah Internasional MMA-UFC

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari situs Detik.com yang berjudul “Tiba di
Den Haag, Prabowo Ajukan Gugatan ke Mahkamah Internasional MMA-UFC” dengan gambar
Prabowo menuruni pesawat. Berita tersebut rilis pada hari Jumat 28 Juni 2019 pukul 19:05
WIB. Tangkapan layar ini diberi narasi bahwa proses gugatan masih terus berlanjut.
Adapun berita pada hari Jumat 28 Juni 2019 pukul 19:05 di Detik.com berjudul “2 Jaksa Kena
OTT KPK, Jaksa Agung: Akan Diproses di Gedung Bundar”. Gambar hasil tangkapan layar
tersebut dimanipulasi menggunakan foto Prabowo yang sedang turun dari pesawat dan
ditambahkan judul palsu pada situs berita ternama untuk meyakinkan masyarakat. Selain itu,
MMA-UFC yang bersanding dengan Mahkamah Internasional pada judul juga membuat
gambar ini meragukan. UFC atau Ultimate Fighting Championship merupakan perusahaan
promotor ajang Mixed Martial Arts (MMA) di Amerika. Tidak ada hubungan antara UFC-MMA
dengan Mahkamah Internasional.
Link Counter :
https://beritabali.com/read/2018/10/28/201810280011/Prabowo-Rela-Menyewa-Pesawat-JetRp600-Juta-Saat-Temui-Pendukungnya-di-Bali.html
https://news.detik.com/berita/d-4604392/2-jaksa-kena-ott-kpk-jaksa-agung-akan-diproses-digedung-bundar
https://www.mmafighting.com/ufc
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7. Sertifikasi Islam Sebagai Agama Paling Damai Dari UNESCO

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi dimedia sosial yang menyebutkan bahwa Badan PBB
UNESCO memberikan sertifikat Perdamaian pada agama Islam sebagai agama paling damai
di dunia.
Setelah ditelusuri lebih lanjut Secara resmi UNESCO telah membantah mengeluarkan
sertifikat tersebut. dalam klarifikasinya UNESCO sama sekali tidak pernah membuat
sertifikasi semacam itu. Sejalan dengan mandatnya, Organisasi ini memiliki tanggung jawab
untuk mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya dalam skala global, dengan
dukungan yang tepat dari Negara-negara Anggota, mitra dan jejaringnya.
Link Counter :
http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/unesco_denounces_fake_statement/
http://forum.detik.com/hoax-sertifikat-islam-damai-dari-unesco-t1409324.html
https://minanews.net/unesco-bantah-keluarkan-sertifikat-islam-agama-paling-damai/
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8. Wanita Disebut Hamil 17 Anak Sekaligus

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial wanita hamil 17 anak kembar sekaligus, sambil foto
bergaya dan perutnya membengkak ekstrem.
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir oleh snopes.com, menyatakan kabar hoaks.
Kejadian ini, pernah terjadi ditahun 2014 yang dibuat oleh berita palsu World News Daily
Report. Rekor wanita hamil dengan anak terbanyak sekaligus dan selamat menurut Guinness
World Records masih dipegang oleh Nadya Suleman dari California. Pada tahun 2009 lalu ia
melahirkan delapan anak setelah sebelumnya mengikuti program kehamilan berbantu.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4602053/viral-foto-wanita-disebut-hamil-17-anaksekaligus-bagaimana-faktanya
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9. Sungai Merah di Bandung

Hoaks

Penjelasan :
Salah satu akun dalam media sosial telah memposting sebuah foto yang memperlihatkan
sungai dengan aliran air yang berwarna merah. dalam narasi dipostingan tersebut diklaim
bahwa sungai itu merupakan sungai Citepus di kawasan Pargasih di kota bandung.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya Camat Astanaanyar Syukur Sabar setelah melakukan
pengecekan dan mencari keterangan dari warga. masyarakat setempat menyatakan bahwa
foto sungai tersebut memang benar adanya, namun air yang berwarna merah pada foto itu
tidak benar. Bisa jadi warna merah di foto yang viral itu merupakan efek aplikasi pengedit foto.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3546972/beredar-foto-sungai-di-bandung-berwarna-merahbenarkah
https://regional.kompas.com/read/2017/07/03/19373661/sungai.di.bandung.berwarna.merah.j
adi.viral.ini.kejadian.sebenarnya
https://www.suratkabar.id/43970/peristiwa/ribut-ribut-ada-sungai-di-bandung-di-berwarnamerah-inilah-yang-sebenarnya-terjadi
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10. Pantai arabisasi dan LGBT di Banyuwangi

Disinformasi

Penjelasan :
Belakangan Kabupaten Banyuwangi tengah ramai diperbincangkan lantaran adanya
kebijakan pariwisata Pantai Syariah, Pulau Santen di Banyuwangi yang memisahkan
pengunjung Laki-laki dan Perempuan. Tidak sedikit netizen yang kontra dan menuduh adanya
upaya meng-arabi-sasi Banyuwangi dan bahkan pemisahan laki-laki dan perempuan adalah
tindakan permisif Pemkab terhadap LGBT.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan penjelasan sekaligus membantah terkait
kabar bohong atau hoaks yang viral di jagad maya tentang upaya arabisasi dan mendukung
LGBT. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan (Kadisparbud) Banyuwangi MY Bramuda
mengatakan adanya minat pasar wisatawan perempuan yang ingin berwisata di pantai tanpa
campur dengan pria. Ia menegaskan segmen pasar tersebut ada meskipun ceruknya tidak
banyak dan harus dilayani. Sebagai destinasi, pihaknya mencoba menangkap potensi itu.
Bramuda menjelaskan, Pantai Syariah yang dibuat oleh Pemkab Banyuwangi merupakan
salah satu strategi memikat kunjungan wisatawan dengan kategori segmentasi syariah, tidak
lebih.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/peristiwa/fitnah-arabisasi-dan-lgbt-di-pariwisata-pemkabbanyuwangi-beri-penjelasan.html
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11. Manfaat dari Kacamata ION Nano

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai manfaat dari kacamata Ion Nano yang
disebut sebagai kacamata yang dapat mengobati berbagai macam gangguan dan penyakit
pada mata seperti, minus mata, rabun, katarak dan lainnya.
Setelah ditelusuri, informasi mengenai manfaat dari kacamata Ion Nano adalah keliru. Sampai
saat ini belum ada bukti ilmiah yang cukup mengenai kemampuan dari kacamata tersebut
dalam mengatasi berbagai penyakit atau gangguan pada mata.
Link Counter :
https://www.alodokter.com/apa-benar-kacamata-terapi-bisa-memperbaiki-penglihatan
https://www.youtube.com/watch?v=KuK-fHJg3hE&feature=youtu.be
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12. 92% Rakyat Sumatera Tidak Akui Jokowi Sebagai Presiden, Edy Semprot Awak
Media Kompas

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tengah
diwawancarai oleh media. Foto tersebut dinarasikan bahwa Edy tengah diwawancarai
mengenai 92% rakyat di pulau Sumatera tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Edy
bahkan menyemprot awak media Kompas TV saat diwawancarai dengan mengatakan “tak
ada hak kau mempertanyakan itu”.
Berdasarkan penelusuran, tidak ada berita yang mengabarkan bahwa 92 rakyat pulau
Sumatera tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Adapun kejadian Edy Rahmayadi
semprot awak media Kompas merupakan kejadian lama pada tahun 2018 lalu saat Edy
diwawancarai oleh Aiman Wicaksono, presenter sekaligus Produser Eksekutif Kompas
Petang, tentang kematian Haringga Sarili yang merupakan suporter Persija yang tewas
dikeroyok suporter Persib. Sedangkan foto yang dinarasikan sebagai wawancara Edy
mengenai 92% rakyat Sumatera tidak mengakui Jokowi, sesungguhnya merupakan foto Edy
saat dimintai keterangan pers pasca pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum PSSI, 20
Januari 2019 silam di Nusa Dua Bali.
Link Counter :
https://sport.tempo.co/read/1166836/edy-rahmayadi-mundur-begini-reaksi-peserta-kongrespssi/full&view=ok
https://tirto.id/edy-rahmayadi-yang-salah-adalah-suporter-c2ir
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13. Seorang Ustadz Ditangkap Usai Sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa video penangkapan seorang ustad sepulang dari
shalat jumat di sunda kelapa. Semakin nyata kalo umat muslim akan digembosin sama
komunis.
Faktanya video tersebut adalah penangkapan Andi Mulya, Ketua Ormas Almanar ditangkap di
depan Stasiun Kereta Api Cirebon, Jalan Inspeksi, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan
Kejaksaan Kota Cirebon. Diduga terkait dengan kasus terorisme.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/06/26/525/2071184/dua-petinggi-ormas-ditangkap-dicirebon
https://radarcirebon.com/barang-bukti-pisau-lipat-status-andi-mulya-tersangka.html
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14. Hakim MK Anwar Usman Diperiksa KPK

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook tertanggal 30 Juni 2019 telah membagi ulang sebuah tautan video
Youtube disertai narasi mempertanyakan apakah benar KPK sedang memeriksa dua hakim
MK, Maria Farida dan Anwar Usman. Hal ini sontak mengundang berbagai reaksi negatif dari
pengguna Facebook lainnya terhadap Anwar Usman dan menghubung-hubungkan dengan
sengketa pilpres 2019 yang baru diputuskan beberapa waktu lalu.
Faktanya, isu pemeriksaan KPK terhadap dua hakim MK adalah isu lama. Video tersebut
diunggah pertama kali oleh akun resmi Net News pada tanggal 25 Februari 2014. Kala itu
Anwar Usman dan Maria Farida diperiksa sebagai saksi dalam sengketa pilkada tahun 2014
dan sama sekali tak ada kaitan dengan sengketa pilkada ataupun pilpres 2019. Tautan video
Youtube ini sengaja diunggah ulang untuk mendiskreditkan Anwar Usman yang kini
merupakan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?
v=xtI4xaJQidU&fbclid=IwAR2xxwTFAvjCAQqrgHv_MPL13vaBQ5Rnp1DturtIvX3y2iYyaoXMc
QxfHx0
https://nasional.kompas.com/read/2013/10/14/1552159/KPK.Juga.Akan.Periksa.Hakim.MK.A
nwar.Usman
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