LAPORAN ISU HOAKS BULANAN
MARET 2019

Daftar Isi
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1.Suporter PSM Hingga Semen Padang Dukung Jokowi
17
2.Buah anggur Dalam Box Terbuka Ada Dugaan Dipasok Dari Cina
18
3.Nanti malam jam 03:25 Pagi Bulan akan mengelilingi Ka’bah
19
4.PDIP minta MUI Agar Babi Panggang Halal
20
5. Kartun Ipin dan Upin Produk Yahudi Untuk Menghancurkan Islam
21
6. Judul berita “TKA China Punya e-KTP, Mendagri: Jangan Protes!! Petahan
Punya Hak Atas Segalanya”
22
7. Tulisan Sarlito Wirawan Sarwono Tentang LGBT
23
8. Screenshot Foto Tsamara Amany dengan Ajakan Akun Media Sosial
Bernama Projo untuk Dukung Jokowi yang Dibantu Melalui Cara Ilegal
24
9. Pembangunan Infrastruktur pakai dana BPJS
25
10. Terungkap nama asli Jokowi bernama Herbertus Handoko Joko Widodo
bin Oey Hong Liong
26
11. Meme Kapolri Tito Karnavian Meminta Dukungan Masyarakat Melawan
Siapapun Yang Mau Jadikan Indonesia Negara Islam
27
12. WhatSapp akan dikenakan bayaran (biaya) karena sekarang whatsapp
sdh diakuisisi oleh Facebook.
28
13. Panadol P-500 adalah tisu basah yang dikeraskan
29
14. Pria Anti Islam Memecahkan Kaca Jendela Masjid di Inggris
30
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31
1. Kolom agama dikosongkan dari KTP
31
2.Wabah penyakit Japanese Encephalitis (JE) di Bali
32
3. Jokowi Shalat Jenazah Pakai Duduk
33
4. Penyakit Rusa Zombie mampu membuat manusia menjadi Zombie
34
5. Relakah Anak Cucu Kita Dibikin Seperti Anak2 Rohingya Ini Ketika
Komunis Berkuasa?
35
6. Pisang disuntikan darah yang mengandung HIV/AIDS
36
7. Warga Impor Tertangkap Karena Ingin Membunuh Imam Sholat Subuh di
Masjid
37
8. Mobil Camry Milik Mahfud MD Adalah Setoran dari Pengusaha Besi
Karawang
38
9. Keluarga Besar Uno Provinsi Gorontalo Dukung Jokowi
39
10. Daftar 10 obat terlarang dari BPOM (surat RS Siloam)
40
11. 5000 ORANG PEKERJA PERTAMINA YG TERGABUNG DALAM
FEDERAL SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU (FSPPB)
MELAKUKAN AKSI DEMO DIDEPAN ISTANA NEGARA MENOLAK
PERNYATAAN PRESIDEN JOKOWI TERKAIT HARGA AVTUR DAN
MONOPOLI PERTAMINA
41
12. Bayi Meninggal Karena Puasa Sampai Magrib
42
13. Anak AIDIT nyaleg ANAK PKI DITA INDAH SARI GERWANI MUDA
43
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44

1. Islam tdk boleh ditegakkan

44
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2. Astronot Wanita Jadi Mu'alaf
45
3. Minum kopi campur durian berbahaya
46
4. Facebook Lite lagi di hack
47
5. KPU di Medan Mencuri Start Mencoblos 01, Dipergoki Warga Pendukung
02
48
6. Kerjasama Tiongkok dengan Uni Emirat Arab dlm pembuatan rel kereta api
cepat
49
7. Kades Hingga Gubernur Tidak Boleh Netral, Harus Turuti Kemauan Pak
Jokowi
50
8. LGBT dan Aborsi Dilegalkan
51
9. Pupuk Berlogo Palu Arit
52
10. Langkah-langkah menghilangkan virus diakun Facebook
53
11. Tanaman dewa petir (Lei Gong Teng) ampuh mengobati Kanker
54
12. Minum Air Kemasan Yang Ditinggal di Dalam Mobil Sangat Berbahaya 55
13. Coklat Cadbury disuntikan darah yang terinfeksi HIV
56
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57
1. Cinta Laura dukung Prabowo #2019gantipresiden
57
2. Meme 1 Maret Hari Poligami Nasional
58
3.Turis asing berkostum loreng
59
4. sejak kapan KA ini menuliskan huruf/bahasa China?
60
5. Kontak senjata antara prajurit TPNPB dan militer Indonesia Kembali terjadi
di kampung Parit Distrik Yal Kabupaten Nduga Papua
61
6. Saat Ini Kondisi Psikis Anggota Polisi Cenderung Paranoid Karena Trauma
dan Bisa Langsung Menembak"
62
7. Ustadz Yusuf Mansur: Sebutan “Kafir” Adalah Sebuah Hinaan, Bisa
Dipidanakan
63
8. Neng Grace Natalie, Jangan Buat2 Sensasi Neng!!
64
9. PKI akan membentuk Republik China-Indonesia, kami punya data
lengkap.
65
10. "Hacker Ambil Alih Akun Medsos Untuk Sebar Video Porno"
66
11. Bayi babi menyerupai manusia
67
12. PDIP : PAK JOKOWI SELALU PUASA SENIN KAMIS, DITAMBAH
TADARUS DAN TARAWIH TIAP MALAM
68
13. Ular mati karna makan wajan
69
14. Kolang-Kaling dapat Mengobati Diabetes
70
Laporan Isu Hoaks 5 Maret 2019
1. LRT di Indonesia lebih mahal dari negara lain
2. Program pemutihan pajak kendaraan di Jatim
3. Hunian vertikal The Interlace diklaim sebagai Sport Center Hambalang
4. Desain interior langit-langit Bandara Kertajati mirip lambang iluminati
5. Informasi valid dari BIN
6. Waspada,Botol Air Minum Di Dalam Mobil Bisa Memicu Ledakan
7. Aku dan keluargaku sudah merakit BOM agar mati presiden JOKO
WIDODO anjing. Gereja siap-siap di BOM kristen babi kafir.
8. Gus Sholah akan hadiri Deklarasi Barisan Kyai dan Santri Nahdliyin

71
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dukung 02
78
9. BUKTI KECURANGAN JOKOWI BAGI SEMBAKO
79
10. Pesan Panglima Gatot Nurmantyo soal rencana Cina Kuasai Indonesia 80
11. Alat Penyedot Sumbatan Untuk Pasien Jantung Koroner di RSCM
81
Laporan Isu Hoaks 6 Maret 2019
82
1. PERNYATAAN DUBES CHINA MENGENAI ISU TK: TENAGA KERJA
YANG KAMI DATANGKAN KE RI TIDAK SEBODOH & SEMALAS KALIAN. 82
2. Video Viral Letusan Merapi Hari Ini
83
3. JENDELA PINTU RUANG RAWAT BU ANI YUDHOYONO BERBENTUK
NOMOR 1
84
4. Fotographer yang mengabadikan kawah merapi, sungguh takjub dan luar
biasa indah dan beraninya
85
5. Mesin Mobil Sering Mati Di Atas Rel Kereta Api
86
6. Pesan Singkat Penangkapan Seorang Ibu yang Merupakan Pengedar
Narkoba di Sekolah
87
7. Ketua KPU Husni Kamil meninggal tak wajar karna diracun
88
8. Warga Tiongkok Berseragam Militer Berkeliaran di Pasar Kampar Riau,
Kok Bisa?
89
9. Koran dari China yang Memuat Foto Anak di China yang Ber-KTP
Bandung
90
10. Kena Gangguan Jiwa Karena Terlalu Banyak Ikut Les
91
11. AWAS !!! YANG SUKA TIDUR TERLALU MALAM DAN BANGUN
TERLALU SIANG, BERHATI-HATILAH, KARENA ANDA LEBIH RENTAN
AKAN TERSERANG KANKER HATI !!!
92
12. Uang sumbangan jamaah tabligh akbar Bukittinggi untuk sukseskan
capres 02
93
13. Pesindo (Organ PKI)
94
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121
1.Video Penculikan Anak di Madiun
121
2.Pengobatan Kanker Gratis oleh Yayasan Miracle Hope
122
3.Teh Botol Sosro Mengandung Racun Hydroxylic Acid
123
4. Kata Panglima Gatot Nurmantyo Indonesia Tidak Bisa Bayar Hutang
Ke China
124
5.Aku Bangga Jadi Anak PKI
125
6. Penyiksaan Komunis China Terhadap Muslim UYGHUR
126
7. Jokowi Mendapat Gelar dari Raja Salman yaitu Amirul Kazzab 127
8. Narkoba Dikirim dari China Melalui Tiang Pancang Proyek
Infrastruktur
128
9. Polisi bentuk Tim Buzzer dukung Jokowi
129
10. Mengkonsumsi Udang dan Vitamin C Secara Berbarengan
Menyebabkan Kematian
130
11. TKW Asal Lombok 6 Bulan Bekerja Tidak Dapat Gaji Hanya Dapat
Siksaan di Malaysia
131
12. Rommy Telah Melakukan Tuduhan Yg Amat Serius
132
13. Akhirnya Manny Pacquio masuk Islam
133
3

14. UI Buka Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus MTQ Talent
15. Prabowo Sandi Unggul di Survei Asing
16. Bungkus Kondom Bergambar Jokowi-Ma’ruf
17. Halte di Sukoharjo Palu-Arit
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138
1. Admin Whatsapp Boleh Dipenjara
138
2. Din Syamsuddin Mundur dari Utusan Khusus Presiden Karena
Adanya Kebohongan
139
3. Keluarga Besar Sandiaga Uno Mendukung Jokowi
140
4. BIN (Badan Intelijen Negara ) terlibat operasi intelijen pemeriksaan
Rizieq Shihab di Arab Saudi.
141
5. "Prabowo Usia 12 Tahun Kuliah di Amerika Serikat dengan
Beasiswa"
142
6. Sandiaga Salahuddin Uno Punya Gelar Professor
143
7. Menpora bolehkan judi bola
144
8. Red Bull dan minuman energi merek lain mengandung sperma
banteng
145
9. Kamera se abrek abrek, tak masuk televisi pun. Peletakan Batu
Pertama Jalasena
146
10. Minum Air Es Bikin Badan Gemuk
147
11. Ternyata Dosen dan Aktivis Yang Menghina TNI Adalah Keturunan
China dan Keturunan PKI (Bedjo Untung)
148
12. J.CO Mengandung Minyak Babi
149
13. 3 Pendaki Tewas di Gunung Tampomas Karena Tersambar Petir
150
14. Azab Lelaki Yang Mengencingi Kitab Suci
151
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1. Syarat Inilah Yang Diajukan Ustad Abdul Somad Mau Maju
Dampingi Prabowo Di Pilpres 2019
2. Angka ‘0’ Pada Nomor Urut Capres dan Cawapres Hanya
Menguntungkan Pasangan Jokowi-Ma’ruf
3. Prabowo Dipecat jadi TNI
4. Kecelakaan Di Tanjakan Telaga Sarangan Magetan
5. Pekerja Bisa Tarik Uang Rp 21 Juta dari BPJS
6. Pria China Memakan Sup Janin
7. "Rumah sakit jiwa 2019 untuk para kampret"
8. Viral! Bakal Ada Gempa Besar, PLN Pasang Alat Deteksi.
9. Minuman White Koffie Mengandung Babi
10. Pesawat Pribadi Prabowo Dilarang Mendarat di Bandara
Syamsudin Noor Banjarmasin
11. Istri Jalaluddin Rakhmat: Kami Sudah Dapat Restu Syiah
Internasional Dukung Jokowi
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12. Innalillahi.. Ternyata Presiden Sekarang Sebenarnya Kristen ! Dan
Pemerintahan Sekarang Di Kuasai Kristen !
163
13. Terjadi Lagi Pembunuhan Terhadap Muadzin
164
14. Polres Sleman Bantu Jokowi Kampanye
165
15. Seorang Anak Menjadi Buta Setelah Membuka Bungkus Silica Gel
166
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1. Dokumen Negara Yang Ngangkut Kontainernya Bertuliskan Huruf
China
168
2. Pantesan Kampanye Jokowi Selalu Sepi, Uang Transport Massa
Ditilep Tim Suksesnya Sendiri
170
3. Korban Begal dengan Tangan Terputus di Medan
172
4. Kena tipu belanja online,Bank BCA bisa bantu dalam waktu 2 hari
173
5. Istilah Kafir Tidak Ada di Piagam Madinah
174
6. Dalam RUU PKS pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi
untuk pemuda dan mahasiswa yang ingin berzina
175
7. Jeli Memperhatikan Jari Tangan Palsu
176
8. Garuda Indonesia ulang tahun ke-93 bagi bagi tiket gratis
177
9. BCA cetak bukti transaksi bertuliskan 2019 Ganti Presiden
178
10. Menurut Infonya Bahwa Malaysia Sudah Mencaplok 50 km Wilayah
Indonesia
179
11. Agama Itu Racun, Lebih Baik Pendidikan Agama di Indonesia
Dihapus Saja
180
12. PT KAI Sudah Milik China Menjadi PT Kereta Cepat Indonesia
China?
182
13. Dunia Mau Kiamat, Hujan Batu Terjadi
183
14. Awalnya Tak Percaya, Namun Setelah Menyaksikan Sendiri Pak
Prabowo Bukan Islam yang Taat
184
Laporan Isu Hoaks 13 Maret 2019
185
1. Prabowo Marah Sampai Menampar Tangan Pendukungnya
185
2. Betawi Pilih Nomor 2
187
3. Informasi Kebakaran SPBU Medalem Bojonegoro
188
4. NU Jalin Kerjasama Dengan Israel
189
5. Difteri di Surakarta
190
6. Jokowi Meminta Masyarakat Beralih Menggunakan Mata Uang
Tiongkok Ini Negara Indonesia Apa China
191
7. RUU PKS : Layanan Seksualitas Komprehensif : Mendorong
tersedianya kebijakan yang mendukung penyediaan alat kontrasepsi
bagi Remaja
192
8. Video Penampakan Malaikat di Citos
193
9. Undian Berhadiah Dari Kementerian Tenaga Kerja Untuk Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Hongkong
193
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10. Kepulauan Natuna Dicaplok China, Pemerintah Diam Saja?
11. Pembagian Kursi Roda Gratis Dinsos Palembang
12. Racun dari Nasi
13. Penangkapan Tuyul di Desa Karangejo Blitar
14. Berhenti merokok justru terserang stroke
15. Flyer Tiket Kapal Digratiskan Saat Suramadu Ditutup pada 17
Maret 2019
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1. Tribunnews: Erick Tohir Sebut bangsa Indonesia banyak
yangbermental penghianat transport dan kaos kampanye diambil tapi
tak datang ke kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin
201
2. Kira-Kira Buat Siapa Sosialisasi dalam Bahasa China?
201
3. Menhan: Jika masih ada Ulama Atau Ustadz Bilang Kafir Saat
Ceramah, Silahkan Laporkan
203
4. Iwan Fals Sudah Tobat, ngak jadi kecebong lagi
204
5. Din Syamsuddin mundur karena kecewa Jokowi tak temui ulama
Uzbekistan dan Xinjiang
205
6. Mengangkat Kaki Setelah Hubungan Intim dapat Meningkatkan
Peluang Hamil ?
206
7. Facebook Akan Diblokir di Indonesia
207
8. Pesan whatsapp peringatan akan terjadi badai angin kencang di
wilayah NTT
208
9. Jokowi Akan Minta Maaf pada Keluarga PKI
209
10. Menteri BUMN Rini Soemarno Melarang Pegawainya Berhijab 210
11. GP Ansor Kota Pekalongan Mengajak Jangan Pilih Caleg
Nonmuslim di Dapil X Jateng
211
12. Pesantren Gontor Pilih Nomor 02
212
13. Mobil 2019 Tetap Jokowi Masuk Got
213
14. Prabowo marahi emak bercadar karena dikira Intel
214
15. air kelapa panas dapat membunuh sel kanker!
215
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1. Toyota Kadal Launching April 2018
216
2. Saat-saat terakhir korban kecelakaan pesawat Ethiopia
217
3. Soal Rencana Jokowi Gaji Pengangguran, Jokowi: Soal Dana
Masyarakat Tidak Perlu Khawatir, Saudara Kita Dari Cina Siap Bantu
218
4. Surat Terbuka Said Aqil Sirodj
219
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dukung Prabowo
Sandi 02
220
6. Hantu Michael Jackson ala momo selalu muncul setiap jam 3 pagi
221
7. Fatwa Gus Romli tentang hari kiamat
222
8. Jum'at 15 Maret Ledakan Besar Sinar Kosmik Matahari ke Bumi,
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Dapat Melumpuhkan GPS, Sinyal Ponsel, TV Digital.
223
9. Anthony Leong adalah ahli IT asal Singapura dengan spesialisasi
pencurian data pribadi
224
10. Mitsubishi Xpander jadi taksi
225
11. Korban Virus Difteri di Balikpapan meningkat, Ruang Isolasi
Rumah sakit penuh
226
12. Penampakan Naga Saat Terjadi Angin Topan
227
13. Presiden Jokowi Pedagang Aset
228
14. Masukan Persatuan Tunanetra Indonesia Terkait Braile Surat
Suara di Jakarta 80% Salah Semua
229
15. Usulan Daftar Nama Calon Timses Prabowo-Sandi
230
16. UJI COBA TILANG ELEKTRONIK DI JAKARTA BARAT
231
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1. Kornet dari Tiongkok ternyata dibuat dari Daging Manusia
232
2. Kwik Kian Gie Minta KPK Selidiki Apel Kebangsaan Pemprov
Jateng
233
3. Maklumat Masyayikh Ponpes Lirboyo Dukung Prabowo – Sandi 234
4. Saling Menyerang Menggunakan "Klaim Mirip"
235
5. lowongan kerja PT Holcim Indonesia
236
6. Jika terpilih lagi, jokowi : pemegang kartu pra kerja dapat gaji meski
belum punya kerja
237
7. Pesan Berantai Bakso Tikus
238
8. CARA PENYELAMATAN DIRI SAAT BERADA DIDALAM LIFT
APABILA LIFT TERJUN TAK TERKENDALI
239
9. Tusuk Gigi Sebarkan HIV AIDS
240
10. homo & lesbi sudah dilindungi hukum & UU
241
11. Jual Beli Kapal Sitaan Secara Ilegal di Belawan
242
12. Mobil B2 64RIS Yang Dipakai Prabowo Punya Ketua Garis ISIS 243
13. Wanita Kanibal asal Filipina yang mencari korban di Indonesia 244
14. Modus Pembiusan Perempuan di Mangga Dua
245
15. Lemon dan Jeruk Nipis Dapat Menyembuhkan Sakit Maag
246
Laporan Isu Hoaks 17 Maret 2019
1. Sedekah atau Money Politik?
2. Poster Launching Pusat Poligami PKS Cikarang Utara
3. Revisi terjemahan Al Quran siap dicetak, surah Al-Kafirun sudah
kami ganti dengan kata non muslim
4. Kupon hadiah dalam kopi torabika
5. Minyak Goreng Bikin Suara Mesin Halus
6. Aphelion penyebab suhu bumi menjadi dingin
7. Konsumsi telur dapat menyebabkan bisul
8. Merk Pakaian GAP Singkatan dari Gay And Proud
9. Saudari kita ini adalah Hafizah Al-Quran yang syahid pertama di

247
247
248
249
250
251
252
253
254

7

masjid New Zealand
255
10. Tunjangan kartu prakerja
256
11. Suasana sholat jenazah para korban teroris di new zealand
257
12. Muslim Berduka di Palestina Akibat Penyerangan Jumat Semalam.
258
13. Korban Penembakan di Selandia Baru, Zulfirman Syah Meninggal
Dunia.
259
14. Megawati Partai Kami Tidak Khawatir Sedikitpun Kehilangan
Pemilih Muslim
260
15. Pemprov DKI Tambah Kepemilikan Saham di Emiten Bir
261
16. Pembegal dan Penjambret Akan Balas Dendam
262
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1. Judul Berita Media Asing Yang Menghina Jokowi
263
2. Vaksin Kanker Serviks Sebabkan Menopause Dini
264
3. Akun palsu ibu Lies Sugiyarti
265
4. Makan durian bisa sebabkan kolesterol naik ?
266
5. Dunia mau kiamat, hati hati daging di injek..
267
6. Tanaman Hias Beracun Paling Mematikan
268
7. Jambu biji naikan trombosit pasien DBD
269
8. Masih mau dua priode.Gara gara bilang ganti untung akhirnya jadi
begini.
270
9. Bulu Kucing sebabkan kemandulan
271
10. Daging kambing sebabkan hipertensi
272
11. Umat Islam New Zealand membakar Gereja
273
12. Emak-Emak Yang Mencakur Atau Menarik Tangan Pak Prabowo
Luka Luka
274
13. Pulau berbentuk menyerupai kepala kura-kura
275
14. Dokter Palsu Sebarkan Virus AIDS di SDN Tondomulo
Kedungadem Bojonegoro
276
15. Bendungan di DIY Kritis karena sdh melebihi batas aman
277
16. Info Terbaru Pesawat Pribadi Pak Prabowo Tdk Dapat Ijin Untuk
Mendarat DiBandara Samsudinnoor Banjarmasin
278
17. PDIP Minta Umat Islam Tak Terprovokasi dengan Teror di Masjid
New Zealand, “Cuman Mati 40 Orang Hal Biasa”
279
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1. Pesan Berantai Kode Pencuri
280
2. Banyak Artis yang Smart dan Faham Akan Kondisi dan Nasib
Rakyatnya
281
3. BI menyatakan uang yang ada stempel PRABOWO akan
dimusnahkan dan TIDAK LAYAK EDAR
282
4. Radiasi Microwave Sebabkan Kanker dan Menghancurkan Nutrisi
Dalam Makanan
283

8

5. Kaca Film Bikin Sinyal Hilang dalam Mobil
284
6. Bra Berkawat Sebabkan Kanker Payudara
285
7. Caleg PPP Bawa Uang 100 Ribuan Sekarung
286
8. Undangan Deklarasi Dukung KAHMI -HMI Jokowi dan Akbar
Tanjung
287
9. 1.000 TKA Asal China Sedang Berjalan Kaki Di Perumahan BMW
288
10. Mencabut uban akan dapat membuat uban semakin banyak
289
11. Kekurangan vitamin C sebabkan sariawan
290
12. Jaringan ISIS Sebarkan AIDS Melalui Jarum Suntik
291
13. Acara pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' untuk Presiden
Joko Widodo ditanggung APBN via mendagri
292
14. Modus penipuan baru saldo OVO pada grab
293
15. Pasta gigi yang bisa mengatasi luka bakar?
294
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295
1. Daging Manusia Ditemukan Di Pabrik Daging McDonald's
295
2. Ternyata begini cara Presiden mengajarkan politik
296
3. Megawati Marah Jika Puan Maharani Dikaitkan Dengan Kasus EKTP
297
4. Milennial Road safety Festival Polisi Naga Alat Politik Jokowi
298
5. TKD Jokowi Minta Bantuan Konsumsi ke PT Semen Gresik
299
6. Makan Sumsum Sapi Bisa Sehatkan Tulang dan Sendi
300
7. 350 warga Selandia Baru masuk Islam setelah 50 Muslim terbunuh
di New Zealand
301
8. Duh dua kereta MRT tabrakan saat uji coba !
302
9. "Desa Pancawati Kabupaten Bogor terisolir tidak bisa masuk mobil,
hanya bisa dilalui motor itupun lewat tengah sawah. Yang 191 ribu
kilometer itu dimana pak ?"
303
10. Memakai Deodoran Menyebabkan Kanker Payudara
304
11. "Partai Gerindra bagi-bagi pulsa gratis"
305
12. Al-Quran Bernoda Darah di New Zealand
306
13. Ada Badai 45 Knot di Yogyakarta pada 17-20 Maret 2019
307
14. Produk Minuman Mengandung Virus HIV
308
15. Jembatan di Palembang Dipenuhi Pendukung Jokowi, Saking
Penuhnya Seperti Tumpukan Pasir
309
16. Perampokan Wanita Oleh Supir Taksi Online di Balikpapan
310
17. Helikopter Pembawa Uang Yang Akan Dibagikan Timses Jokowi
Jatuh
311
18. Beginilah kelakuan pendukung 02 yang mencabut spanduk Capres
nomor 01
312
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1. Metro TV menyiarkan "will connolly ternyata pengagum jokowi"

313
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2. Viral Foto Tenda nikahan di Halaman McCafe
314
3. Telur menetas keluar anak
315
4. Kalsium menyebabkan batu ginjal
316
5. HP Meledak Hingga Menyebabkan Rongga Dada Robek dan
Tampak Detak Jantung
317
6. Menelan Permen Karet Menyebabkan Usus Tersumbat
318
7. Negara Indochina dimana letaknya?
319
8. Surat suara sudah tercoblos bertebaran dimiliki warga
320
9. Foto Banner Caleg PKS Bernama Hendrayani Bertuliskan Santun,
Peduli, Poligami
321
10. Biografi Prabowo Subianto
322
11. 3 Bank Besar di Indonesia Sudah Jatuh ke Tangan Cina, Apalagi
yang Mau di Jual Pemerintah?
323
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324
1. Daftar Minuman Berbahaya
324
2. "Pesan dari CEO Whatsapp Jim Balsamic"
325
3. Eksperimen Mie Instan Dicelupkan Obat Luka Menjadi Biru =
Beracun
326
4. “Dibohongi” Mie Instan
327
6. Azab Pria yang bakar dan robek Al Quran
328
7. Pisau Cukur Dapat Tularkan Virus HIV
329
8. Mengkonsumsi mentimun bisa sebabkan keputihan pada wanita 330
9. Sakit mata bisa menular lewat pandangan
331
10. Memakai Bra Saat Tidur Sebabkan Kanker Payudara
332
11. Sri Mulyani: “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk
Bayar Hutang”
333
12. Wortel dapat menyembuhkan mata minus
334
13. Sertifikat Halal McDonald's, KFC, DOMINOS & PIZZA hut Dicabut
335
14. Akhirnya PPP resmi dukung prabowo sandi
336
15. Jokowi Sudah Berkunjung ke Chrischurch"
337
16. Driver Ojek Online Berhasil Bangun Rumah Mewah Dan Rumah
Kost Dari Hasil Ngojek 4 Tahun
338
17. Orang Islam Dilarang Shalat Jum'at Oleh China di Morowali
339
18. 14 Warga Tewas akibat banjir di Kecamatan Lembor, Manggarai
Barat, NTT.
340
Laporan Isu Hoaks 23 Maret 2019
341
1. Alfamart bagi bagi voucher 1,5 juta!!
341
2. Wanita Sholat di Bandara, Sepatu Ditukar dengan Alas Kaki Berisi
Narkoba
342
3. Pencurian Saldo Rekening M-Banking Lewat Telepon Bernomor
+62282
343
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4. Virus Kelelawar di Daun Pisang Tewaskan Satu Keluarga
344
5. MODUS KECURANGAN SPBU
345
6. Rakyat Indonesia di Malaysia sudah mulai melakukan pilpres, diberi
form pendaftaran dan diarahkan untuk mendukung Jokowi.
346
7. BMKG Jayapura mendeteksi adanya lava cair yang akan
menyebabkan meletusnya gunung Cycloop
347
8. Konvoi kontainer perang total paslon 01 melintas di tol Jateng
348
9. Menekan “Cancel” dua kali pada mesin ATM mencegah pencurian
PIN ATM
349
10. Sandiaga Uno Bebas Ngerangkul Cewe Walau Bukan Muhrimnya
350
11. Foto Rakyat Papua Demo Menuntut Kemerdekaan
351
12. Telur Ikan Bikin Kanker Kulit
352
13. Pesan Tagiihan Peserta JKN KIS BPJS Kesehatan
353
14. Charge Hp Meledak Kena Gas
354
15. Aturan Baru, Polisi Tilang Ojek Online Pakai GPS di Motor
355
16. Minum Air Es Saat Hamil Membuat Bayi Lahir Besar
356
Laporan Isu Hoaks 24 Maret 2019
357
1. Dana bantuan dari BPJS Kesehatan
357
2. Dengarlah kritikan terhadap pemerintahan jokowi
358
3. Kupon gratis MCD senilai RP 250.000
359
4. “Gerakan 150 juta mencegah kecurangan pilpres 2019 Ketik
#INAelectionObserverSOS biar dibantu cyber seluruh dunia.”
360
5. Foto ibu Susi Pudjiastuti dengan tulisan bahwa beliau mendukung
bapak Prabowo Subianto
361
6. Al Quran Cetakan Terbaru Tidak Terdapat Surah Al Maidah Ayat 51
s/d 57
362
7. Katanya polisi harus netral nyatanya?? Kok bebas acungkan 1 jari??
364
8. Tangkapan Layar Artikel "KPK Minta Jangan Coblos Calon yang
Bagi Uang dan Sembako"
365
9. Foto Harimau Jalan-jalan di Jalanan Jambi
366
10. Kontroler PlayStation (PS) dari Hidung Anjing
367
11. Sweeping Etnis China di Singkawang Kalimantan Barat
368
12. Surat kabar luar negeri memberitakan jokowi tukang ngibul
369
13. Menteri Agama Hadiri Acara Penghargaan LGBT, Tanda
Dukungan?
370
14. Pegawai PLN Mendukung Salah Satu Paslon Lewat Gestur Tangan
Salam 2 Jari Ketika Sedang Bekerja
372
15. Teroris di Selandia Baru adalah Jihadis ISIS Turki
373
16. Ayoo Putihkan Sragen
374
17. Romahurmuziy Habis Manis Sepah di Injak Injak dan Dibuang 375
18. Disco Runtuh Ketika Sedang Berpesta
376
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19.Ngabalin Di Usir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara
377
Laporan Isu Hoaks 25 Maret 2019
378
1. Larangan kumandang adzan jika jokowi 2 periode
378
2. Non muslim membuat pagar betis untuk menjaga muslim sholat 379
3. Standar Ganda Umat Kristen
380
4. Haikal Hasan melihat Prabowo tidak sholat jumat
381
5. Makhluk Aneh Berkepala Manusia
382
6. Seorang Pria hidup kembali setelah dikubur di dalam lumpur di
Pontianak
383
7. Viral Korban Bencana Sukanagara 112 Orang Tewas
384
8. Motor 'Hantu' Terparkir 2 Tahun di Jalan dan Tak Bisa Dipindah 385
9. Cawapres Sandiaga Uno Berfoto dengan Romi yang Berada di
Dalam Sel Penjara
386
10. Area Proyek Bandara Kulonprogo Terendam Banjir
387
11. Gelombang Panas di Indonesia
388
12. Anies Balik Dukung Jokowi, Koalisi Prabowo Melongo
389
13. Pemerintah kota Punya uang 75 Triliun
390
14. Khofifah dan Ganjar Acungkan Jari Satu untuk Jokowi
391
15. Tak Bisa Ikut Pemilu Karena Dicoret KPU, Akhirnya PSI Ngamuk
Sampai Banting Meja
392
16. Terseret Kasus Romy, Menag: Demi Allah Saya Cuma Kebagian
Sedikit, Itupun Belum Saya Gunakan Uangnya.
393
Laporan Isu Hoaks 26 Maret 2019
394
1.Logo Coca-Cola Menghina umat Islam
394
2. Ternyata Minum Kopi itu Berbahaya
395
3. Cara sholat NU cabang Kristen
396
4. Foto penampakan tol Cisumdawu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan
yang memangkas dan menerobos bukit.
397
5. Mummy dari jasad Seorang "Manusia Kera"
398
6. Daftar no. WA janda di Pengadilan Agama Per-tanggal 12 Maret
2019
399
7. "Prabowo mengeluarkan kalimat yang merendahkan kaum miskin di
Indonesia"
400
8. Kominfo akan tutup Media sosial pada masa tenang Pemilu 2019
401
9. Kemoterapi pada penderita Kanker memperpendek umur 4 kali lipat
402
10. Dry Cleaning Dikaitkan dengan Kanker Darah Bu Ani SBY
403
11. Timor Leste Mau Kembali Bergabung Dengan Indonesia
404
12. Anjuran Minum Air Putih 8 Gelas Perhari
405
Laporan Isu Hoaks 27 Maret 2019

406
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2. Cara Sholat Jokowi Salah
407
3. Pesawat PAF menciptakan formasi yang indah bertuliskan Allah di
langit
408
4. SIM A milik WNA asing
409
5. Sebuah Masjid Di Solo Dibobol Orang Alquran Diobrak Abrik
410
6. Pesan KH Ahmad Dahlan 1 Abad Yang Lalu Akibat Bencana Alam
410
7. Nomor telpon anggota Densus 88
411
8. Harga BBM Pertamina Naik
412
9. Koneksi Internet GRATIS 20 GB
413
10. Cina akan Menyerang Indonesia, Jika Indonesia Ikut Campur Soal
Muslim Uighur
414
11. "KTP Bodong Itu Nyata! KTP Ganda Itu Nyata!..."
415
12. Foto Kader Perempuan PKS Menggunakan Atribut
#2019TAMBAHISTRI
416
13. Indonesia ditinggalkan oleh saudara-saudara negara muslim dunia
417
14. TKI harus bayar untuk ikut pemilu
419
15. Cerita Inspiratif Thomas Alva Edison
419
16. Isu ada tiket masuk berbayar pada saat Kampanye Jokowi di
Kalsel
420
17. Detiknews.com beritakan Developer PUBG Naikan Pajak 20%
KOMINFO Resmi Batalkan Pemblokiran Pada 30 Maret 2019
422
Laporan Isu Hoaks 28 Maret 2019
423
1. Pesan Berantai yang Mencatut Nama Gus Sholah Disertai Tulisan
Umat Islam Hukumnya Haram Pilih Jokowi
423
2. SAPI MENANGIS PELUK PEMIKNYA SEBELUM DISEMBELIH 424
3. Dari Polisi Modus Anak kecil DiJalanan Adalah Penjahat untuk
Merampok, Memperkosa & Menculik
425
4. Pengejaran Terduga Teroris di Rantepao Sulawesi Selatan
426
5. Nenek NTB foto Nik Panggung Dapat 500rb, Ratusan Nenek2 Antri
427
6. LIPI Keluarkan hasil survei
428
7. Sultan Brunei Akan Jadikan Ustad Abdul Somad Sebagai Penasehat
Kerajaan
429
8. Mandi Malam Menyebabkan Rematik
430
9. Jenazah Pria Dililit Ular
431
10. Kondisi di Lapangan Tempat Jokowi di Lhokseumawe Aceh Hari Ini
432
11. Kabar Jalan Raya Karanglo Malang Ditutup
433
12. Sereal adalah salah satu sarapan menu yang bagus untuk tubuh
434
13. Pemerintah Jokowi Tawarkan Kota Bogor Kepada Cina, Luhut:
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Rakyat Diam, Jangan Ikut Campur!
435
14. Money Politic Capres 01 dibantu orang-orang berpakaian dinas 436
15. Penggunaan Kotak Suara Berbahan Kardus Sengaja Dirancang
Agar Mudah Ditukar
437
Laporan Isu Hoaks 29 Maret 2019
438
1. Ma'ruf Amin:Setiap Malam Saya Mengajak 100 Malaikat Untuk
Berdoa Bersama Agar Prabowo Kalah
438
2. Modus Penculikan Anak di Indramayu
439
3. PKS Pasang Spanduk 2019 Ganti Presiden Ganti Sistem Khilafah
Islamiyah
440
4. PKS Menang, Dua Istri Menjadi Nyata
441
5. Cara Mengobati Kutil Kelamin Dengan Menggunakan Bawang putih
442
6. Sandiaga Uno Pakai Sorban Jadi Mauwlana Syekh Qardusy Al
Bangony
443
7. Harga BBM di Papua perliter 77 ribu
444
8. Mengonsumsi pil KB membuat rahim kering?
445
9. Napitupulu tokoh PKI
446
10. Jenderal Hadi Tjahjanto dan para jenderal TNI pose 2 jari
447
11. Logo PKI pada Uang Kertas Republik Indonesia
448
12. Viral video Salat Diiringi Musik Dugem di Aceh
449
13. Waspada Equinox, Matahari Mencapai Titik Dekat Dengan Bumi
450
14. Dajjal Lahir di Kalimantan
451
15. Rhenald Kasali Diusir di IPB
452
16. Kecanduan Gadget Sebabkan Kanker
453
Laporan Isu Hoaks 30 Maret 2019
454
1. Ibu hamil tidak boleh tidur siang
454
2. Dapat Rezeki 25000 Ribu Suruh Nyoblos 01
455
3. Video Viral Beras Dibuat Dariplastik Bisa mantul Seperti Bola
456
4. Video Viral Hujan Uang Di Probolinggo
457
5.Percakapan Whatsapp Grup Polisi Dukung Jokowi
458
6.Biaya tilang terbaru yang dikeluarkan oleh kapolri
459
7.Kondisi terbaru Bahar bin Smith foto dengan saipul jamil
460
8.Presiden Chechnya Dukung Prabowo Sandi
461
9.Prabowo Sandi dinanti dunia !
462
10. Ma'ruf Amin: Kalau Jokowi Mati Duluan, Saya Jadi Presidennya.
463
11. Anggota KPPS dari TPS 20 Rappocini Kompak Kampanyekan
Jokowi.
464
12. MASJID INI DIBAKAR BARU TADI
465
13. Tersungkur Saat Selfie, Iriana Mengaku Tulang Pantatnya Sedikit
14

Bergeser
466
14. Viral! Cap Kopi LUwak Mudah Terbakar.
467
15. Memilih Prabowo, Berarti Anda Menginginkan Ideologi Pancasila
Dirubah, Termasuk Penghianat Bangsa
468
Laporan Isu Hoaks 31 Maret 2019
469
1. Pentol Bakar Berbahan Daging Kucing
469
2. Kerupuk Yang Menyala Ketika Dibakar Mengandung Plastik
470
3. Kereta Api Argo Parahyangan Terbakar
471
4. Jokowi pakai kaos #2019 ganti presiden
472
5. Kampanye Homo dan Lesbi di Hari Perempuan Internasional
473
6. Alquran ditemukan didasar laut sudah menjadi karang tapi tetap utuh
474
7. Jokowi mengatakan KPK 1998 sudah berdiri
475
8. Fakta Bukan Hoaks, Hasil Survei Terbaru Pilpres 2019 Versi Metro
TV
476
9. Foto Cuitan "Presiden yang Tertukar"
477
10. Dosen dipecat karena bercadar
478
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Laporan Isu Hoaks 1 Maret 2019

1.Suporter PSM Hingga Semen Padang Dukung Jokowi

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial facebook tentang Kelompok suporter PSM hingga
Semen Padang deklarasi dukung ke Jokowi.Klarifikasi dari seluruh Komunitas suporter PSM
Makassar terkait pemberitaan deklarasi dukungan paslon 01.
Faktanya setelah di lakukan penelusuran tentang postingan tersebut bahwa pernyataan itu
tidak benar, JP-Makassar, Para suporter PSM memberikan klarifikasi terkait adanya
pemberitaan bahwa seluruh Komunitas suporter PSM Makassar mengikuti aksi deklarasi
dukungan Capres 2019 paslon 01. Dalam rilisnya, Forum Komunikasi Suporter PSM
menyanggah pemberitaan pada media online KumparanNews, tertanggal 6 Januari 2019,
yang berjudul “KELOMPOK SUPORTER PSM SAMPAI SEMEN PADANG DEKLARASI
DUKUNGAN KE JOKOWI”
Terkait dengan adanya pemberitaan tersebut, Kelompok Suporter PSM yang tergabung
dalam Forum Komunikasi Suporter PSM mengeluarkan Pernyataan Sikap sebagai berikut:
1. Tidak ada seorang pun anggota yang tergabung dalam Forum Komunikasi Suporter PSM
yang ikut dalam pertemuan seperti yang diberitakan media online KumparanNews.
2. Meminta kepada pihak KumparanNews untuk segera memberikan klarifikasi otentik terkait
adanya keterlibatan oknum yang mengatasnakam kelompok Suporter PSM seperti yang
diberitakan tersebut.
3. Kepada siapapun oknum atau kelompok yang terlibat pada pertemuan yang tersebut diatas
untuk tidak mengatasnamakan Kelompok Suporter secara umum.
Link Counter :
http://makassar.tribunnews.com/2019/01/07/viral-oknum-atasnamakan-suporter-psm-ikutdeklarasi-dukung-paslon-presiden-ini-reaksi-suporter-kvs
http://makassar.tribunnews.com/2019/01/08/forum-suporter-psm-tegaskan-tak-ikut-deklarasidukungan-capres-dan-cawapres
http://www.mediakajianstrategisindonesiaglobal.com/2019/01/08/forum-komunikasi-suporterpsm-tidak-ada-anggota-fkspsm-yang-ikut-deklarasi-dukung-jokowi-maruf/
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2.Buah anggur Dalam Box Terbuka Ada Dugaan Dipasok
Dari Cina

Hoaks/ Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial facebook tentang info penting dari B Aceh.
Dikalangan Masy sdh mulai muncul kecurigaan kenapa begitu banyak dijual dipinggir jalan
bahkan dipinggir jln luar kota spt keA.Brt n Selatn n jg di wilayah pidie n d.d A utara buah
anggur dalam box terbuka dg btk yang menggoda. ada dugaan dipasok dari cina mell laut.
Faktanya setelah di lakukan penelusuran tentang postingan tersebut bahwa pernyataan itu
tidak benar, Presiden Jokowi mengungkapkan “Indonesia memiliki potensi menguasai pasar
buah dunia. Banyak sekali permintaan yang hingga kini belum kita penuhi dengan baik,” kata
Jokowi belum lama ini. Buah impor membanjiri pasar lokal. Bahkan sudah dijual di pinggiran
jalan dengan harga murah. Jenis buah impor sudah beraneka ragam mulai dari anggur, jeruk
sampai apel. Apabila dibandingkan dengan harga buah yang sama dengan produk lokal,
harga buah impor ini bisa lebih murah tiga kali lipat. Kepala Bidang Program dan Promosi
Disdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Heryadi menyebutkan, saat ini masyarakat sudah
mengetahui kualitas buah impor yang dijual di pinggir jalan dengan harga murah, biasanya
rasanya lebih asam.
“Saya rasa mereka sudah tahu, karena begitu nyicipin rasanya asem beda dengan anggur
yang Rp60 ribu. Memang kualitasnya yang tidak bagus,” katanya kepada Radar Cirebon,
kemarin (18/1). China melaporkan kinerja ekspor dan impor di November yang jauh lebih
lemah dari yang diharapkan. Ini menunjukkan permintaan global dan domestik yang lebih
lambat dan meningkatkan kemungkinan otoritas akan mengambil langkah lebih untuk
menjaga laju pertumbuhan negara agar tidak semakin terpuruk.Ekspor Negeri Tirai Bambu di
November hanya naik 5,4% dari tahun sebelumnya, menurut data kepabeanan China, Sabtu
(08/12/2018)
Link Counter :
http://www.radarcirebon.com/buah-tiongkok-banjiri-cirebon-disdagin-impor-itu-kebijakanpusat.html
https://www.siagaindonesia.com/139177/banjir-impor-buah-cina-jokowi-nggak-lucu-indonesiabertahun-tahun-impor-buah.html
https://www.cnbcindonesia.com/market/20181210084514-17-45608/permintaan-lemahekspor-impor-china-melambat
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3.Nanti malam jam 03:25 Pagi Bulan akan mengelilingi
Ka’bah

Hoaks

Penjelasan :
“Bulan malam nanti jam 3:25 akan mengelilingi Ka'bah. Saat itu pula langit akan berwarna
biru muda” adalah Pesan berantai yang sering sekali ini beredar di sejumlah akun media
sosial sejak tahun 2017. Biasanya pesan berantai tersebut disertai narasi ajakan berdoa dan
meningkatkan aktivitas ibadah dikarenakan saat itu adalah saat mustajabah. Namun, apakah
secara ilmiah hal tersebut benar bahwa bulan mengelilingi Ka’bah di saat saat tertentu?
Ternyata Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menegaskan informasi melalui
broadcast Whatsapp yang menyebut bakal ada Bulan Tawaf, itu merupakan hoax. Dijelaskan
oleh Staf Seksi Data dan informasi Stasiun Klimatologi Palembang, Dara Kasihairani, bahwa
orbit lintasan bulan itu mengelilingi bumi bukan hanya di satu wilayah terentu. Bulan memiliki
garis edar sendiri mengikuti bentuk bumi yang sudah ditentukan secara alami dan jika ada
perubahan dalam garis edarnya tentu itu akan mempengaruhi banyak hal. Thomas
Djamaluddin, Periset Astronomi-Astrofisika yang kini menjadi Kepala Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga mengatakan, bulan tidak mungkin bergerak mengelilingi
Kakbah dan Langit dini hari juga tidak mungkin berwarna biru muda. Menurut Djamaluddin,
pergerakan harian bulan berpola dari timur ke arah barat. Karena itu tidak mungkin bulan
berputar mengelilingi Kakbah.
Link Counter :
https://tekno.tempo.co/read/1180383/bulan-mengelilingi-kakbah-di-mekkah-kepala-lapanhoaks
http://palembang.tribunnews.com/2017/03/17/bmkg-tegaskan-bulan-tawaf-berita-hoax
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4.PDIP minta MUI Agar Babi Panggang Halal

Hoaks/Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah berita berjudul Mulai Tahun Depan, PDIP Minta MUI Agar Babi Panggang Halal Untuk
Dikonsumsi Di Kalangan Masyarakat Termasuk Pesantren. Siapa pun yang hanya membaca
judul berita itu mungkin akan terpancing emosi. Terutama umat muslim yang memang tidak
mengonsumsi babi. Apalagi, berita itu disertai foto sejumlah orang berbatik merah dengan
latar belakang logo PDIP serta babi panggang di atas meja. Hal itu kemudian banyak dishare
oleh akun-akun media dosial bahkan dikait-kaitkan dengan kontestasi pilpres 2019.
Dilansir dari m.jawapos.com diketahui bahwa foto tersebut memang asli. Kejadiannya juga
benar di kantor sekretariat DPD PDIP Bali, 21 Maret 2017 . Namun,dalam tulisan blog pancanews.blogspot.co.id itu sama sekali tak ada penjelasan bahwa PDIP meminta MUI untuk
menghalalkan babi panggang. Adapun dalam acara tersebut tidak ada permintaan PDIP
menghalalkan babi panggang. Yang benar, PDIP Bali hanya menyosialisasikan cara
menghindari penyakit meningitis pada babi ke masyarakat setempat.
Link Counter :
https://m.jawapos.com/hoax-atau-bukan/08/10/2017/provokasi-babi-halal/
https://turnbackhoax.id/2017/10/05/disinformasi-mulai-tahun-depan-pdip-minta-mui-agar-babipanggan-halal/?fbclid=IwAR12lkl5uwFe3naPMHGrbq5Z0OkIk1wZDluxdefBXpRUBcVMAiEIiXCueQ
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5. Kartun Ipin dan Upin Produk Yahudi Untuk
Menghancurkan Islam

Hoaks

Penjelasan :
Film serial Kartun Upin dan Ipin yang merupakan besutan rumah produksi asal Malaysia itu
isukan sebagai penghancur agama Islam. Dalam narasi yang disebar luaskan di media sosial
disebutkan bahwa dalam bahasa Amerika, Upin dan Ipin berarti ”Aku Benci Rasul” dan ”Aku
Suka Israel”. Disebutkan juga huruf U di baju Upin bermakna USA. Sedangkan huruf I pada
baju Ipin bermakna Israel.
Dilansir dari https://www.malang-post.com, ternyata yang dimaksud si pembuat pesan
bukanlah bahasa Amerika, tapi bahasa Aramaic. Bahasa Aramaic atau bahasa Aram ialah
bahasa semitik yang pernah digunakan berbagai kekaisaran serta bahasa kegiatan upacara
keagamaan. Dalam situs translate Glosbe yang menyediakan penerjemahan bahasa Aramaic,
ternyata tak ditemukan arti Upin. Hal yang sama terjadi untuk kata Ipin atau Ippin. Hasilnya
nihil. Adapun kartun Upin dan Ipin diproduksi oleh Les’ Copaque. Rumah produksi itu
berkantor di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Dikutip dari situs resminya, Les’ Copaque
didirikan oleh Haji Burhanuddin Md Radzi (managing director) dan Hajah Ainon Ariff (chief
content director). Bahkan ditemukan fakta lain juga bahwa Burhanudin Radzi pernah
berkuliah di ITB Bandung. Maka sangat tidak masuk akal bahwa Upin dan Ipin adalah buatan
Yahudi.
Link Counter :
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/tak-ada-arti-upin-ipin
http://www.tribunnews.com/seleb/2010/10/03/ipin-upin-karya-lulusan-itb
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6. Judul berita “TKA China Punya e-KTP, Mendagri: Jangan
Protes!! Petahan Punya Hak Atas Segalanya”

Hoaks

Penjelasan :
Telah Beredar di Media Sosial Facebook tentang Judul berita “TKA China Punya e-KTP,
Mendagri: Jangan Protes!! Petahana Punya Hak Atas Segalanya” Yang ditayangkan di situs
tribuninf0.blogspot.com pada hari Selasa (26/2/2019). Judul berita yang dibumbui pernyataan
kontroversial tersebut pastinya masyarakat yang melihat judul tersebut langsung
menyebarluaskan tanpa mengecek kebenaran dari berita tersebut.
Faktanya, tidak pernah ada pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang bilang seperti judul
berita tersebut di dalam isi beritanya.
Berikut pernyataan Tjahjo Kumolo di dalam berita Tidak benar yang dibuat situs
tribuninf0.blogspot.com : "Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan
adalah adanya kolom kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya
dari kadis, sifatnya juga sementara," kata Mendagri saat dihubungi, lagi pula untuk apa di
besar besarkan petahana kan punya hak atas semuanya, jadi salahin kami dong ujar
kemendagri Selasa (26/2/2019).Pernyataan Tjahjo Kumolo tersebut adalah pernyataan yang
sudah direkayasa. Sebenarnya, pernyataan itu keluar dari mulut Plt Bupati Cianjur Herman
Suherman, diambil dari berita yang dimuat di media daring detik.com pada hari Selasa
(26/2/2019) yang berjudul “Heboh TKA China Punya e-KTP, Ternyata Diatur di UndangUndang ini”. Isi berita di situs tribuninf0.blogspot.com menjiplak berita yang dimuat oleh
detik.com tersebut.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4444180/heboh-tka-china-punya-e-ktp-ternyata-diatur-diundang-undang-ini
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7. Tulisan Sarlito Wirawan Sarwono Tentang LGBT

Hoaks

Penjelasan :
beredar sebuah tulisan berjudul ‘LGBT: Sebuah Gerakan Penularan Publik’oleh Prof. Sarlito
Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.Pada intinya tulisan
itu mengingatkan masyarakat pembaca tentang bahaya gerakan LGBT. Si penulis bahkan
menggambarkan gerakan LGBT itu sebagai kejahatan terorganisir (organized crime) yang
secara sistematis dan massif sedang menularkan penyakit. Kata si penulis, yang dihadapi
Indonesia bukan lagi sekadar perilaku partikular, kerumunan atau gaya hidup, melainkan
sebuah MOVEMEN.
Nyatanya, itu bukan tulisan Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, Dia sendiri berusaha untuk
menyebarkan klarifikasi ke berbagai media sosial tentang manipulasi tersebut, namun tulisan
itu sudah kepalang tersebar.
Ketika ditelusuri, ternyata artikel itu ditulis Adriano Rusfi. Ia juga lulusan Psikologi UI dan kini
menjadi konsultan manajemen dan pendidikan. Bagi kelompok anti LGBT, nama Adriano
rupanya dianggap kurang berpengaruh sehingga namanya pun dihilangkan untuk kemudian
diganti dengan Prof. Sarlito.
Link Counter :
http://www.madinaonline.id/c907-editorial/kebohongan-demi-kebohongan-oleh-kaum-anti-lgbt2-kasus-dr-fidiansjah-prof-sarlito-dan-dana-asing/
https://turnbackhoax.id/2016/02/22/hoax-tulisan-sarlito-wirawan-sarwono-tentang-lgbt/
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8. Screenshot Foto Tsamara Amany dengan Ajakan Akun Media
Sosial Bernama Projo untuk Dukung Jokowi yang Dibantu
Melalui Cara Ilegal

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menampilkan gambar hasil
tangkapan layar dari politisi Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany dengan narasi
"Bocooooorrr dari grup sebelah. Mari pak ajak keluarga bapak dukung Jokowi 2 periode,
tenang kita akan dibantu oleh Exodus Tiongkok ilegal untuk dapat suara banyak dr KTP
selundupan, nanti kalo udh menang tua bangka Ma'ruf kita tendang ganti dg pak Ahok yg
BERANI memberantas korupsi jadi deh Indonesia di pimpin orang MINORITAS,"
Terkait postingan tersebut, hal ini sebenarnya sudah di dibantah oleh Kemendagri. Dalam hal
tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif
Fakhrullah mengatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik (eKTP) tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019.Beliau mengatakan bahwa "KTP elektronik
itu tidak bisa digunakan untuk mencoblos. Karena syarat untuk mencoblos adalah WNI,".
(dilansir dari pemilu.tempo.co)
Link Counter :
https://pemilu.tempo.co/read/1179972/kemendagri-pastikan-wna-tak-punya-hak-pilih-dipemilu-2019/full&view=ok
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190228132907-20-373440/syarat-dan-aturan-ektp-untuk-wna?fbclid=IwAR31wELG4KWhscGNegQ4B8NmwPj06XAJV7owSF2EqxOzasZjutaw3ln9W0
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4436305/mahfud-md-ahok-tak-bisa-gantikanmaruf-amin-jadi-cawapres-ataupun-wapres?
fbclid=IwAR3JeFPO8aRXVXK4ajwtKoCDtAnHFQ3fEdGm0jZ1x55HQ6zBsyRNzVTV_xU
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9. Pembangunan Infrastruktur pakai dana BPJS

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar isu di media sosial yang menyebutkan bahwa penggunaan dana Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era
kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam postingan tersebut dinarasikan dengan "dana
darimana pak de.. bpjs aja ancur wong di oake dana nya buat infrastruktur so so'an keluarkan
program, pake kartu lagi..#gagalpaham".
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa isu terkait penggunaan dana BPJS untuk
infrastruktur adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh anggota Komisi III DPR RI Ahmad
Sahroni yang menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Beliau meminta masyarakat
untuk cerdas mengkonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih
menjelang Pemilu serentak 2019. Beliau juga menjelaskan, melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menggelontorkan dana
sebesar 4.700 triliun rupiah untuk merealisasikan pembangunan insfratruktur tersebut. Dana
tersebut diperoleh dari dana APBN. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menggunakan
dana yang berasal dari kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa isu terkait penggunaan dana
BPJS dalam pembangunan infrastruktur adalah tidak benar.
Link Counter :
https://bali.antaranews.com/berita/140450/hoaks-pembangunan-infrastruktur-pakai-dana-bpjs
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190228010331-32-373292/dpr-pembangunaninfrastruktur-pakai-dana-bpjs-itu-hoaks?
fbclid=IwAR11GzFY0AjEMIYOHUHoDrenNQCd8RVDUxpNJ3yuZEqr-9rYpGVUeQoTRJs
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/27/pembangunan-infrastruktur-pakai-dana-bpjshoaks?fbclid=IwAR3PhkJX0GF414_btcZb1HvlBgTCdchfaoannuGEgIilgEdtvQ3iPXir16o
https://www.beritasatu.com/politik/540368-bohong-pembangunan-infrastruktur-pakai-danabpjs.html?fbclid=IwAR10G5ge9WUdS2RYbX8gPpPQPDJzsrxGOJahKfq34DxUcJlDcwTqyJKLyw
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10. Terungkap nama asli Jokowi bernama Herbertus Handoko
Joko Widodo bin Oey Hong Liong

Hoaks

Penjelasan :
Beredar luas pada laman media sosial informasi terkait nama asli Presiden Joko Widodo,
yang mengatakan bahwa nama sebenarnya adalah Herbertus Handoko Joko Widodo bin
Oey Hong Liong dan pada keterangan lainnya pula disebutkan bahwa Jokowi berasal dari
keluarga Non-Muslim
Faktanya nama Joko Widodo adalah nama asli sedari kecil yang diberikan oleh sujiatmi dan
Wijiatno Notomiharjo Orang tua asli dari Presiden Joko Widodo yang merupakan keturunan
jawa yang beragama Islam. Presiden Joko Widodo juga telah melaksanankan Rukun Islam
yang kelima yaitu Melaksanakan Ibadah Haji.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3396734/tentang-mulyono-nama-lahir-presiden-joko-widodo
https://www.merdeka.com/politik/jokowi-menjawab-fitnah.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/sidarto-jokowi-itu-haji-kok-dikatakan-herbertus.html
https://www.merdeka.com/politik/adik-jokowi-kami-sekeluarga-keturunan-jawa-tulen-semuamuslim.html
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11. Meme Kapolri Tito Karnavian Meminta Dukungan Masyarakat
Melawan Siapapun Yang Mau Jadikan Indonesia Negara Islam

Hoaks

Penjelasan :
Beredar Meme di media sosial yang berisi Kapolri Tito Karnavian menghimbau dan mengajak
masyarakat Indonesia mengambil langkah nyata bersatu mendukung POLRI melawan
siapapun yang mau menjadikan Indonesia negara islam. Meme tersebut beredar dengan
menampilkan foto Tito Karnavian.
Setelah ditelusuri meme yang yang berisi himbauan tersebut tidak benar atau hoaks. Hal
tersebutpun sudah diklarifikasi oleh pihak Divisi Humas Polri melalui instagram resminya
@divisihumaspolri pada Jumat, 1 Maret 2019. Dalam postingan klarifikasinya pihak Divisi
Humas Polri menyatakan bahwa Kapolri, Jendral Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian,
Ph.D tidak pernah mengatakan hal demikian. Meme tersebut adalah Hoaks.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/Buc6TiihJD7/
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12. WhatSapp akan dikenakan bayaran (biaya) karena sekarang
whatsapp sdh diakuisisi oleh Facebook.

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai pada platform Whatsapp yang menyatakan bahwa Whatsapp
akan dikenakan biaya setelah diakuisi oleh Facebook. Pesan tersebut menyertakan tempo.co
yang ditulis pada tahun 2014. Pesan palsu tersebut sudah lama beredar.
Lead Communication Facebook Indonesia Putri Dewanti mengatakan kalau pesan tersebut
tidak benar dan mengatakan bahwa pesan tersebut sudah lama beredar dan sampai saat ini
tidak ada perubahan di aplikasi Whatsapp. Putri menambahkan kalau pun ada perkembangan
baru mengenai WhatsApp, Facebook atau Instagram, pihaknya pasti akan memberikan
informasi.
Link Counter :
https://tekno.tempo.co/read/1075724/facebook-bantah-pesan-whatsapp-berbayar-setelahdiakuisisi/full&view=ok
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13. Panadol P-500 adalah tisu basah yang dikeraskan

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar isu di media sosial yang Facebok yang berisi himbauan kepada masyarakat
mengenai Panadol P-500 yang ternyata ada tisu kering yang dikeringkan, apabila
meminumnya akan membalut tali perut. Isu tersebut diiringi juga dengan gambar Panadol P500 dan video peragaan mengembangnya suatu benda yang berbentuk seperti tablet dan
mengembang menjadi tisu saat terkena air.
Setelah ditelusuri, isu terkait Panadol P-500 adalah sebuah tisu yang dikeringkan adalah tidak
benar. Gambar Panadol P-500 yang digunakan dalam postingan tersebut adalah hasil
suntingan dan video yang dilampirkan adalah video dari produk tisu basah Eco Napkin.
Produk tersebut memang benar berbentuk layaknya tablet yang sekilas mirip dan seukuran
dengan Panadol P-500 tersebut. Bahkan kemasannya (kemasan blister) pun mirip layaknya
kemasan obat-obatan, terutama Panadol P-500. Kemasan Eco Napkin dalam kemasan Blister
biasa dibawa saat Travelling untuk memudahkan pengguna untuk membawanya.
Link Counter :
https://econapkin.com/
https://www.hoaxes.id/2017/03/panadol-p-500-adalah-tisu-basah-yang-dikeraskan-hoax.html
https://www.youtube.com/watch?v=oBvWhhMj_bo
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14. Pria Anti Islam Memecahkan Kaca Jendela Masjid di Inggris

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan video di media sosial yang disertai caption “Pria anti Islam di Inggris ini
melampiaskan kebenciannya terhadap Islam dengan memecahkan kaca jendela masjid.
Lihatlah apa yang terjadi selanjutnya....”
Dikutip dari laman facebook Indonesian Hoaxes,
di dalam video tersebut tidak dijelaskan di kota mana di Inggris peristiwa ini terjadi dan kapan
peristiwa ini terjadi. Namun setelah dilakukan penelusuran, berita mengenai seorang pria
yang tertabrak setelah memecahkan kaca adalah FAKTA tetapi yang dipecahkan adalah kaca
dari sebuah toko bukan masjid dan kejadian tersebut terjadi di kota Lubliniec, Polandia bukan
di Inggris.
Berdasarkan dari CCTV, kejadian tersebut berlangsung pada 21 September 2017 pukul 14.01
waktu setempat. Diduga Pria tersebut bermaksud ingin mencuri dengan memecahkan kaca
jendela tetapi sayang aksinya diketahui.
Link Counter :
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/1639713459414511
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Laporan Isu Hoaksl 2 Maret 2019

1. Kolom agama dikosongkan dari KTP

Disinformas
i

Penjelasan :
telah beredar dimedia sosial informasi yang mengatakan bahwa " sungguh miris keadaan
negeri ini, KTP Pertama dengan agama: Kepercayaan Terhadap Ketuhanan YME sudah
terbit, Selain itu juga ada kolom agama di kosongkan dari KTP.
SEtelah ditelusuri lebih lanjut menurut Hakim Konstitus, Aliran Kepercayaan Ada Sebelum
Agama Datang. Orang asli Indonesia yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan
jauh sebelum agama datang. Kemendagri mencetak e-KTP dengan membolehkan kolom
agama diisi ‘Penghayat’. Hal itu sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Butuh waktu 41
tahun agar tidak ada diskriminasi bagi Penghayat.jadi tidak semua KTP yang dikeluarkan
kolom agamanya dikosongkan, melainkan pelayanan khusus untuk para penghayat, dan tidak
mempunyai maksud apa-apa karena memang ini merupakan hak asasi untuk diterima dalam
negara ini.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/3494518/hakim-konstitusi-aliran-kepercayaan-ada-sebelumagama-datang
https://news.detik.com/berita/d-4442776/menunggu-41-tahun-akhirnya-penghayat-masukkolom-agama-di-ktp
https://www.liputan6.com/regional/read/3900180/senyum-lebar-warga-bandung-terima-e-ktppertama-dengan-kolom-kepercayaan
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2.Wabah penyakit Japanese Encephalitis (JE) di Bali

Hoaks

Penjelasan :
Beberapa media di Australia memberitakan bahwa di Bali tengah terjadi
Outbreak/wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) Japanese Encephalitis (JE). dalam berita
tersebut dijelaskan bahwa Pihak berwenang di Bali memperingatkan tentang wabah penyakit
langka dan mematikan itu. Penyakit ini dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui
gigitan nyamuk, dan kelelawar, babi, dan unggas. Pengunjung diperingatkan untuk tinggal di
kamar-kamar ber-AC atau yang diputar, dan untuk menghindari daerah pedesaan yang lebih
Setelah ditelusuri lebih lanjut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara beliau
mengatakan bahwa informasi ini tidak benar jika diberitakan terjadi lonjakan kasus atau
bahkan outbreak JE di Bali. Sepanjang tahun 2018, hanya ditemukan 1 kasus JE pada bulan
Januari tanpa kematian. selain itu pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali pun membantah kabar
di Bali tengah terjadi outbreak JE. Dilansir dari jawapos.com, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Bali Ketut Suarjaya, menyatakan bahwa kabar terjadinya outbreak JE di Bali adalah
tidak benar dan pihaknya sudah membuat pernyataan klarifikasi terkait isu tersebut.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4297016/kemenkes-tegaskan-tidak-ada-outbreakjapanese-encephalitis-di-bali
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1093360-kemenkes-bantah-adanyapenyakit-japanese-encephalitis-di-bali
https://radarbali.jawapos.com/read/2018/11/11/102979/lawan-travel-warning-australiakadiskes-klaim-bali-bebas-je
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3. Jokowi Shalat Jenazah Pakai Duduk

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook telah memposting foto yang memperlihatkan bahwa jokowi sholat
jenazah pakai duduk. kemudian ditambahkan narasi dalam postingan tersebut adalah
"KEBANGETAN BENER NIH AHOKER , UDAH BIKIN HOAK , NGEDIT PHOTO MAU BIKIN
SENSASI TERNYATA GA PUNYA ILMU ??? …….. KWKWKWKKKK ……. SEJAK KAPAN
SHOLAT JENAZAH PAKE DUDUK ATAHAIAT??? …….. KALO MAU NGIBUL JANGAN KAYA
SI ” IDOY ” ??? ……. #DUNIASUDAHTERBALIK ……. !!!!!!!!’
Namun setelah dicek kebenarannya adalah ternyata ini merupakan foto yang telah diedit dari
foto aslinya. Foto asli bersumber dari laman situs berita tempo.co tahun 2014 silam saat
Jokowi masih jadi Gubernur DKI Jakarta dan sedang menyalonkan diri sebagai calon
Presiden RI.
Link Counter :
https://m.tempo.co/read/news/2014/04/01/269567036/rombongan-guru-dukung-jokowi-jadicalon-presiden

32

4. Penyakit Rusa Zombie mampu membuat manusia menjadi
Zombie

Disinformasi

Penjelasan :
Salah satu akun Instagram https://www.instagram.com/p/BuVGBLwDoJ8/ memposting
sebuah gambar yang bertuliskan "Beredar korban penyakit Rusa 'Zombie' yang juga mampu
membuat manusia terjangkit danmenjadi Zombie"
Faktanya belum ada bukti bahwa penyakit Rusa Zombie tersebut bisa menjangkit dan
menular pada manusia. keterangan para ilmuan dan organisasi kesehatan WHO baru
sebatas memperingatkan "Sejauh ini, belum ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa CWD
dapat ditularkan ke manusia dari rusa. Ia juga tidak (atau setidaknya belum ditemukan)
menginfeksi sapi atau hewan peliharaan lain.
CDC menyarankan warga untuk tidak memakan daging dari hewan atau kawanan rusa yang
terinfeksi. Michael Osterholm, ilmuwan kesehatan dan penyakit menurut, sekaligus Direktur
CDC, berkata ada kemungkinan kasus CWD pada manusia terkait dengan konsumsi daging
terkontaminasi penyakit ini akan didokumentasikan pada tahun-tahun mendatang"
kumparan.com 11/02/2019
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparansains/penyakit-rusa-zombie-ancam-amerika-serikat1549843145506111880
https://kumparan.com/@kumparansains/pakar-kesehatan-as-khawatir-penyakit-rusa-zombiemenular-ke-manusia-1549847199683688196
http://belitung.tribunnews.com/2019/02/16/beredar-kabar-penyakit-rusa-zombie-menyebarmanusia-bisa-terjangkit-begini-penjelasannya
https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/virus-zombie-rusa-terus-meluas-bisa-menular-kemanusia
https://www.suara.com/tekno/2019/02/14/185158/mengerikan-wabah-rusa-zombie-makinmeluas

33

5. Relakah Anak Cucu Kita Dibikin Seperti Anak2 Rohingya Ini
Ketika Komunis Berkuasa?

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun media sosial Facebook menyebarkan foto anak-anak kecil yang berpegangan
pada sebuah palang secara membelakangi dengan hanya menggunakan pakaian dalam.
Foto tersebut kemudian ditambahkan caption yang memancing simpati dari masyarakat
seperti ini: “Relakah anak cucu kita dibikin seperti anak2 rohingya ini ketika Komunis
berkuasa...???”. Caption tersebut jelas menyebutkan bahwa anak-anak tersebut adalah anakanak Rohingya. Postingan tersebut banyak mendapatkan reaksi dari netizen serta tercatat
telah 7,8 ribu kali dibagikan
Berdasarkan penelusuran, didapatkan bahwa foto anak-anak tersebut merupakan foto dari
para calon atlet Tiongkok yang telah dididik dengan keras sejak kecil. Seperti dikutip dari
Tribunnews, Tiongkok merupakan negara yang memiliki pola pembinaan atlet yang keras
sejak dini. Dilansir dari berbagai sumber, anak-anak calon atlet di Tiongkok telah dilatih sejak
setingkat TK di pusat-pusat pembinaan atlet. Adapun foto anak-anak tersebut kemudian
disebar dan ditambahkan caption yang menyesatkan bagi masyarakat.
Link Counter :
http://kaltim.tribunnews.com/2018/01/30/7-potret-kerasnya-bocah-cilik-calon-atlet-lagi-latihanbuktikan-sukses-itu-butuh-perjuangan
https://makassar.terkini.id/video-rahasia-atlet-china-juara-satu-asian-games-2018-latihankeras-sejak-kecil/
https://www.businessinsider.com/how-china-trains-olympic-athletes-2016-7/?IR=T/#but-thequest-for-olympic-fame-consumes-their-lives-often-turning-a-sport-they-love-into-amonotonous-routine-brownell-says-13
https://www.nbcnews.com/slideshow/young-chinese-children-train-future-olympics-n584261
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6. Pisang disuntikan darah yang mengandung HIV/AIDS

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan yang berisi "Demi keselamatan Ummat,tolong disebarluaskan". Jika
anda melihat buah buahan yang dalamnya berwarna merah di dalamnya tidak usah dimakan
karena sekelompok orang menyuntik buah dengan darah yang mengandung HIV dan AIDS
dengan tujuan membunuh jutaan orang diseluruh dunia.
Dalam informasi yang disebarkan melalui platform Facebook tersebut, disebutkan bahwa
bercak merah dalam pisang adalah darah orang yang menderit penyakit Human
Immunodeficiency Virus (HIV). Darah penderita HIV sengaja disuntikan untuk membunuh
jutaan umat manusia diseluruh dunia.
Adanya informasi soal pisang mengandung darah penderita HIV/AIDS yang keterangannya
berasal dari Direktur Kesehatan Dunia (WHO) juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Sementara itu, dalam laman Centers for Disease Control and Prevention dari U.S.
Department of Health & Human Services disebutkan soal yang anak-anak mengonsumsi
makanan yang telah dikunyah oleh pengasuh yang terinfeksi HIV. Namun kasus-kasus
semacam ini langka terjadi. Sampai dengan saat ini, HIV diketahui belum menyebar melalui
makanan. Virus pun tercatat tidak dapat bertahan lama di luar tubuh.
Munculnya bintik merah itu adalah kondisi alami yang dikenal sebagai mokillo, yang terjadi
saat bakteri masuk ke dalam buah dan menyebabkan bagian tengahnya menjadi merah
gelap. Tidak ada risiko kesehatan bagi orang-orang yang telah makan 'pisang merah' ini,
termasuk terinfeksi HIV atau AIDS. " Nigrospora adalah penyakit jamur yang menyebabkan
bagian tengah pisang menjadi merah tua. Nigrospora dapat menginfeksi buah di daerah
beriklim tropis dimana pisang banyak tumbuh.
Link Counter :
https://www.dream.co.id/news/geger-pisang-disuntik-darah-terinfeksi-hiv-ternyata-itu171012r.html
http://nakita.grid.id/read/02962448/viral-buah-pisang-disuntik-darah-penderita-hiv-ternyata-inifakta-sebenarnya?page=all
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3673714/cek-fakta-pengikut-aliran-satanis-suntikbuah-pisang-dengan-darah-penderita-hiv
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7. Warga Impor Tertangkap Karena Ingin Membunuh Imam
Sholat Subuh di Masjid

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar video di Instagram mengenai seorang pria bertato yang diborgol dan diamankan oleh
warga sekitar. Pria tersebut nampak bercucuran darah di sisi tubuhnya. Video tersebut
kemudian disertai dengan foto para pendatang Tiongkok dan ditambahkan narasi seolah pria
tersebut merupakan warga impor yang ingin membunuh imam sholat subuh di masjid.
Adapun kejadian pada video tersebut merupakan kejadian perusakan musala oleh pria
bernama Ari Agus Trian Senin (25/2) subuh. Dilansir dari Detik.com, Ari memecah kaca pada
pintu musala dengan tangan kosong sehingga terluka dan bercucuran darah. Ari juga
diketahui melakukan takbir berulang-ulang melalui mikrofon yang ada di mimbar musala
sehingga membuat warga heboh. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Jakarta Timur
Kombes Ady Wibowo, tidak ada kejadian penyerangan terhadap imam sholat seperti yang
diceritakan di narasi tersebut. Ady menegaskan bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang di
dalam musala. Sehingga dapat dikonfirmasi bahwa narasi yang beredar di media sosial
tersebut adalah disinformasi.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4444308/polisi-tepis-isu-liar-perusak-musala-di-jatinegarahendak-tusuk-imam
https://news.detik.com/berita/d-4445210/heboh-pria-bertato-teriakkan-takbir-lalu-rusakmusala-di-jatinegara
http://baranewsaceh.co/polisi-bantah-isu-yang-viral-di-media-sosial-terkait-pria-hendakmembunuh-imam-shalat-di-jatinegara/
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8. Mobil Camry Milik Mahfud MD Adalah Setoran dari Pengusaha
Besi Karawang

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah tweet di media sosial Twitter yang melemparkan tuduhan dalam bentuk
pertanyaan kepada Mahfud MD. Akun Twitter @KakekKampret_ mengeluarkan tweet yang
mempertanyakan tentang mobil Toyota Camry B 1 MMD yang dimiliki oleh Mahfud disebutsebut merupakan setoran dari pengusaha besi Karawang ex Cabub PDIP. Akun tersebut juga
mempertanyakan mengenai dasar pemberian mobil tersebut. Akun tersebut tercatat kembali
menanyakan kepada Mahfud MD mengenai kejelasan dari mobil Camry yang dimiliki oleh
Mahfud.
Dikutip dari Tribunnews, Mahfud mengonfirmasi bahwa mobil Toyota Camry yang dimilikinya
merupakan hasil pembeliannya sendiri saat pensiun dari MK tahun 2013 lalu. H. Marzuki,
yang belakangan maju sebagai cabup pada tahun 2015, hanya dimintai tolong untuk
mengurus “plat nomor cantik” kala itu. Saat itu pun, Mahfud sudah bukan lagi sebagai Ketua
dari MK sehingga hal ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan jabatan Mahfud sebagai
Ketua MK. Melalui akun media sosialnya, Mahfud memberikan isyarat bahwa akun Twitter
@KakekKampret_ telah dilaporkan kepada polisi. Mahfud juga menjelaskan bahwa sang
pemilik akun sebentar lagi akan direpotkan oleh pemenuhan panggilan polisi. Mahfud juga
telah menegaskan bahwa tweet tersebut bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah
bentuk penghinaan dan fitnah yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.
Link Counter :
https://www.beritasatu.com/politik/540707/syafii-maarif-yakin-mahfud-tegar-hadapi-hoax?
fbclid=IwAR16__S4r3mPsJJHLeisursBXelMZGpQ_MByD9qygd_dT-Vk_Ri0WdVk7M4
http://www.tribunnews.com/section/2019/03/01/dituduh-terima-mobil-dari-ex-calon-bupatipdip-mahfud-md-cuitan-penghinaan-dan-fitnah?page=2
https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1101309308237623297
http://wartakota.tribunnews.com/2019/03/01/mahfud-md-akhirnya-ungkap-asal-usul-mobilcamry-b-1-mmd-dan-cabup-karawang-dicuitkan-kakekkampret_?page=4
https://news.detik.com/berita/d-4449938/jejak-tudingan-mobil-camry-yang-bikin-mahfudpolisikan-kakek-kampret

37

9. Keluarga Besar Uno Provinsi Gorontalo Dukung Jokowi

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun media sosial Facebook menyebarkan foto petisi dukungan dari keluarga besar
uno Provinsi Gorontalo untuk Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Dalam foto petisi tersebut terdapat 12
nama diantaranya Rudi Hartono Uno, Masud Uno, Miska Uno, Supriyanto Uno, Tursandi Uno,
Hartati Uno, Fira Uno, Hasan Uno, Suarjo Uno, Rusni Uno, dan Renaldi Uno yang bersepakat
untuk mendukung sekali lagi bapak Ir.H Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.
Foto petisi tersebut kemudian ditambahkan caption kenapa keluarga besar uno dukung pak
Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Kenapa mereka tidak dukung keluarga besarnya sendiri Sandiaga
Uno. Setelah dilakukan penelusuran,dilansir dari pilpres.tempo.co Ikatan keluarga besar uno
provinsi Gorontalo membantah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Joko
Widodo-KH Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden tahun 2019. Salah satu pengurus Ikatan
Keluarga Besar Uno Provinsi Gorontalo Yorsrizal Uno mengatakan sepenuhnya mendukung
Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan calon presiden
Prabowo pada pemilihan Presiden 2019. Karena itu petisi mendukung calon presiden Jokowi
yang beredar bukanlah sikap resmi Ikatan Keluarga Besar Uno Provinsi Gorontalo. Petisi
bertanggal 28 Februari 2019 tersebut mencantumkan 13 nama dengan nama belakang Uno,
namun hanya 12 yang menerakan tanda tangan. Rizal menegaskan Keluarga Besar Uno
yang ada di Gorontalo berjumlah ribuan orang. "Dan 13 orang yang tanda tangan petisi itu
tidak menjadi representasi keluarga besar Uno. Rizal mengatakan pengurus ikatan keluarga
besar Uno Provinsi Gorontalo sebenarnya ingin menanggapi dan meluruskan petisi tersebut,
namun hal itu akan dilakukan setelah pengurus meminta klarifikasi kepada pembuat
petisi.Prinsipnya petisi yang muncul itu bukan sikap resmi keluarga besar Uno
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4449071/keluarga-besar-uno-dukung-jokowi-sorakberkumandang
http://aceh.tribunnews.com/2019/03/02/sandiaga-uno-tanggapi-kabar-keluarganya-dukungcapres-01-saya-enggak-kenal-beliau
http://medan.tribunnews.com/2019/03/02/sandiaga-uno-akhirnya-angkat-bicara-menyasarkeluarga-uno-yang-dukung-jokowi
https://pilpres.tempo.co/read/1181114/pro-sandiaga-keluarga-besar-uno-gorontalo-bantahdukung-jokowi
https://www.merdeka.com/politik/keluarga-uno-diklaim-dukung-jokowi-bpn-sebut-gorontalobasis-prabowo.html
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10. Daftar 10 obat terlarang dari BPOM (surat RS Siloam)

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar kembali pada pesan berantai mengenai daftar 10 obat terlarang oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), informasi tersebut berbentuk lampiran surat dengan
kop surat yang berasal dari Rumah Sakit Siloam.
Faktanya, berita tersebut adalah tidak benar. Hal terkait sudah di klarifikasi oleh BPOM
sebagai pihak yang dirugikan dalam informasi tersebut. Klarfikasi BPOM sudah resmi
dikeluarkan oleh BPOM melalui situs resminya pom.go.id yang membantah mengenai isu
terkait 10 obat terlarang tersebut.
Link Counter :
https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/22/Klarifikasi---Bantahan-PemberitahuanPenarikan-Obat-Obatan.html
http://nasional.inilah.com/read/detail/40463/bpom-bantah-10-obat-berbahaya%20Sumber
%20diskusi:
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11. 5000 ORANG PEKERJA PERTAMINA YG TERGABUNG
DALAM FEDERAL SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU
(FSPPB) MELAKUKAN AKSI DEMO DIDEPAN ISTANA NEGARA
MENOLAK PERNYATAAN PRESIDEN JOKOWI TERKAIT HARGA
AVTUR DAN MONOPOLI PERTAMINA

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang menuliskan bahwa ada 5000 orang pekerja pertamina
yang tergabung dalam federal serikat pekerja pertamina bersatu (FSPPB) melakukan aksi
demo didepan istana negara, selala kemarin 19 februari 2019, mereka menolak pernyataan
presiden jokowi terkait harga avtur dan monopoli pertamina pada platform facebook atas
nama Hayati Rara.
Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata foto dan video yang beredar pada postingan
tersebut adalah merupakan benar foto pekerja pertamina yang sedang berdemo, tetapi demo
tersebut adalah aksi unjuk rasa mengenai penolakan penjualan aset pertamina pada tanggal
20 Juli 2018 lalu di depan kantor Kementerian BUMN.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720102250-20-315619/ribuan-karyawanpertamina-demo-minta-rini-soemarno-dicopot
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3594987/janji-menteri-rini-ke-karyawan-pertamina-yangberdemo
https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4124477/pekerja-pertamina-demo-tolak-penjualanaset/9#detailfoto
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12. Bayi Meninggal Karena Puasa Sampai Magrib

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di Facebook yang menginformasikan bahwa ada seorang ibu yang
membiarkan anaknya berpuasa sampai waktu Maghrib tiba yang akibatnya menyebabkan
bayi tersebut meninggal dunia. Dinarasikan bahwa anaknya meminta untuk diajari berpuasa
penuh sampai waktu Maghrib, namun di sore anaknya lemas dan tertidur sampai ternyata
saat hendak dibangunkan, anaknya sudah meninggal dunia.
Setelah ditelusuri, ternyata kabar tersebut adalah kabar hoaks. Pemilik akun yang
memposting informasi tersebut sudah memberikan klarifikasi bahwa akunnya dibajak oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi anaknya baik-baik saja, berita tersebut menjadi
viral di media sosial dikarenakan postingan beliau yang ternyata adalah postingan yang
dilakukan oleh oknum yang iseng, sehingga menyebabkan informasi yang salah.
Link Counter :
http://aceh.tribunnews.com/2018/06/03/viral-bayi-dikabarkan-meninggal-karena-puasasampai-magrib-begini-fakta-sebenarnya?page=all
https://cekfakta.com/focus/130

41

13. Anak AIDIT nyaleg ANAK PKI DITA INDAH SARI GERWANI
MUDA

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan DITA INDAH SARI ANAK PKI di platform facebook, di
unggah di grub facebook oleh akun ""Jundueh Namnam Jun"" yang menyatakan dalam
postingannya ""VIRALKAN!!! Sumatera Utara WASPADA !!! Anak AIDIT nyaleg ANAK PKI
DITA INDAH SARI GERWANI MUDA"" dengan foto dari Dita Indah Sari sebagai calon DPR RI
DAPIL SUMUT I, dalam gambar tersebut juga terdapat kata-kata yang mengatakan ""Ini Anak
PKI & salah satu gembongnya PKI, Gak usah di coblos, sampaikan ke ummat islam, sengaja
dia ambil Dapil di SUMUT ini untuk mengelabuhi ummat"". Informasi ini tidak benar.
Karena Faktanya, DITA INDAH SARI bukanlah anak dari DN Aiddit, adapun anak dari DN
Aidit ada lima orang yang terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki. Kelima anak DN Aidit
tersebut ialah Ibarruri Putri Alam, Ilya Aidit, Iwan Aidit, Ilham Aidit dan Irfan Aidit. Atas tuduhan
penyebaran fitnah tersebut DITA INDAH SARI sudah melaporkan ada sekitar 25 akun medsos
ke Bareskrim Polri nomor STTL/1164/XI/2018/Bareskrim dengan Pasal 27 dan 28 UU ITE.
Link Counter :
https://tirto.id/wasekjen-pkb-diperiksa-terkait-laporannya-soal-hoaks-anak-pki-daz8
https://news.detik.com/berita/d-4288525/dituding-anak-pki-politikus-pkb-dita-sari-polisikan-13akun-medsos
https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/30/09/2017/ilham-aidit-ungkap-kehidupan-3saudaranya-di-luar-negeri
https://kumparan.com/@kumparannews/dituduh-anak-pki-politikus-pkb-dita-indah-beriketerangan-ke-polisi-1543407423436441682
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1091370-dituduh-anak-pki-politikus-pkb-laporkansejumlah-akun-medsos
http://www.suarakarya.id/detail/84472/Dita-Indah-Sari-Pelaku-Yang-Tuduh-Saya-PKI-SudahDitangkap
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Laporan Isu Hoaks 3 Maret 2019

1. Islam tdk boleh ditegakkan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial pesan berantai yang berisi informasi tentang peristiwa di Angola, di
mana agama Islam dilarang dan tidak diakui. Isi dari pesan berantai tersebut "ANGOLA BYK
UTANG MA CINA, Konsekuen nya Islam tdk boleh ditegakkan,byk mesjid ditutup,akhirnya pd
sholat di jalanan &ditembaki oleh polisi. Hello Muslim Indonesia ,elo mau digituin? Jangan
sampai indonesia seperti anggola. Setelah tak boleh bayar hutang sama cina maka negara itu
tidak bisa berbuat apa-apa karena semua apa yang ada di anggola telah di kuasai
cina,ummat muslim dkriminalisasi mesjid ditutup dan lain lainnya. Selain itu, banyak masjid
yang dirubuhkan dan dibakar karena dianggap ilegal dan tak berizin. Pesan itu menyebar
secara viral dan meminta umat Islam bereaksi.
Faktanya informasi yang beredar mengenai pelarangan Islam dan pembakaran serta
pengrusakan masjid di Angola tidak benar atau hoaks. Kejadian itu memang pernah terjadi
tahun 2013 lalu. Namun saat ini Islam sudah diterima di Angola.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3129337/pesan-berantai-islam-dilarang-di-angola-tidak-benar?
fbclid=IwAR0FFkCFRNCCcOhWlYonbbw6PxwakCr5fc7hzAZ9Hf6kCoJ2TJFsoqjKC30
https://www.bbc.com/news/world-africa-37316749?
fbclid=IwAR02Fv7p53Tj5H2bYeyhxH7TkDwVvt8bgi6RpOLJJZ9H-JjscCipFnyn-tw
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2. Astronot Wanita Jadi Mu'alaf

Hoaks

Penjelasan :
Telah banyak beredar dimedia sosial Facebook, Whatsapp dan lain lain yang memberikan
informasi tentang Sunita Williams yang menjadi mualaf dari Hindu ke Islam sekembalinya
dari bulan.
Faktanya adalah ini sebenarnya berita Hoaks lama yang terus tersebar dimedia sosial.Sunita
Williams bukanlah wanita pertama dari etnis India yang terbang ke angkasa, dan Ia juga tidak
pergi ke bulan melainkan pergi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space
Station).Sunita William juga mempunyai keyakinan terhadap Dewa Ganesha setelah dia di
ruang angkasa, dan bahkan kunjungannya ke India setelah ia kembali ke bumi bertepatan
dengan perayaan Ganesh (perayaan agama Hindu).
Link Counter :
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalpana_Chawla
http://uni-object.blogspot.com/2015/06/universal-menjawab-kebohongan-cerita.html
https://www.kompasiana.com/novus/550d86b9a33311d81a2e3d11/sunita-williams-ceritahoax-di-samping-kepul-kopi
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3. Minum kopi campur durian berbahaya

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook postingan yang diunggah oleh akun Eka Kapia Lnd yang
memberikan keterangan salah seorang tewas setelah mengkonsumsi buah durian, duku dan
minum kopi serta multivitamin.
Faktanya minum kopi sesudah menikmati durian atau bahkan disaat bersamaan konsumsi
durian sah-sah saja, boleh karena hal ini bukanlah hal yang mematikan. Pernyataan ini
diungkapkan oleh seorang dokter gizi bernama Inge Permadhi. Hanya saja, tentu menikmati
kopi sesudah makan durian dinyatakan aman apabila orang yang mengonsumsinya dalam
keadaan sehat.
Link Counter :
http://manado.tribunnews.com/2019/02/07/viral-pria-di-tondano-ini-meninggal-dunia-setelahmakan-buah-durian-kok-bisa?page=all
https://halosehat.com/makanan/buah-berbahaya/bolehkah-minum-kopi-setelah-makan-durian
http://blog.duniamasak.com/kopi-dan-durian/
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Hoaks

4. Facebook Lite lagi di hack

Penjelasan :
Beredar informasi di Facebook yang menyatakan pengguna Facebook yang mengklik link
yang berbunyi "Klik ini jika Anda membenci kanker" bisa jadi mendapatkan kejutan yang tidak
menyenangkan.
Faktanya link seperti gambar itu tidak berpengaruh apa-apa dan hanya digunakan untuk
mengumpulkan "like" yang akan dijual. Begitu telah mengumpulkan banyak "like", halaman itu
kemudian dijual untuk mendapatkan uang kepada para pelaku bisnis agar mereka terlihat
populer.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/tekno/read/447605/bisnis-gelap-di-balik-like-di-facebook
https://www.facebook.com/help/1674717642789671?
helpref=search&sr=2&query=penipuan&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/588600378139168
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5. KPU di Medan Mencuri Start Mencoblos 01, Dipergoki Warga
Pendukung 02

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan suasana ricuh di sebuah kantor
KPU. Dalam kericuhan tersebut, nampak massa mengangkat amplop berisi surat suara yang
berada di ruangan tersebut. Video itu kemudian diberi narasi sebagai kericuhan yang
disebabkan KPU Medan yang melakukan kecurangan dengan mencuri start untuk mencoblos
01 pada kartu suara. Kemudian kejadian tersebut dipergoki oleh warga pendukung 02, yang
akhirnya menyebabkan KPU Medan digeruduk warga. Kecurangan ini dinilai sudah dimulai
oleh pendukung Jokowi. Penyebar video ini juga menghimbau agar masyarakat lebih teliti di
KPU wilayah masing-masing.
Berdasarkan penelusuran, video tersebut bukan terjadi di KPU Medan melainkan di KPU
Tapanuli Utara. Kericuhan tersebut juga tidak disebabkan oleh kecurangan KPU yang mencuri
start untuk mencoblos capres-cawapres 01, melainkan tentang massa yang menyebut
adanya dugaan kecurangan terkait pelaksanaan pemilihan bupati pada tahun 2018 lalu.
Seperti dilansir dari Tribunnews, Komisioner KPU Sumatera Utara Iskandar Zulkarnain
menyebutkan bahwa KPU Tapanuli Utara ketika itu dikuasai massa setelah terjadinya aksi
protes yang diakibatkan oleh beredarnya isu mengenai adanya kecurangan saat proses
penyerahan kotak suara berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK. Iskandar
mengatakan bahwa saat itu kotak suara yang sudah disegel terpaksa dibuka kembali karena
formulir C1 berhologram ternyata belum dimasukkan dalam kotak berisi surat suara dan data
rekapitulasi perolehan suara dari TPS. Adapun video tersebut kemudian ditambahkan narasi
yang memelintir fakta yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan disinformasi.
Link Counter:
http://medan.tribunnews.com/2018/06/29/inilah-fakta-fakta-pemilihan-bupati-tapanuli-utaradisebut-curang-hingga-terjadi-kerusuhan
http://medan.tribunnews.com/2018/06/28/ngeri-pilkada-taput-rusuh-hingga-kantor-kpudikuasai-warga
https://daerah.sindonews.com/read/1317437/191/keamanan-lemah-massa-kuasai-kantor-kputaput-1530258754
https://www.youtube.com/watch?v=yP9ifMFFSuM
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6. Kerjasama Tiongkok dengan Uni Emirat Arab dlm pembuatan rel
kereta api cepat

Disinforma
si

Penjelasan:
Telah beredar postingan di meda sosial facebook yang berisi “Beginilah caranya china
menghancurkan dunia. Kerjasama Tiongkok dgn Uni Emirat Arab dlm pembuatan rel kereta
api cepat, namun dimanfaatkan sekaligus utk mengekspor jutaan butir ekstasi yg diisikan
dalam bbrp spare part utk konstruksi kereta api cepat tsb…, Persis sama dg cara mereka
ketika mengirimkan tiang2 pancang ke Indonesia yang berisikan pil2 setan tsb… Bisa2 satu
negara “on” sepanjang tahun….Waspadalah kerjasama dengan negeri komunis tsb…. Lihat
video dibawah ini dan kita akan tercengang dg usaha gigih mereka yg sangat rapi….”
Faktanya video tersebut tidaklah benar karena dalam video tersebut bukan berasal dari
Tiongkok ke Uni Emirat Arab (UEA) tapi dari Turki ke Kuwait. Dan hal ini tidak ada kaitannya
sama sekali dengan kerjasama Pembuatan Rel Kereta Cepat dan video tersebut merupakan
rekaman kasus penyelundupan pil captagon bukan ekstasi senilai KWD 25 (dinar Kuwait).
Dikutip dari Kuwait Times, penggagalan dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Pejabat
setempat, Jenderal Sulaiman Al Fahd, mengungkapkan bahwa pil captagon itu berjumlah
sekitar 10 juta butir. Nilainya mencapai KWD 25 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Pil-pil tersebut
disembunyikan di wadah bahan pembersih. Jadi, bukan diselundupkan di spare part proyek
kereta api. Pengirim pil itu juga bukan dari Tiongkok. Drug Control General Departemen
(DCGD) Kuwait menduga barang tersebut berasal dari Turki. Barang itu dikirim untuk seorang
warga Syria. Pil Captagon merupakn pil terlarang obat ini menciptakan perasaan euforia pada
penenggaknya, membuat tentara ISIS mampu tidak tidur berhari-hari, tidak memiliki rasa
takut, dan tidak gemetar ketika membunuh.
Link Counter:
https://news.kuwaittimes.net/website/captagon-pills-worth-kd-25-mln-seized-interior-ministry/
http://www.radarcirebon.com/penyelundupan-pil-captagon-ke-kuwait-bukan-ekstasi-keuea.html
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7. Kades Hingga Gubernur Tidak Boleh Netral, Harus Turuti
Kemauan Pak Jokowi

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah “portal berita” beralamatkan tribuninf0.blogspot.com memposting sebuah berita
mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan judul yang
mencengangkan. Mendagri disebut-sebut berkata bahwa kades hingga gubernur tidak boleh
netral, dan harus menuruti kemauan dari Pak Jokowi. Berita dengan judul tersebut saat ini
tengah beredar luas dalam bentuk gambar hasil tangkapan layar.
Adapun berita mengenai Mendagri dari tribuninf0.blogspot.com ini merupakan jiplakan dari
berita yang dimuat oleh detik.com. Judul yang ditampilkan pada tribuninf0.blogspot.com
merupakan judul yang dimodifikasi. Tidak ada pernyataan dari Mendagri yang mengatakan
bahwa kades hingga gubernur tidak boleh netral, harus turuti kemauan Pak Jokowi.
Pernyataan asli dari Mendagri adalah melarang para aparatur sipil negara (ASN) bersikap
netral jelang Pilpres 2019. ASN diwajibkan tetap tegak lurus dengan pemimpinnya. Saat
dikonfirmasi ulang terkait pernyataan tersebut seperti dikutip dari detik.com, Mendagri
menyebut bahwa sebagai birokrasi memang harus taat kepada siapa yang memimpinnya
dalam tugas di pemerintahan. "Birokrasi harus mendukung, menjabarkan, menginformasikan
kepada masyarakat apa yang jadi program presiden, gubernur, bupati. Tidak boleh mendua,"
jelasnya.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4450872/mendagri-asn-jangan-netral-sampaikanprogram-pak-jokowi
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8. LGBT dan Aborsi Dilegalkan

Hoaks/Disinfor
masi

Penjelasan:
Pada laman salah satu akun media sosial facebook memposting sebuah konten berupa
capture
gambar
media
online
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/02/19/pn65zp383
dengan caption
"(Aborsi Sudah Legal)Kabar gembira untuk para sobat Zina dan Feminist Laknat" dan juga
diberikan narasi "LGBT sudah diperbolehkan atau dilegalkan. lalu aborsipun sudah dilayani
pemerintah. apa memang tujuan penguasa ini ingin menghancurkan nehgara ini? atau ini
bukti kecintaannya terhadap NKRI harga mati?"
Faktanya LGBT Tidak dilegalkan di Indonesia, adapun layanan aborsi yang sedang disiapkan
pemerintah yaitu Untuk menyediakan layanan aborsi aman yang dikecualikan oleh undangundang. Penyelenggaraan pelayanan aborsi diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi
Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, pada pelaksanaannya
pasien layanan aborsi juga harus memalui beberapa tahapan salah satunya proses
pembuktian sesuai 34 ayat 2 yaitu:
a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan
dokter.
b. keterangan penyidik,psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
Link Counter:
https://nasional.tempo.co/read/1057953/dpr-dan-mui-sepakat-lgbt-dipidana-dalam-rkuhp
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/02/19/pn65zp383
https://www.liputan6.com/health/read/2093401/alasan-aborsi-dilegalkan-untuk-2-kasuskhusus
https://tirto.id/kemenkes-siapkan-layanan-aborsi-aman-sesuai-aturan-dhlS
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9. Pupuk Berlogo Palu Arit

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial yang menginformasikan untuk berwaspada karena petani
lombok telah menemukan pupuk berlogo palu arit atau diduga seperti lambang PKI.
Postingan tersebut juga mengutip artikel dari Nusantarasatu.net.
Dilansir dari Suarantb.com Kasdim Mayor CZI Edi Gustaman didampingi Komandan Unit Intel
Lettu Abdul Wahab mengakui bahwa peredaran pupuk non subsidi yang diduga
mencantumkan lambang palu arit ini ramai di media sosial. Bedasarkan penelusuran, hasil
dari identifikasi logo dalam kemasan pupuk tersebut adalah logo larangan untuk menggancu
karung pupuk. Memang, logo gancu yang digunakan dalam karung tersebut tampak seperti
bentuk arit yang kemudian diberikan tanda silang, sehingga diduga persis menyerupai palu
arit, Namun Aparat TNI segera mengambil sikap terhadap persoalan tersebut karena tidak
ingin ada penafsiran negatif dari masyarakat.
Link Counter:
https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2017/01/19781/tni.identifikasi.pupuk.berlogo.lar
angan.gancu.yang.dikira.simbol.palu.arit/
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Hoaks

10. Langkah-langkah menghilangkan virus diakun Facebook

Penjelasan:
Sebuah halaman facebook
https://www.facebook.com/1992746681016032/photos/a.1992750834348950/2085305441760
155 memposting pemberitaan bahwa facebook lite dihack, dengan menuliskan narasi "INFO.
FB LITE LAGI DI HACK,
JIKA FB LITE ANDA SAAT BUKA PROFIL ORANG LAIN DAN MUNCUL FOTO PROFIL
ANDA SENDIRI, BERARTI FB ANDA TERKENA VIRUS, CARA MENGHILANGKANNYA
IKUTI LANGKAH BERIKUT"
Faktanya Tidak diketemukan sumber kredibel yang menerangkan terkait terjadinya kasus
peretasan/Hack Media sosial facebook dan halaman facebook https://www.facebook.com/FBLITE-1992746681016032/ bukan sumber kredibel juga tidak terverifikasi. Diduga konten
sengaja diposting untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/tekno/read/447605/bisnis-gelap-di-balik-like-di-facebook
https://www.facebook.com/FacebookIndonesia/?brand_redir=20531316728
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11. Tanaman dewa petir (Lei Gong Teng) ampuh mengobati
Kanker

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar informasi mengenai manfaat dari sebuah tanaman dalam menyembuhkan
Kanker. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman Dewa Petir atau dalam bahasa Cina biasa
disebut dengan Lei Gong Teng. Isu yang beredar menyebutkan bahwa tanaman ini ampuh
menyembuhkan Kanker dan Obesitas.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi mengenai manfaat tanaman Lei Gong
Teng ini adalah salah. Obat herbal Lei Gong Teng ini justru mempunyai dampak buruk setelah
dikonsumsi. Dilansir dari gov.uk menyebutkan bahwa "Kami menyarankan konsumen untuk
tidak menggunakan produk herbal tanpa izin yang mengandung bahan herbal lei gong teng
(tripterygium wilfordii, juga dikenal sebagai Thunder God Vine atau Seven-step vine) karena
kekhawatiran tentang efek samping serius pada kesuburan dan pada hati, ginjal, sistem
kekebalan tubuh, darah, dan jantung.". Hal terkait pun didukung oleh temuan pada situs
Asosiasi Halenik Obat Cina (ESRC) yang menyebutkan bahwa ramuan Lei Gong Teng
beracun. Jika digunakan tanpa pengawasan dosis tertentu dan tidak tepat, efek samping
seperti pusing, perdarahan, gangguan pencernaan, gagal ginjal.(eski.gr)
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa informasi mengenai manfaat
dari tanaman Dewa Petir (Lei Gong Teng) yang ampuh mengobati Kanker adalah salah.
Link Counter:
http://eski.gr/news.php?id=9
https://www.gov.uk/drug-safety-update/traditional-chinese-medicines-containing-lei-gong-tengtripterygium-wilfordii
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12. Minum Air Kemasan Yang Ditinggal di Dalam Mobil Sangat
Berbahaya

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial pada platform facebook postingan yang diunggah
oleh akun Rusdy-mr Pelengkap Busana Adibusana yang memberikan informasi soal bahaya
minum air kemasan yang disimpan di dalam mobil. Dikabarkan bahwa minum air kemasan
yang ditinggal di dalam mobil sangat berbahaya untuk kesehatan hingga menimbulkan
penyakit kanker.
Setelah dilakukan penelusuran faktanya dilansir dari helth.detik.com dr Andhika rahman
SpPD mengatakan kalau berita tersebut tidak benar. Berita tersebut harus di uji lagi
kebenarannya. Kanker juga tidak semudah itu bisa muncul. Bagaimanapun, radikal bebas
merupakan salah satu faktor penyebab kanker pada manusia, tetapi jika tidak memiliki gen
yang merupakan satu penyebab kanker, kanker tidak akan mudah terjadi.Penyebab kanker
selain genetika yaitu lingkungan. Selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
juga memastikan kalau informasi tersebut tidak benar. Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) mengklarifikasi bahwa dioxin atau senyawa kimia beracun tidak dapat dihasilkan dari
kemasan plastik yang terpapar panas di dalam mobil atau plastik yang dibekukan.
Link Counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/bpom-tidak-benar-air-kemasan-yang-ditinggal-didalam-mobil-berbahaya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2201574/air-dalam-botol-plastik-yang-disimpandi-mobil-bisa-picu-kanker-itu-hoax
http://www.radarcirebon.com/kanker-minum-air-yang-tertinggal-di-mobil-hoax.html
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13. Coklat Cadbury disuntikan darah yang terinfeksi HIV

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah pesan di media sosial yang memuat berita mengenai ditangkapnya
pelaku penyebaran penyakit HIV melalui produk cokelat Cadbury yang disuntikan dengan
darah yang terinfeksi. Dinarasikan bahwa pelaku adalah pegawai di pabrik penghasil produk
tersebut dan kabar tersebut telah disiarkan di BBC News beberapa hari lalu.
Hasil penelusuran mengenai hal tersebut, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah
tidak benar. Penelusuran dari Google Image, ditemukan foto yang sama dengan foto pria di
dalam pesan tersebut. Foto tersebut merupakan foto anggota sekte Boko Haram yang
dituding melakukan aksi peledakan bom di Nigeria. Kemudian terkait fakta lain mengenai
penyebaran HIV, penyebaran HIV/AIDS sangat terbatas, tidak bisa begitu saja melalui
makanan dalam kemasan. Dilansir dari situs hoax-slayer.net, menyebutkan bahwa "Pusat
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang berbasis di AS mencatat bahwa mereka tidak
pernah menerima laporan infeksi HIV yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi.
CDC juga menunjukkan bahwa seseorang tidak akan terinfeksi walaupun mereka
mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung darah yang terinfeksi HIV".
Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipastikan bahwa informasi mengenai penyebaran HIV
melalui cokelat Cadbury adalah tidak benar.
Link Counter:
https://www.hoax-slayer.net/hoax-infected-blood-added-cadbury-products/
http://www.radarcirebon.com/kabar-penyebaran-hiv-lewat-cokelat-bohong.html
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Laporan Isu Hoaks 4 Maret 2019

1. Cinta Laura dukung Prabowo #2019gantipresiden

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah Artikel berupa potongan foto Cinta Laura memakai kaos
#2019gantipresiden di sebelah dadanya seakan-akan Cinta Laura telah mendukung
Prabowo.
Faktanya adalah foto tersebut telah mengalami pengeditan. Cinta Laura sebenarnya
malah seorang pendukung Jokowi sesuai dengan yang telah di kutip dari beberapa media
seperti detik.com dll.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/2615659/cinta-laura-korbankan-iklan-besar-demi-dukungjokowi-di-acara-debat
https://fajar.co.id/2018/05/27/tagar-2019gantipresiden-di-kaos-cinta-laura-ternyata-editan/
https://www.merdeka.com/peristiwa/bawa-kue-ulang-tahun-ke-lokasi-debat-cinta-lauradukung-jokowi.html
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2. Meme 1 Maret Hari Poligami Nasional

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial sejumlah poster berisi lambang dan foto pimpinan PKS yang
menyebut tanggal 1 Maret sebagai Hari Poligami Nasional.
PKS pun angkat bicara soal adanya isu tersebut.
"Beredar gambar hoax dengan konten PKS pada tanggal 1 Maret 2019 yang beriksi
konten fitnah. PKS tidak pernah merilis atau memproduksi atau mempublikasi konten ini,"
tulis PKS dalam situs art.pks.id Minggu (3/3/2019).
PKS menyatakan bakal melaporkan tindakan tersebut karena mencederai citra partai.
Menurut PKS, penyalahgunaan identitas partai secara tak bertanggungjawab merugikan
institusi partai.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4451856/pks-meme-1-maret-hari-poligami-nasional-hoax
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3.Turis asing berkostum loreng

Hoaks / Disinformasi

Penjelasan :
Beredar gambar postingan di facebook yang menyatakan turis asing menggunakan
kostum loreng-loreng seperti seragam TNI.
Faktanya yang tampak sebagai foto Turis tersebut adalah pelajar SMP-SMA dari
Surabaya yg mengikuti Winter Camp di China.
Link Counter :
http://news.maranatha.edu/pengalaman-winter-camp-yang-tak-terlupakan/
https://www.facebook.com/ypkgloria/posts/httpsyoutubenj-wh5ttanasiswa-sma-kristengloria-1-mengikuti-winter-camp-to-chong/464650740325576/
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4. sejak kapan KA ini menuliskan huruf/bahasa China?

Hoaks / Disinformasi

Penjelasan :
Beredar gambar di media sosial terkait dengan adanya tulisan berbahasa / huruf Tiongkok
ditampilan / display kereta buatan KAI.
Faktanya bukan menggunakan bahasa Tiongkok, yang tertulis ditampilan / display adalah
"tidak ada data" karena tidak ada data dari operator sehingga yang ditampilkan adalah
standar (default), standar bahasa yang ditampilkan adalah bahasa Tiongkok karena
PIDS / perangkat buatan Tiongkok.
Link Counter :
https://www.facebook.com/MafindoID/posts/1392875174185450?_rdc=1&_rdr
https://bisnis.tempo.co/read/750811/inilah-keunggulan-kereta-k1-new-image-buatan-ptinka/full&view=ok
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/845744149091455/?_rdc=1&_rdr
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5. Kontak senjata antara prajurit TPNPB dan militer Indonesia
Kembali terjadi di kampung Parit Distrik Yal Kabupaten Nduga
Papua

Hoaks

Penjelasan:
Beredar isu yang viral di media sosial yang menyatakan bahwa telah terjadi kontak
tembak di Nduga antara aparat keamanan TNI/Polri dan gerombolan Kelompok Kriminal
Separatis Bersenjata (KKSB) dan menimbulkan jatuh korban di pihak aparat keamanan.
dalam informasi tersebut disebutkan juga bahwa KKSB telah melancarkan Serangan
Malam pada hari Selasa 26 Februari 2019 pukul 23.20 waktu Nduga.
Dalam hal ini telah terjadi kontak senjata di Distrik Yal Kabupaten Nduga, Papua antara
KKSB dengan Militer dan Polisi Indonesia. Kontak senjata antara KKSB dengan Militer
Indonesia berlanjut hingga pagi tanggal 27 Februari 2019.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi mengatakan, menanggapi isu
tersebut pihak TNI Polri telah melaksanakan pengecekan langsung di lapangan dan
menyatakan bahwa info tentang kontak tembak tersebut adalah hoaks dan tidak
mendasar.
"Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Rabu 27 Februari bertempat di Kampung Yal
Distrik Yal Kab Nduga, Papua, gerombolan separatis Pimpinan Egianus Kogoya telah
membakar 1 (satu) unit eksavator milik PT Istaka Karya yang sudah tidak beroperasi lagi
(rusak) yang dilakukan oleh kelompok KKSB. Sebelum melakukan pembakaran eksavator
milik PT Istaka Karya, kelompok KKSB tersebut melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua)
kali. Dalam aksi tersebut sama sekali tidak terjadi kontak tembak apalagi sampai jatuh
korban," kata Kapendam, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis
(28/2/2019).
Isu ini, kata Kapendam, sengaja digulirkan oleh gerombolan separatis Nduga untuk
menciptakan teror kepada masyarakat.
Link Counter:
https://daerah.sindonews.com/read/1382841/174/terdesak-opm-tebar-teror-isu-hoax-dinduga-1551347537
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6. Saat Ini Kondisi Psikis Anggota Polisi Cenderung Paranoid
Karena Trauma dan Bisa Langsung Menembak"

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di platfrom Whatsapp yang berisi "Mohon izin mengingatkan
terkait dengan situasi saat ini. Mohon ditekankan kepada sanak famili jika ada razia polisi
jangan sampai kabur seandainya ada ketidaklengkapan. Karena hal ini sangat berbahaya
mengingat saat ini kondisi psikis anggota polisi cenderung paranoid karena trauma. Dan
bisa langsung menembak. Demikian semoga bermanfaat".
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal, bunyi
informasi tersebut tidak benar. Polisi tidak akan melakukan penembakan hanya karena
seorang kabur saat razia. Berita itu tidak benar dan itu Hoaks. Karena anggota polisi
harus tetap siaga dan mana mungkin orang kabur ditembak saat dikonfirmasi
Kompas.com, Rabu siang.
Divisi Humas Polri juga gencar untuk mengingatkan masyarakat untuk memfilter informasi
yang diterima dan tidak mudah dipercaya.
Link Counter
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/16/14500041/pesan-berantai-polisi-bisalangsung-tembak-hoaks
http://jateng.tribunnews.com/2018/05/16/polri-tegaskan-adanya-pesan-berantai-polisibisa-langsung-tembak-hoaks
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7. Ustadz Yusuf Mansur: Sebutan “Kafir” Adalah Sebuah
Hinaan, Bisa Dipidanakan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar hasil tangkapan layar dari sebuah
website bernama tribuninf0.blogspot.com. Gambar tersebut menampilkan sebuah artikel
berjudul “Ustadz Yusuf Mansur: Sebutan “Kafir Adalah Sebuah Hinaan, Bisa
Dipidanakan”. Artikel tersebut apabila ditinjau dari sumbernya berisikan pembahasan
mengenai kafir serta tanggapan dari Ustadz Yusuf Mansur yang berpesan bahwa kafir
adalah sebuah hinaan dan bisa dipidanakan serta perintah untuk merangkul mereka yang
berbeda. Gambar hasil tangkapan layar tersebut kemudian diberi caption “USTAD
LULUSAN PEREMAN… SUDAH KENA VIRUS CEBONG 01… HALAL JADI HARAM…
HARAM JADI HALAL… DALIL PAKAI NAFSU SESAT MEYESATKAN… JAUH DARI
TUNTUNAN ALQURAN”.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya pernyataan dari Ustadz Yusuf Mansur
seperti yang dituliskan pada judul artikel tersebut. Artikel dari tribuninf0.blogspot.com
tersebut juga diketahui mengambil pernyataan-pernyataan pihak lain yang diklaim sebagai
pernyataan dari Ustadz Yusuf Mansur. Pada artikel, terdapat kutipan ujaran “Bukankan
agama meminta kita, seperti Buya Hamka katakan, untuk mendekatkan sesama kita yang
berbeda” serta “Apa perlunya di tengah kemajemukan dan keragaman kita mengatakan
pihak lain kafir, sesuatu yang menimbulkan mudarat, sebaiknya merangkul dan
mengayomi mereka yang berbeda”. Kedua pernyataan ini diklaim oleh
tribuninf0.blogspot.com sebagai pernyataan dari Ustadz Yusuf Mansur. Faktanya,
pernyataan tersebut adalah pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat
menghadiri Pengkajian Ramadhan PP Muhammadiyah pada tahun 2017 silam seperti
dikutip dari Republika.co.id.
Link Counter:
https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/06/06/or3owz328cara-menteri-agama-jelaskan-makna-kata-kafir
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8. Neng Grace Natalie, Jangan Buat2 Sensasi Neng!!

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun media sosial memposting gambar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
(PSI) Grace Natalie mengenakan baju PSI bertuliskan “Gembok Aku Donk” sambil
memegang gembok. Gambar tersebut kemudian ditambahkan caption “Ne cewek Minta Di
"GEMBOK" atau Di "GARUK" ya ! Neng Grace natalie,Aku tetap IstiQomah Neng, Ke
PRABOWO SANDI . Jangan Buat2 Sensasi neng !!”. Postingan ini kemudian ramai
menuai komentar bernada miring kepada Grace Natalie.
Adapun gambar tersebut merupakan gambar hasil modifikasi dari wujud sebenarnya.
Pada gambar asli yang ditemukan dari detik.com, Grace Natalie tidak mengenakan baju
bertuliskan “Gembok Aku Donk” melainkan “Aku Gak Mau Dimadu”. Foto Grace Natalie
bersama gembok tersebut diketahui adalah acara pemasangan gembok di Monumen
Gembok Kejujuran Lapangan Gulun, Kota Madiun sebagai bagian dari acara Solidarity
Tour Jawa Timur.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4402715/lawan-korupsi-psi-pasang-gembok-di-monumengembok-kejujuran-madiun
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9. PKI akan membentuk Republik China-Indonesia, kami punya
data lengkap.

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang menuliskan bahwa PKI akan membentuk Republik
China-Indonesia, kami punya data lengkap pada platform facebook atas nama Umar bin
khattab.
Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut hal tersebut tidak akan mungkin dapat terjadi di
Indonesia karena PKI secara teoritik tidak mungkin bangkit kembali, tidak ada prasyarat
yang terpenuhi dengan ideologi transnasional yang mereka anut, tidak ada lagi rujukan
yang bisa membuat PKI berdiri kembali,apalagi sampai membentuk republik baru.
Sejarawan LIPI, Asvi Marwan Adam mengatakan "(Isu kebangkitan PKI) omong kosong,
ideologi komunisme dan marxisme dilarang di Indonesia. PKI dibubarkan sejak 1966 dan
tak pernah bangkit lagi.
ditambah dengan statment panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memastikan
sudah tidak ada lagi kelompok PKI , "Nggak ada, PKI itu sudah bubar. Partai komunis itu
sudah bubar sama TAP MPR," kata Hadi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa
Tengah, Selasa (20/3/2018).
hal tersebut dikutip dari laman berita bbc.com pada 21/03/2018.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/tekno/read/3563371/hacker-ambil-alih-akun-medsos-untuksebar-video-porno-ternyata-hoaks
https://www.hoaxes.id/2018/01/pesan-berantai-hacker-menginvasi-facebook-hoax.htm
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10. "Hacker Ambil Alih Akun Medsos Untuk Sebar Video Porno"

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di platfrom media Facebook yang memberitahu bahwa "Metro Tv
baru saja mengeluarkan berita bahwa hacker sudah mulai masuk ke Facebook,Bbm dan
WA. Mereka menempatkan video seks/porno memakai nama anda pada teman anda,
tanpa anda mengantahuinya. Anda tidak dapat melihatnya, namun orang lain bisa
melihatnya seolah olah anda yg mempublikasikannya. Jadi, jika anda menerima suatu
video ( barangkali atas nama saya), maka itu bukan saya!!” begitu bunyi pesan tersebut.
Postingan berantai tersebut termasuk Hoaks menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
(Mafindo) lewat akun resmi Twitternya @TurnBackHoax, pesan berantai atau informasi
tersebut adalah Hoaks lama yang dipublikasi kembali. Pesan Hoaks itu terkait dengan
pesan resmi yang dirilis oleh Facebook pada akhir tahun 2011. Saat itu pihak Facebook
memperingatkan bagi para penggunanya bahwa ada celah serangan spam yang
menyebabkan penggunanya melihat gambar-gambar pornografi di di beranda teman yang
dapat mengganggu anda.
Mafindo menjelaskan Peretas(Hacker) yang diklaim bisa mengambil alih akun Facebook,
tidak bisa begitu saja mengambil sebuah akun. Yang bisa dilakukan adalah membuat
akun palsu, atau menjebak pemilik akun untuk melakukan beberapa kegiatan yang
menyebabkan akun mereka bisa diakses tutur Mafindo dalam keterangan resminya.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/tekno/read/3563371/hacker-ambil-alih-akun-medsos-untuksebar-video-porno-ternyata-hoaks
https://www.hoaxes.id/2018/01/pesan-berantai-hacker-menginvasi-facebook-hoax.html
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11. Bayi babi menyerupai manusia

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook yang menyajikan sebuah gambar bayi babi yang
menyerupai manusia bersama dengan induknya yang mana adalah seekor babi hutan.
Gambar ini telah viral di media sosial dengan disertai narasi yang beragam, mulai dari
kutukan manusia babi dan sebagainya.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa gambar yang digunakan adalah sebuah foto
yang berasal dari postingan Facebook dari akun pribadi Laira Maganuco, yang
merupakan seniman asal Italia yang membuat boneka silikon tersebut. Beliau juga
menjual karyanya pada situs etsy.com, dimana beberapa foto terkait diambil dari situs
tersebut. Laira sengaja menaruh karyanya itu di dekat induk babi. Bahkan, dia menaruh
rerumputan agar terlihat alami dan hasil karyanya itu tampak nyata seperti seekor bayi
babi yang baru dilahirkan.
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa informasi terkait gambar
bayi babi menyerupai manusia adalah tidak benar.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1059482-fakta-heboh-kelahiran-babi-miripmanusia-dan-drakula
https://www.dream.co.id/unik/heboh-babi-melahirkan-manusia-ternyata-hoaks180731t.html
https://www.etsy.com/au/listing/617459728/?show_sold_out_detail=1
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12. PDIP : PAK JOKOWI SELALU PUASA SENIN KAMIS,
DITAMBAH TADARUS DAN TARAWIH TIAP MALAM

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar isu pada laman situs asiasatu.online yang menyajikan berita dengan tajuk
"PDIP : PAK JOKOWI SELALU PUASA SENIN KAMIS, DITAMBAH TADARUS DAN
TARAWIH TIAP MALAM". Isu tersebut telah banyak dibagikan di media sosial Facebook
dan banyak postingan yang disertai dengan keterangan yang salah.
Setelah ditelusuri, isu yang disajikan oleh situs asiasatu.online adalah hasil suntingan dari
cnnindonesia.com yang narasinya telah diubah sehingga menyebabkan disinformasi.
Pada laman asiasatu.online disebutkan "(Jokowi) kerjanya mulai subuh sampai malam,
makannya sering telat dan puasa Senin-Kamisnya enggak putus. Ditambah tadarus dan
tarawih tiap malam. Saya pikir sesuatu yang menabok kita semua yang setiap hari
ngomong takbir-takbir, tapi ternyata ditunjukkan oleh Jokowi. Enggak pernah ngomong
tentang simbol agama, tapi spiritualitas dia jauh melebih dari religiusitas kita," kata Eva
saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di salah satu restoran di kawasan Cikini,
Jakarta Pusat, Kamis.
Sedangkan isi berita asli dari cnnindonesia.com menyatakan bahwa "(Jokowi) kerjanya
mulai subuh sampai malam, makannya sering telat dan puasa Senin-Kamisnya enggak
putus. Saya pikir sesuatu yang menabok kita semua yang setiap hari ngomong takbirtakbir, tapi ternyata ditunjukkan oleh Jokowi. Enggak pernah ngomong tentang simbol
agama, tapi spiritualitas dia jauh melebih dari religiusitas kita," kata Eva saat menjadi
pembicara dalam sebuah diskusi di salah satu restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat,
Kamis (18/10).
Berdasarkan temuan diatas, maka dapat dipastikan bahwa isu yang diposting oleh situs
asiasatu.online adalah disinformasi.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181018174030-32-339607/pdip-banggakankeimanan-jokowi-yang-rajin-puasa-senin-kamis
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13. Ular mati karna makan wajan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pada laman facebook sebuah postingan yang memuat gambar mirip ular dengan
narasi "kejadian langka. Seekor ular mati krn salah makan. Dikira penyu/Kura2. Ternyata
yg dimakan adalah wajan".
Faktanya gambar yang mirip ular tersebut merupakan karya seni patung yang menyerupai
ular memakan kura-kura dan bukan seekor ular asli, Gambar tersebut pertama kali
diedarkan oleh sebuah stasiun televisi Thailand yang diupload di Facebook pada tahun
2014.
Link Counter :
https://www.guokr.com/post/591623/focus/1973525952/
https://www.liputan6.com/global/read/2266920/foto-ular-piton-telan-wajan-hebohkanmedia-sosial
https://news.okezone.com/read/2014/05/20/214/987688/seekor-ular-mampu-telan-wajan
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14. Kolang-Kaling dapat Mengobati Diabetes

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di sosial media info kesehatan tentang buah kolang-kaling dapat menyembuhkan
penyakit diabetes. Dalam postingan tersebut menyebutkan bahwa kolang kaling dapat
menstimulasi tubuh memproduksi insulin pada penderita diabetes. Sehingga menurut
postingan tersebut kolang-kaling bermanfaat menjaga kadar gula tetap stabil.
Adapun faktanya, dilansir dari detikhealth.com Mochamad Aldis Rusliadi SKM sebagai
seorang ahli gizi menjelaskan bahwasannya kolang kaling bukanlah obat diabetes yang
menurunkan gula hanya saja sebagai opsi healthier choice buat diabetes. Aldis
melanjutkan, karena kolang-kaling tinggi serat maka tidak lantas menaikan gula darah
secara drastis jadi aman dikonsumsi untuk orang yang mempunyai penyakit diabetes
tetapi dengan catatan pengolahannya tidak untuk minuman tinggi gula.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3524670/kolang-kaling-bisa-obati-diabetes-inikata-ahli-gizi
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Laporan Isu Hoaks 5 Maret 2019

1. LRT di Indonesia lebih mahal dari negara lain

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah pertanyaan apakah benar pembangunan LRT di Indonesia lebih
mahal dari Negara lain ?
Faktanya LRT yang dibangun terdiri atas tiga relasi dengan biaya Rp513,79 miliar per
kilometer. Sementara konstruksi LRT Kelana Jaya di Malaysia mencapai Rp817 miliar per
kilometer. Selain itu jika dibandingkan dengan LRT Lahore di Pakistan jauh lebih tinggi
lagi karena menghabiskan biaya sebesar Rp797 miliar per kilometer. Selanjutnya jika
dibandingkan LRT di Manila Line 7 lebih mahal lagi karena menghabiskan biaya sekitar
Rp903 miliar per kilometer.
Link Counter :
https://economy.okezone.com/read/2019/02/18/320/2019795/prabowo-sebut-lrt-diindonesia-lebih-mahal-dari-negara-lain-cek-faktanya?
fbclid=IwAR37ssSumeOYqnKNbzMX1TlJ0FRd37Qye5YoeFFt0Q-Ls0X0Vu05KgUOOGE
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/20/051600326/menhub--lrt-kita-lebih-murahdari-malaysia-dan-singapura?
fbclid=IwAR3s_hYz22N5jfqBQivXt9Aa0maGGmxoK4X4MqTToPEEquBHQLuTwipFDHk
https://finance.detik.com/infografis/d-4079574/benarkah-biaya-proyek-lrt-di-ri-lebih-mahaldari-negara-lain?
fbclid=IwAR1LwQLqBAMoU1hRRrA2OvplTrD03jEdN9Z2HoVJN2YJbM1j3PKuyzgn8ww
http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/02/20/menhub-budi-karya-lrt-kita-lebih-murah-darimalaysia-dan-singapura?
fbclid=IwAR3S8rAbviUN28p4lVuxh163xarMJpdR3ka3WYedtrRf5rVDtGuEPrwK3jY

70

2. Program pemutihan pajak kendaraan di Jatim

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi tentang program pembebasan atau pemutihan sanksi pajak
kendaraan bermotor untuk warga Jawa Timur (Jatim).
Setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar. Menurut Kepala Badan
Pendapatan Daerah Jawa Timur, Boedi Prijo Soeprajitno membantah informasi yang
beredar tersebut. "Itu informasi hoaks, kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur
tidak pernah menyebar informasi tersebut," katanya saat dikonfirmasi.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/02/27/13094331/hoaks-informasi-programpemutihan-pajak-kendaraan-di-jatim?
fbclid=IwAR0UGG7Yv_pVGfWXzpAIACcfZ2KpNi8Tqb9JQiwt2Tof_TT2awzeqE6aaIU
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/25/02/2019/100-persen-hoax-pemutihanpajak-kendaraan-bermotor-1-maret-1-mei-2019?fbclid=IwAR3sR4Mj7QgcBiJjswXnATP7uRm75gi_RY4XtX9GhT-HbpERl6RvCdxkqY
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/845621452437058/?
fbclid=IwAR1YeOBWJsfED0oWIaGGghDE3dahdzSF9JbidjC9nMscCB9_5gENg2Obi0&_rdc=1&_rdr
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3. Hunian vertikal The Interlace diklaim sebagai Sport Center
Hambalang

Hoaks

Penjelasan :
Foto yang disebutkan sebagai “Hambalang jaman Now” oleh akun twitter @PurbaSr
diketahui tidak benar adanya. Foto Hambalang jaman Now yang disandingkan dengan
gambar mangkraknya pembangunan hambalang di era Presiden Soesilo Bambang
Yudhoyono (SBY) nyatanya merupakan hunian vertikal di Singapura.
Setelah ditelusuri melalui google image, hunian tersebut bernama The Interlace.
Merujuk pada theinterlace.com, bangunan dengan arsitektur unik itu didesain Ole
Scheeren.Desainnya keluar dari pakem standar apartemen di Singapura.
Link Counter :
https://www.archdaily.com/627887/the-interlace-oma-2?
fbclid=IwAR2yerDmRHb81795mCY66z0SsiJkTFfqP2zWPwQWrQ82kPLLJE4wgXH3ado
https://www.jpnn.com/news/hambalang-zaman-now-parah-nih?
page=1&fbclid=IwAR2b3ukVhBXCsdwXiYLkK_eEdUAvmFAhBmH_1sBUWP3yT2VlhT5Q
zj_8qdA
http://buro-os.com/the-interlace/?fbclid=IwAR3SSs_elDFkg1wKRL9XnWUfMYUdgeY9JBCrvUu7EmqDBXon1B4nBnvMoE
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4. Desain interior langit-langit Bandara Kertajati mirip lambang
iluminati

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook dengan akun bernama Rizky
Mujadid menuai kecaman. Pasalnya akun itu memposting sebuah foto beserta narasi
mengenai desain interior bandara Kertajati yang di klaim mirip dengan lambang iluminati.
Faktanya postingan di media sosial tersebut adalah sebuah tuduhan tanpa data fakta
yang jelas. Hal dapat dikategorikan sebagai Disinformasi dengan kecenderungan fitnah.
Pada kenyataanya, desain-desain yang diterapkan pada bandara Internasional Kertajati
Jawa Barat adalah kental dengan unsur budaya sunda. Desain langit-langit yang diklaim
mirip dengan simbol dajjal adalah simbolisasi Tari Merak yang merupakan salah satu
budaya Sunda
Link Counter :
https://infonawacita.com/ada-yang-menuduh-salah-satu-ikon-bandara-kertajati-sebagailambang-dajjal-padahal-itu-aplikasi-budaya-sunda/?
fbclid=IwAR3dOMQ8oi8aBuiEPQfya6zuV-fns8Hhex1e-BwyBk2OwBqi1Mrt_Q6cAEo
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5. Informasi valid dari BIN

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp terkait dengan informasi yang mengatasnamakan
dari BIN, yang memberikan informasi palsu terkait dengan TKA asing yang akan masuk
Indonesia pada awal bulan maret.
Faktanya informasi ini tidak valid karena tidak menyertakan informasi ke sumber yang
jelas.
Link Counter :
https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/848934825439054/
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6. Waspada,Botol Air Minum Di Dalam Mobil Bisa Memicu
Ledakan

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di sosial media pada platform facebook, postingan tersebut
berasal dari sebuah portal media online. Dalam postingan tersebut berisi "Waspada, botol
air minum di dalam mobil bisa memicu ledakan". Ternyata kebiasaan menyimpan botol
berisi air di dalam mobil ini tidak disarankan. Khususnya bila dilakukan pada siang hari
yang terik atau saat suhu tinggi maupun musim panas.
Setelah dilakukan penelusuran adapun faktanya, dilansir dari radarcirebon.com Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan kalau air mineral dalam botol tak mungkin
menyebabkan ledakan meskipun terjadi pemanasan di dalam mobil. Agus Haryono, Ketua
Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan kalau
informasi tersebut hoaks.Agus Haryono menjelaskan bahwa pemanasan yang terjadi
pada air mineral dalam botol ketika terpapar panas di dalam mobil paling hanya bersuhu
60 derajat Celsius. Kalaupun suhu air sangat panas, misalnya 100 derajat Celsius, tetap
sulit menimbulkan api. Yang ada hanya semburan air seperti steam panas.
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/air-mineral-meledak-saat-kepanasan-di-mobil.html
https://www.jpnn.com/news/air-mineral-meledak-saat-kepanasan-di-mobil?page=3
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7. Aku dan keluargaku sudah merakit BOM agar mati presiden
JOKO WIDODO anjing. Gereja siap-siap di BOM kristen babi
kafir.

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar dan disebarluaskan postingan facebook atas nama jariah sitorus yang
menuliskan bahwa dirinya telah merakit bom untuk presiden joko widodo, dan akan
mengebom gereja.
Setelah dilakukan penelusuran adapun faktanya, dilansir dari m.kaskus.co.id Jariah
Sitorus membantah perbuatannya tersebut. Dia mengaku tidak membuat postingan
tersebut di akun miliknya, tak hanya itu, Jariah juga bersumpah tidak pernah
menyebarluaskan kalimat ancaman terhadap presiden dan agama Kristen lewat akun
media sosialnya. Adapun Haris, suaminya, sudah melakukan pengaduan ke Polrestabes
Medan sebelumnya. Haris sudah melapor polisi bahwa telepon genggam dan juga akun
istrinya sudah diretas oleh orang lain.
Kasubdit II/Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut,
AKBP Suprayogi mengatakan "Menurut keterangan mereka, handphone-nya di-hack. Dan
mereka sudah membuat laporan di Polrestabes Medan,"
Link Counter :
https://m.kaskus.co.id/forum/post_context/5bc77da91a99751c368b456a/?
ref=postlist&med=postmenu
http://medan.tribunnews.com/2018/10/17/ancam-presiden-jokowi-pakai-bom-polda-sumutperiksa-pemilik-akun-facebook-ini
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8. Gus Sholah akan hadiri Deklarasi Barisan Kyai dan Santri
Nahdliyin dukung 02

Hoaks

Penjelasan : Beredar sebuah foto surat yang mengatasnamakan Barisan Kiai dan Santri
Nahdliyin Pasuruan akan mengadakan acara Gerakan Hizib Indonesia dan Deklarasi
Dukungan Prabowo-Sandi pada 08 Maret 2019 di Pondok Pesantren Tajul Muslimin
Pasuruan. Surat yang dipotret tanpa tanda tangan, hanya dibubuhi stempel itu,
mencantumkan nama Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid atau Gus
Sholah dalam daftar kiai yang hadir. Namun faktanya, dilansir melalui
tebuireng.online.com, Gus Sholah membantah akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Bahkan adik Gus Dur ini mengaku tidak tahu menahu sama sekali soal acara itu. Asisten
Pribadi Gus Sholah, Ustadz Amin Zein juga membantah hal tersebut, bahkan pada
tanggal yang sama beliau telah memiliki agenda di Jakarta. Ustadz Amin Zein juga
menjelaskan, Gus Sholah beberapa kali sudah menjelaskan sikap netralnya.
Link Counter:
https://tebuireng.online/gus-sholah-bantah-hadiri-gerakan-hizib-nasional/?
fbclid=IwAR1ONGCPsQBfl-6Y8rCX-SujJdQLvnN0QFKMQd1P7aG6j8-4_uOdV_Wpuec
https://regional.kompas.com/read/2019/03/05/10001591/gus-sholah-bantah-bakal-hadirideklarasi-kiai-dukung-prabowo?fbclid=IwAR1_4o_1hm0Ji1dUDiI0sTnbK71Tpl1cm4uAgtWhm1kzLBZG9TzjIpbCZY
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9. BUKTI KECURANGAN JOKOWI BAGI SEMBAKO

Disinfomasi

Penjelasan: Telah beredar di media sosial facebook sebuah postingan dengan Narasi"
Beredar dimana mana jadi VIRAL video ini
Apa tindakan KPU dan Bawaslu??
?
Apakah begini tdk pakai Fasilitas Negara???
Dana darimana ini?
Acara apa ini?
Musim kampanye skrg..apakah hal ini ‘dibenarkan’??
Harus ada KLARIFIKASI dari ISTANA, KPU, BAWASLU
Rakyat BERHAK tau!!"
Setelah melakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa kegiatan bagi-bagi sembako
yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut sudah terjadi pada bulan 28 Juni
2016. Kedatangan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Kampung Pulo Geulis, RT
04/04, Kelurahan Lebak Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat,
Selasa (28/6/2016) membuat warga beramai-ramai ke luar rumah.
Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini untuk membagikan bantuan bingkisan
sembako kepada warga.
Sejak pukul 12.00 WIB, ratusan warga sudah mengantre di lokasi pembagian untuk
menerima bingkisan. Didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Jokowi pun
menyapa para warga sambil melambaikan tangan.
link Counter:
https://www.youtube.com/watch?
v=uscjEoDT3Ss&fbclid=IwAR0qO6FbeZTbnZqSt8FBmX0SPRIHtsXmb9rPmbDn5ZD3qIQ
Pgw5sKUxH0dQ
http://bogor.tribunnews.com/2016/06/28/ini-isi-bingkisan-yang-diberikan-presiden-jokowikepada-seribu-warga-kampung-pulo-geulis-bogor?
fbclid=IwAR1m7jwRmMGbGGkxkrmUx64LTsH3bZU66MJ4R7Ic3xBwUv3XJahpGb_w4V8
https://www.viva.co.id/berita/nasional/791297-jokowi-bagi-bagi-sembako-di-gang-sempit?
fbclid=IwAR21sDOXolGz2IDtU1YiauGWxr58zT3e-a-gGMmY_pFyl977260Aq6-O8SQ
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/04/08000091/pendaftaran-capres-cawapres2019-resmi-dibuka?
fbclid=IwAR1umdRIBUxjS0WNfl6bVFWYmCwLkIUfslYBye7hsuKkcXrXIuDxR8lPjQ8
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10. Pesan Panglima Gatot Nurmantyo soal rencana Cina Kuasai
Indonesia

Hoaks

Penjelasan : Sebuah pesan berantai yang mencatut nama Panglima TNI, Jenderal (Purn)
Gatot Nurmantyo beredar luas melalui Whatsapp dan Facebook. Pesan berantai tersebut
berkaitan dengan isu rencana Cina kuasai Indonesia. Pesan itu diawali dengan sebuah
klaim bahwa Panglima Gatot Nurmantyo mengfatakan kalo pun kita harus melawan atau
perang kita hanya bisa bertahan 3 hari saja. Indonesia sudah tidak bisa bayar hutang Ke
China, makanya Asset negara banyak dijual. Melalui akun resmi media sosialnya (IG),
Gatot Nurmantyo memberi klarifikasi dan menegaskan bahwa pesan berantai yang
mengatasnamakan dirinya yang beredar di grup-grup aplikasi chatting Whats App (WA)
adalah tidak benar atau kabar palsu (hoaks). Dalam postingan itu, ia juga meminta
masyarakat untuk berhenti sebarkan pesan-pesan ujaran kebencian seperti yang tertera
dalam pesan berantai itu.
Link Counter:
https://www.instagram.com/nurmantyo_gatot/?
utm_source=ig_profile_share&igshid=dx2twaa8p4uc
http://jambi.tribunnews.com/2019/03/05/gatot-nurmantyo-geram-namanya-dicatutperedaran-hoaks-pesan-berantai-rencana-china-kuasai-indonesia
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11. Alat Penyedot Sumbatan Untuk Pasien Jantung Koroner
di RSCM

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi di sosial media bagi para penderita penyakit jantung koroner dengan
narasi "Mulai hari ini di RSCM mulai dipraktekkan penyedotan plug (sumbatan) di
vena/saluran darah ke jantung, jd ngga pake ring atau bypass lagi. Semoga teknologi ini
membawa kabar gembira... khususnya bagi mereka yg dideteksi adanya sumbatan
tersebut. Jantung Koroner Tidak Selalu Harus Pasang Ring atau Operasi. Sehubungan
dgn banyaknya kasus penyempitan pembuluh darah terutama di jantung yg dirasakan
sebagai sesak napas atau napas terengah–engah atau cepat lelah (misalnya naik
tangga), bersama ini diinformasikan bahwa penanganan penyempitan pembuluh darah
tsb TIDAK SELALU hrs dilakukan dgn pemasangan ring (Stent) atau bahkan operasi by
pass. Mengenai kabar tersebut pihak pelayanan jantung terpadu RSCM memberikan
klarifikasi bahwa Alat seperti itu memang ada, namun untuk di Indonesia kami kurang tau
dimana. pihak RSCM menjelaskan, saat pasien mengalami penyumbatan oleh trombus
maka yang terbaik adalah segera dilakukan primary PCI dan tindakan tersebut alatnya
bermacam-macam dengan mekanisme yang beragam, ada yang jet seperti video itu dan
ada yang manual.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/3650866/klarifikasi-berita-viral-alat-penyedotsumbatan-untuk-pasien-jantung-koroner-di-rscm?fbclid=IwAR3V-MWkUlVOrKxpbwet30skXeg_0NrznN9y45aoOeVnKVpelbvvltAimc
https://www.rscm.co.id/index.php?
XP_webview_menu=0&pageid=183&fbclid=IwAR04WbqflPNuTJ9O7wjg6VGENe4zrTvncL
76we1P8EZgLRASwdEcoOfCArc
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Laporan Isu Hoaks 6 Maret 2019

1. PERNYATAAN DUBES CHINA MENGENAI ISU TK: TENAGA
KERJA YANG KAMI DATANGKAN KE RI TIDAK SEBODOH &
SEMALAS KALIAN.

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar screenshot di media sosial terutama facebook dari sebuah FP info tvOne News
dan operain.blogspot.com mengenai pernyataan dubes China terhadap isu TKA di
Indonesia.
Faktanya FP @Info TvOne News BUKAN FP asli dari TvOne. FP asli tvOneNews telah
ada centang biru atau telah terverifikasi. Foto yang digunakan diambil dari wawancara
yang dilakukan bersama media Antara di Jakarta pada 17 April 2018 serta Judul terlalu
panjang dan tidak sesuai dengan penulisan jurnalistik.
Link Counter :
http://www.remotivi.or.id/amatan/430/Perjuangan-Situs-Kebencian-Mengemas-OmongKosong?fbclid=IwAR3Nt2qtDy6tcnZry19vLP-oau82tB22Vs42N0RyrcHOieKGnsxazqrL_a0
https://kl.antaranews.com/nasional/berita/702318/penyelenggaraan-asian-games-2018dubes-china-yakin-indonesia-sukses?
utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews&fbclid=IwA
R0xGEHfbzn7ZVYZfrZ3huwkgper_42M78U-0gGhtQpL3ysxShVYGmSrKN0
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2. Video Viral Letusan Merapi Hari Ini

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video viral yang disebarkan melalui pesan whatsapp yang mengatakan hari ini,
selasa tanggal 5 Maret 2019 merapi mengalami letusan dan menyebabkan kepanikan di
kawasan wisata Lava Tour.
Setelah di telusuri video tersebut di upload tangal 11 Mei 2018 dan bukan kejadian hari
ini. Tak lama berselang dari viralnya video tersebut, Balai Penyelidikan dan
Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) segera memberikan
klarifikasi bahwa itu tidak benar. Periode pengamatan pukul 00:00-14:00 WIB tidak terjadi
awan panas guguran. BPPTKG pun meminta agar masyarakat tidak menyebarkan video
yang tidak jelas sumbernya.
Link Counter :
http://jogja.tribunnews.com/2019/03/05/hoax-bpptkg-pastikan-video-viral-letusan-merapihari-ini-tidak-benar
http://manado.tribunnews.com/2019/03/05/bpptkg-pastikan-video-viral-letusan-merapihari-ini-tidak-benar-alias-hoax
https://daerah.sindonews.com/read/1384175/174/video-erupsi-gunung-merapi-hari-inidipastikan-hoax-1551782444
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3. JENDELA PINTU RUANG RAWAT BU ANI YUDHOYONO
BERBENTUK NOMOR 1

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi terkait dengan ruang perawatan bu Ani Yudhoyono yang bertuliskan
nomor 1.
Faktanya foto tersebut adalah hasil editan. Dimana ruang perawatan bu Ani Yudhoyono
tidak terdapat nomor 1 melainkan hanya kaca kecil. Foto asli dapat dilihat di akun
instagram milik bu Ani Yudhoyono dan Aliya Rajasa Baskoro Yudhoyono.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/Buc2QNzBrAL/?
utm_source=ig_share_sheet&igshid=1blli0pameu1e&fbclid=IwAR09Bk0jtUrW75K6bdV2c
AgN13k9GeN6CjXSqZI9u_d78bizKTi8zpEuYJM
https://www.instagram.com/ruby_26/p/BuggmdfAwA4/?
utm_source=ig_share_sheet&igshid=1brmt7b69ihal&fbclid=IwAR2h6v4P9CpI4cDlqAMay
ZjV0_SYKAbzlptY3O_R_X3Hn2ut1ZByEpyvzkk
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4. Fotographer yang mengabadikan kawah merapi, sungguh
takjub dan luar biasa indah dan beraninya

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video di media sosial twitter yang mengatakan "fotographer yang mengabadikan
kawah merapi, sungguh takjub dan luar biasa indah dan beraninya".
Faktanya video tersebut bukan di gunung merapi melainkan di gunung ambtym fi vanuatu.
Mereka adalah tim National Geographic yang sedang mengabadikan lava dari gunung
Vanuatu mengunakan drone untuk pengambilan gambar di tempat sangat ekstrem.
Link Counter :
http://obengware.com/2015/03/02/kaldera-marum-dengan-video-di-lahar-gunung-berapi/
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5. Mesin Mobil Sering Mati Di Atas Rel Kereta Api

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah informasi berulang kali disebarkan oleh pengguna media sosial dari tahun
ketahun sampai sekarang. informasi tersebut terkait penjelasan mesin mobil yang mati
karena rel kereta api. dalam narasinya dijelaskan teknis mengapa mesin itu bisa mati saat
berada diatas rel kereta api.
faktanya informasi tersebut belom teruji secara ilmiah, Mesin mobil bisa mati di mana
saja. Data dari Federal Railroad Association (FRA) di Amerika menunjukkan bahwa hanya
ada 320 kali insiden dan hanya 6 kali yang mobil tidak bisa dinyalakan. ada beberapa hal
lumrah penyebab mobil mati di atas rel kereta api.pertama adanya problem pada mesin
secara mekanikal, mesin tidak menyala lantaran pengemudinya panik saat menyalakan
kendaraan. ataupun karena kendaraan terjebak di tengah-tengah rel dan tidak bisa
melewati rel.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-3093458/broadcast-message-tentang-mobil-mati-diperlintasan-ka-ilmiah-atau-tidak
http://www.straightdope.com/columns/read/2770/why-are-cars-so-prone-to-stalling-overrailroad-tracks/
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6. Pesan Singkat Penangkapan Seorang Ibu yang Merupakan
Pengedar Narkoba di Sekolah

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang berisi informasi mengenai kejadian
penangkapan seorang Ibu yang sedang bersama anaknya yang masih Balita di sebuah
restauran di kawasan Kemang Pratama, Bekasi. Dinarasikan bahwa seorang Ibu tersebut
diciduk oleh 3 orang laki-laki yang merupakan Intel narkoba dan Ibu tersebut adalah
pengedar Narkoba dan disebutkan juga bahwa sasaran narkoba nya adalah anak-anak
yang merokok dan anak-anak yang jajan dipinggir jalan, karena narkoba mereka
dicampurkan dengan sedikit bumbu penyedap yang mereka jual kepada pada pedagang.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut dibantah oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Suwondo
Nainggolan saat dikonfirmasi mengatakan, cerita yang telah tersebar tersebut hoaks.
"Tidak ada cerita itu. Tapi memang kemarin kami melakukan penangkapan yang mirip
seperti cerita itu dan foto yang tersebar memang foto penyidik kami. Tapi runutan
ceritanya tidak benar,". Suwondo menjelaskan, pihaknya memang melakukan
penangkapan seorang pengedar narkoba jenis sabu, Senin (30/4/2018) sekitar pukul
15.00 WIB, di depan Bank BCA Perum Kemang Pratama, Bojong Rawa Lumbu, Bekasi.
"Tersangka bernama Heriyanto. Dia ditangkap saat sedang mengambil uang di mesin
ATM di dekat sekolah. Di TKP itu, tersangka bersama istri dan anaknya yang masih balita
dan mengendarai mobil. Di dalam mobil itu, tersangka menyimpan narkoba di beberapa
bungkus kopi,".(Dilansir dari megapolitan.kompas.com)
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pesan berantai mengenai
penangkapan seorang Ibu yang merupakan Pengedar Narkoba di Sekolah adalah Tidak
Benar.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/02/19352141/beredar-pesan-singkatseorang-ibu-edarkan-narkoba-ke-sekolah-ini
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/05/03/polisi-ringkus-pengedar-sabu-dalambungkus-kopi-di-bekasi
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7. Ketua KPU Husni Kamil meninggal tak wajar karna diracun

Disinformasi/
Fitnah

Penjelasan :
Kabar tentang meninggalnya Ketua KPU Alm. Husni Kamil yang dianggap Netizen
kematiaanya tidak wajar atau diracun merupakan kabar yang viral ditahun 2016, namun
salah satu akun facebook
https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=555474181563597&id=100013030604130 memposting kembali. Dikutip pada
narasinya “Kematian sudah di Rencakan oleh Orang Orang PKI.
Semua itu tidak mungkin terlepas Dari Campur tangan Seorang Luhut Birza Panjaitan,
Wiranto dan Moerdani Orang ini di balik layar kekuasaan Jokowi”. Adapun keterangan
yang mengatakan diracun timbul saat foto wajah Alm. Husni Kamil yang terlihat bercak
merah.
Faktanya kematian Alm. Husni Kamil bukanlah karna Racun melainkan karna menderita
infeksi yang sudah menyebar di tubuh yang disertai penyakit gula. Hal ini diklarifikasi pula
oleh salah satu keluarga Alm. Husni Kamil yaitu Kakak Kandung almarhum Husni,
Muhammad Arfanuddin Manik “memang wajah almarhum Husni Kamil Manik sempat
terdapat bercak merah, sebagaimana yang beredar di media sosial dan diperbincangkan
banyak netizen. sindonews.com 9/7/2016
"Ketika dia meninggal, ada kelihatan seperti itu, tapi setelah dimandikan, itu bersih, clear,"
Ujarnya. Adapun narasi yang menyebutkan tuduhan penyebab kematian Alm Husni Kami
kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Wiranto
merupakan Fitnah.
Link Counter :
https://nasional.sindonews.com/read/1122472/13/respons-keluarga-soal-kabar-husnikamil-manik-diracun-1468074530
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/08/lima-fakta-sebelum-husni-kamilmeninggal-dunia
http://www.siagaindonesia.com/128609/hacker-bongkar-kecurangan-pilpres-2014-ketuakpu-diracun.html
https://nasional.kompas.com/read/2016/07/11/13470011/kpu.rumah.sakit.pusat.pertamina
.akan.ungkap.penyebab.kematian.husni.kamil.manik
https://nusantaranews.co/7-juli-ketua-kpu-ri-husni-kamil-manik-meninggal-dunia/
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8. Warga Tiongkok Berseragam Militer Berkeliaran di Pasar
Kampar Riau, Kok Bisa?

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial facebook foto pria berseragam militer Tiongkok yang
berkeliaran di pasar Kampar Riau yang mengakibatkan banyaknya spekulasi atas
tindakana pria tersebut, khususnya kelompok yang sentimen “anti-China”
Faktanya bahwa pria tersebut adalah warga negara asing (WNA) yang merupakan
karyawan di PT Riau Perkasa Steel (PT RPS) yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan
Siak Hulu, Kampar terang Kapolsek Siak Hulu Kompol Vera Taurensa yang telah
menugaskan kepada anggotanya untuk menyelidikinya. PT RPS menerangkan kepada
Kapolsek dan Danramil bahwa sosok tersebut memang karyawannya berdasarkan data
Kementerian Ketenagakerjaan (IMTA), pria tersebut bernama Tan Jianwu, 37. Dalam
pengakuannya bahwa dia mengenakan seragam tersebut ketika tengah berbelanja
keperluan sehari-hari yakni sembako, Dilansir dari suratkabar.id 29/12/2017.
Link Counter :
https://www.suratkabar.id/69545/news/pria-tiongkok-berbaju-tentara-berkeliaran-di-pasarkapolsek-dan-danramil-langsung-menemuinya-hasilnya
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/12/24/heboh-wn-china-dikampar-belanja-sembako-ke-pasar-berseragam-mirip-tni
http://palembang.tribunnews.com/2017/12/24/terbongkar-ini-identitas-pria-berseragamtentara-cina-belanja-di-supermarket-riau-ini-pekerjaannya
http://lampung.tribunnews.com/2017/12/24/geger-warga-tiongkok-berseragam-militerberkeliaran-di-pasar-kampar-riau-kok-bisa
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9. Koran dari China yang Memuat Foto Anak di China yang
Ber-KTP Bandung

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di Media Sosial Facebook yang menyajikan sebuah gambar
potongan berita dari sebuah koran yang diduga berasal dari Cina dan didalamnya
terdapat foto anak Cina yang memegang KTP anak dari Bandung. Postingan tersebut
diiringi dengan narasi "“Di Cina anak-anak kecil ber KTP Bandung. Jadi Indonesia Hebat
bisa buatkan KTP mereka. Slogan Pemerintahan skrng Koalisi Indonesia Hebat (KIH)”.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah salah. Gambar koran
dalam postingan tersebut bukan berasal dari Cina, melainkan dari Korea. Dalam koran
tersebut memberitakan mengenai adanya pembagian Kartu Identitas Anak di Bandung,
bukan anak-anak Tiongkok yang mendapatkan KTP Bandung.Maka, berdasarkan temuan
tersebut, dapat dipastikan bahwa informasi terkait koran Cina yang memuat foto anak
Cina Ber-KTP Bandung adalah tidak benar.
Link Counter :
http://m.tribunnews.com/images/regional/view/1683139/peluncuran-kartu-identitas-anakkota-bandung
https://www.radarcirebon.com/bukan-foto-anak-di-tiongkok-ber-ktp-bandung.html
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10. Kena Gangguan Jiwa Karena Terlalu Banyak Ikut Les

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyajikan informasi mengenai cerita
seorang anak yang mengalami gangguna jiwa akibat terlalu banyak mengikuti les. Dalam
pesan diceritakan anak berumur 6 tahun bernama Andi yang mengalami gangguan jiwa
karena mengikuti banyak les dan disebutkan juga bahwa Andi sudah berobat di Rumah
Sakit Jiwa yang berada di kawasan Jakarta Timur.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa pesan tersebut adalah berita hoaks yang
pernah muncul pada tahun 2014. Dilansir dari republika.co.id, Psikolog dari Rumah Sakit
Duren Sawit, Jakarta-Timur, Nurul Annisa yang disebut-sebut sebagai rumah sakit
menampung anak usia enam tahun tersebut membantah dengan keras bahwa ada anak
di bawah umur yang dirawat dirumah sakit tempatnya bekerja."Sejauh ini, tidak ada
pasien usia enam tahun yang terdaftar sebagai pasien rawat inap. "Informasi tersebut
tidak benar. Saya sudah mengkonfirmasi ke bagian rawat inap, tidak ada pasien seperti
yang diberitakan,". Fakta lain menyebutkan bahwa ternyata di rumah sakit tersebut tidak
memiliki fasilitas rawat inap anak di unit psikiatrinya. "Sejauh ini RS Duren sawit tidak
menerima pasien rawat inap jiwa untuk anak,".
Kesimpulan dari temuan diatas adalah Pesan berantai mengenai seorang anak yang
mengalami gangguan jiwa akibat terlalu banyak mengikuti les adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/28/nfqkxl-heboh-di-dunia-mayakabar-anak-6-tahun-gila-ternyata-emhoaxem
https://id.theasianparent.com/anak-6-tahun-gila-karena-les-hoax
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11. AWAS !!! YANG SUKA TIDUR TERLALU MALAM DAN
BANGUN TERLALU SIANG, BERHATI-HATILAH, KARENA
ANDA LEBIH RENTAN AKAN TERSERANG KANKER HATI !!!

Hoaks/
Disinformasi

Penjelasan : Media sosial kembali dihebohkan dengan berita yang membuat banyak
orang ketakutan. Postingan ini di post dengan caption "AWAS !!! YANG SUKA TIDUR
TERLALU MALAM DAN BANGUN TERLALU SIANG, BERHATI-HATILAH, KARENA
ANDA LEBIH RENTAN AKAN TERSERANG KANKER HATI !!!"
Setelah ditelusuri lebih lanjut dampak negatif dari kurang tidur itu sendiri sebenarnya
dapat membuat 1. konsentrasi kita berkurang, adapun 2. berdampak pada kesehatan
antara lain; tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan sebagainya.
3.Menurunkan Gairah Seksual, 4. Menjadi Pelupa, 5. Penyebab Depresi, 6.Obesitas, 7.
Berpengaruh pada Kesehatan Kulit, 8. Meningkatkan Risiko Kematian, 9. Cepat Tua.
Link Counter :
https://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-buruk/bahaya-akibat-tidur-larut-malam-bagikesehatan?
fbclid=IwAR3_1fXLXkuPet5vs2K15j0rkV6s7BqlIrEmrmWjNOdcFZbuvX8ZiFWug4k
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12. Uang sumbangan jamaah tabligh akbar Bukittinggi untuk
sukseskan capres 02

Hoaks

Penjelasan :
Sejumlah akun Facebook memposting foto sejumlah orang yang menggotong dan
memperlihatkan sejumlah karung dan plastik yang berisikan uang, hasil sumbangan para
jemaah saat tabligh akbar UAS di Bukittinggi. Dalam narasi foto tersebut disebutkan
bahwa uang itu akan digunakan untuk biaya kampanye capres nomor urut 02.
Menanggapi hal tersebut, panitia pelaksana tabligh akbar memberi klarifikasi bahwa foto
tersebut adalah benar foto uang hasil sumbangan jemaah saat tablig akbar UAS di
Bukittinggi. Namun narasi yang menyebutkan bahwa uang sumbangan itu akan
digunakan untuk kampanye capres cawapres 02 adalah hoaks/fitnah dan sangat
merugikan panitia. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut adalah murni kegiatan
dakwah, dan tidak ada hubungannya dengan politik. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres
Bukittinggi AKP Andi Mohamad Akbar Mekuo menyebut, pihaknya telah menelusuri
sejumlah akun yang menyebar informasi hoaks tersebut.
Link Counter :
http://news.klikpositif.com/baca/47121/usai-tabligh-akbar-uas-di-bukittinggi--informasihoaks-beredar-di-medsos
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13. Pesindo (Organ PKI)

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di sosial media yang menuding adanya keterkaitan antara
ormas Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).
Hingga kini unggahan tersebut telah dibagikan (share) kurang lebih 3000 kali di Twitter
dan 10.000 kali di Facebook.
Faktanya Pesindo tidak ada hubungannya dengan PKI. Norman Joshua Soelias, yang
juga merupakan salah satu pimpinan Pesindo waktu itu,dalam buku Pemuda Sosialis
Indonesia 1945-1950 menjelaskan bahwa Pesindo tidak berada di bawah salah satu
partai politik, tetapi pernah menyampaikan pernyataan resmi bahwa satu-satunya
organisasi politik yang mampu memimpin revolusi Indonesia adalah Partai Komunis
Indonesia (PKI). Pernyataan itu agak mengherankan, sebab Pesindo dan PKI tidak saling
terkait. Ditambah lagi Pesindo berhaluan sosialis, bukan komunis. Itu sebabnya, Pesindo
sejak awal dirancang sebagai organisasi pemuda yang bisa merangkul seluruh organisasi
pemuda lain. Semacam front nasional. Supeno, dalam buku Sejarah Singkat Gerakan
Rakyat untuk Kebebasan terbitan 1982, menjelaskan bahwa asas Pesindo adalah
kedaulatan rakyat penuh atau sosialisme dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial.
Tujuannya memperteguh negara Republik Indonesia berdasarkan masyarakat sosialistis.
Pendeknya Pesindo ingin menggalang masyarakat sosialistis. Sepak terjang Pesindo
tergambarkan dalam sikap politiknya yang tetap setia mendukung pemerintahan
Indonesia yang sah. Hal ini untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan memastikan
tetap berada di jalan Undang Undang Dasar. Sikap demikian selalu diusung Pesindo dari
awal hingga dibubarkannya ormas pemuda tersebut.
Link Counter :
https://koransulindo.com/jejak-pesindo-dalam-revolusi/?
fbclid=IwAR0xpLpN3U3suPNK1E9ZWy60Ug-QM560v41G-jKpmDzaJKTmMngPRZE6Ju4
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Laporan Isu Hoaks 7 Maret 2019
1. Mobil Putra Wali Kota Risma Dirusak Massa

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar berupa potongan video mengenai mobil putra sulung Wali Kota Surabaya
Tri Rismaharini, Fuad Benardi dirusak oleh massa. Fuad yang dikonfirmasi menegaskan,
tidak benar bahwa orang dalam rekaman video yang viral itu adalah dirinya. Ia mengaku
sedang berada di kantornya, di kawasan Bratang, Surabaya.
"Saya di kantor," kata Fuad kepada jatimnow.com, Rabu (6/3).
Ia mengaku sudah mengetahui video terkait perusakan mobil itu, yang dikabarkan mobil
itu adalah miliknya. "(Toyota) Vios itu kan, mobilku bukan itu. Hoaks," sangkal Fuad.
Video yang menampilkan perusakan terhadap mobil Toyota Vios L 1555 OQ itu
merupakan video lama yang terjadi pada Februari 2018. Pengemudi yang diduga
membawa narkoba menabrak anggota Satuan Lalu Lintas di Siola. Mobil pelaku yang
ditangkap di Jalan Bunguran itu sempat diamuk warga.
Link Counter: https://kumparan.com/jatim-now/hoaxbuster-tak-benar-mobil-putra-walikota-risma-dirusak-massa-1551858624803955669
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2. Foto parkiran motor yang kebanjiran di Jakarta 2019

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial terkait dengan yang menyebut gambar parkiran motor
yang kebanjiran ini seolah terjadi di Jakarta 2019 ini.
Setelah dilakukan penelusuran ternyata foto tersebut sudah ada sejak tahun 2018 dan
bukan terjadi di Indonesia. Foto tersebut adalah foto kejadian banjir di Provinsi Phu Tho,
Vietnam pada bulan Juli 2018.
Link Counter :
http://congan.com.vn/tin-chinh/mua-lu-lon-nhat-lich-su-hang-ngan-nguoi-dan-phu-thotrang-dem-chay-lu_59087.html?
fbclid=IwAR3O1FslhQBWKijGuS2AecIth6ROGPK9VehktOvy530QjrGqV19KkFryjMQ
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3. Jeruk lemon 1000 kali lebih baik obati kanker daripada
kemoterapi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyatakan jeruk lemon 1000 kali lebih baik obati kanker
daripada kemoterapi. Faktanya informasi tersebut adalah isu lama yakni isu tahun 2013.
Beberapa penelitian menunjukan bahwa lemon dan buah jeruk lainnya mengandung zat
alami yang kemungkinan memiliki sifat melawan kanker, namun penelitian itu belum diuji
pada manusia.
Klaim yang mengatakan bahwa lemon dapat membunuh sel kanker lebih kuat 1000 kali
dibanding kemoterapi tidaklah benar, tidak ada studi ilmiah resmi yang dilakukan untuk
membuktikan manfaat lemon untuk mengobati kanker pada manusia.
Link Counter :
https://lifestyle.okezone.com/read/2018/02/06/481/1855656/informasi-hoax-tentangkanker-yang-sering-beredar-di-masyarakat?
fbclid=IwAR1w2pPAijrhKabNT5KfNWLeiPXOg2wDfBzk9a1KKKCNc41oPGHWm3XT48E
https://womantalk.com/health-fitness/articles/hoaks-yang-terus-beredar-lemon-efektifmembunuh-sel-kanker-AWeoO?
fbclid=IwAR2Uz5lgEcZmXGNNfggDhLtYzEMlWXOSRJ8lg3UbJdsPMEkVq88T_Y7f8MQ
https://www.hoaxes.id/2016/11/lemon-lebih-kuat-mengobati-kanker-10-000-kali-dibandingkemoterapi-hoax.html?fbclid=IwAR2vHOLKiGB5JyxIUkaRNAoD13rJM20Uh3CmMjiXs_GGcvOZBbWb2SIjJg
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2201538/benarkah-lemon-lebih-hebat-darikemoterapi-dalam-membunuh-sel-kanker?
fbclid=IwAR12gVIMgArwjlNlqTIz_QQ2YXjG_HMqfX7av4-_CuWLZV1ch9Fz_aGUmLw
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4. Jokowi Hapus Pelajaran Agama

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video di media sosial, seorang ibu yang mengenakan hijab dan baju berwarna
jingga terekam sedang berada di rumah warga. Ia kemudian bicara soal alasan memilih
"Prabowo". Yakni, semua pihak harus memikirkan nasib agama anak-anak. Sang emakemak kemudian mulai bicara nasib pendidikan agama di sekolah.
"Walau kita yang tidak menikmati, periode 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini, apakah
kita mau pelajaran agama dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya? Itu kan
salah satu program mereka," ujar sang ibu.
Faktnaya Menanggapi video viral itu, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Kamaruddin Amin menegaskan bahwa tidak mungkin menghapuskan pendidikan agama
dari kurikulum sekolah. Pihaknya justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu
pendidikan agama. Misalnya, pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia
(MAN IC) di berbagai provinsi.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190306104254-32-374936/viral-isu-jokowihapus-pelajaran-agama-dibantah-pemerintah
https://kabar.news/video-emak-emak-black-campaign-jokowi-ketua-pks-sulsel-saya-tidakkenal
https://news.detik.com/berita/d-4454792/pks-sulsel-tolak-akui-emak-emak-yang-blackcampaign-jokowi-kadernya
https://www.suara.com/news/2019/03/06/213115/timses-prabowo-bantah-emak-emakyang-fitnah-jokowi-adalah-relawannya
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5. Program Beasiswa Unggulan Mengatasnamakan Kemendikbud

Hoaks

Penjelasan :
Surat edaran berisi informasi Program Beasiswa Unggulan tahun 2019 yang
mengatasnamakan Kemendikbud, beredar di media sosial. Surat bernomor
981257/D5/KU/2019 ini menginformasikan mengenai Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah melalui Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun Ajaran 2019 telah
mengalokasikan dana beasiswa unggulan untuk siswa yang berprestasi di bidang
akademik dan non-akademik.
Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kemendikbud, Anandes Langguana menegaskan bahwa surat itu adalah hoaks. Menurut
Andes, pihak Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Ia juga
mengatakan bahwa email yang tertulis dalam pesan itu merupakan palsu.
Link Counter : https://twitter.com/Kemdikbud_RI/status/1102842730839859202/photo/1?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1102842730839859202&ref_url=https%3A%2F%2Fmonitor.co.id%2Fberita%2Fhoaxkemendikbud-bantah-terbitkan-surat-edaran-program-beasiswa-ungulan2019%2F&fbclid=IwAR3hhe_iwFd03qrV29p_96mI5cudDRnB0YzTGZIL1NCuJejolIHV4_tV
jWk
https://monitor.co.id/berita/hoax-kemendikbud-bantah-terbitkan-surat-edaran-programbeasiswa-ungulan-2019/?
fbclid=IwAR1I06X0Gvbuv3hKL87qvAMVllkUJZvS_vBAvdv9NVP5CvpoIUyPaJZ2Ffg
https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/05/18201051/hoaks-program-beasiswaunggulan-mengatasnamakan-kemendikbud?fbclid=IwAR1f7LVdo5yMjWd71I_h9fka2fBLgZRQzBwDSU14qcFgQCjoQDMnNWR2Xc
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6. Bahaya pasta gigi yang mengandung fluoride yag beredar
dipasaran

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar dimedia sosial terkait unggahan informasi yang mengatakan bahwa pasta
gigi yang beredar dipasaran mengandung fluoride yang berbahaya bagi kesehatan.
karena Fuoride dapat menyebabkan kematian, kanker, ruam kulit, kelunturan warna gigi,
Masalah gastrik/lambung, Kanker tulang, Kerapuhan tulang, Keracunan saraf,
Menurunnya IQ pada anak, Keretakan tulang dan Masalah ginjal.
Faktanya memang semua zat akan berbahaya atau beracun jika overdosis namun jika
dengan dosis yang tepat fluoride bisa sangat bermanfaat bagi tubuh. pasta gigi yang
beredar dipasaran tentunya telah mendapatkan izin dari badan BPOM Kementerian
Kesehatan RI dan itu sudah melalui uji coba klinis.Di lain pihak, produsen sendiri tentu
saja sudah mengadakan penelitian yang cermat dan menyeluruh tentang produk yang
dihasilkan dan akan dipasarkannya.
Link Counter:
https://www.ridwanaz.com/2012/03/kandungan-fluoride-dalam-pasta-gigi-bermanfaatatau-berbahaya-ini-jawabannya.html
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3202484/mengungkap-fakta-di-balik-opinibahaya-fluoride-dalam-pasta-gigi
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7. Dengan Bangganya mereka memakai seragam militernya di
indonesia

Disinformasi

Penjelasan ;
Telah beredar di platform media sosial facebook foto 2 orang pria memakai baju militer
dengan keterangan "DENGAN BANGGANYA MEREKA MEMAKAI SERAGAM
MILITERNYA DI INDONESIA"
Faktanya foto tersebut merupakan siswa mancanegara yang mengenakan seragam
loreng dalam rangka "military week" ketika mengikuti pendidikan bahasa di Pusdiklat
Bahasa Badiklat Kemhan.
Kesatuan kami menyelenggarakan berbagai macam diklat bahasa Asing antara lain
Bahasa Inggris, Jerman, Arab, Rusia, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis dan lain-lain.
Diklat bahasa tersebut biasanya diikuti oleh seluruh personel TNI dan PNS di lingkungan
Kemhan dan TNI selain itu ada juga diklat Bahasa Indonesia, diklat ini juga diikuti oleh
Perwira Mancanegara negara sahabat ujar Bapak Nitya Pramudita dari Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Bahasa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia (Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan)
Link Counter;
https://cekfakta.com/focus/1248
https://turnbackhoax.id/2019/03/06/salah-dengan-bangganya-mereka-berani-memakaiseragam-militernya/
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8. TNI POLRI Bakar Rumah Warga di Mugi dan Darakma, Nduga
Papua

Disinfomasi

Penjelasan:
Media sosial facebook kembali dihebohkan dengan berita bahwa TNI POLRI Bakar
Rumah Warga di Mugi dan Darakma, Nduga Papua. berita ini di apload oleh akun
Fanpage TPNPB. Menurut akun tersebut sejak tanggal 1 maret 2019, pihak militer
Indonesia telah menyeberangi Kali Mugi, dan tiba di Lapangan Terbang Darakma. Akun
tersebut juga mengatakan, ada 50 rumah adat honai dibakar pasukan dari Indonesia
tersebut. Asap yang terlihat pada gambar tersebut merupakan pembakaran 1 unit
eksavator milik PT Istaka Karya yang sudah tidak beroperasi lagi (rusak) yang dilakukan
oleh kelompok KKB,".
Setelah ditelusuri lebih lanjut Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi,
menyebut, gerombolan yang dipimpin Egianus Kogeya, berani menebar hoaks dan teror
di Nduga, Papua, karena kondisinya sudah terjepit, dan kekurangan bantuan makanan.
Sebab, hampir seluruh kampung sudah dikuasai oleh aparat keamanan. Pihak
gerombolan OPM kata dia, selalu menggunakan rakyat sebagai tameng dengan cara
mengintimidasi rakyat dan memaksa untuk mengungsi. “KKB (OPM), selalu berupaya
membentuk opini dengan memutar-balikkan fakta seolah-olah TNI/Polri yang melakukan
kejahatan kemanusiaan dengan isu ribuan rakyat mengungsi dan kelaparan di hutan.
Padahal kehidupan sosial dan roda perekonomian di Kabupaten Nduga berjalan dengan
normal," ujar Aidi sebagaimana dilansir Kompas.
Link Counter:
http://surabaya.tribunnews.com/2019/03/01/kronologi-perburuan-kkb-papua-di-ndugahingga-membuat-alat-berat-dibakar-tni-sebut-ada-isu-hoax?page=2
http://news.rakyatku.com/read/142460/2019/03/06/opm-
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9. Bandera PKB, Merah Putih

Disinformasi

Penjelasan:
Terdapat postingan dimedia sosial facebook dengan caption DULU PERNAH ADA YANG
DI TANGKAP SAAT MERAH PUTIH DI TULISi LAFADZ SYAHADAT Kalau ini
bagaimana .... ? Harus adil kan .....
Faktanya bendera tersebut memang memiliki warna dasar merah putih tetapi bukan
bendera lambang Negara Republik Indonesia. Menurut Wakil Sekjen PKB Daniel Johan
mengatakan bendera dengan kombinasi semacam itu digunakan untuk kepentingan
sosialisasi partainya di seluruh Indonesia. "Benar. Bukan hanya di cabang, tapi didesain
khusus untuk kampanye resmi sosialisasi PKB nomor urut 1 se-Indonesia, di jalan-jalan,"
ujarnya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (6/11). Berdasarkan foto yang
diterima, bendera PKB tersebut mirip dengan bendera kebangsaan Indonesia jika dilihat
dari kejauhan. Bedanya, dalam bendera PKB, garis yang memisahkan warna merah dan
putih tidak lurus mendatar atau horizontal seperti pada bendera kebangsaan Indonesia.
Batas antara merah dan putih dibuat runcing serupa tanda centang. "Bukan bendera
Indonesia merah putih," ucap Daniel. Ia menegaskan tidak ada yang perlu diperdebatkan
mengenai model bendera baru milik PKB. Hal tersebut dikatakannya untuk mencegah
anggapan PKB melecehkan lambang negara lantaran mengkombinasikan bendera merah
putih dengan lambang partai.
Link Counter: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181106062147-32-344257/pkbpakai-bendera-baru-kombinasi-logo-partai-dan-merah-putih?fbclid=IwAR0PO8jXvVcvNMOFEYSYBt_nd01jMVrhtlCICVVMov_TWHH9oPYK-R_SCk
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10. "Menggunakan Facebook Akan Membutuhkan Biaya"

Hoaks

Penjelasan ;
Telah beredar pesan berantai di platform Whatsapp yang menjelaskan bahwa
menggunakan Facebook akan membutuhkan biaya Menurut Mark manager Facebook
Halo semuanya sepertinya semua peringatan itu nyata Facebook akan membutuhkan
biaya. Jika anda mengirimkan seri ini ke 18 berbeda dari daftar anda,ikon anda akan
berwarna biru dan akan gratis untuk anda" sebagian potongan isi pesan berantainya.
Faktanya pesan tersebut hoaks dalam keterangan resminya Facebook security
memberikan pernyataan
"Kami telah melihat laporan kebohongan (hoaks) yang
mengklaim tentang biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan Facebook dan satusatunya cara untuk menggunakan Facebook secara gratis adalah dengan menyebarkan
rumor ini. Ini jelas bohong". Facebook merupakan situs gratis dan tidak pernah meminta
bayaran kepada anda untuk menggunakan situs ini seperti yang ditegaskan melalui Pusat
Bantuan kami.
Link Counter;
https://kumparan.com/@kumparantech/terima-pesan-berantai-pakai-facebook-kini-harusbayar-itu-cuma-hoax
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11.Menag:Mulai Sekarang Adzan & Ceramah Dilarang Menggunakan
Toa

Disinformasi
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Penjelasan :
Telah beredar postingan atau berita di Media sosial yang menjelaskan tentang "Menag :
mulai sekarang adzan & ceramah dilarang menggunakan toa, yang melanggar bisa
dihukum pidana!" kementerian agama RI akhirnya menerbitkan suara edaran mengatur
penggunaan pelatang suara masjid, setelah vonis penjara bagi ibu meiliana yang
dianggap menistakan agama karena memprotes kebisingan adzan menjadi polemik.
Faktanya setelah ditelusuri berita tersebut adalah Salah, berdasarkan semua bukti yang
ada pernyataan ini tidak akurat.Isi berita yang dipublikasikan Operaind news itu ternyata
berbeda dengan judul yang tertera. Di dalam berita, tidak ada keterangan bahwa Menteri
Agama RI melarang penggunaan toa atau pengeras suara untuk adzan dan ceramah.Isi
berita sebenarnya adalah Kementerian Agama RI menerbitkan surat edaran untuk
mengatur penggunaan pelantang suara masjid. Dalam surat edaran B.3940/DJ.III/Hk.
00.7/08/2018 itu memerintahkan semua masjid mempunyai dua pelantang suara. Satu
pelantang suara di menara atau luar masjid, sedangkan satu lagi berada di dalam.
Pelantang suara di menara luar, hanya digunakan untuk adzan sebagai penanda waktu
shalat. Tidak boleh untuk menyiarkan doa atau zikir. Sementara untuk pelantang suara
dalam, digunakan untuk doa. Namun syaratnya, doa tidak boleh meninggikan suara.
Dalam himbauan itu juga diminta kepada pengurus masjid mengutamakan suara merdu
dan fasih saat menggunakan mikrofon.
Dari penelusuran Tempo, Menag RI memang benar mengeluarkan surat edaran itu pada
24 Agustus 2018 yang ditujukan kepada lima pihak. Di antaranya untuk kepala kantor
Kementerian Agama, kepala KUA dan penyuluh agama Islam se-Indonesia.
Surat itu berisikan agar pihak-pihak tersebut mensosialisasikan penggunaan toa yang
sebenarnya telah diatur sejak lama melalui Instruksi Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas)
Islam dalam Keputusan Nomor: Kep\/D\/101\/1978 tentang Tuntunan Penggunaan
Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Jadi Munculnya surat edaran Menag RI itu tak
lama setelah kasus pidana yang menimpa Meiliana yang dianggap menistakan agama
karena memprotes volume suara adzan.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/96/fakta-atau-hoax-benarkah-menteri-agama-larangpenggunaan-toa-untuk-adzan-dan-ceramah
https://www.liputan6.com/news/read/3626086/headline-protes-volume-azan-berujung-buibenarkah-meiliana-menodai-agama
https://news.detik.com/berita/4179022/begini-aturan-kemenag-soal-pengeras-suaramasjid-untuk-azan
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12. Lia Eden: Kami Akan Kerahkan Alien Untuk Bantu Jokowi,
Prabowo Pasti Kalah Telak!

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah situs “portal berita” tribuninf0.blogspot.com merilis artikel mengenai Lia Eden atau
Lia Aminuddin. Dalam artikel tersebut, Pimpinan Sekte Eden tersebut mengatakan dirinya
berjanji akan mengerahkan pasukan alien untuk membantu kemenangan Jokowi atas
Prabowo. “Jika alien sudah membantu, kemenangan Jokowi sudah di depan mata.
Prabowo akan kalah telak!” kata seorang pengikut Lia Eden. Lia Eden juga meminta izin
kepada Presiden Jokowi untuk mendaratkan UFO di kawasan Monas untuk Malaikat Jibril
yang akan turun ke bumi.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya pernyataan dari Lia Eden bahwa
dirinya akan membantu Jokowi dalam pilpres dengan mengerahkan pasukan alien.
Adapun artikel yang terdapat pada website tribuninf0.blogspot.id merupakan artikel berita
yang disadur dari Tempo.co mengenai Lia Eden yang meminta izin untuk mendaratkan
UFO pada tahun 2015 silam. Berita ini kemudian disalin dan ditambahkan dengan
pernyataan hasil fabrikasi seolah-olah Lia Eden yang mengeluarkan pernyataan tersebut.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/672301/lia-eden-minta-izin-jokowi-untuk-mendaratkan-ufodi-monas/full&view=ok
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13. Benarkah Turn Back Hoax Dibentuk Bukan Untuk Menangkal
Hoax Melainkan Untuk Menaikkan Elektabilitas Jokowi?

Disinformasi

Penjelasan :
Situs “portal berita” tribuninf0.blogspot.com kembali mengeluarkan artikel yang berjudul
kontroversial. Artikel berjudul “Benarkah Turn Back Hoax Dibentuk Bukan Untuk
Menangkal Hoax Melainkan Untuk Menaikkan Elektabilitas Jokowi?” tersebut berisi
wawancara dengan Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana
menanggapi data-data yang dikeluarkan oleh Jokowi dalam debat capres Minggu (17/2).
Dalam paragraf kesimpulan, situs ini menjelaskan bahwa Turn Back Hoax dibentuk oleh
para pendukung Jokowi, namun oleh karena junjungannya sering memberikan informasi
maupun data kurang valid tidak di cap HOAX karena tim mereka yang bentuk. Selain itu
situs ini menjabarkan bahwa mereka membentuk itu semua sebenarnya bukan untuk
menangkal hoax melainkan untuk menaikkan Elektabilitas Jokowi itu sendiri, orang
kenyataannya masyarakat sudah cerdas untuk menilai itu semua, apa yang tidak sesuai
dengan pemerintah meskipun itu benar bakal di cap HOAX.
Berdasarkan hasil penelusuran, berita yang ditampilkan pada situs tersebut merupakan
hasil saduran dari berita wartaekonomi.co.id pada tanggal 19 Februari 2019. Berita
tersebut kemudian ditambahkan kesimpulan hasil fabrikasi mengenai Turn Back Hoax
dikarenakan tidak ditemukan adanya pernyataan kesimpulan tersebut pada berita asli
yang disadur. Selain itu Turn Back Hoax sendiri merupakan komunitas yang tidak terikat
pada salah satu kubu, serta hanya berpihak pada keadilan dan kebenaran seperti halnya
yang tertera pada kode etik relawan grup tersebut.
Link Counter :
https://www.wartaekonomi.co.id/read216241/jokowi-si-raja-hoax-indonesia.html
https://turnbackhoax.id/tentang-kami/policies-kebijakan/kode-etik/
http://mediaindonesia.com/read/detail/77134-bersama-menangkal-hoax
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14. Jambu biji dan cabe menyebabkan usus buntu

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyajikan informasi mengenai
bahayanya Jambu Biji dan Biji Cabai yang dapat memicu usus buntu. Dalam pesan
tersebut terlampir foto seseorang yang sedang terbaring lemas dengan luka jahitan di
perutnya setelah operasi usus buntu.
Setelah ditelusuri, isi pesan tersebut adalah tidak benar. Efek dari biji jambu biji dan biji
cabai tidak mempengaruhi terjadinya usus buntu. Dilansir dari doktersehat.com, pakar
kesehatan dan gizi bernama Inge Permadhi menyebutkan bahwa tanpa sengaja menelan
biji jambu atau biji cabai ternyata tidak akan menyebabkan masalah usus buntu.
Kebanyakan orang memang berpikir jika kerasnya kedua macam biji ini bisa
menyebabkan masalah kesehatan yang bisa memicu rasa sakit yang luar biasa pada
perut tersebut. Padahal, penyebab dari masalah usus buntu ini justru lebih sering karena
kurangnya asupan air putih setiap hari. Mengkonsumsi cukup banyak serat setiap hari
namun tidak mencukupi kebutuhan air putih, maka tetap saja saluran pencernaan akan
kesulitan untuk mendorong sisa makanan yang sudah selesai dicerna. Alhasil, serat di
dalam saluran pencernaan akan menggumpal dan tidak bisa segera dikeluarkan lewat
buang air besar. Jika jumlah kotoran ini sudah terlalu banyak dan menumpuk hingga
mencapai usus buntu.
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jambu Biji dan Biji Cabai
tidak mempengaruhi terjadinya usus buntu.
Link Counter :
https://doktersehat.com/menelan-biji-jambu-menyebabkan-usus-buntu/
https://lifestyle.kompas.com/read/2016/06/23/121500423/Bukan.Cabai.atau.Jambu.Biji.ya
ng.Memicu.Radang.Usus.Buntu
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2696492/fakta-mitos-usus-buntu
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Laporan Isu Hoaks 8 Maret 2019
1. Modus kejahatan tangisan bayi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial yang memperingatkan bahwa ada pembunuh berantai
menggunakan rekaman bayi yang menangis untuk memancing korban potensial keluar dari
rumah mereka.
Sebenarnya, pesan tersebut adalah tipuan yang berjalan lama yang muncul pertama kali di
tahun 2003.
Hal tersebut pun telah diklarifikasi langsung oleh pihak Polda Jatim melalui akun instagram
resminya @humaspoldajatim.
"selamat siang teman-teman. Telah beredar informasi di media sosial dan WhatsApp tentang
modus kejahatan tangisan bayi.
Perlu kami klarifikasi bahwa berita tersebut adalah HOAX". Tulis akun tersebut.
Link Counter:
https://www.facebook.com/MafindoID/posts/1098612550278382
https://www.instagram.com/p/BuniBsPBBB0/
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2. Absen Finger Print Salat Subuh bagi PNS di Kepri

Hoaks

Penjelasan:
Kabar mengenai penerapan kebijakan absen dengan fingerprint saat salat subuh untuk
pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menjadi
perbincangan hangat. Kabar tersebut bahkan belakangan sudah menyebar menjadi
pemberitaan di media massa.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Provinsi Kepuluan Riau, Nurdin Basirun pun angkat
bicara.
Dia menyatakan isu tersebut tidak benar, sebab yang ada hanya imbauan bagi pegawainya
untuk salat subuh berjemaah di masjid-masjid terdekat untuk bersosialisasi dengan
masyarakat.
"Tidak ada itu (isu absensi finger print). Itu hanya imbauan dan pengumpamaan saja, hoaks
itu," kata Nurdin saat dihubungi kepripedia, Rabu (6/3).
Finger print salat subuh, kata dia, hanya perumpamaan untuk memberi motivasi kepada
seluruh pegawainya agar lebih dekat dengan sang pencipta, sekaligus mendekatkan diri
dengan masyarakat. Sebelum mengimbau kepada pejabat eselon 2 dan 3, Nurdin mengaku
juga sudah menjalankan program tersebut selama dirinya terpilih sebagai gubernur.
"Saya sudah coba, banyak hikmahnya dan banyak aspirasi di bawah yang dapat saya
tangkap," ucap Nurdin.
Link Counter:
https://kumparan.com/kepripedia/hoaxbuster-tidak-ada-absen-finger-print-salat-subuh-bagipns-di-kepri-1551857839617021035
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3. Daging tikus dijadikan ayam goreng

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar isu di media sosial yang menyebarkan kewaspadaan terhadap beredarnya
daging tikus yang diolah menjadi menyerupai ayam goreng. Dalam gambar yang dilampirkan,
terdapat gambar tikus dan cara pengolahannya hingga akhirnya menjadi menyerupai ayam
goreng.
Setelah ditelusuri, informasi daging tikus yang bisa diubah menjadi daging ayam adalah
salah. Dilansir dari cekfakta.tempo.co, daging tikus yang bisa diubah menjadi daging ayam
adalah keliru. Hoaks tersebut diolah dari pengungkapan skandal penjualan daging palsu di
Cina selama 2012-2013 oleh otoritas keamanan setempat. Hoaks kemudian diproduksi ulang
pada tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya di Indonesia, hoaks serupa pernah menyebar ke
Amerika Serikat pada 2017.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/73/fakta-atau-hoax-benarkah-daging-tikus-bisa-diubahmenjadi-daging-ayam
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4. Korban penculikan mata di curi

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyajikan foto seorang anak yang
dinarasikan sebagai korban penculikan anak di daerah Cakung, korban diduga diculik dan
dikembalikan setelah 3 hari dengan keadaan sudah dicuri bola mata nya.
Hasil Penelusuran ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah keliru. Foto anak yang
beredar adalah foto seorang anak yang sakit dan terkena virus. Foto tersebut adalah foto
seorang anak yang bernama Ahmad Iqojul Himam yang masih duduk di bangku kelas 4
Sekolah Dasar. Foto tersebut banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk menebar hoaks dan ketakutan di masyarakat.
Link Counter :
https://cekfakta.com/focus/546
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5. Pesan berantai : Tempo Merilis Jumlah Bencana Tertinggi di Masa

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyajikan informasi mengenai data statistik
bencana yang terjadi pada masa jabatan masing-masing Presiden sejak masa kepemimpinan
Soeharto hingga Jokowi. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa sumber utama dari data terkait
bencana yang terjadi berasal dari Tempo dan juga dilengkapi dengan kutipan dari pendiri
Muhammadiyah, yaitu KH Ahmad Dahlan.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut
ditanggapi oleh Pemimpin Redaktur tempo.co Wahyu Dhyatmika, membantah data
kebencanaan itu berasal dari Tempo. “Redaksi Tempo tidak pernah merilis informasi seperti
yang beredar dalam pesan tersebut," . Kemudian ditemukan juga data kebencanaan yang
secara resmi dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan data
yang ditemukan jauh berbeda dengan data yang tercantum pada pesan berantai tersebut.
Selanjutnya terkait dengan kutipan dari KH Ahmad Dahlan, ditanggapi oleh Ketua Pimpinan
Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid, Prof Yunahar Ilyas menegaskan pernyataan
itu belum terverifikasi keluar dari mulut Kiai Ahmad Dahlan. Yunahar berpendapat, sepanjang
pengetahuannya, belum ada tafsiran langsung yang mengaitkan bencana alam seperti
tsunami atau gempa bumi dengan seorang pemimpin yang rusak.
Berdasarkan hasil temuan tersebut, ,maka dapat disimpulkan bahwa pesan berantai yang
beredar adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/89/fakta-atau-hoax-benarkah-tempo-merilis-jumlah-bencanatertinggi-di-masa-jokowi
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6. Akibat melecehkan al.quran wanita ini jadi begini

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan sebuah gambar seorang
wanita yang diduga berubah wujud akibat melecehkan Al-Qur'an. Postingan tersebut telah
banyak dibagikan di Facebook sehingga menimbulkan keresahan.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah salah. Gambar yang
diduga wujud wanita setelah terkena azab adalah sebuah patung. Patung tersebut adalah
karya dari seorang seniman yang bernama Patricia Piccinini. Gambar yang digunakan dalam
postingan terkait wanita terkena azab adalah gambar yang diambil dari situs-situs yang
mempublikasikan hasil karya Patricia.
Gambar tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita
yang tidak benar dengan menambahkan narasi yang salah.
Link Counter :
https://www.patriciapiccinini.net/219/22#
http://artodyssey1.blogspot.com/2011/01/patricia-piccinini-biography-1965-born.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Piccinini
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7. Disdikbud lampung tengah keluarkan surat kepada kepala sekolah
untuk mengirim siswanya untuk menyambut kunjungan Presiden
Jokowi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar surat di sosial media atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lmpung Tengah.
Isi surat tersebut terkait intruksi kepada kepala sekolah agar siswanya menyambut Presiden
Joko Widodo di sepanjang jalan dari Pasar Bandar Jaya hingga lapangan Karang Endah
pada hari Jum'at, 08 Maret 2019.
Setelah ditelusuri, Kadisdikbud Lampung Tengah Syarief Kusen mengkonfirmasi berita
tersebut melalui TribunLampung, Syarif mengatakan "surat itu adalah hoaks alias tidak
benar". menurutnya kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung memang sering dimanfaatkan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Syarief lanjut menjelaskan seluruh sekolah
tetap menyelenggarakan jam belajar seperti biasanya, ia pun menghimbau agar masyarakat
ikut memantau kegiatan belajar mengajar di Lampung Tengah.
Link Counter :
http://lampung.tribunnews.com/2019/03/07/jelang-kedatangan-jokowi-ke-lampung-beredarsurat-pengerahan-siswa-di-whatsapp?
fbclid=IwAR1OkZqlHID9hOHkB4cnH9TeCO53t_tBg4X34mmpJwHXRN0dUQBdkzq--Zk
https://www.kupastuntas.co/2019/03/beredar-hoaks-surat-perintah-disdik-lamteng-sambutjokowi/?
fbclid=IwAR3ust1eHY5z8yXy5CRGSo7CyShWJjun0tdszUfLzRk2pVtKB2d7GabPqCM
http://www.lampost.co/berita-surat-edaran-penyambutan-presiden-di-karangendah-dipastikanhoaks-disdik-tunggu-petunjuk-bupati.html
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8. Mulai Hari Ini di RSCM Mulai Dipraktekkan Penyedotan Plug (Sumbatan) Disinformasi
di Vena/Saluran Darah Ke Jantung

Penjelasan :
Sebuah broadcast pesan berpotensi viral tersebar melalui aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut
menyatakan bahwa RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) sudah mulai menggunakan alat
penyedotan plug (sumbatan pada vena atau saluran darah yang mengarah ke jantung.
Disebutkan pula bahwa dengan adanya teknologi ini, para penderita penyakit jantung koroner
tidak harus selalu memasang ring atau bypass. Pesan berantai ini juga menyertakan link
berisi laman video di YouTube mengenai alat penyedot sumbatan tersebut.
Dikutip dari Liputan 6, telah dikonfirmasi bahwa isu ini merupakan isu lama yang diangkat
kembali. Penyakit Jantung Koroner sendiri bukan disebabkan oleh penyempitan pada
pembuluh vena, melainkan pada pembuluh arteri darah koroner. Penyempitan tersebut
diakibatkan oleh plak yang tumbuh di dinding pembuluh darah koroner. Adapun metode yang
digunakan oleh RSCM masih menggunakan metode ring atau bypass. Pada rilisan resmi
mengenai klarifikasi alat penyedot di RSCM yang dipublikasikan oleh situs resmi RSCM,
disebutkan bahwa alat penyedot sumbatan yang ada pada video tersebut memang ada. Akan
tetapi Kepala PJT RSCM Eka Ginanjar dalam rilisan tersebut mengatakan pihaknya kurang
mengetahui dimana alat tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Video tersebut juga sudah
tidak dapat diakses saat ini.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/health/read/3650866/klarifikasi-berita-viral-alat-penyedot-sumbatanuntuk-pasien-jantung-koroner-di-rscm
https://www.rscm.co.id/index.php?XP_webview_menu=0&pageid=183
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9. Hati-Hati Jajanan Yang Pake Cabe Bubuk, di Wilayah Surakarta Ada 600
Orang Yang Kena Difteri

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah status pada media sosial Facebook yang mengabarkan bahwa terdapat 600
orang yang terkena wabah difteri, dimana 38 orang sudah meninggal. Kejadian difteri ini
disebut kejadian luar biasa. Menanggapi hal ini disebutkan bahwa Dinkes Surakarta
mengadakan imunisasi massal sampai dengan 24 Maret untuk usia 1 s/d 19 tahun. Status
Facebook tersebut juga berisi himbauan yang melarang untuk mengonsumsi makanan yang
menggunakan bumbu cabe bubuk seperti pada tahu bulat, otak-otak, dan lainnya. Hal
tersebut dikarenakan bumbu cabe bubuk tersebut menjadi media penularan difteri akibat
kencing tikus. Status tersebut juga menjelaskan mengenai penyebab difteri, penularan, dan
gejala dari difteri.
Menanggapi isu ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih seperti dikutip
dari Kompas.com mengatakan bahwa pesan mengenai 600 orang terkena difteri tersebut
tidak benar. Ning mengonfirmasi bahwa saat ini di wilayah Solo tidak ada kejadian difteri. Ning
menambahkan bahwa pernah ada warga yang terkena penyakit difteri sekitar dua tahun lalu
dan dirawat di rumah sakit, akan tetapi pasien tersebut bukan asli Solo. Ning juga
menjelaskan bahwa kencing tikus menyebabkan penyakit difteri tidaklah benar karena
kencing tikus menyebabkan penyakit leptospirosis. Saat ini sendiri, Dinas Kesehatan Kota
Surakarta secara rutin mengadakan imunisasi difteri untuk masyarakat dimana tahun ini,
imunisasi difteri sudah diberikan kepada semua bayi dan anak SD di Solo.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/02/22/17422901/beredar-pesan-berantai-soal-difteriserang-600-warga-di-solo-ini-penjelasan?
fbclid=IwAR3hLtHYcmEZOm59go_iyDB1lgCAresaVZ72DlA20qcXTP65OcrIxZMh0TA
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10. "Uang Pecahan 200 ribu Telah Beredar"

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di Platform social media Facebook yang berisi Uang pecahan baru
200 ribu telah beredar serta menghebohkan masyarakat dan digambarkan seolah olah telah
muncul dimasyarakat.
Faktanya berita tersebut adalah Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta
Segara menegaskan sampai saat ini BI hanya mengeluarkan dan mengatur pecahan rupiah
paling besar yaitu Rp 100.000. Uang palsu tersebut berwarna ungu gambarnya seperti
layaknya uang asli dengan lukisan dua orang joki yang sedang berkuda. Di pojok atas uang
tersebut juga ada gambar kuda dan penunggangnya. Ditambah dengan tulisan ‘dua ratus ribu
rupiah. Terkait informasi yang beredar di medsos mengenai uang pecahan Rp200.000, Bank
Indonesia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Bank Indonesia memastikan uang tersebut adalah palsu, saat ini uang pecahan terbesar
adalah Rp 100.000 dan untuk tiap uang pecahan baru yang dikeluarkan, Bank Indonesia
akan mengeluarkan pernyataan resmi di media massa dan website www.bi.go.id.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/3146294/ada-duit-baru-pecahan-rp-200-ribu
http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/04/29/heboh-uang-baru-pecahan-rp-200000-iniklarifikasi-bank-indonesia
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11. Antisipasi Pasca Pemilu, Pasukan Asing Akan Masuk Ke NKRI Dengan
Dalih Melindungi Warga Asing Disini

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pada pesan berantai WhatsApp sebuah gambar kendaraan tempur dengan label UN
pada bodi mobil tersebut. Melanjutkan dari gambar tersebut, ditambahkan narasi bahwa
seolah olah mobil tersebut merupakan pertanda munculnya pasukan asing. Narasi tersebut
memberitahukan bahwa terdapat antisipasi pasca pemilu apabila terjadi sesuatu, maka
pasukan asing akan masuk ke NKRI dengan dalih untuk melindungi warga asing yang ada di
sini. Narasi tersebut juga mengatakan bahwa pasukan asing tersebut sudah ada di sekitar
kita dikarenakan sudah dipersilahkan oleh rezim.
Adapun mobil tersebut merupakan mobil V-GOR yang dimiliki oleh Kepolisian Republik
Indonesia untuk mendukung mobilitas pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia yang
diambil dari Korps Brimob Polri dalam UNAMID (United Nations-African Union Hybrid Mission
in Darfur). Satuan ini dikenal sebagai Satgas FPU (Formed Police Unit) dan ditugaskan di
Darfur, Sudan pada Desember 2008 silam. Sedangkan logo UN pada bodi mobil tersebut
merupakan singkatan dari United Nations atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). PBB
sendiri merupakan organisasi yang bergerak untuk perdamaian dunia dan tidak memiliki
tujuan untuk menguasai suatu negara. Saat ini, mobil tersebut akan dikirim ke Afrika Tengah
dalam rangka misi perdamaian PBB MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique) atau United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic.
Link Counter :
http://www.angkasareview.com/2018/05/02/v-gor-monster-serigala-baja-andalan-satgas-fpupolri-di-sudan/?fbclid=IwAR2lwJvSfTaeWQMw87_Zpw_WTz6C4mJGqKvpAd_zXFpMWrTHWpvUwOaZY8
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Laporan Isu Hoaks 9 Maret 2019
Disinformasi
1.Video Penculikan Anak di Madiun

Penjelasan:
Beredar di media sosial video penculikan anak di kota Madiun.
Dari video tersebut, terlihat beberapa anggota Sat Sabhara Polres Madiun Kota
menghentikan mobil avanza di sekitar Jalan Pahlawan. Kemudian tak lama, mobil tersebut
berhenti dan digiring ke Pos Polisi.
Video tersebut sempat viral dan menghebohkan masyarakat Kota Madiun.
Terkait hal tersebut Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Suharyono mengatakan video
tersebut memang benar adanya. Namun bukan dugaan penculikan anak, melainkan
pertengkaran rumah tangga.
"Itu bukan penculikan anak. Itu hoaks. Hanya masalah rumah tangga," kata AKP Suharyono
kepada jatimnow.com, Senin (11/2/2019)
Menurutnya, sebenarnya ada permasalahan keluarga antara sepasang suami istri, TN
(suami) dan RK (istri) yang dalam proses cerai.
Ia menjelaskan, TN mengasuh anaknya yang paling kecil berumur 3 tahun. Ia mengaku, RK
ingin bertemu anaknya. Dan sudah ada kesepakatan ingin bertemu.
"Baru kita pertemukan ketiganya. Dan memang itu bukan penculikan anak. Anak masih ikut
bapak kandungnya," tambahnya.
Link counter:
https://kumparan.com/jatim-now/video-penculikan-anak-di-madiun-hoaks-begini-faktanya1549887422397961705
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Hoaks
2.Pengobatan Kanker Gratis oleh Yayasan Miracle Hope

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial bahwa Yayasan Miracle Hope mencari pasien kanker yang
butuh obat gratis.
Pesan tersebut disebar melalui aplikasi Whatsapp. Si pembuat pesan menulis bahwa RS
Gatot Subroto Jakarta berhasil menyembuhkan tumor ganas atau kanker stadium 4 tanpa
operasi dan tanpa kemoterapi.
Dalam pesan itu juga disampaikan bagi siapa saja yang terkena kanker tapi tidak punya dana
untuk pengobatan, Yayasan Miracle Hope akan membantu segala proses pengobatannya.
Dijelaskan pula bagi pasien yang berminat untuk mengisi identitas diri hingga surat
keterangan tidak mampu yang harus dikirim kepada seseorang bernama Fani Ferdiani.
Dilansir dari laman situs Kumparan.com kabar tersebut hanya hoaks belaka.
Tim kumparan mencoba mencari tahu siapa Fani Ferdiani dan menemukan situs
faniferdiani.com. Saat dikonfirmasi, Fani menegaskan bahwa pesan yang beredar adalah
hoaks. Ia menilai, ada pihak yang ingin menjatuhkan kariernya sehingga menyebarkan pesan
tersebut.
"Karena saya dulu besar di perusahaan multilevel marketing. Ada yang ingin menjatuhkan
saya," tutur Fani melalui pesan singkat, Rabu (13/2).
Fani membenarkan Yayasan Miracle Hope ada, namun hanya bertahan selama dua bulan
saja. Namun, ia tidak pernah menggunakan nama yayasan untuk menjaring pasien kanker
yang butuh pengobatan.
Fani juga mengaku sejumlah pihak telah menghubunginya untuk meminta konfirmasi terkait
pesan tersebut. Ia berharap siapa saja yang menerima pesan tersebut untuk
mengabaikannya dan tidak meneruskannya kepada orang lain.
Link counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/hoaxbuster-tak-ada-pengobatan-kanker-gratis-olehyayasan-miracle-hope-1550032296787317332
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Hoaks
3.Teh Botol Sosro Mengandung Racun Hydroxylic Acid

Penjelasan:
Beredar isu di kalangan pengguna media sosial yang menyatakan bahwa Teh Botol Sosro
mengandung zat berbahaya Hydroxylic Acid.
Isu Tersebut telah dibantah oleh pihak Teh Botol Sosro. Dalam pernyataannya, Presiden
Direktur PT Sinar Sosro Joseph S Sosrodjojo mengatakan bahwa isu Teh Botol Sosro
mengandung zat berbahaya adalah tidak benar.
Berkaitan dengan Hydroxylic Acid, istilah tersebut sebenarnya adalah istilah lain atau bahasa
ilmiah dari air, atau yang biasa juga disebut H2O.
"Tehbotol Sosro sudah lebih dari 35 tahun melayani pasar Indonesia dan dikonsumsi oleh
jutaan masyarakat Indonesia setiap hari dan sampai saat ini masih menjadi pilihan utama
konsumen," ujar Joseph.
link counter:
https://news.detik.com/advertorial/1131849/hoax-bertebaran-tehbotol-sosro-jadi-korbantipuan-e-mail
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Hoaks
4. Kata Panglima Gatot Nurmantyo Indonesia Tidak Bisa Bayar Hutang Ke
China

Penjelasan:
Beredar Pesan brantai di Wassap dan media sosial. dalam pesan berantai itu menyebut
bahwa kalaupun Indonesia harus berperang melawan Negara lain dalam konteks ini adalah
China, maka Indonesia hanya bisa bertahan selama 3 hari, Indonesia sudah tidak bisa bayar
hutang ke China, makanya asset negara banyak dijualin.
Faktanya setelah ditelusuri pesan berantai yang cukup panjang tersebut, Gatot Nurmantyo
menegaskan bahwa tulisan yang mencatut namanya itu adalah tidak benar atau Hoaks.
Melalui akun instagram miliknya @nurmantyo_gatot, Gatot mengcapture isi pesan berantai itu
disertai caption bantahan bahwa itu bukanlah statement dari dirinya.
Link counter:
https://turnbackhoax.id/2019/03/05/benar-gatot-nurmantyo-bantah-isi-pesan-berantai-yangmencatut-namanya/
http://pontianak.tribunnews.com/2019/03/04/jenderal-purn-tni-gatot-nurmantyo-tegaskanpesan-berantai-wa-yang-catut-namanya-itu-hoaks
https://www.instagram.com/nurmantyo_gatot/?utm_source=ig_embed
https://chirpstory.com/li/421625
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Hoaks
5.Aku Bangga Jadi Anak PKI

Penjelasan:
Telah Beredar Postingan media sosial di facebook. "Aku Bangga Jadi Anak PKI Dr.Ribka
Tjiptaning Ketua Komisi 1x Fraksi PDIP.
Faktanya setelah ditelusuri postingan tersebut tidaklah Benar Alias Salah.Ribka menuturkan
dia telah menjadi ketua ranting PDIP sejak 1983. Ia mengatakan isu yang beredar soal kader
PKI di partainya tidaklah benar. Isu tersebut memang menerpa Ribka yang disangkutpautkan
dengan partai terlarang itu.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen berulang kali menyebutkan
bahwa ada kader PKI di PDIP.
Dalam pernyataannya di sejumlah kesempatan, Kivlan menyebutkan nama yang salah
satunya Ribka Tjiptaning. Alasan Kivlan, Ribka pernah mengeluarkan buku soal dia yang
merupakan anak dari kader PKI.
Mengenai tuduhan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Ribka
memang memiliki orang tua dengan latar belakang PKI. Namun, kata Hasto, bukan berarti
Ribka juga menganut paham komunis.
Link counter:
https://nasional.tempo.co/read/775355/ribka-tjiptaning-dituduh-pki-pdip-tuntut-dandim-mintamaaf/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1075057/ribka-tjiptaning-membantah-ada-kader-pki-dipdip/full&view=ok
https://m.merdeka.com/ribka-tjiptaning-proletariyati/profil/
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Hoaks
6. Penyiksaan Komunis China Terhadap Muslim UYGHUR

Penjelasan :
Diposting oleh salah satu akun Facebook konten Gambar penyiksaan dengan narasi
“Penyiksaan Komunis China Terhadap Muslim UYGHUR. Sudahkah Anda berpikir Jika Rezim
Komunis Berkuasa Maka Apa daya MUSLIM MUSLIMAH… Sdkit Demi sedikit RENUNGKAN
SENDIRI Dan Lihat Apa besok Anda Masi bisa Mengingat allah dengan Melaksanakan
Kewajiban2nya”
Faktanya Gambar yang diambil merupakan hasil kutipan dari kegiatan pameran antipenyiksaan di Chinatown, Paris. Pameran ini mengungkap beberapa alat dan metode
penyiksaan yang digunakan oleh rezim Jiang terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok dan
bukan Penyiksaan terhadap Muslim Uyghur.
Link Counter :
http://www.clearharmony.net/articles/a20995-France-Practitioners-Expose-the-TortureMethods-used-by-the-Jiang-Regime-in-their-Persecution-of-Falun-Gong2.html#.XIMcXXUzZUQ
https://archive.fo/LPw2F
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Hoaks
7. Jokowi Mendapat Gelar dari Raja Salman yaitu Amirul Kazzab

Penjelasan :
Kembali beredar screenshoot tayangan dari Metro TV news yang yang di dalamnya terdapat
keterangan kerajaan Saudi berikan gelar Amirul Kazzab kepada Presiden Joko Widodo,
disertai dengan narasi "BODOHNYA METRO TV. Jokowi Mendapat Gelar dari Raja Salman
yaitu AMIRUL KAZZAB langsung di beritakan.
Tahu tidak apa artinya AMIRUL KAZZAB...??? Amirul = Pemimpin. Kazzab =Pembohong.
Makanya Sebelum di liput tanya dulu Artinya Amirul Kazzab".
Setelah ditelusuri, postingan yang membagikan screen shootan tersebut yang menyebutkan
bahwa Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar Amirul Kazzab dari Kerajaan Sudi adalah
hoaks. Setelah dilakukan penelusuran mencari video asli yang ditayangkan oleh Metro TV
News,berita tersebut berjudul "Raja Salman Temui Para Ulama" yang diposting pada tanggal
02 Maret 2017 pada pukul 15:43 WIB.
Link Counter :
http://m.metrotvnews.com/play/2017/03/02/665762?
fbclid=IwAR2DQnkhnLhw1KKjnjttCZVm1PgVkqZspY3RZifVdyRG1AbUdlN2qESgdEA
https://www.youtube.com/watch?v=senJF7RjBL0
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Disinformasi
8. Narkoba Dikirim dari China Melalui Tiang Pancang Proyek Infrastruktur

Penjelasan :
Meski hal ini merupakan berita lama namun belakangan masyarakat kembali dibuat resah
dengan munculnya postingan dengan narasi terkait isu pengiriman narkoba dari Cina melalui
tiang pancang proyek infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.
Setelah dilakukan penelusuran informasi, terdapat disinformasi pada narasi yang
dimunculkan dalam beberapa postingan di media sosial tersebut. Dilansir dari beberapa
sumber berita, bahwa benar Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ditjen Bea Cukai berhasil
mengungkap sindikat narkotika jenis sabu jaringan Freddy Budiman dalam sembilan buah
pipa besi berbahan baja yang total di dalamnya terdapat kurang lebih 50 kilogram sabu kristal
yang diselundupkan dari Guangzhou, China pads 14 Juni 2016 lalu. Namun BNN
menegaskan bahwa penyelundupan sabu dalam tiang pancang ini adalah merupakan modus
baru jaringan terpidana mati Freddy Budiman dan sama sekali tidak terkait dengan proyek
infrastruktur atau reklamasi sebagaimana yang beredar.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/2655186/bnn-klarifikasi-sabu-dalam-tiang-pancang-tidakterkait-reklamasi
https://www.viva.co.id/arsip/785650-sabu-pipa-besi-ternyata-jaringan-freddy-budiman
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Hoaks
9. Polisi bentuk Tim Buzzer dukung Jokowi

Penjelasan :
Beredar pada laman media sosial pemberitaan tentang polisi membentuk tim buzzer media
sosial yang medukung Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, diketahuai
pemberitaan ini pertama diposting oleh akun
https://twitter.com/opposite6890/status/1102650571541147651, konten yang berupa Video
yang disertai narasi “Setelah Whistleblower mengungkap bahwa Kepolisian adakan Pelatihan
Buzzer. Dimana setiap Buzzer harus install APK Sambhar. Hasil Scan Sambhar keluar
Destinasi IP 120.29.226.193 Hasil Scan IP 120.29.226.193 ternyata dimiliki Polri. Dapat
ditarik kesimpulan. Wasit ikut bermain.” ini banyak mendapatkan respon dari netizen.
Faktanya pemberitaan tersebut merupakan hoaks, hal ini diklarifikasi oleh Karo Penmas Divisi
Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo "Hal itu tidak benar. Bahwa sumber info adalah
anonymous, artinya tidak dapat diklarifikasi, dikonfirmasi, dan diverifikasi. Artinya berita-berita
yang disebarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan"
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/18021291/viral-soal-kabar-polrimengorganisasi-buzzer-pendukung-jokowi-ini
https://news.detik.com/berita/d-4455013/polri-tepis-tudingan-di-medsos-soal-pasukan-buzzerpolisi-dukung-jokowi
https://www.kompas.tv/article/42497/polri-tegaskan-informasi-polisi-jadi-buzzer-dukungjokowi-adalah-hoaks
https://tirto.id/tanggapan-mabes-polri-soal-tudingan-jadi-buzzer-jokowi-diTj
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Disinformasi
10. Mengkonsumsi Udang dan Vitamin C Secara Berbarengan Menyebabkan
Kematian

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook informasi tentang mengkonsumsi udang dan vitamin c
secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. di dalam postingan tersebut disebutkan
bahwa pada dasarnya udang mengandung arsenic pentoxide (As2O5) dan jika bertemu
dengan suplemen mengandung vitamin c akan terjadi reaksi kimia di dalam perut yang
mengubah As3O5 menjadi Arsenic Trioxide (As2O3) yang sangat beracun.
Adapun faktanya, dilansir dari merdeka.com bahwa Para peneliti di bidang kesehatan telah
mengamati antara vitamin C dan arsenik yang terdapat dalam udang. Hasilnya tak ada
penelitian yang menunjukkan bahwa percampuran vitamin C dengan arsenik bisa
menyebabkan keracunan. Selain itu, selama ini masakan laut juga sering dibuat
menggunakan bahan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jeruk nipis, dan
lainnya. Jika vitamin C dan makanan laut memang bisa menyebabkan keracunan,
seharusnya sejak dulu telah banyak orang yang keracunan makanan. Berdasarkan standar
nasional di China, satu kilogram udang hanya mengandung arsenik on organik sebanyak 0,5
miligram. Bahkan jika semua arsenik non-organik diubah menjadi arsenik trioksida, seseorang
harus setidaknya mengonsumsi 150 kilogram udang sekali makan untuk bisa menyebabkan
keracunan. Jadi tidak perlu khawatir mengkonsumsi vitamin c bersamaan dengan makanan
laut.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/sehat/makan-udang-dan-vitamin-c-bisa-mematikan-benarkahkeracunan-makanan.html
http://bangka.tribunnews.com/2017/07/01/makan-udang-bareng-vitamin-c-bikin-matimendadak-ini-14-informasi-bohong-tentang-kesehatan
https://doktersehat.com/benarkah-makan-udang-dan-vitamin-c-bersamaan-bisa-memicukematian/
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Hoaks
11. TKW Asal Lombok 6 Bulan Bekerja Tidak Dapat Gaji Hanya Dapat Siksaan di
Malaysia

Penjelasan :
Beredar sebuah foto wanita yang terluka di sekujur tubuhnya di sebuah lokasi yang dipercaya
merupakan klinik. Wanita pada foto ini disebut-sebut sebagai TKW asal Lombok yang sedang
bekerja di Malaysia dan mendapat penyiksaan selama bekerja. Dirinya juga disebut-sebut
tidak menerima gaji dan selalu disiksa hingga harus dilarikan ke klinik yang sederhana.
Adapun foto tersebut bukanlah foto dari TKW asal Lombok, melainkan foto seorang wanita
asal Vietnam. Luka-luka yang dialaminya juga bukanlah luka akibat penyiksaan majikan,
melainkan luka bakar akibat sengatan kalajengking. Luka tersebut muncul akibat sebuah
komplikasi yang sebenarnya jarang terjadi akibat gigitan kalajengking yang membahayakan.
Foto korban kemudian disebarkan bersama dengan narasi hasil fabrikasi seolah korban
kalajengking tersebut merupakan korban penyiksaan dari majikannya.
Link Counter :
http://giadinh.net.vn/song-khoe/nguy-kich-vi-tu-mua-thuoc-dieu-tri-2-vet-can-cua-bo-cap20150731154942606.htm
https://news.zing.vn/nguy-kich-vi-tu-mua-thuoc-dieu-tri-2-vet-can-cua-bo-cap-docpost564762.html
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Disinformasi
12. Rommy Telah Melakukan Tuduhan Yg Amat Serius

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy yang diduga telah
melakukan tuduhan yang amat serius. Dalam gambar yang disertakan pada status tersebut,
terdapat gambar Romahurmuziy disertai dua judul berita “Romahurmuziy Tuding Kelompok
yang Ingin Ubah Pancasila Berkumpul di Kubu Prabowo” serta “Rommy PPP: Prabowo
Menang, HTI Berkembang, Indonesia Menjadi Pusat Teroris Terbesar Didunia!!”.
Berdasarkan kutipan dari Tirto.id, Romahurmuziy memang menyebut bahwa kelompok yang
menginginkan khilafah dan mengubah Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat ini
berkumpul di kubu Prabowo-Sandi. "Bagi HTI tidak ada pilihan lain kecuali mendukung
Paslon 02. Sebab jika Jokowi terpilih lagi HTI sudah pasti tidak bisa lagi berkembang di
Indonesia karena memang sudah dilarang," kata Romahurmuziy seperti dikutip dari Tirto.id.
Namun Rommy tidak pernah menyebutkan bahwa Indonesia menjadi pusat teroris terbesar di
dunia apabila Prabowo menang dan HTI berkembang. Adapun situs tribuninf0.blogspot.com
sebagai situs yang telah merilis artikel “Rommy PPP: Prabowo Menang, HTI Berkembang,
Indonesia Menjadi Pusat Teroris Terbesar Didunia!!” telah memodifikasi pernyataan dari
Romahurmuziy yang menyebabkan adanya disinformasi.
Link Counter :
https://tirto.id/ketum-ppp-romi-hti-tak-ada-pilihan-lain-kecuali-dukung-prabowo-dizw
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Hoaks
13. Akhirnya Manny Pacquio masuk Islam

Penjelasan :
Beredar sebuah status di media sosial Facebook yang menyertakan foto-foto Manny
Pacquiao mengenakan sorban dan pakaian ala Timur Tengah. Pada foto tersebut
ditambahkan narasi bahwa akhirnya Manny Pacquiao masuk Islam. Narasi tersebut juga
menyayangkan bahwa media Indonesia tidak ada yang memberitakan kabar gembira ini.
Kabar mengenai Manny Pacquiao yang berpindah agama menjadi Islam sebenarnya
merupakan isu lama yang diangkat kembali. Isu ini sempat beredar pada tahun 2014 silam
dan didaur ulang. Dalam beberapa berita sendiri telah dikonfirmasi bahwa Manny merupakan
penganut agama Kristen Evangelis (Evangelist Christian). Adapun foto-foto dari Manny
tersebut merupakan foto dari Manny ketika mengunjungi Dubai dengan mengenakan pakaian
nasional dari wilayah tersebut.
Link Counter :
https://www1.cbn.com/cbnnews/entertainment/2018/april/its-official-christian-boxer-mannypacquiao-returns-to-the-ring-this-july
https://www.theguardian.com/sport/2014/oct/04/manny-pacquiao-chris-algieri-floydmayweather
https://mindanao.politics.com.ph/manny-pacquiao-pulls-a-tito-sotto-in-dubai/
https://www.facebook.com/MannyPacquiao/photos/a.1415652028738819/1497869210517100
/?type=3&theater
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Hoaks
14. UI Buka Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus MTQ Talent

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Platform Whatsapp yang mengumumkan tentang
penerimaan mahasiswa baru jalur khusus MTQ talent. "Assalamu'alaikum ada yang punya
adik ponakan saudara kelas 3 SMA yang hafidz 20 atau 30 yang mau masuk UI? UI Qur'an
Center lagi cari calon mahasiswa yang bisa direkomendasikan ke Rektor masuk jalur khusus
MTQ? Begitu isi pesan berantai tersebut.
Faktanya pesan berantai tersebut merupakan daur ulang. Pihak Universitas Indonesia melalu
Egia Etha Tarigan ari Staf Humas Universitas Indonesia mengatakan, UI sampai saat ini
belum menyediakan jalur masuk khusus MTQ Talent seperti informasi yang beredar dari
pesan WhatsApp.
"Terkait jalur khusus MTQ Talent hingga saat ini belum tersedia di UI. Jadi, informasi tersebut
tidak benar," ujar Egia saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/11/2017).
Pihak UI secara tegas mengumumkan bahwa UI tidak pernah melakukan kerjasama dengan
pihak manapun dalam penerimaan mahasiswa baru. Seluruh informasi penerimaan
mahasiswa baru yang resmi hanya dikeluarkan kantor Humas dan Keterbukaan Informasi
Publik UI serta kantor penerima mahasiswa baru. Dalam pesan yang tersebar di aplikasi
WhatsApp, UI Quran Center disebut mencari calon mahasiswa yang akan direkomendasikan
ke rektor UI untuk masuk melalui jalur khusus MTQ Talent. Syaratnya, calon mahasiswa
mampu menghafal hafiz 20 atau 30 juz. Dilampirkan juga nama dan nomor yang bisa
dihubungi.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/15/09532671/hoaks-ui-buka-penerimaanmahasiswa-jalur-khusus-mtq-talent
https://metro.tempo.co/read/1032094/ui-terima-mahasiswa-baru-lewat-jalur-mtqtalent/full&view=ok
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Hoaks
15. Prabowo Sandi Unggul di Survei Asing

Penjelasan :
Menjelang pilpres 2019 pada April mendatang, banyak informasi tidak benar tersebar luas di
media sosial. Baru-baru ini beredar informasi terkait hasil survei asing yang memprediksi
paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi unggul di pilpres 2019. Dikatakan bahwa berdasarkan
hasil survei lembaga survei asal Australia, Roy Morgan, Prabowo-Sandi menang Pilpres 2019
disegala lini, baik di perkotaan maupun pedesaan, pria maupun wanita, dan yang tua maupun
muda. Secara nasional Prabowo unggul 57 % dari Jokowi (43 %).
Faktanya berdasarkan hasil survei yang dirilis Roy Morgan pada bulan Januari 2019, secara
keseluruhan Jokowi memimpin dengan 58% suara berbanding 42% atas Prabowo.
Elektabilitas Jokowi tersebut mengalami kenaikan 5% dari hasil Pilpres 2014 ketika beliau
berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Link Counter :
https://www.roymorgan.com/findings/7892-indonesian-voting-intention-february-2019201902282247
https://twitter.com/roymorganonline/status/1101298917852020736
http://wartakota.tribunnews.com/2019/03/07/survei-terlengkap-elektabilitas-jokowi-maruf-vsprabowo-sandi-dari-nasional-hingga-roy-morgan-poll
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Hoaks
16. Bungkus Kondom Bergambar Jokowi-Ma’ruf

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook mengenai foto alat kontrasepsi kondom dengan bungkus
bergambar pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf Amin.
Gambar tersebut diberikan narasi seolah kondom tersebut memang merupakan bagian dari
kampanye Jokowi-Ma’ruf. Penyebar foto tersebut juga menanyakan siapa sasaran kampanye
dari Jokowi-Ma’ruf dengan kondom tersebut.
Foto tersebut merupakan hoaks yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ketua Bravo-5 Jawa Timur Ubaidillah Amin alias Gus Ubaid seperti dikutip dari Viva.co.id
menyayangkan adanya kampanye hitam tersebut dan mengutuk cara-cara berpolitik seperti
ini serta meminta pihak berwajib segera mengusutnya. Menurutnya, pendukung Jokowi tidak
mungkin membuat alat kontrasepsi tersebut dan dibagi-bagikan kepada masyarakat, apalagi
dibungkus dengan simbol 01.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1128460-heboh-bungkus-kondom-bergambarjokowi-ma-ruf
https://www.suara.com/news/2019/03/09/154136/kondom-bergambar-jokowi-maruf-aminbikin-geger
https://www.netdoctor.co.uk/conditions/sexual-health/a2209/condoms-contraception/
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Hoaks
17. Halte di Sukoharjo Palu-Arit

Penjelasan :
Salah satu akun media sosial Facebook telah mengunggah informasi dimana dalam
postingan tersebut ada sebuah halte yang berbentuk palu arit, yang mana palu arit
merupakan lambang dari PKI.
Setelah ditelusuri lebih lanjut itu merupakan Hoaks lama yang diunggah kembali oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab. dalam foto tersebut sebenarnya bukanlah halte yang ada di
Indonesia, melainkan Halte palu arit tempat pemberhentian bus yang berada di Kollam India.
Link Counter :
https://www.alamy.com/stock-photo-hammer-and-sickle-bus-stop-kollam-100245801.html
http://www.rmolsumsel.com/read/2017/09/29/79528/Oooooo...-Halte-Palu-Arit-Ini-BikinHeboh-Dunia-Maya-Indonesia-
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Laporan Isu Hoaks 10 Maret 2019

1. Admin Whatsapp Boleh Dipenjara

Disinformasi

Penjelasan:
Salah satu akun media sosial Facebook telah mengunggah informasi postingan Admin Whatsapp Group bisa di
Penjara.
Setelah ditelusuri lebih lanjut postingan tersebut tidak Benar.Postingan tersebut mengutip foto dari sebagian
koran dengan judul 'Admin Whatsapp' boleh dipenjara lengkap dengan embel embel "Penegasan Menkumham" dan
lebih kuat lagi adanya dukungan UU ITE pasal 28 ayat 2.Postingan itu juga mencantumkan ancaman pidana 6 tahun
atau denda Rp 1 miliar bagi pelanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE.Karena broadcast ini menimbulkan keresahan dan
reaksi beragam dari administrator WhatsApp, Vaksincom melakukan sedikit analisis atas broadcast yang beredar dan
hasilnya adalah sebagai berikut :
1. Kutipan koran yang diambil ternyata bukan dari koran Indonesia, melainkan dari koran Malaysia 'Berita
Harian' yang terbit pada 27 April 2017.
2. Tulisan 'PENEGASAN MENKUMHAM' ternyata ditambahkan dan tidak ada pada berita aslinya.
3. Bunyi UU ITE Pasal 28 ayat 2 dan ancaman pidana pasal 45 memang berbunyi persis seperti yang
ditampilkan, namun isinya tidak relevan dengan ancaman hukuman terhadap administrator dan lebih tepat
untuk anggota group atau siapapun (setiap orang) yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
4. Dengan gugurnya ketiga poin di atas, otomatis poin 4 menjadi sama sekali tidak memiliki legitimasi sama
sekali dan dapat dipastikan bahwa berita ini adalah hoax (Disinformasi).

Link Counter:
https://inet.detik.com/konsultasi-internet-security/d-3702955/admin-whatsapp-boleh-dipenjara?
fbclid=IwAR07WHLuOWmDVtbcSSk2DtuDs6F0is9AlObKvKyvWVYQh-qcIdG6viTIHrg
https://tekno.kompas.com/read/2017/05/24/13372397/menkominfo.pengguna.whatsapp.di.indonesia.juga.bisa.dipenja
ra?fbclid=IwAR1y0HUKK6NI3DmYEQ3lfK73xO1olG5mrX_hC6Aveylicz9YpoyNgKdRRbk
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170502140136-185-211581/sebar-berita-hoax-admin-whatsapp-grupbisa-dipenjara?fbclid=IwAR3GMMV3uTHwVficDc3u4aeawjR5K3bjIXpZEdm7urCAWehW5iYoOrH4wSQ

137

2. Din Syamsuddin Mundur dari Utusan Khusus Presiden Karena Adanya Kebohongan

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi melalui sebuah unggahan di sosial media yang menyatakan Din Syamsuddin Mundur dari
Utusan Khusus Presiden karena adanya kebohongan orang-orang yang berada di belakang Jokowi. Melalui unggahan
tersebut dibuat narasi seolah-olah diungkapkan langsung oleh Din Syamsuddin bahwa jika di 2019 ini umat islam
kalah (pilpres) beliau meragukan apakah 2024 nanti agama islam masih ada atau tidak.
Menyikapi berita yang beredar tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din
Syamsuddin sendiri membantah soal pernyataan dan alasannya mundur dari Utusan Khusus Presiden untuk Dialog
dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban yang viral di media sosial tersebut. Din menjelaskan, pengunduran dirinya
dalam rangka untuk menjaga netralitas di Pilpres 2019. Sebab, di luar tugasnya sebagai Utusan Khusus Presiden, Din
juga aktif memimpin berbagai organisasi. Di antaranya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI hingga Ketua
Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju.Apalagi lembaga yang pernah ia pimpin, yakni Muhammadiyah, telah
memutuskan untuk bersikap netral di pilpres mendatang.

Link Counter:
https://www.liputan6.com/news/read/3888091/viral-soal-alasan-mundur-dari-utusan-presiden-dinsyamsuddin-itu-tidak-benar
https://news.okezone.com/read/2019/02/06/340/2014373/fakta-din-syamsuddin-mundur-dari-utusankhusus-presiden-bukan-karena-kebohongan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180925194108-20-333151/din-syamsuddin-ungkap-alasanmundur-dari-utusan-khusus-jokowi
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3. Keluarga Besar Sandiaga Uno Mendukung Jokowi

Hoaks

Penjelasan:
Salah satu akun media sosial Facebook telah mengunggah informasi postingan Keluarga Besar Sandiaga Uno
Mendukung Jokowi.Ratusan warga yang mengatasnamakan keluarga Sandiaga Uno di Provinsi Gorontalo menyatakan
dukungan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo- Ma’ruf Amin. Deklarasi dilakukan di
Hotel Maqna Gorontalo pukul 22.00 WITA.
Faktanya setelah ditelusuri Postingan itu tidak benar/ SALAH.Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno
mengaku tak mengenal keluarga bermarga Uno yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01
Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Sandiaga mengatakan, yang mendeklarasikan dukungan tersebut ialah Rudi Uno yang
berasal dari Gorontalo Utara.Ia tak mempermasalahkan adanya perbedaan dukungan keluarga Uno dengan keluarga
besarnya yang juga bermarga Uno.

Link Counter:
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/03/04/sandiaga-ngaku-tak-kenal-dengan-keluarga-uno-yang-dukungjokowi
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/03/15100911/sandiaga-mengaku-tak-kenal-dengan-keluarga-uno-yangdukung-jokowi
http://makassar.tribunnews.com/2019/03/01/alasan-keluarga-sandiaga-uno-dukung-jokowi-maruf-amin-lihat-fakta-dibaliknya
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4. BIN (Badan Intelijen Negara ) terlibat operasi intelijen pemeriksaan Rizieq Shihab
di Arab Saudi.

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan twitter yang menuliskan 4 nama anggota BIN yang terlibat operasi intelijen
pemeriksaan Rizieq Shihab di Arab Saudi.
Faktanya, hal tersebut telah dibantah oleh wawan Purwanto selaku juru bicara kepala BIN. "Tuduhan BIN
mengganggu Habib Rizieq Syihab tidak benar. Apalagi menuduh bahwa anggota BIN mengontrak rumah di dekat
kontrakan Habib Rizieq Syihab, memasang bendera maupun mengambil CCTV. Semua hanya pandangan sepihak,"
kata Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulisnya,Jakarta, Kamis (8/11).
Ia menegaskan, masalah isu cekal oleh pihak Arab Saudi sama sekali tidak ada hubungannya dengan BIN dan
Pemerintah RI. Sebab, menurutnya hal ini adalah otoritas negara berdaulat bukan atas permintaan ataupun tekanan
negara lain. "Pemerintah Saudi sendiri menyatakan tidak ada masalah dengan HRS, dan tidak pernah mencekal, hal
ini sudah jelas. Tidak perlu menuding BIN, Polri, maupun Kemenlu," katanya.

Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lLQ4UmXWJKA
https://www.merdeka.com/peristiwa/bin-tegaskan-tak-terlibat-pemeriksaan-rizieq-oleh-polisi-arabsaudi.html
https://www.liputan6.com/news/read/3687753/bin-bantah-terlibat-insiden-bendera-kalimat-tauhid-di-arabsaudi
https://tirto.id/dituding-mencekal-rizieq-shihab-dari-arab-saudi-bin-itu-hoaks-c3jw
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5. "Prabowo Usia 12 Tahun Kuliah di Amerika Serikat dengan Beasiswa"

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan berantai di platform media social Facebook yang berisi "Assalamu’alaikum
warahmatulalahi wabarakatuh…
Mari kita kenali lebih dekat lagi tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tapi malah kejang berarti Akal sehat nya
udah hilang. Dari kecil aura kepintarannya sudah jelas terlihat. Jenjang SD dilalui hanya dalam waktu 4 tahun, SMP
cuma satu tahun dan SMA pun cuma dilalui hanya dalam waktu setahun juga, lalu masuk kuliah dengan bea siswa di
negara luar, yaitu AMERIKA disaat usianya masih 12 tahun, siapa dia ?, siapa lagi kalau bukan PRABOWO.
Ini saatnya kita harus memiliki PRESIDEN yang brilian seperti HABIBIE, kini INDONESIA BARU sudah ada
didepan mata kita.
PRABOWO, nanti pada tanggal 17 April 2019 jangan lupa pilih PRABOWO-SANDI untuk membawa bangsa ini
menuju INDONESIA MENANG."
Faktanya berdasarkan riwayat pendidikan Prabowo Subianto yang bisa dilihat dari halaman kpu.go.id yang
tertera di halaman
1. TK: Sekolah Sumbangsih, Jakarta (1956-1957)
2. SD: The Dean School, Singapura (1957-1960)
3. SD: Glenealy Junior School, Hongkong (1960-1962)
4. SMP: Victoria Institute, Kuala Lumpur, Malaysia (1962-1964)
5. SMP: Zurich International School (1964-1966)
6. SMA: The American School in London, Inggris (1966-1968)
7. Akademi Militer Nasional, Magelang (1970-1974).
Sebelum masuk AKABRI, Prabowo sudah diterima kuliah di University of Colorado dan George Washington
University Amerika Serikat, namun Viva tidak menyebutkan adanya tawaran beasiswa. Berdasarkan riwayat
pendidikan Prabowo belum berkuliah di usia 12 tahun, beliau masih menempuh SMP di Victoria Institute.

Link Counter:
https://www.viva.co.id/siapa/read/102-prabowo-subianto-djojohadikusumo
https://www.suara.com/news/2019/03/09/171156/cek-fakta-prabowo-jenius-umur-12-tahun-sudah-dapatbeasiswa-kuliah-di-as
https://kpu.go.id/koleksigambar/BB.2_PPWP_2.pdf
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6. Sandiaga Salahuddin Uno Punya Gelar Professor

Disinformasi

Penjelasan:
Pada laman media sosial facebook beredar informasi tentang Riwayat Hidup dan Pendidikan calon wakil
Presiden Sandiaga Uno yang mempunyai Gelar Professor pada narasinya disebutkan “Ternyata Sandiaga Salahuddin
Uno ( SANDI ) Punya Gelar Professor tetapi tidak dipakainya, Gelarnya cuma langsung Aplikasinya diterapkan buat
kepentingan orang banyak, Sandi pun amat jarang orang tahu kalau gajinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta
sepersen pun tak ada yang diambilnya melainkan langsung disedekahkan kepada orang yang kurang mampu.”
Faktanya Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno tidak diberikan gelar profesor oleh George Washington
University, Amerika Serikat. Melainkan Beliau diberi penghargaan karena telah melakukan penelitian di bidang
kewirausahawan. Adapun maksud dari pemberian penghargaan ini yaitu untuk menghargai kontribusi terhadap
penelitian di bidang kewirausahawan.

Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/02/11221631/sandiaga.uno.saya.diberikan.penghargaan.buk
an.gelar.profesor
https://news.detik.com/berita/d-3311401/sandiaga-uno-klarifikasi-soal-gelar-profesor-dari-as
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7. Menpora bolehkan judi bola

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar postingan berantai di Platform Facebook yang berisi Menpora Bolehkan Judi Bola "Sekelas
Menteri Sudah Terang-terangan Memperbolehkan Judi Bola , Setelah Itu Presiden Kemudian di Fatwakan Ulama
Liberalis , Akan Jadi Apa Penerus Anak Bangsa Ini" CATATANKU JIKA BENAR IMAM NAHROWI DAN
ATAUPUN REZIM JOKOWI-JK TETAP NEKAT IJINKAN PERJUDIAN DI BUMI INDONESIA,
BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM. 8 JUTA ALUMNI 212 BESERTA ORMAS DAN ELEMEN BARISAN
UKHUWAH ISLAMIYAH MENYATAKAN SIAP BERJIHAD FIISABILILLAH ALLAHU AKBAR!!!!
Menteri Pemuda Dan Olahraga Imam Nahrawi membantah keras tudingan yang menyebut dirinya
memperbolehkan judi bola. Terkait video yang sudah beredar tahun 2015 Imam Nahrawi menjelaskan penyataannya
di video itu di potong-potong. Imam Nahrawi meminta umat islam tidak terpengaruh isu yang menyebut dirinya
menghalalkan judi bola. Imam menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap perjudian di sepak
bola.
Menpora menegaskan bahwa pernyataan bahwa dia menyebut "berjudi boleh," dalam video yang viral adalah
bagian dari satu kesatuan pernyataan yang bertujuan memerangi mafia judi bola. Dia mengatakan, tak pernah
sedikitpun menghalalkan kegiatan yang jelas diharamkan oleh agama. Semenjak kecil, dia sudah tahu judi haram.
Imam pun meminta agar persoalan ini bisa segera ditangani oleh tim cyber kepolisian. Sebab, isu-isu seperti ini sangat
mengganggu kepada konsolidasi yang dibangun olehnya selama ini.

Link Counter:
https://www.liputan6.com/bola/read/3592385/video-viral-menpora-bantah-bolehkan-judi-bola
https://sport.detik.com/sport-lain/d-4119021/beredar-video-dirinya-legalkan-judi-menpora-haram-dandilarang
https://www.suara.com/bola/2018/07/17/200102/menpora-tanggapi-video-viral-dirinya-soal-judi-bola-halal
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8. Red Bull dan minuman energi merek lain mengandung sperma banteng

Hoaks

Penjelasan:
Minuman energi seperti Red Bull telah lama dirundung desas-desus bahwa mereka mengandung bahan
berbahaya seperti "stimulan yang diproduksi secara artifisial," dan dalam beberapa tahun terakhir desas-desus seperti
itu telah berubah menjadi aneh dengan klaim bahwa berbagai merek minuman energi termasuk "banteng". semen
"atau" sperma banteng.
Setelah ditelusuri pada sebuah situs minuman berenergi, yang fotonya ikut dijadikan pelengkap pesan di atas,
taurin yang mereka gunakan merupakan zat sintetis. Zat tersebut diproduksi oleh perusahaan farmasi.
Komposisi nama substansi itu - "taur" menjadi akar Yunani / Latin untuk "banteng," dan akhiran "-ine" yang
menunjukkan sesuatu yang berasal dari akar sebelumnya, Meskipun taurine dinamai demikian karena pertama kali
diisolasi dari empedu sapi, sebenarnya taurine ditemukan di usus besar dan jaringan banyak hewan yang berbeda,
termasuk manusia. Tetapi taurine yang digunakan dalam minuman energi merek Red Bull (dan makanan lain) sama
sekali tidak berasal dari sapi jantan (atau hewan lain): itu diproduksi secara sintetis di laboratorium.
Sejak setidaknya 2010, FAQ Red Bull online telah menjawab pertanyaan tentang taurine yang digunakan dalam
minuman energi populer yang dibuat dari testis banteng atau berasal dari semen banteng.

Link Counter:
https://www.radarcirebon.com/isu-sperma-banteng-di-minuman-energi.html
https://turnbackhoax.id/2018/09/05/hoax-minuman-red-bull-mengandung-sperma-banteng/
https://gobekasi.pojoksatu.id/2018/03/31/minuman-energi-terbuat-dari-sperma-banteng-benarkah/
https://www.jpnn.com/news/5-truk-sampah-ketahuan-menyusup-ke-tpa-burangkeng-2-truk-ditahan
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9. Kamera se abrek abrek, tak masuk televisi pun. Peletakan Batu Pertama Jalasena

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah akun media sosial facebook memposting foto acara Peletakan Batu yang dilakukan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan dengan narasi yang disertai premis “Kamera se abrek abrek, tak masuk televisi pun” Tenang
pak Anies Baswedan.. kita masih punya medsos…PANTAI GRATIS UNTUK WARGA JAKARTA” Pada peresmian
dan peletakan batu diacara Jalur Jalan Sehat dan Sepeda Santai (JALASENA) DI Pantai Maju Pulau Reklamasi.
Faktanya beberapa Media Berita nasional online yang terdaftar https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers dan
media sosial Media Berita nasional terverifikasi Meliput dan memberitakan prihal acara tersebut, dan dapat dipastikan
premis yang tertulis pada postingan yang dimaksud tidaklah sesuai dengan fakta yang ada.

Link Counter:
https://www.liputan6.com/news/read/3855244/foto-anies-resmikan-pembangunan-jalur-sepeda-di-pantaikita-dan-pantai-maju?page=1
https://www.youtube.com/watch?v=WSpgsrTU0fg
https://news.detik.com/berita/d-4355806/anies-letakkan-batu-pertama-jalasena-di-pantai-maju-pulaureklamasi
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/12/23/gubernur-anies-groundbreaking-jalur-jalasena-kinipantai-maju-tak-lagi-tertutup
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/23/11293851/dki-bangun-jalasena-di-pantai-hasil-reklamasi
https://metro.sindonews.com/read/1365207/171/dki-bangun-jalur-jalan-sehat-dan-sepeda-santai-di-pantaimaju-1545552202
https://www.viva.co.id/foto/berita/22191-peletakan-batu-pertama-pembangunan-jalasena
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10. Minum Air Es Bikin Badan Gemuk

Hoaks

Penjelasan:
Mungkin kita sudah tidak asing dengan mitos kesehatan yang beredar dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa
Air dingin dipercaya dapat memicu kegemukan karena dapat membekukan lapisan lemak di perut. Tapi itu hanya
mitos belaka.
Faktanya, menurut Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, air dingin yang diminum justru akan
menghangatkan hingga sesuai dengan suhu tubuh, sehingga tidak mungkin membekukan lapisan lemak.Karena itu,
selama yang kita minum adalah air putih dan bukan minuman manis atau berkalori tinggi, tidak perlu khawatir berat
badan bertambah karena air es. Karena pada dasarnya air putih dingin atau panas tetap nol kalori. Kandungan air
putih: 0 gram karbohidrat, 0 gram lemak, 0 gram protein. Tergantung pada sumber, air putih juga bisa mengandung
beberapa mineral dan vitamin.

Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141215071756-255-18097/sering-minum-air-es-bikin-badangemuk
https://www.liputan6.com/health/read/3579584/minum-air-es-bikin-gemuk-apa-iya
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11. Ternyata Dosen dan Aktivis Yang Menghina TNI Adalah Keturunan China dan
Keturunan PKI (Bedjo Untung)

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook mengenai gambar pria yang disebut-sebut sebagai keturunan PKI. Pria bernama
Bedjo Untung itu disebut-sebut berada di tengah-tengah Aksi Kamisan dimana Robertus Robet, pria yang saat ini
tersandung kasus akibat memplesetkan mars ABRI, juga muncul dalam aksi tersebut. Gambar Bedjo Untung
dilingkari dengan tanda merah dan diberikan caption bahwa Bedjo Untung merupakan keturunan PKI.
Adapun anggapan bahwa Bedjo Untung merupakan keturunan PKI telah lama dibantah oleh yang bersangkutan.
Bedjo Untung sering dikaitkan dengan Letnan Kolonel Untung yang merupakan pemimpin gerakan G30S/PKI.
Dikutip dari Viva.co.id, pria bernama lengkap Kristian Erdianto Bejo Untung ini merupakan anak dari seorang guru
yang lahir di Purwodadi, Jawa Tengah, dan bukan anak dari Letkol Untung. Adapun Letkol Untung sendiri memiliki
anak bernama Anto, hasil pernikahannya dengan Hartati. Namun sepeninggal Letkol Untung, tidak banyak yang
mengetahui kemana Anto dan Hartati saat ini.

Link Counter:
http://manado.tribunnews.com/2017/10/01/terungkap-jati-diri-sebenarnya-dari-pria-bernama-bejo-untungini?page=all
https://www.viva.co.id/berita/nasional/958493-bejo-untung-ternyata-bukan-anak-letkol-untung
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12. J.CO Mengandung Minyak Babi

Hoaks

Penjelasan:
Telah banyak tersebar informasi yang diunggah oleh salah satu akun dimedia sosial yang menceritakan
pengalamannya ketika hendak memakan J.CO, dalam postingannya dia dijelaskan oleh salah satu temannya yang non
muslim bahwa J.CO tidak diperuntukkan untuk Orang muslim. di bungkusnya tidak ada label Halal karena J.CO
mengandung minyak babi. dan itu Haram dimakan buat orang muslim.
Faktanya ini merupakan isu hoaks lama yang terus di sebarkan. pada waktu isu hoaks J.co Viral dimedia sosial,
Sebagian gerai donat milik pengusaha salon, Johnny Andrean ini sudah mengantungi sertifikat halal dari MUI. dan
kini melalui akun resmi Jco Indonesia mereka menegaskan bahwa seluruh produk Jco yang ada di indonesia
bersertifikat halal karena kami selalu mengharuskan seluruh supplier kami untuk memiliki sertifikat halal.

Link Counter:
https://twitter.com/jcoindonesia/status/935358758481412098?lang=en
https://www.instagram.com/p/BcBlNTWARAg/
https://www.suara.com/lifestyle/2016/05/15/153112/jco-pastikan-bahan-baku-dan-kemasannya-halal
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13. 3 Pendaki Tewas di Gunung Tampomas Karena Tersambar Petir

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah situs portal berita tintahijau.com menshare sebuah artikel tentang tiga pendaki gunung di tampomas
sumedang. Di dalam artikel tersebut diberitakan bahwa tiga pendaki tersebut ditemukan tewas dalam keadaan tenda
rusak seperti terbakar. Korban tersebut diduga tersambar petir ditempat korban ditemukan.
Setelah ditelusuri, berita tersebut memang benar terjadi di gunung tampomas Sumedang, tetapi tiga korban tersebut
tewas bukan karena tersambar petir. Dilansir dari detiknews.com tubuh ketiga korban ini sewaktu ditemukan di lokasi
kejadian terbujur kaku. Setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Sumedang, Iman Budiman sebagai Humas RSUD
Sumedang mengatakan korban tersebut cenderung terkena Hipotermia karena tidak ada bekas luka dibagian sekujur
badan korban.

Link Counter:
https://tekno.tempo.co/read/1181492/3-pendaki-korban-hipotermia-di-gunung-tampomas-remajaindramayu/full&view=ok
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4452183/3-pendaki-tewas-di-tampomas-rsud-sumedangcenderung-hipotermia
http://lampung.tribunnews.com/2019/03/04/3-pendaki-gunung-tampomas-tewas-di-dalam-tenda-didugaakibat-hipotermia-sempat-dilarang-orangtua
https://tirto.id/3-pendaki-yang-tewas-di-gunung-tampomas-warga-indramayu-diig
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14. Azab Lelaki Yang Mengencingi Kitab Suci

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah tangkapan layar di beberapa media sosial yang menampilkan seorang pria dengan penampilan yang
mengerikan seperti monster. Pria tersebut diklaim telah mengencingi (maaf) Al Qur’an dan berubah menjadi makhluk
aneh, dimana kejadian tersebut dikatakan terjadi di Ukraina. Terdapat banyak versi narasi penyebar tangkapan layar
tersebut, dimana kebanyakan narasi yang dibuat menyatakan bahwa pria ini telah terkena azab.
Adapun isu ini adalah isu hoaks lama yang belakangan muncul kembali. Klaim bahwa pria tersebut berubah menjadi
makhluk mengerikan setelah mengencingi kitab suci merupakan hoax dan tidak berhubungan sama sekali dengan
gambar. Sosok mengerikan di foto ini adalah hasil karya pria bernama Joe Castro, seorang designer efek khusus yang
seringkali membuat make-up berupa monster mengerikan. Foto tersebut merupakan foto saat Joe Castro memeriahkan
acara West Hollywood Costume Carnival (malam helloween), di Santa Monica Boulevard, West Hollywood
(Hollywood Barat), California, pada tanggal 31 Oktober 2007.

Link Counter:
http://www.mylot.com/image/1794215/halloween-costumes-joe-castro-from-hollywood-performs-in-full
https://gruesomemagazine.com/2018/07/03/podcast-making-effects-with-joe-castro/
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/joe-castro-a-special-effects-designer-dresses-as-amonster-news-photo/495208520
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Laporan Isu Hoaks 11 Maret 2019

1. Syarat Inilah Yang Diajukan Ustad Abdul Somad Mau Maju Dampingi
Prabowo Di Pilpres 2019

Hoaks

Penjelasan :
Telah banyak tersebar informasi yang diunggah oleh salah satu akun dimedia
sosial facebook yang menjelaskan "2 Syarat Inilah Yang Diajukan Ustad Abdul Somad
Mau Maju Dampingi Prabowo Di Pilpres 2019"
Faktanya setelah ditelusuri,Ustadz Somad sebelumnya menyatakan menolak
untuk dicalonkan sebagai Cawapres RI setelah namanya direkomendasikan ulama.
Ustad Somad memutuskan bahwa ia tetap menjadi ustad saja sampai mati.
Link Counter :
http://jateng.tribunnews.com/2018/08/07/tetap-menolak-jadi-cawapres-ustadz-abdulsomad-saya-sampai-mati-jadi-ustadz-saja
http://makassar.tribunnews.com/2018/08/08/akhirnya-ustadz-abdul-somad-ungkapalasan-tolak-jadi-cawapres-baca-isi-pesannya-kepada-prabowo
https://www.liputan6.com/citizen6/read/3615303/menolak-jadi-cawapres-ustaz-somadberikan-4-alasan
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2. Angka ‘0’ Pada Nomor Urut Capres dan Cawapres Hanya
Menguntungkan Pasangan Jokowi-Ma’ruf

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan tidak benar di sosial media (Facebook dan Twitter) yang menuding
penambahan angka 0 pada nomor urut Capres dan Cawapres (01 atau 02) hanya
menguntungkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Penambahan angka ini dinilai dapat
menimbulkan kesalahan dalam penghitungan suara sehingga menguntungkan paslon
dengan nomor urut 01 yakni Joko Widodo-Maruf Amin. Dijelaskan pula bahwa
komputer dengan sistem biner tidak dapat membaca angka 02 atau nomor urut
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menanggapi hal ini, Komisioner KPU, Hasyim Asyari membantah berita tersebut
dan menyatakan bahwa penambahan angka ‘0’ tidak berpengaruh sama sekali karena
perhitungan suara dilakukan secara manual. Hasil hitung dalam formulir C1 kemudian
di-scan dan diunggah ke website KPU. Hasyim Asyari juga menjelaskan bahwa
penghitungan suara akan disaksikan langsung oleh para saksi. Para saksi dan
masyarakat juga dapat mendokumentasikan hasil hitung itu. "Pada saat penghitungan
suara wajib terbuka (ditulis dalam Formulir C1 Plano) disaksikan para saksi,
pemantau dan warga masyarakat. Semua pihak dapat mendokumentasikan hasil
hitung di TPS, dalam Form C1 Plano dengan cara mencatat dan memfoto."
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/4229962/kpu-tepis-isu-miring-bilangan-biner-di-nomorurut-capres?
fbclid=IwAR1mqXH_I2BIbamh0bs6Pul5Lmovi6pOMFdkwh50e2WXGbL3t5rAQMNIgs
8
http://jabarekspres.com/2018/kpu-angka-biner-tidak-berpengaruh/?
fbclid=IwAR04pdibQ_uWEwS0Q_lqHH35eTBZOPSrOaEQd4x4rjTOyz5l7vRQHkmn1
HY
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/22021171/sandiaga-soal-nomor-urutprabowo-dan-jokowi-santai?fbclid=IwAR1N59fWkBngxgtRQG--xuufTv26zdTRTcViLHKNXX1mgt-tv44s2uS1tI
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3. Prabowo Dipecat jadi TNI

Disinformasi

Penjelasan :
Telah tersebar sebuah postingan di media sosial facebook tentang Prabowo "TNI
aja dipecat, bagaimana menjadi presiden.
Setelah ditelusuri, berita tersebut memang benar terjadi. Tetapi Bacharudin Jusuf
Habibie yang menjabat Presiden saat Prabowo mengakhiri dinas kemiliteran pernah
membeberkan kisah tersebut.Habibie lah yang mencopot Prabowo Subianto kala itu
dari jabatan Panglima Kostrad. dan prabowo tidak di pecat tetapi diganti jabatan.
setelah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi
Komandan Sesko ABRI. Tak lama kemudian Dewan Kehormatan Perwira dibentuk.....
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3580273/prabowo-dipecat-atau-diberhentikan-inicerita-bj-habibie
https://www.merdeka.com/politik/benarkah-prabowo-dipecat-sby-ini-kesaksian-bjhabibie.html
https://nasional.kompas.com/read/2014/06/13/1639077/Pengamat.Publik.Mesti.Tahu.
Mengapa.Prabowo.Diberhentikan.dari.ABRI
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4. Kecelakaan Di Tanjakan Telaga Sarangan Magetan

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan video di media sosial facebook dan broadcast pada
media sosial whatsapp yang disertai narasi salah satunya ada kecelakaan di tanjakan
telaga Sarangan Magetan. Setidaknya 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan dan 3
diantaranya masuk jurang. Sementara ini di kabarkan 20 orang tewas.
Faktanya Polres Magetan menegaskan kalau informasi tersebut tidak benar,
setelah dilakukan penelusuran dilansir dari news.detik.com menampilkan video atau
gambar yang sama dengan postingan tersebut. Video yang berdurasi dua menit 22
detik tersebut merupakan kecelakaan yang terjadi di Ciloto,Kecamatan Cipanas,
Kabupaten Cianjur,Jawa Barat pada 30 April 2017 yang menewaskan 11 orang. Jadi
video kecelakaan tersebut terjadi bukan di Sarangan Magetan tetapi kecelakaan
tersebut terjadi di Ciloto,Kecamatan Cipanas,Kabupaten Cianjur,Jawa Barat
Link Counter :
https://faktualnews.co/2018/01/01/broadcast-whatsapp-soal-kecelakaan-beruntuntelaga-sarangan-hoax/53661/
https://news.detik.com/berita/d-3488049/kecelakaan-di-ciloto-puncak-diduga-karenabus-kitrans-rem-blong?fbclid=IwAR3U2tSzX4aqMWAU6JZl-8RfYbH04Rbp5wi5G3HJhmwSoErXJOEfKYecng
https://www.liputan6.com/news/read/2936689/kronologi-kecelakaan-maut-di-cilotopuncak
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5. Pekerja Bisa Tarik Uang Rp 21 Juta dari BPJS

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan berantai di Platform Whatsapp yang berisi "Mereka yang
bekerja antara Tahun 1990 dan 2018 memiliki hak untuk menarik Rp 21 juta dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Cari tahu apakah nama anda ada
dalam daftar orang-orang yang memiliki hak untuk menarik dana ini :
https//mobr.info/bpjs.
Pihak BPJS langsung memberikan klarifikasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan M.
Iqbal Anas Maruf menyatakan informasi tersebut adalah Hoax hal tersebut juga
diklarifikasi melalui akun resmi twitter BPJS Kesehatan RI @BPJSKesehatanRI
mengenai kabar bahwa mereka yang bekerja antara tahun 1990 dan 2018 berhak
menarik Rp 21 juta dari BPJS, dan mereka harus mengklik sebuah link untuk mencari
tahu apakah nama mereka ada di daftar. Informasi di website atau blog yang
menyebutkan bahwa ada bantuan dana dari BPJS Kesehatan sebesar 21 juta adalah
TIDAK BENAR dan mempunyai potensi penipuan. Pihaknya menghimbau kepada
masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi HOAX Tersebut dan segera
melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan kejadian serupa agar kasus ini
segera ditangani, sehingga tidak memakan banyak korban.
Apabila diperhatikan, kasus yang memakai nama BPJS tersebut adalah kasus
phishing . Umumnya, taktik phishing menyajikan informasi clickbait. Orang yang
mengklik tautan itu dapat berpotensi terkena malware. Pancingan clickbait kasus
penipuan internet itu beraneka ragam. Beberapa diantaranya tampil seperti ajakan
kencan, atau iming-iming tips cara mendapat kekayaan dengan mudah.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3629954/bpjs-kesehatan-bantah-bagi-bagi-duitrp-21-juta-untuk-pekerja
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/09583581/hoaks-pekerja-bisa-tarikuang-rp-21-juta-dari-bpjs
http://www.radarbogor.id/2018/08/28/beredar-broadcast-bpjs-sediakan-dana-rp21-jutauntuk-pekerja-tahun-1990-2018-hoax/
http://palembang.tribunnews.com/2018/08/29/awas-tertipu-bpjs-bagikan-rp-21-jutauntuk-karyawan-bekerja-1990-2018-ternyata-hoax-ini-faktanya
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6. Pria China Memakan Sup Janin

Hoaks

Penjelasan :
telah tersebar dimedia sosial informasi yang diunggah oleh salah satu akun yang
memposting sebuah foto orang china yang sedang makan sup janin, terlihat makanan
yang dimakan mirip janin dan dalam narasinya mengatakan bahwa itu adalah seorang
bapak yang tega memakan anaknya sendiri sampai dibikin sup.
Faktnya adalah itu bukanlah merupakan makanan yang dibuat dari janin yang
sesungguhnya, melainkan makanan yang dbuat mirip janin. hasil karya dari seniman
Tiongkok Zhu Yu yang menggelar karya kejutan konseptual yang disebut "Orang
Makan" di sebuah festival seni Shanghai pada tahun 2000.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/fetus-feast/
https://www.kaskus.co.id/thread/50d56d577c12431816000035/zhu-yu-senimankontroversial-yang-menghebohkan-internet/
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7. "Rumah sakit jiwa 2019 untuk para kampret"

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan berantai di platform media sosial Facebook sebuah
papan iklan bertuliskan RUMAH SAKIT JIWA KAMPRET dan berisi narasi "Persiapan
Rumah sakit jiwa 2019 untuk para KAMPRET... Salam waras #JKW2P
#2019TetepJokowi
Faktanya papan iklan tersebut telah disunting atau diedit ternyata sebelum diedit
dengan nama Rumah Sakit Jiwa Kampret, papan nama tersebut juga pernah
disebarkan dengan tulisan Rumah Sakit Jiwa Cebong. Setelah dilakukan penelusuran
ternyata papan iklan yang tertera tersebut nyatanya adalah benar Rumah Sakit Jiwa
Mahoni yang berada di medan yang berada dijalan Jl. Mahoni No.18, Gaharu, Medan
Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20232.
Link Counter :
https://equator.co.id/bukan-rumah-sakit-kampret/
https://www.jpnn.com/news/dulu-rumah-sakit-jiwa-cebong-sekarang-jadi-rsj-kampret
https://mapio.net/pic/p-88263370/
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8. Viral! Bakal Ada Gempa Besar, PLN Pasang Alat Deteksi.

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN) telah memasang alat pendeteksi dini gempa.
Setelah ditelusuri ditemukan klarifkasi bahwa Kepala Pusat Data Informasi dan
Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho
menyatakan, pesan di atas hoax.
“PLN tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Kondisi yang sebenarnya
adalah saat terjadi gempa, sistem bekerja otomatis mematikan perangkat listrik untuk
keamanan,” tulis Sutopo melalui akun Twitter-nya.
Sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang bisa melakukan prakiraan, kapan
gempa bumi akan terjadi. yang perlu dilakukan bersama adalah melakukan langkah
mitigasi pengurangan risiko gempa secara bertahap dan dimulai dari yang kecil
disekitar kita.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/16494711/hoaks-pln-pasang-alatdeteksi-gempa
https://radarbali.jawapos.com/read/2018/08/23/93447/viral-bakal-ada-gempa-besarpasang-alat-deteksi-pln-bilang-hoax
https://turnbackhoax.id/2018/08/24/salah-pln-pasang-alat-deteksi-gempa-di-sukabumi/
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/beredar-informasi-pln-memasangalat-pendeteksi-dini-gempa-humas-bnpb-hoax
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9. Minuman White Koffie Mengandung Babi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi mengenai kandungan lemak babi pada kopi Luwak White
Koffie. Hal tersebut disebabkan karena komposisi pada minuman kopi instan tersebut
menggunakan zat emulsifier berkode E471.
Faktanya informasi ini merupakan hoaks lama yang kembali beredar. Menegenai
berita ini LPPOM MUI telah melakukan klarifikasi yang menyatakan bahwa krimer
pada Luwak White Koffie tersebut diperoleh dari Krimer yang sudah memiliki sertifikat
halal LPPOM MUI Pusat. Bahan tersebut sudah dilakukan pengkajian secara
mendalam dan berasal dari bahan nabati yang halal
Link Counter :
https://food.detik.com/info-halal/d-2222764/lppom-mui-luwak-white-koffie-halal?
fbclid=IwAR2ZB0gFx90NSfhD1mWnGP1vqar4WAyJ0yD4e59on36XxRgKyArRxiFUng
https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/202/Penjelasan-Terkait-LuwakWhite-Coffee.html
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10. Pesawat Pribadi Prabowo Dilarang Mendarat di Bandara Syamsudin Noor
Banjarmasin

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan yang menyebut pesawat pribadi yang mengangkut capres nomor urut
02, Prabowo Subianto, dilarang mendarat di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin
pada Minggu 11 Maret kemarin. Di dalam pesan tersebut juga tertulis Prabowo ke
Banjarmasin bukan untuk kampanye, melainkan menghadiri Haul Guru Sekumpul ke14 di Kota Martapura, Kalimantan Selatan.
Terkait dengan kabar tersebut PT Angkasa Pura I (Persero) membantah adanya
larangan mendarat bagi pasangan calon presiden nomor urut 02 di Bandara
Syamsudin Noor di Banjarmasin. Corporate Communications Senior Manager AP I
Awaluddin mengatakan tidak ada pesawat pribadi yang dilarang mendarat di bandara
tersebut hari ini. Kordinator Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi,
Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Ia menegaskan
bahwa Bapak Prabowo tidak pergi ke Banjarmasin.
Link Counter :
http://www.rmolsumsel.com/read/2019/03/10/111289/Hoax,-Kabar-Pesawat-PrabowoDilarang-Mendarathttps://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/853038738361996/
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11. Istri Jalaluddin Rakhmat: Kami Sudah Dapat Restu Syiah Internasional
Dukung Jokowi

Disinformasi

Penjelasan :
Media sosial facebook kembali dihebohkan dengan isu lama yang diposting pada
tahun 2014 dan kembali diangkat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
seolah olah isu itu baru dan masih hangat. Isu ini telah mengundang banyak komentar
sinis dari netizen yang merasa bahwa isu yang diposting mengarah ke Pemilu 2019.
setalah dirtelusuri lebih lanjut, Emilia Renita, Koordinator Oase, salah satu lembaga
Syiah di Indonesia mengatakan pihaknya mendukung Jokowi yang berpasangan
dengan Jusuf Kalla untuk Pilpres 2014. "Kami sudah dapat restu dari para ulama
Syiah internasional untuk dukung Jokowi," katanya saat menghadiri Forum Pemimpin
Gereja-gereja Indonesia dukung Jokowi di Galeri Cafe Cikini Jakarta, Jumat
(30/5/2014) malam.
Emilia mengatakan saat ini, para pengikut Syiah di Indonesia diperkirakan mencapai
3 juta orang termasuk 800 orang pengurus. Oase merupakan salah satu lembaga
binaan Syiah bersama Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan organisasi
lainnya. Tak hanya kelompok waria, pasangan capres/cawapres Joko Widodo-Jusuf
Kalla, juga didukung lembaga Syiah internasional. Koordinator ‘Oase’, Emilia Renita
AZ, mengungkapkan bahwa Jokowi-JK didukung ulama Syiah internasional. “Kami
sudah dapat restu dari para ulama Syiah internasional untuk dukung Jokowi,” ungkap
Emilia seperti dikutip bisnis.com (30/05). Oase merupakan salah satu lembaga Syiah
di Indonesia. Sementara Emilia tidak lain adalah istri Ketua Dewan Syura IJABI
(Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia), Jalaluddin Rakhmat.
Link Counter :
https://www.kaskus.co.id/thread/538bf756a1cb17e3208b482d/waria-dan-syiahinternasional-dukung-jokowi-jk/
https://kabar24.bisnis.com/read/20140531/355/231872/jokowi-vs-prabowo-syiahinternasional-dukung-jokowi-jk
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12. Innalillahi.. Ternyata Presiden Sekarang Sebenarnya Kristen ! Dan Pemerintahan
Sekarang Di Kuasai Kristen !

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar dari artikel yang
bersumber dari situs blogspot. Situs tersebut mengangkat artikel berjudul “Innalillahi..
Ternyata Presiden Sekarang Sebenarnya Kristen ! Dan Pemerintahan Sekarang Di
Kuasai Kristen ! >> Pantas Banyak Kebijakannya Yang Anti Islam !” dan disebarkan
oleh sebuah akun dengan menambahkan caption yang tendensius. Caption tersebut
menyatakan bahwa artikel ini merupakan fakta dan cocok untuk disebut kafir.
Adapun isu bahwa presiden Jokowi adalah Kristen merupakan isu yang sudah lama
dan terus muncul dengan narasi yang berbeda. Jokowi merupakan penganut agama
Islam dan dapat dibuktikan dengan akta nikah serta KTP dari Jokowi yang
mencantumkan bahwa beliau memang beragama Islam. Isu ini telah muncul sejak
2014 silam yang disebarkan antara lain oleh Tabloid Obor Rakyat. Jokowi yang
sejatinya seorang Jawa dan Muslim itu, terus digembar-gemborkan sebagai seorang
keturunan Cina dan beragama Kristen. Isu bohong ini terus disebarkan untuk
memunculkan sentimen anti Jokowi di kalangan pemilih Muslim seperti dikutip dari
Tribunnews.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/12/video-jokowi-cina-kristen-ini-buktinya
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu_mengenai_Joko_Widodo
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13. Terjadi Lagi Pembunuhan Terhadap Muadzin

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kembali isu lama yang meresahkan masyarakat tentang adanya kasus
pembunuhan yang menimpa seorang muadzin (tukang Adzan) di Majalengka. Pada
februari 2018 kasus ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial. Tara Asih
adalah orang yang pertama kali mengunggah berita itu melalui akun media sosialnya.
Faktanya isu tersebut adalah hoaks alias kabar bohong dan Tara Asih sang
pengunggahpun akhirnya ditangkap polisi dan selanjutnya dipenjara karena kasus
menyebarkan hoaks. Dalam hasil penyelidikan kasus tersebut polisi juga telah
menegaskan bahwa tidak ada korban muazin dan pelaku orang gila.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1064937/sebar-hoax-muazin-dibunuh-dosen-bahasainggris-ditangkap/full&view=ok
https://www.liputan6.com/regional/read/3329114/penyebar-hoax-pembunuhanmuazin-di-majalengka-dosen-di-yogyakarta
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14. Polres Sleman Bantu Jokowi Kampanye

Disinformasi

Penjelasan :
Beberapa akun media sosial di Facebook menyebarkan foto dari sebuah acara yang
diselenggarakan oleh Polres Sleman. Acara tersebut diduga merupakan ajang
kampanye yang dilakukan oleh Jokowi dengan memanfaatkan kepolisian. Foto
tersebut kemudian diberikan narasi bahwa tuduhan dari akun Opposite6890 tentang
Alumni SAMBHAR dimana ribuan polisi jadi buzzer Jokowi bukanlah isapan jempol.
Pada narasi tersebut juga disertakan himbauan bahwa polisi sudah tidak netral dan
jangan biarkan polisi terlibat dalam pengawasan dan pengawalan pemilu.
Berdasarkan penelusuran, acara tersebut bukanlah kegiatan kampanye Jokowi yang
diselenggarakan oleh kepolisian. Acara tersebut merupakan event Millenial Road
Safety Festival yang diselenggarakan oleh Polres Sleman pada tanggal 3 Maret 2019
lalu. Kegiatan yang menyasar kaum milenial ini adalah upaya dalam mewujudkan
milenial yang cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang seperti dikutip dari
slemankab.go.id. Acara tersebut terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan seperti
senam kolosal milenial, Fun Walk, Free Style, Safety Riding, Deklarasi Generasi
Millenial mendukung Road Safety menuju Zero Accident, serta hiburan dan doorprize.
Dalam acara tersebut juga terdapat pemutaran video Millenial Road Safety yang
disampaikan oleh Presiden Jokowi. Video yang menampilkan Jokowi tersebut
kemudian dipelintir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan diberikan narasi
hasil fabrikasi sehingga menciptakan disinformasi kepada publik.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=Zep5EJasELw
http://www.slemankab.go.id/14347/tekan-angka-kecelakaan-polres-dan-pemkabsleman-gelar-millenial-road-safety-festival.slm
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15. Seorang Anak Menjadi Buta Setelah Membuka Bungkus Silica Gel

Disinformasi

Penjelasan :
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Sebuah pesan berantai di WhatsApp menjadi viral setelah menampilkan foto seorang
anak yang matanya menjadi buta disertai gambar dari sebuah bungkusan berisi
butiran transparan kecil. Dalam narasi yang menyertai foto ini, disebutkan bahwa
butiran tersebut merupakan pelastik kecil yang didapatkan di barang-barang baru.
Pelastik ini disebut berbahaya dikarenakan bisa meledak jika tercampur atau
direndam air. Seorang anak disebut telah menjadi korbannya setelah anak tersebut
membuka bungkus pelastik tersebut yang menyebabkan biji pelastik itu melompat ke
matanya. Ketika sang anak mencuci mukanya dengan air, biji pelastik tersebut
kemudian meledak dan menyebabkan matanya menjadi buta.
Adapun zat yang disebut pelastik tersebut sebenarnya merupakan dessicant yang
memang diperuntukkan sebagai pengawet produk agar lebih tahan lama dan tahan
lembab. Dessicant biasanya mengandung silica gel yang relatif tidak terlalu
berbahaya. Namun terdapat jenis lain dari dessicant yang terbuat dari kapur, atau
kalsium oksida. Jenis ini dapat bereaksi secara kimia bila dikombinasikan dengan air,
dimana proses tersebut dapat menghasilkan panas dengan cepat dan membentuk
kalsium hiroksida yang sangat basa dengan nilai pH 12.4. Apabila wadah tidak
mampu menampung uap, maka akan terjadi ledakan. Dalam kejadian yang
sebenarnya, dessicant yang dipercaya digunakan dalam kejadian ini adalah dessicant
dari kapur tersebut.
Pada narasi yang tersebar, dikatakan bahwa anak yang menjadi korban terkena
dessicant setelah membuka bungkus dessicant sehingga menyebabkan zat dessicant
melompat ke matanya. Ledakan sendiri terjadi ketika korban mencuci mukanya
dengan air sehingga memicu zat dessicant meledak di matanya. Namun pada
kejadian yang sebenarnya, korban tidak terkena zat dessicant yang melompat dari
bungkusnya. Korban terlebih dahulu menuangkan dessicant ke dalam botol berisi air
yang kemudian meledak. Cairan dari ledakan tersebut kemudian masuk kematanya
dan menyebabkan kebutaan. Perbedaan informasi ini berpotensi menyebabkan
kebingungan bagi publik. Meskipun demikian, ada baiknya bagi para orang tua dan
orang dewasa lebih berhati-hati dalam menjaga anak kecil untuk menjauhi bendabenda yang berpotensi berbahaya seperti dessicant.
Link Counter :
https://id.theasianparent.com/bahaya-silica-gel
http://style.tribunnews.com/2017/12/14/bocah-ini-mainan-pakai-silica-gel-saatdimasukkan-ke-botol-air-malah-meledak-bikin-buta-ternyata
https://nakita.grid.id/read/02928524/masukkan-pengawet-dalam-botol-minumanbocah-ini-mengalami-kebutaan-permanen
https://www.asiaone.com/china/boy-8-blinded-one-eye-after-playing-desiccant-packetsnack
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Laporan Isu Hoaks 12 Maret 2019

1. Dokumen Negara Yang Ngangkut Kontainernya Bertuliskan Huruf China

Disinformasi

Penjelasan :
Beberapa akun media sosial di Facebook menyebarkan foto dari sebuah postingan viral truk
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kontainer yang mengangkut surat suara Pemilu 2019 untuk didistribusikan di Kabupaten Kulon
Progo, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Tulisan di badan truk adalah aksara Kanji (Jepang).
dengan narasi "MAKSUDNYA APA INI YAAA....
DOKUMEN NEGARA YANG NGANGKUT KONTAINERNYA BERTULISKAN HURUF
CHINA.
PT KERETA APINYA JUGA SUDAH BERUBAH.
JADI PT KERETA API INDONESIA CHINA.
INI PARAAAAHHHH SEKALI.
KAYAKNYA BAKAL TERJADI REVOLUSI JIHAD KALAU SEPERTI INI.".
Berdasarkan penelusuran, dapat disimpulkan bahwa klaim soal mobil KPU berasal dari Cina itu
tidak sepenuhnya tepat. Kendaraan pengangkut surat suara itu memang sangat mungkin dibeli dari
mancanegara. Namun, surat suara yang dikirim menggunakan kendaraan-kendaraan itu dipastikan
berasal dari percetakan di Solo.Informasi yang beredar ini masuk dalam kategori disinformasi atau
informasi yang secara sengaja menampilkan kabar dengan bingkai tafsiran informasi keliru.
Dalam konteks menjelang pelaksanaan pemilu, disinformasi seperti ini dapat membuat naiknya
sentimen anti-asing. Ia juga bisa menyebabkan delegitimasi dan ketidakpercayaan terhadap
penyelenggara pemilu.Ibu di foto pertama adala Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo, Mutiah.
Ilham mengatakan,"Jadi tidak ada itu surat suara yang dicetak di China, dicoblosin dan
sebagainya," tegasnya. Untuk diketahui, dalam bodi truk kontainer tersebut, terdapat tulisan Kanji
Jepang ”Go chui kudasai”, yang dalam bahasa Indonesia berarti ”harap hati-hati”.
Sementata Anggota KPU Ilham Saputra menegaskan, foto yang diunggah Andi Arief tersebut
adalah logistik surat suara di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
”Itu huruf Kanji. Truknya punya perusahaan yang menang pelelangan, PT Temprina Media
Grafika. Tak ada surat suara dari China,” tutur Ilham.
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/03/11/164411/andi-arief-unggah-foto-truk-beraksara-asing-initemuan-mata-jeli-warganet
https://tirto.id/beredar-foto-mobil-kpu-surat-suara-asal-cina-bagaimana-faktanya-djbZ
https://news.detik.com/berita/d-4461967/kpu-jelaskan-foto-truk-beraksara-asing-yang-diunggahandi-arief
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/853215865010950/
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2. Pantesan Kampanye Jokowi Selalu Sepi, Uang Transport Massa Ditilep Tim
Suksesnya Sendiri

Disinformasi
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Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan pada platform twitter sebuah cuitan akun twitter
@AkihitoKanbara_ yang menampilkan foto Erick Thohir tengah diwawancara oleh beberapa
wartawan yang ditayangkan stasiun televisi Metro TV dengan judul berita "TKN ANCAM
POLISIKAN 223 ORANG TIMNYA DI DAERAH KARENA TILEP TRANSPORT
KAMPANYE" dengan ditambahkan narasi "PANTESAN KAMPANYE 70K0W1 SELALU
SEPI!! UANG TRANSPORT MASSA DITILEP TIM SUKSESNYA SENDIRI!! NGAKAK
SUMPAH #BandungPilih_Prabowo_Sandi”
Setelah dilakukan penelusuran Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Maruf, Ade Irfan
menegaskan postingan akun @AkihitoKanbara_ yang mengatakan “TKN ANCAM POLISIKAN
223 ORANG TIMNYA DI DAERAH KARENA TILEP TRANSPORT KAMPANYE” adalah
tidak benar atau hoaks. Foto Erick yang tengah diwawancara oleh beberapa wartawan tersebut
adalah foto yang diambil oleh Wartawan Tribunnews.com. Foto Erick ini diantaranya ditayangkan
diberita Tribunnews.com dengan judul “Komitmen Penuh Jadi Ketua TKN, Erick Thohir Mundur
Dari Presiden Intermilan,” pada Sabtu, (27/10/2018). Selain itu, dilansir dari website
Metrotvnews.com, foto yang diposting akun @AkihitoKanbara_ dengan bertuliskan Metro TV,
LIVE dengan running text bertuliskan “TKD Aceh Targetkan Jokowi-KH. Ma’ruf Menang 70%”
sebenarnya adalah video pemberitaan dengan judul “Tol Surabaya-Ngawi Sudah Bisa Dilalui
Kendaraan” yang ditayangkan pada Jumat (8/3). Artinya akun @AkihitoKanbara_ telah mengedit
video tersebut dengan memasukan foto Erick Thohir dan membuat judul berita yang salah.
Link Counter :
https://twitter.com/AkihitoKanbara_/status/1103944287752843264?
fbclid=IwAR3yc4WdWz1s8Ziz9Bao4VGbT3iLsJeX6jJiZugwyF29qGrCcHP0DrkSFzQ
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/10/27/komitmen-penuh-jadi-ketua-tkn-erickthohir-mundur-dari-presiden-inter-milan?fbclid=IwAR3LSYUeOau-pOGdwzIOt0l1OIIKJ0Y4CGRD8kDC0cUukZfbYbVwqGxwVk
http://www.metrotvnews.com/metro-news/8N0MldOb-tol-surabaya-ngawi-sudah-bisa-dilaluikendaraan?
fbclid=IwAR2SbuU6IuSV0gchD5dgrtpzUGjI0LEMcNADQ69W3aTPfxHnlkxhkkiIJPo
https://hukum.rmol.co/read/2019/03/11/381559/hoax-erick-thohir-akan-laporkan-223-orang-tkdtilep-duit-transport?
fbclid=IwAR0wNZaNV_oA9MIVJjw4BoL6JBIHMU9Ck2syxkAqYsrk0UvFuxNZ9ur1Qo8
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3. Korban Begal dengan Tangan Terputus di Medan

Disinformasi

Penjelasan :
Belakangan beredar di media sosial sebuah foto yang diklaim sebagai korban begal yang terjadi di
Jalan Putri Hijau Medan baru-baru ini. Dalam keterangan foto yang tersebar terlihat korban begal
dalam kondisi tangannya terputus. Hal ini cukup meresahkan warga sekitar.
Faktanya terdapat informasi yang keliru terkait dengan tempat dan waktu kejadian. Kasat Reskrim
Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira memastikan foto korban begal dengan kondisi
tangan putus yang diklaim terjadi di Medan merupakan berita tidak benar . Dari penelusuran yang
dilakukan, kata Putu, peristiwa dalam foto yang beredar itu terjadi pada tahun 2018 lalu di
Makassar.
Link Counter :
https://kabarmedan.com/informasi-korban-begal-dengan-tangan-terputus-di-medan-hoaks/?
fbclid=IwAR1FnH7lC6EWbBxvFgSkEYg-UycvLMMQkV5YZyo6LLINMqxOzJYI4rF3jfU
https://www.jurnalasia.com/medan/heboh-foto-korban-begal-tangan-putus-di-jalan-putri-hijaumedan-kasat-reskrim-itu-hoax/?fbclid=IwAR2JHpqoaHr-JkbGstPpA2BqIw6jFODKjYzgqL0ReSkjos1irw5yk5OOwM
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4. Kena tipu belanja online,Bank BCA bisa bantu dalam waktu 2 hari

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan berantai di Platform sosial media Facebook yang mengatasnamakan bank
BCA bisa membantu siapa saja yang tertipu belanja online dengan narasi sebagai berikut "Semua
bank bisa, tapi BCA lebih cepat (2 hari selesai). SYARAT PENTING BUKTI TRANSFER
JANGAN SASMPAI HILANG ATAU DIBUANG. Jika meang terbuang gunakan history
pengiriman. Lebih mudah jika pakai struk transfer. Jika info ini bermanfaat, BANTU SHARE dan
tandai rekan, kerabat saudara juga siapapun agar tidak jadi korban penipuan berikutnya...
Faktanya informasi tersebut tidaklah benar menurut Jan Hendra selaku Seketaris Perusahaan BCA
menjelaskan "Itu yang pasti bukan sebuah edaran resmi kami, jelas dia kepada Liputan6.com.
Adapun isi surat edaran hoaks tersebut langkah-langkah yang harus dilakukan nasabah yang
terkena tipu belanja online yaitu pertama nasabah diwajibkan melapor kasus langsung ke bank
terdekat lalu pihak bank akan melacak no rekening dan identitas penipu. Setelah didapatkan
customer lalu menghubungkan nasabah dengan si penipu.
Diakhir edaran disebutkan,semua bank menyediakan layanan ini, tapi hanya bank BCA bisa
menyelesaikannya lebih cepat dalam waktu tempo dua hari.
Sekretaris bank BCA, Jan Hendra menganjurkan nasabahnya untuk coba melihat pengumuman
resmi yang tersedia di https://www.bca.co.id/id/Tips-Keamanan apabila mempunyai pengaduan
terkait modus penipuan belanja online. Pada tautan tersebut nasabah diarahkan untuk
menghubungi contact center bank atau bank terdekat.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3569677/beredar-info-layanan-nasabah-yang-kena-tipubelanja-online-bca-tegaskan-hoaks
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5. Istilah Kafir Tidak Ada di Piagam Madinah

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah Screen Capture menunjukan laman berita online viva.co.id yang menerangkan tanggapan
Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang terkait penyebutan istilah kafir dan non muslim
beredar pada blog dan media sosial. Pada judul berita tersebut dituliskan “TGB : Istilah Kafir
tidak ada di Piagam Madinah”
Faktanya Screen Capture tersebut telah diedit pada bagian judulnya, adapun judul alsi dari laman
berita online tersebut adalah “Kafir Istilah Akidah, Bukan Istilah Muamalah Berbangsa”
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1127563-tgb-kafir-istilah-akidah-bukan-istilah-muamalahberbangsa
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6. Dalam RUU PKS pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi untuk pemuda
dan mahasiswa yang ingin berzina

Hoaks

Penjelasan :
Rancangan Undang-Undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) memang tengah menjadi
polemik dan pro-kontra dikalangan masyarakat. Berbagai spekulasipun berkembang seiring
dengan perdebatan di media sosial. Belakangan juga beredar sebuah video ceramah ustadz Tengku
Zulkarnain yang mengatakan bahwa Dalam RUU PKS ada sebuah pasal yang mengatakan
pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi untuk pemuda dan mahasiswa yang ingin berzina.
Faktanya dalam draft asli RUU PKS tidak ada pasal yang menyebutkan sebagaimana yang
dituduhkan. Adapun Ustadz Tengku Zulkarnain melalui akun Twitter resminya
https://twitter.com/ustadtengkuzul sudah mengklarifikasi dan mencabut pernyataannya serta
meminta maaf atas informasi salah yang ia sebarkan.
Link Counter :
https://twitter.com/ustadtengkuzul/status/1105212191534276608
http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20161111-040327-4431.pdf
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7. Jeli Memperhatikan Jari Tangan Palsu

Hoaks

Penjelasan :
Beredar foto di media sosial Facebook mengenai jari tangan palsu sebagai alat kecurangan pemilu
dengan narasi “Waspadalah
Bagi Ketua/Anggota TPS Hati2 dan Jeli Memperhatikan Jari Tangan Palsu”.
“Kecurangan TEMPO DULU jangan sampai terulang kembali __DEMOKRASI DI NEGERI
KITA RUSAK LEMAH TAK BERDAYA !
SEBELUM MASUK DI HARUSKAN CEK TELUNJUK TANGAN DAN BADAN
Wajib ganti presiden
Save INDONESIA RAYA”.
Faktanya setelah ditelusuri foto jari tangan palsu tersebut tidak terkait dengan kecurangan pemilu.
foto jari palsu itu merupakan jari palsu yang digunakan untuk mantan anggota yakuza, yaitu
sebuah sindikat kejahatan tradisional Jepang. Foto tersebut merupakan foto yang diedit dengan
mengambil dari gambar yang terdapat pada berita yang dimuat oleh tempo
https://pemilu.tempo.co/read/552963/tinta-pemilu-buatan-kuningan-sesuai-standar dan sindonews
https://international.sindonews.com/read/1102186/40/yukako-wanita-penolong-yakuza-insyafdengan-membuat-jari-palsu-1461039412. Adapun berita tentang jari palsu ini tidak sesuai dengan
konteks yang sebenarnya dari foto yang digunakan.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/03/12/salah-jeli-memperhatikan-jari-tangan-palsu/
https://www.pressreader.com/@Aribowo_Sasmito/csb_8nCzUqKcRo4pp6GNtWJqYOLNgPsb4o
VyUSfa5Nzxdf8aulZLFAucXjonAM-GER2p

175

8. Garuda Indonesia ulang tahun ke-93 bagi bagi tiket gratis

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi di halaman website lufthansa.com.log-in.club yang menjelaskan bahwa maskapai
Garuda Indonesia sedang merayakan ulang tahun ke 93 dan memberikan dua tiket pesawat gratis.
Faktanya isu soal pembagian dua tiket pesawat gratis Garuda Indonesia dalam rangka perayaan ulang tahun
ke-93 adalah tidak benar. Lewat halaman resmi nya https://www.garuda-indonesia.com/ Garuda Indonesia
memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan informasi maupun promo dalam bentuk apapun
seperti yang terdapat didalam website tersebut.
Senior Manager Public Relation Garuda Indonesia IKhsan Rosan membantah adanya pembagian dua tiket
gratis tersebut saat dikonfirmasi oleh kumparan.com. "Itu hoaks. Garuda Indonesia memastikan informasi
promo tiket tersebut tidak valid dan bukan informasi resmi dari Garuda Indonesia," kata Ikhsan
Pihaknya menambahkan Garuda Indonesia tidak pernah mengeluarkan informasi mengenai promo
mengenai potongan harga tiket pesawat atau pembagian tiket gratis. Seluruh informasi terkait promo tiket
dan kegiatann marketing lainnya hanya dapat diakses melalui aplikasi mobile apps dan akun resmi social
media milik Garuda Indonesia. Selain itu Ikhsan menjelaskan dalam pesan tersebut tertulis ulang tahun
Garuda Indonesia yang ke-93 padaha Garuda indonesia tahun 2018 berulang tahun ke-69. Ikhsan
menghimbau agar masyarakat lebih berhati hati terhadap info yang mengatasnamakan Garuda Indonesia,
bagi para pengguna jasa yang ingin memperoleh informasi terkait promo yang ditawarkan oleh Garuda
Indonesia bisa di cek melalui website www.garuda-indonesia.com maupun akun resmi social media Garuda
Indonesia seperti twitter @indonesiagaruda, facebook @garuda.indonesia, instagram @garuda.indonesia,
hingga akun resmi "Garuda Indonesia" di Line maupun melalui fitur layanan mobile apps dan call center
Garuda Indonesia 0804 1807 807 dan 021-23519999.

Link Counter :
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/penjelasan-garuda-indonesia-terkaitpromo-tiket-gratis.page
https://kumparan.com/@kumparannews/hoaxbuster-tidak-ada-bagi-bagi-tiket-pesawat-gratis-dihut-garuda
http://jabar.tribunnews.com/2018/04/04/informasi-tiket-gratis-pesawat-garuda-ternyata-hoaks-inibantahan-garuda-indonesia
http://jabar.tribunnews.com/2018/04/04/informasi-tiket-gratis-pesawat-garuda-ternyata-hoaks-inibantahan-garuda-indonesia
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9. BCA cetak bukti transaksi bertuliskan 2019 Ganti Presiden

Hoaks/Disinfo
rmasi

Penjelasan :
Beredar pada laman media sosial tentang foto bukti transaksi Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
Bank BCA yang mencetak bukti transaksi bertuliskan “2019 Ganti Presiden”.
Faktanya tulisan tersebut bukanlah merupakan format tulisan resmi dari pihak Bank BCA Secara
Keseluruhan, yang tercetak disetiap bukti transaksi. Melainkan tulisan tersebut dituliskan secara
pribadi oleh nasabah pada mesin ATM Non Tunai BCA, dimana isi teks tergantung dari apa yang
diinput oleh pengirim dana dan berita tersebut dapat tercetak pada struk atau bukti transaksi. Hal
ini
diklarifikasi
pula
oleh
layanan
twitter
resmi
BCA
https://twitter.com/HaloBCA/status/992266429796773888
Link Counter :
https://twitter.com/_TNIAU/status/1001247485753360384?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1001247485753360384&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.liputan6.com%2Fcek-fakta%2Fread%2F3544516%2Fcek-fakta-kabar-malaysia-caplok50-kilometer-wilayah-indonesia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3544516/cek-fakta-kabar-malaysia-caplok-50-kilometerwilayah-indonesia
http://wow.tribunnews.com/2018/05/29/tanggapi-isu-50-km-wilayah-indonesia-dicaplokmalaysia-tni-au-setiap-hari-patok-perbatasan-dicek
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10. Menurut Infonya Bahwa Malaysia Sudah Mencaplok 50 km Wilayah Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Salah seorang pengguna twitter menggunggah cuitan dengan narasi “Semalam ketemu temen lama
yang tinggal di kalimantan, menurut infonya bahwa Malaysia sudah mencaplok 50 km wilayah
Indonesia, karena daerah perbatasan tak diperhatikan kemakmurannya. Lah katanya kerja, trus
kerja apa ? Tolong bantuan tuips mengklarifikasi kebenaran info ini.”
Faktanya melalui twitter TNI Angkatan Udara memberikan klarifikasi bahwa di perbatasan antar
negara terdapat patok yang setiap harinya selalu dipantau dan dijaga oleh TNI AD kemudian TNI
AD juga memiliki pesawat yang bertugas melakukan patroli dan surveilliance untuk
mengamankan perbatasan negara sehingga tidak terjadi pencaplokan wilayah.
Link Counter :
https://twitter.com/_TNIAU/status/1001247485753360384?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1001247485753360384&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.liputan6.com%2Fcek-fakta%2Fread%2F3544516%2Fcek-fakta-kabar-malaysia-caplok50-kilometer-wilayah-indonesia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3544516/cek-fakta-kabar-malaysia-caplok-50-kilometerwilayah-indonesia
http://wow.tribunnews.com/2018/05/29/tanggapi-isu-50-km-wilayah-indonesia-dicaplokmalaysia-tni-au-setiap-hari-patok-perbatasan-dicek
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11. Agama Itu Racun, Lebih Baik Pendidikan Agama di Indonesia Dihapus Saja

Disinformasi

Penjelasan :
179

Sebuah tangkapan layar dari situs operain.blogspot.com beredar di beberapa media sosial.
Tangkapan layar tersebut berisi artikel berjudul “Politikus PDIP: Agama Itu Racun, Lebih Baik
Pendidikan Agama di Indonesia Dihapus Saja”. Artikel tersebut menampilkan foto politikus PDIP
Ribka Tjiptaning disertai artikel mengenai pernyataan Musdah Mulia yang menyatakan Singapura
sudah melarang pengajaran agama, serta pernyataan Ribka Tjiptaning mengenai Kementerian
Agama yang memiliki jutaan pegawai di bidang agama dan tidak ada hasilnya.
Adapun isu ini adalah isu hoaks yang diulang kembali dengan mengganti nama pihak yang
mengeluarkan pernyataan kontroversial hasil fabrikasi ini. Hal ini dapat ditinjau dari kedua
pernyataan ini; “Sejak PM Lee Kuan Yew ditetapkan bahwa agama urusan pribadi, bukan urusan
sekolah atau negara. Keputusan itu diambil karena Lee Kuan Yew melihat pengajaran agama
justru menimbulkan perpecahan dan konflik, bukan perdamaian” ungkap Musdah; serta “Bahkan,
ada Kementerian Agama yang memiliki jutaan pegawai di bidang agama, puluhan ribu sekolah
agama, ratusan ribu rumah ibadah, triliunan rupiah untuk pembangunan bidang agama. Namun
hasilnya? Nihil?” ucap Ribka. Indonesia masuk negara terkorup di dunia, bahkan korupsi pun
marak di Kementerian Agama”, jelas Ribka.
Kedua pernyataan ini sama persis dengan hoax yang pernah muncul sebelumnya. Pada hoax
“Puan: Jika Negara Ingin Maju dan Berkembang, Pendidikan Agama Islam Harus Di Hapus” yang
muncul terlebih dahulu, kedua pernyataan ini disebut pernah dinyatakan oleh Puan Maharani.
Sedangkan pada link https://suaranasional.com/2015/07/24/edan-pdip-tegaskan-pelajaran-agamadi-sekolah-hasilkan-koruptor/ dikatakan bahwa Musdah Mulia yang menyebutkan kedua
pernyataan ini. Pernyataan ini sendiri pernah dituduhkan kepada Musdah Mulia sebelumnya.
Dikutip dari Tempo, Musdah Mulia sudah membantah bahwa dirinya merupakan aktivis PDIP
serta penggagas penghapus pendidikan Agama Islam di Indonesia. Musdah menyatakan bahwa hal
tersebut adalah fitnah yang keji dikarenakan dirinya dibesarkan di lingkungan pesantren dan
sepanjang hidupnya dirinya aktif dalam mengembangkan pendidikan agama.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1118197/musdah-mulia-saya-bukan-aktivis-partai-termasuk-pdip
https://apahabar.com/2018/12/soal-puan-jika-negara-ingin-maju-dan-berkembang-pendidikanagama-islam-harus-di-hapus-tidak-benar/
https://stophoax.id/blog/post/salah-puan-jika-negara-ingin-maju-dan-berkembang-pendidikanagama-islam-harus-di-hapus-2889
https://turnbackhoax.id/2018/12/13/salah-puan-jika-negara-ingin-maju-dan-berkembangpendidikan-agama-islam-harus-di-hapus/
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12. PT KAI Sudah Milik China Menjadi PT Kereta Cepat Indonesia China?

Disinformasi

Penjelasan :
Akun media sosial Facebook menyebarkan video dengan thumbnail yang menyebut bahwa PT.
KAI Sudah Milik China. Video tersebut menampilkan sebuah pembatas proyek dengan label PT.
Kereta Cepat Indonesia China. Video tersebut disertai juga dengan narasi yang mempertanyakan
mengenai dokumen negara yang diangkut kontainer bertuliskan huruf China, serta PT. Kereta Api
yang berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia China. Narasi tersebut memperkirakan akan ada
revolusi jihat kalau seperti ini.
Faktanya informasi tersebut tidaklah benar. PT Kereta Cepat Indonesia China merupakan
perusahaan dengan jenis konsorsium (pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang
dilakukan oleh dua lembaga atau lebih) antara BUMN Indonesia dengan China Railways dengan
skema Business to Business (B2B), dimana 60 persen sahamnya dikuasai oleh PT Pilar Sinergi
BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen sisanya dikuasai oleh China Railway Indonesia (CRI). PT
Pilar Sinergi BUMN Indonesia sendiri merupakan konsorsium 4 BUMN yaitu PT Kereta Api
Indonesia (PT KAI), PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) VIII. PT Kereta Cepat Indonesia China adalah operator jaringan kereta cepat Indonesia
yang rencananya akan bermula dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sehingga kabar
mengenai perubahan nama PT KAI menjadi PT Kereta Cepat Indonesia China merupakan
informasi hasil fabrikasi yang salah dan menyebabkan disinformasi kepada publik.
Link Counter :
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/15/145637126/pengamat-kalau-kereta-cepat-jakartabandung-batal-yang-sedih-meikarta
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4266360/proyek-kereta-cepat-jkt-bdg-dimulai-tapibergerak-lambat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Cepat_Indonesia%E2%80%93China
https://kamushukum.web.id/arti-kata/konsorsium/
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13. Dunia Mau Kiamat, Hujan Batu Terjadi

Disinformasi

Penjelasan :
Akun media sosial Facebook menyebarkan sebuah video yang mengatakan bahwa dunia akan
kiamat. Video tersebut menampilkan hujan badai yang mengeluarkan bongkahan dimana pada
narasi tersebut dikatakan bahwa hujan ini merupakan hujan batu. Postingan ini tercatat sudah
disebarkan lebih dari 20 ribu kali dan mendapat like berjumlah ribuan.
Adapun video tersebut merupakan hujan es yang terjadi di Istanbul, Turki. Fenomena hujan es
dapat terjadi apabila terbentuk awan cumulonimbus yang berpotensi menimbulkan hujan es, angin
kencang, serta petir seperti dikatakan BMKG Stasiun Geofisika Klas I Bandung, Tony Agus
Wijaya pada Tribunnews.com. Peristiwa hujan yang disertai turunnya es ini menyebabkan jalanan
banjir dan menghancurkan pohon serta properti lainnya. Video hujan es tersebut kemudian
dipelintir dan disebut sebagai hujan batu yang menyebabkan terjadinya disinformasi.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=B7SASQRAnM8
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/27/people-injured-as-summer-storm-strikes-istanbulturkey-floods
http://jogja.tribunnews.com/2019/01/11/penjelasan-lengkap-bmkg-terkait-fenomena-hujan-es-dibandung
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14. Awalnya Tak Percaya, Namun Setelah Menyaksikan Sendiri Pak Prabowo Bukan
Islam yang Taat

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook sebuah meme yang didalamnya berisikan tentang perkataan
Nisa Sabyan yang mengatakan, "Awalnya tak percaya, namun setelah menyaksikan sendiri pak
prabowo bukan islam yang taat.
Setelah ditelusuri, dilansir dari Cnnindonesia.com pada saat itu Prabowo menolak saat dimintai
ikut bersholawat karena saat itu dirinya harus memberi kuliah kebangsaan di Aula Utama Kampus
UKRI dan ia merasa suaranya taklebih bagus dari Nisa.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308161953-32-375619/prabowo-tolak-bernyanyiselawat-dengan-nisa-sabyan-di-bandung
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4459063/prabowo-tolak-nyanyi-bersama-nissa-sabyandeg-degan
https://www.pemilu.org/berita/cnnindonesia/cnn-indonesia-prabowo-tolak-bernyanyi-selawatdengan-nisa-sabyan-di-bandung/?
fbclid=IwAR2E2Ai09HT6vI6yc5uWuJicLGPsnHiiclFIQQt1Bw3WYWuhN92A_vTyAPM
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Laporan Isu Hoaks 13 Maret 2019

1. Prabowo Marah Sampai Menampar Tangan Pendukungnya

Disinformasi

Penjelasan :

184

Telah beredar sebuah postingan video pada media sosial twitter dan facebook yang
memperlihatkan kunjungan calon presiden nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga ke Cianjur Jawa
Barat.Dalam video tersebut Prabowo seperti sedang menampar tangan seseorang yang memakai
pakaian kemeja batik lengan panjang, kemudian menyuruhnya untuk keluar dari
rombongan.Banyak asumsi, klaim, dan spekulasi bahwa tangan yang ditampar oleh Prabowo
merupakan tangan pendukungnya yang ingin mendekati Prabowo.
Setelah dilakukan penelusuran Koordinator juru bicara Prabowo-Sandiaga,Dahnil Anzar
Simanjuntak membuat klarifikasi melalui akun resmi twitternya @Dahnilanzar menjelaskan
bahwa tangan yang dipukul oleh Prabowo bukanlah tangan pendukung yang ingin bersalaman,
akan tetapi tangan seorang pengawal yang dianggap terlalu keras mendorong massa pendukung
Prabowo-Sandiaga. Dahnil Anzar Simanjuntak juga membuat sebuah cuitan di akun twitternya
"Beliau memperingati dengan keras aparat pengaman yang berlebihan sampai mendorong emakemak yang ingin mendekati beliau. Aparat pengaman yang berbaju batik yang diperingatkan
beliau pasti sadar betul kekeliruan dan peringatan Pak Prabowo tersebut.Jadi stop fitnah".
Link Counter :
https://www.merdeka.com/politik/viral-video-prabowo-marah-sampai-pukul-keamanan-inipenjelasan-jubir-bpn.html?fbclid=IwAR2oCabgUaNL4dH6CiyjTnL2ii0TlOpB0LJepmKh4m1U_4hrwlmten1yrM
https://www.suara.com/news/2019/03/12/134444/viral-prabowo-gampar-dan-usir-lelaki-berbatikdari-atas-mobil-saat-kampanye?fbclid=IwAR3rFzm-k-r_t8MBI7--dKx-5JE6QI4dg4AqbbPiOtbzRJAFK6fOU0eKPk
https://www.suara.com/news/2019/03/12/141753/dahnil-prabowo-peringati-aparat-pengamankasar-ke-rakyat-yang-ingin-dekat?
fbclid=IwAR1igOwQNQkfyQCo5Jgg4E0qeqj68faLGR4k7cGR9c4nYLNRVii19Ev7IXA
https://kumparan.com/@kumparannews/prabowo-saat-tegur-pria-dorong-emak-emak-tak-bolehkasar-ya-ke-rakyat-1552383873283138572?
fbclid=IwAR0YXupI9orJHjvmCOnd52BSJgGwP1WY5OFja_mVS297N11zIlmkDxdPcV8
https://twitter.com/Dahnilanzar/status/1105356510190682119?
fbclid=IwAR3hDs8BQtsYUjBnxJed3-v6OCXY9jBEzRu9MtjADYxhajO58poaI2AfaiU
https://twitter.com/Dahnilanzar/status/1105352793848655872?
fbclid=IwAR2DsmT6dKaYreMX1b82_qaWVsFaY5sSbfuwEqBUE8qT5teSR006SHVTPz4
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2. Betawi Pilih Nomor 2

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan pada media sosial facebok tentang "Betawi Pilih Nomor 2"
Faktanya Setelah dilakukan penelusuran terkait postingan tersebut adalah Salah, bahwa itu
bukanlah tulisan "betawi pilih no 2" tetapi ragam budaya satu indonesia yang sengaja di ubah.Foto
yang dilampirkan dalam posting tersebut telah disunting. Foto tersebut aslinya adalah salah satu
dari formasi mozaik mahasiswa yang dilakukan dalam acara Student Vaganza One Indonesia
Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2017.
Acara Student Vaganza One Indonesia UNS sendiri adalah puncak dan penutup rangkaian
Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UNS 2017. Acara dilangsungkan di
Stadion UNS pada 17 Agustus 2017. Tema yang diusung dalam Student Vaganza One Indonesia
UNS 2017 yaitu “Peningkatan Peran dan Kontribusi Pemuda dalam Menjaga Kearifan Budaya
Lokal” yang bertujuan untuk menggelorakan kembali semangat persatuan di tengah keberagaman
budaya di Indonesia.
Sebanyak 7.520 mahasiswa baru berhasil menampilkan 11 formasi dalam waktu 41,89 detik
tentang destinasi pariwisata Indonesia, Logo “Pesona Indonesia”, Jargon One Indonesia UNS
2017, Logo HUT RI 72 tahun Indonesia dan Logo UNS.
Link Counter :
https://uns.ac.id/id/uns-update/angkat-isu-keragaman-budaya-student-vaganza-uns-pecahkanrekor-muri.html
https://uns.ac.id/en/uns-update/promoting-cultural-diversity-awareness-student-vaganza-unsbreaks-2-muri-records
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3. Informasi Kebakaran SPBU Medalem Bojonegoro

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi melalui aplikasi whatsapp yang menginformasikan sekaligus menanyakan,
apakah telah terjadi kebakaran di SPBU Medalem, dengan disertai video peristiwa kebakaran.
Terkait hal tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa
(12/03/2019) malam, memastikan bahwa informasi peristiwa kebakaran, yang menimpa SPBU
Medalem, Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, adalah berita bohong
atau hoaks.
Dinas Pemadam Kebakaran Pos Bojoengoro dan Pos Baureno, merespon informasi tersebut,
dengan mengirimkan masing-masing satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi yang
disebutkan, dengan maksud untuk melakukan pemadaman.
“Ternyata informasi tersebut tidak benar. Saat petugas sampai di SPBU Medalem, ternyata tidak
terjadi kebakaran,” tutur Andik Sujarwo, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten
Bojonegoro ketika dihubungi media.
Link Counter :
https://kumparan.com/beritabojonegoro/hoax-informasi-kebakaran-spbu-medalem-bojonegoro1552406690344280390
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4. NU Jalin Kerjasama Dengan Israel

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan berantai di Platform media sosial Facebook yang menjelaskan tentang
kerjasama antara NU dan Israel disaat umat islam terluka akibat serangan Israel.. Perwakilan
PBNU mendatangi israel, kunjungan ini bentuk pengakuan terhadap negara Israel. Menyakiti hati
umat Islam dan bangsa Palestina khusunya.
Ketua PBNU Robikin Emhas membantah pernyataan dalam postingan tersebut. Ketua PBNU
menjelaskan diundangnya Katib Aam NU Yahya Cholil Staquf ke Israel bukan dalam rangka
kerjasama lembaga. Kedatangan Yahya di Israel untuk menegaskan soal kemerdekaan Palestina.
Tidak ada jalinan kerja sama program maupun kelembagaan antara NU dan Israel ujar Ketua NU
Robikin dalam keterangan tertulis kepada detik.com.
Foto undangan untuk Yahya di posting oleh seorang jurnalis asal Israel @simonarann di Twitter.
TErlihat Yahya diundang oleh The Israel Council on Foreign RElations sebagai perwakilan ulama
dari NU. Meskipun tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, Yahya Cholil Staquf akan
memberi materi kuliah di Institut Medelin. Yahya yang merupakan Katib Aam NU akan menjadi
pembicara di THe David Amar Worldwide North AFrica Jewish Heritage Center, Yerusalem pada
13 juni mendatang.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1097124/pbnu-tak-ada-kerja-sama-nu-dengan-israel/full&view=ok
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/11/06/2018/hoax-nu-dituduh-kerja-sama-denganisrael
https://www.dutaislam.com/2018/06/bukti-bukti-hoax-nu-kerjasama-israel.html
https://news.detik.com/berita/d-4061596/yahya-staquf-ke-israel-pbnu-bukan-jalin-kerja-sama
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5. Difteri di Surakarta

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial facebook yang menyebutkan difteri sudah tersebar di kota
Surakarta. Informasi yang tersebar difteri yang beredar melalui jajanan dengan menggunakan
bumbu tabur (terutama yg mengandung cabe kering) seperti cilok, tahu crispy, singkong goreng
atau yg lain.
Faktanya tidak benar, dilansir kompas.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti
Wahyuningsih atau akrab disapa Ning mengatakan, pesan berantai tersebut tidaklah benar. Sebab,
di Solo saat ini tidak ada kejadian difteri.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/02/22/17422901/beredar-pesan-berantai-soal-difteriserang-600-warga-di-solo-ini-penjelasan?
fbclid=IwAR1PWqDbrXdtQo3GX93nawXw9malU9IE7eSkOJGMqrJM4sQQ0unTU5qI_EE
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6. Jokowi Meminta Masyarakat Beralih Menggunakan Mata Uang Tiongkok Ini
Negara Indonesia Apa China

Disinformasi

Penjelasan :
Salah seorang pengguna Facebook membagikan berita dengan narasi “Jokowi meminta
masyarakat beralih menggunakan mata uang tiongkok…!!
Ini negara Indonesia apa China ??”
Faktanya berita tersebut merupakan berita yang ada pada tahun 2016, dimana Presiden Joko
Widodo mengatakan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tidak dapat
dijadikan tolak ukur perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta alternatif mata
uang asing lain sebagai tolak ukur dalam menilai rupiah. Tak hanya dolar dan yuan, Jokowi juga
meminta pelaku pasar untuk lebih memperhatikan mata uang lain seperti euro, korean won, atau
poundsterling sebagai pembanding rupiah. Sehingga bukan satu-satunya yang digunakan karena
ada mata uang lain yang diminta untuk diperhatikan.
Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/07/ohswo639-jokowi-ingin-rupiahmengacu-ke-yuan
http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/12/06/jokowi-minta-nilai-tukar-rupiah-diukur-pakaiyuan-jangan-pakai-dollar
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38221671
https://katadata.co.id/berita/2016/12/06/ukur-rupiah-jokowi-minta-yuan-dijadikan-alternatif-dolar?
fbclid=IwAR1hzSllqbnjHos5g-pRhMM0F7HwKz9rq0v5N4wLCnoR-wPCUSdWot0YAGM
http://www.beritasatu.tv/news/presiden-jokowi-harusnya-tolok-ukur-kurs-rupiah-yuan-renminbi/?
fbclid=IwAR0ETwVVZG3G03kmMUDEerW4jpu3JnkO2DHorQxxZkhslXLmZH6tvT7EE2k
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7. RUU PKS : Layanan Seksualitas Komprehensif : Mendorong tersedianya kebijakan
yang mendukung penyediaan alat kontrasepsi bagi Remaja

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun di media social facebook mengunggah screenshot tulisan yang menyebutkan adanya
point “Mendorong tersedianya kebijakan yang mendukung penyediaan alat kontrasepsi bagi
Remaja” sebagai salah satu bentuk Layanan Seksualitas Komprehensif. Dalam unggahanya ia
menyertai caption yang mengatakan bahwa screenshot itu adalah salah satu pasal/point dalam
RUU PKS.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dan analisa, ternyata point yang tertera dalam screenshot
tersebut bukanlah pasal atau point dalam RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan
kekerasan seksual), melainkan salah satu point yang terdapat pada program kerja LSM Aliansi
Satu Visi (ASV) sebagai representasi dari HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi).
Adapun HKSR pertama kali muncul pada konferensi internasional untuk kependudukan dan
pembangunan tahun 1994 di Kairo, Mesir. Berdasarkan konferensi tersebut, HKSR dapat
didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang utuh tidak sematamata terbebas dari penyakit, tetapi dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan
proses reproduksi seseorang. HKSR dan CSS sendiri berbeda dengan RUU PKS. Bahkan dalam
RUU PKS BAB V pasal 11 disebutkan pemaksaan kontrasepsi adalah termasuk dalam kekerasan
seksual.
Link Counter :
http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20161111-040327-4431.pdf
https://www.hipwee.com/narasi/hak-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-untuk-remaja-apakah-itu/
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8. Video Penampakan Malaikat di Citos

Hoaks

Penjelasan :
Berdar isu tentang sosok penampakan malaikat di pusat belanja Cilandak Town Square (Citos) Jakarta
Selatan. Video ini sebelumnya diunggah di Youtube dan kembali ramai dibicarakan di media sosial.
Dalam video itu tampak benda asing yang memiliki sayap dan sangat terang yang mendarat beberapa detik
pada pelataran Citos pada malam hari.
Pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat memastikan isu tersebut adalah hoaks.
"Saya sangat yakin bahwa video tersebut adalah hoaks. Memang sepintas terlihat kejadiannya sangat nyata
apalagi konon terekam pada CCTV Citos" kata pria yang akrab disapa Abah.
Kata dia, sekilas tayangan ini bisa dikatakan sangat nyata apalagi adanya sekelompok orang yang seolah
melihat benda tersebut lalu berlarian menuju lokasi.
Namun setelah dilakukan penelitian hasilnya dipastikan rekaman itu bukan CCTV. Alasannya:
a. Kamera yang digunakan adalah kamera biasa yang kemudian dibuat hitam putih yang dipasang pada
tripod sehingga terkesan steady.
b. Jam yang tampil adalah time counter karena hanya terlihat menit, detik dan millisecond sedangkan
secara normal kamera CCTV bukan menampilkan time counter melainkan time log yang berarti harusnya
tertera jam, menit, detik, dan millisecond.
c. Begitupun suatu jaringan CCTV dengan multi node biasanya akan terlihat nomor ID CCTV itu tapi di
sini tidak terlihat node ID.
d. Dari sudut pengambilan gambar baik horizontal maupun vertikal diyakini kameraman melakukannya
dari koridor lantai dua Citos yang ke arah toilet.

Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/metro/246969-geger-video-penampakan-malaikat-di-citos
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9. Undian Berhadiah Dari Kementerian Tenaga Kerja Untuk Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Hongkong
Hoaks

Penjelasan :
Beredar sms yang mengatasnamakan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) yang memberikan
informasi tentang penghargaan sebesar NT $350.000 dari Departemen Ketenagakerjaan Indonesia
sebagai pahlawan devisa negara terbaik tahun 2017-2018 dengan kode register TWN37589
Hubungi Call Center +62853-9313-1245 A/n Haryono Atau kunjungi alamat website
www.DEPNAKER.yolasite.com.
Kementerian Ketenagakerjaan menepis isu pesan singkat berhadiah tersebut yang menyasar para
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di hongkong. Kemnaker tidak pernah mengeluarkan undian
berhadiah bagi PMI di luar negri khususnya Hongkong ujar Menteri Kemenaker Muhammad
Hanif Dhakiri usai peresmian Masjid KH Abdurrahman Wahid di Pusat Pendidikan Latihan
(Pusdiklat) Kemnaker.
Dalam kesempatan sama Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negri (PTKLN) Kemnaker
Soes Hindharno menyampaikan hal yang sama, itu tidak benar kami tidak pernah mengadakan
undian berhadiah bagi TKI teladan. Soes berpesan TKI diluar negri agar tidak mudah terhasut
dengan informasi bohong atau Hoaks harus cek terlebih dahulu supaya tidak tertipu ujar Soes
Hindharno.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/3369985/kemnaker-tepis-sms-hoax-undian-berhadiah-untuktki-di-hongkong
https://news.detik.com/berita/d-3914621/kemenaker-sms-berhadiah-pmi-teladan-di-hong-konghoax
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2018/03/14/kemnaker-sangkal-sms-hoax-undianberhadiah-untuk-tki-hongkong
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10. Kepulauan Natuna Dicaplok China, Pemerintah Diam Saja?

Disinformasi

Penjelasan :
Pengguna sosial media Facbook membagikan berita mengenai Kepulauan Natuna yang diklaim
sebagai wilayah Cina dengan narasi "Kepulauan Natuna Dicaplok China, Pemerintah Diam Saja?”
China mengklaim nine dash line atau sembilan garis batas wilayah atas dasar 'hak historis' akan
tetapi menurut Permanent Court of Arbitration (PCA) tidak ada bukti kuat kalau China secara
historis pernah menguasai perairan tersebut maupun sumber-sumber daya alamnya. hak-hak
historis China, jika ada, akan hilang secara otomatis jika tak sesuai dengan penetapan kawasan
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang disepakati dalam perjanjian PBB.
Faktanya Yang masuk dalam Nine Dash Line-nya China bukan kepulauan Natuna, tapi sebagian
perairan yang masuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Dan pemerintah, baik yang dahulu ataupun sekarang, tidak akan diam saja. Karena menyangkut
kedaulatan, pemerintah akan melakukan berbagai upaya supaya kedaulatan Natuna termasuk
perairan sesuai dengan ZEE tidak terganggu.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/2197394/jk-china-tak-klaim-miliki-pulau-natuna
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160413190126-106-123769/pemerintah-anggapkonflik-ri-china-di-natuna-selesai
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3255260/keputusan-pbb-klaim-china-atasperairan-natuna-tidak-sah
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11. Pembagian Kursi Roda Gratis Dinsos Palembang

Hoaks

Penjelasan :
Banyak beredar di sosial media sebuah broadcast tentang pembagian kursi roda gratis oleh Dinas
Sosial Palembang dengan narasi "Teman teman... Kalo ada tetangga, keluarga, atau siapa pun yang
berdomisili di kota Palembang dalam kategori kurang mampu, yang membutuhkan kursi roda,
tongkat ketiak, tongkat tuna netra, alat bantu dengar. Silahkan mengajukan permohonan ke Dinas
Sosial Kota Palembang Jl. Merdeka No. 26. Syaratnya, Fc kartu keluargaFoto yang bersangkutan.
Ditunggu paling lambat tanggal 18 Maret 2019. Terima kasih,Di share Yo.."
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian saat dikonfirmasi oleh Tribunnews.com
meluruskan kabar tersebut kepada masyarakat. Bahwa kabar tersebut adalah tidak benar. Heri
menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya dengan berita tersebut atau bertanya
langsung ke Dinas Sosial Palembang. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Elvis menambahkan
kalau bantuan seperti itu kita berharap dari provinsi melalui CSR. Kalau dana kita sendiri tidak
ada.
Link Counter :
http://sumsel.tribunnews.com/2019/03/13/heboh-beredar-info-pembagian-kursi-roda-gratisdinsos-palembang-pastikan-hoax
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12. Racun dari Nasi

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai dimedia sosial Facebook dan Whatsapp informasi yang mengatakan
bahwa nasi yang sudah matang, jika terus dihangatkan dalam rice cooker lebih dari 12 jam akan
menjadi racun dan tidak baik untuk dikonsumsi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut Faktanya adalah Spesialis gizi klinik dari Departemen Ilmu Gizi
FKUI, dr Anna Maurina Singal, MGizi, SpGK atau yang akrab disapa dr Anna, memberi
tanggapan terkait isu tersebut. Ia menyebut bahwa pemicu masalah kesehatan tidak dapat hanya
satu faktor saja, melainkan multifaktorial. Proses tanak beras melalui rice cooker atau magic jar
dengan waktu tertentu tidak menentukan seseorang akan mengalami peningkatan glukosa darah
atau diabetes melitus. pakar gizi Jansen Ongko, MSc, RD juga menuturkan hal yang sama,Tidak
ada efek signifikan terkait jangka waktu pemanasan nasi dengan kesehatan. nasi yang dihangatkan
dan memiliki IG (indeks glikemik) lebih tinggi ini perlu dihindari oleh pasien diabetes. tetapi
masih aman bagi olahragawan ataupun orang sehat.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3802945/benarkah-nasi-yang-terus-dipanaskandalam-rice-cooker-bisa-beracun
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/1078895-nasi-dipanaskan-lebih-dari-12-jam-bikinkeracunan-hoax
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13. Penangkapan Tuyul di Desa Karangejo Blitar

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa telah tertangkap
sebuah wujud yang diduga tuyul di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar .
Dalam postingan tersebut disertai dengan gambar wujud tuyul yang tertangkap dalam botol,
dinarasikan dalam bahasa jawa, berikut narasi yang sudah di artikan dalam bahasa Indonesia
"Yang merasa kehilangan tuyul segera ke sini, daripada aku siksa tuyulnya".
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa postingan tersebut adalah Tidak Benar. Dilansir dari
jatimtimes.com, saat BlitarTIMES mencari kebenaran berita ini pemerintah Desa Karangrejo,
rupanya warga di sana tidak mendengar hal apa-apa terkait penangkapan tuyul ini. Dan kondisi
desa saat ini masih kondusif tidak ada kegaduhan. Hal tersebut dibantah oleh Kepala Desa
Karangrejo, Sugiana yange menyebutkan bahwa, “Wah kok saya tidak dengar mas, rumah saya itu
juga baratnya kantor desa tidak mendengar sama sekali berita semacam ini,”.
Link Counter :
https://www.jatimtimes.com/baca/175227/20180710/184002/penangkapan-tuyul-di-desakarangrejo-ternyata-hoax/
http://www.suarajatimpost.com/read/15366/20180710/194352/berita-penangkapan-tuyul-di-blitarhoax/
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14. Berhenti merokok justru terserang stroke

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyajikan informasi mengenai perokok aktif,
disebutkan bahwa apabila berhenti merokok justru akan terkena stroke. Hal tersebut dikaitkan
dengan racun yang masuk ke tubuh saat merokok dan apabila berhenti merokok akan menyebakan
stroke karen racun yang pernah masuk akan mengendap terus.
Setelah ditelusuri, kabar mengenai pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari
hellosehat.com, disebutkan manfaat dari berhenti merokok sebagai berikut kerusakan yang
disebabkan oleh merokok yang mengarah ke stroke sebenarnya telah terbukti untuk dapat pulih 510 tahun setelah berhenti merokok. Ini berarti bahwa Anda tetap lebih baik berhenti merokok
meskipun telah kecanduan dan terpapar selama bertahun-tahun. Bahkan pasien yang telah
mengalami TIA telah terbukti dapat mengalami penyembuhan kerusakan akibat merokok setelah
menghentikan kebiasaan merokok, dan secara substansial juga mengurangi risiko stroke. Perlu
diperhatikan bahwa bagi orang-orang yang telah mengalami stroke, sulit untuk melihat bahwa
gejala neurologis yang mereka alami sebenarnya telah mereda berkat berhenti merokok. Dan
meskipun efeknya tidak terasa, berhenti merokok sudah otomatis menurunkan risiko untuk
mengalami stroke yang kedua. Namun, berhenti merokok tidak dapat menyembuhkan kanker
paru-paru jika seseorang sudah mengalami kanker. Oleh karena itu, yang terbaik adalah untuk
berhenti merokok sebelum masalah kesehatan yang serius muncul, dan tidak menunggu sampai
masalah kesehatan itu muncul.
Berdasarkan temuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam pesan berantai
tersebut adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/stroke-2/bagaimana-merokok-mempengaruhi-stroke/
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15. Flyer Tiket Kapal Digratiskan Saat Suramadu Ditutup pada 17 Maret 2019

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah flyer di media sosial yang berisi informasi mengenai adanya penutupan
Jembatan Suramadu yang akan diberlakukan pada tanggal 17 Maret 2019 karena akan diadakan
acara Millennial Road Safety Festival dan pembersihan jembatan Suramadu. Pada sisi kanan Flyer
tersebut tertera tulisan "Tiket kapal untuk kendaraan GRATIS".
Setelah ditelusuri, berita mengenai tiket kapal untuk kendaraan digratiskan adalah Hoaks. Hal
tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Fattah Jasin,yang mengatakan
bahwa tidak pernah ada pembahasan tentang penggratisan biaya bagi kendaraan yang akan
melintas menggunakan kapal laut. "Karena rapat kemarin hanya membahas penambahan jumlah
kapal untuk antisipasi penutupan (Jembatan Suramadu),Karena siapa yang akan membiayai?
Soalnya kapal ini juga punya perusahaan. Sekarang zamannya kampanye dan lain-lain, bisa saja
itu hoaks,".( dilansir dari regional.kompas.com)
Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipastikan bahwa Flyer yang menyebutkan tiket kapal akan
digratiskan pada 17 Maret 2019 adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/03/10/06463371/hoaks-flyer-tiket-kapal-digratiskan-saatsuramadu-ditutup-pada-17-maret-2019
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Laporan Isu Hoaks 14 Maret 2019

1. Tribunnews: Erick Tohir Sebut bangsa Indonesia banyak yangbermental penghianat
transport dan kaos kampanye diambil tapi tak datang ke kampanye Jokowi-Ma’ruf
Amin
Hoaks

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah tangkapan layar dari situs Tribunnews. Tangkapan layar tersebut
memuat sebuah berita yang berjudul “Erick Tohir Sebut bangsa Indonesia banyak yangbermental
penghianat transport dan kaos kampanye diambil tapi tak datang ke kampanye Jokowi-Ma’ruf
Amin”. Isu tersebut terpantau berada pada topik “Penangkapan Terduga Teroris” pada hari Rabu,
13 Maret 2019 pukul 13.27 WIB dan disertai juga dengan foto panggung kampanye dari pasangan
nomor 01.
Berdasarkan penelusuran, tidak ada berita mengenai Erick Thohir tentang bangsa Indonesia yang
bermental pengkhianat pada hari Rabu, 13 Maret 2019 pukul 13.27 dengan topik “ Penangkapan
Terduga Teroris”. Pada topik dan jam yang sama, Tribunnews justru mengangkat berita “Sederet
Fakta Istri Terduga Teroris Ledakkan Diri Pakai 4 Bom hingga Diduga Berkaitan dengan ISIS”.
Selain itu pada tangkapan layar tersebut terdapat kesalahan penulisan seperti “Erick Tohir”,
“yangbermental”, dan sebagainya. Terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan
tangkapan layar dari situs Tribunnews dan mengedit dengan berita palsu sebelum disebarkan di
media sosial.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/regional/2019/03/13/sederet-fakta-istri-terduga-teroris-ledakkan-diripakai-4-bom-hingga-diduga-berkaitan-dengan-isis
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2. Kira-Kira Buat Siapa Sosialisasi dalam Bahasa China?

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah gambar berisi Presiden Jokowi dengan tulisan-tulisan menggunakan aksara Tionghoa
beredar di media sosial Facebook. Gambar tersebut diberikan caption seolah objek pada gambar
tersebut merupakan bentuk sosialisasi dalam bahasa Tionghoa. Akun penyebar gambar ini juga
mengajak kaum pribumi untuk bersatu. Banyak juga ditemukan akun-akun lain yang menyebarkan
gambar ini dengan narasi seolah objek pada gambar ini adalah bentuk kampanye Jokowi dalam
bahasa Tionghoa.
Berdasarkan penelusuran, objek dengan foto Jokowi disertai aksara Tionghoa tersebut merupakan
majalah El John Magz edisi Maret 2019. El John Magz merupakan majalah milik PT El John
Indonesia yang bergerak di berbagai bidang, salah satunya adalah media cetak dalam naungan El
John Media. El John Magz merupakan majalah yang terbit dengan berbahasa Tionghoa dan
banyak menampilkan tokoh terkenal sebagai cover dari majalah ini, termasuk di antaranya
Presiden Jokowi. Cover majalah ini kemudian ditambahkan caption yang menyesatkan dan
menyebabkan terjadinya disinformasi.
Link Counter :
https://ebooks.gramedia.com/magazines/el-john/ed-21-oct-2018
https://www.eljohn.id/about-us/
https://eljohnnews.com/guna-kuatkan-sinergitas-el-john-media-gelar-rapat-kerja-nasional-2019/

201

3. Menhan: Jika masih ada Ulama Atau Ustadz Bilang Kafir Saat Ceramah, Silahkan
Laporkan

Disinformasi

Penjelasan :
Ramai di sosial media Facebook mengenai tangkapan layar dari artikel pada situs
operain.blogspot.com. Artikel tersebut berjudul “Menhan: Jika masih ada Ulama Atau Ustadz
Bilang Kafir Saat Ceramah, Silahkan Laporkan”. Dalam artikel ini dikatakan bahwa Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan menciduk dan menempeleng pihak-pihak yang menyebut
kafir. Tangkapan layar dari artikel ini kemudian beredar dengan disertai berbagai caption bernada
kemarahan dan ujaran negatif.
Adapun berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan sumber berita kredibel mengenai himbauan
Menhan untuk melaporkan ulama atau ustadz yang menyebut kafir. Selain itu, pernyataan dari
Menhan juga telah dimodifikasi dengan menambah pernyataan palsu pada artikel
operain.blogspot.com. Pada operain.blogspot.com, pernyataan Menhan berbunyi “Kalau ada yang
bilang kafir, bisa saya cyduk tidak hanya saya tempeleng. Pancasila itu persatuan Indonesia yang
berperikemanusiaan”. Sedangkan dikutip dari Detik.com, pernyataan asli dari Menhan berbunyi
“Saya selalu baca surat itu lakum diinukum waliyadiin, agamamu, agamamu. Kamu tidak
menyembah apa yang saya sembah dan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Masuk
neraka itu urusan Tuhan, enaknya kalau bilang kafir-kafir. Kalau ada yang bilang kafir, saya
tempeleng. Pancasila itu persatuan Indonesia yang berperikemanusiaan”. Operain sendiri
merupakan situs blog yang tidak memiliki kredibilitas dan banyak menyajikan berita-berita
bersifat disinformasi.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4454350/menhan-kalau-ada-yang-bilang-kafir-saya-tempeleng
https://tirto.id/menhan-kalau-ada-yang-bilang-kafir-nanti-saya-tempeleng-dixa
https://tekno.kompas.com/read/2016/12/15/19130057/begini.cara.kenali.situs.web.hoax.dan.penip
u?page=all
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4. Iwan Fals Sudah Tobat, ngak jadi kecebong lagi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pada laman media sosial sebuah gambar penyanyi dan pencipta lagu Iwan Fals dengan
sebuah narasi. Dikutip pada narasinya "SAYA DULU IKUT, BAHKAN LAGU SAYA MENJADI
IKON DALAM GERAKAN PERUBAHAN YANG DIIKUTI OLEH BEGITU BANYAK
SENIMAN. BAHKAN SETELAHNYA SAYA PERNAH DIUNDANG KE ISTANA, SAYA
MASIH INGAT CERCAAN DAN BULIAN PADA SAYA KALA ITU. LALU, JUJUR....,
SEBAGAIMANA ANDA SEMUA, SAYA KECEWA, YA .... SANGAT KECEWA...!!!
Faktanya Sang Maestro Iwan Fals membantah Gambar dan narasi tersebut. Hal ini disampaikan
pada akun media sosial Twitter resminya "Oh ya yg ini aja dah. Banyak yg tanya ttg ini, tadinya
mau sy cuekin, tp pertanyaan itu ber-tubi2, ini bener bang...ya sudah sy jawablah, ini gak bener,
dah itu aja..."
Link Counter :
https://twitter.com/iwanfals/status/1105535767827308544
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5. Din Syamsuddin mundur karena kecewa Jokowi tak temui ulama Uzbekistan dan
Xinjiang

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video di facebook tanggal 25 Februari 2019 atas nama akun @ustadz Fahmi al-Anjatani
yang mengungkapkan alasan mundurnya Din Syamsuddin sebagai Wakil Utusan Khusus Presiden.
Setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Tempo, Din Syamsuddin membantah ia mundur karena
kecewa atas sikap Presiden Jokowi yang tidak menemui ulama dari Uzbekistan dan Xinjiang. Din
mengatakan, seluruh isi video tersebut tidak benar.
“Apa yang dinyatakan oleh Ust. Fahmi Al-Anjatani terkait diri saya adalah tidak benar, tidak
faktual, alias hoax. Tidak benar dan tidak pernah ada kunjungan ulama dari Xinjiang dan
Uzbekistan ke istana dan Presiden Jokowi menolak menerimanya,” kata Din.
Kunjungan pemerintah Uzbekistan itu untuk bekerja sama dalam sektor perikanan, sekaligus
untuk memberi dukungan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode
2019-2020.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/143/fakta-atau-hoax-benarkah-din-syamsuddin-mundur-karenakecewa-jokowi-tak-temui-ulama-uzbekistan-dan-xinjiang
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6. Mengangkat Kaki Setelah Hubungan Intim dapat Meningkatkan Peluang Hamil ?

Hoaks / Mitos

Penjelasan :
Salah satu mitos yang kerap didengar adalah mengangkat kaki atau melakukan "sikap lilin"
sehabis berhubungan seks, akan membuat sperma lebih cepat bertemu sel telur, sehingga akan
mempercepat kehamilan. Nyatanya, tindakan itu tak membuat sperma bergerak lebih cepat, malah
hasilnya akan membuat kaki terasa pegal saja.
Faktanya, saat ejakulasi, sperma telah dirancang secara kimia untuk melakukan perjalanan
langsung ke tuba falopi, terlepas apapun posisi bercintanya.
Link Counter :
https://health.grid.id/read/351609136/hoax-bisa-cepat-hamil-menaikkan-kaki-setelahberhubungan-intim?page=all
https://nakita.grid.id/read/02953861/berita-hoax-kesehatan-mengangkat-kaki-setelah-hubunganintim-dapat-meningkatkan-peluang-hamil?page=all
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7. Facebook Akan Diblokir di Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Kabar media sosial Facebook akan diblokir aksesnya di Indonesia sempat beredar luas pada tahun
2018 lalu. Baru-baru ini kabar tersebut muncul lagi dan beredar di sejumlah media sosial.
Jumat 20 April 2018 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Dirjen Aplikasi
Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan bahwa itu adalah berita palsu
alias hoax. "Itu pasti hoax. Fake news," kata Semuel kepada kumparan (kumparan.com).
Kabar ini mencuat setelah data satu juta pengguna Facebook Indonesia ikut bocor dalam skandal
Cambridge Analytica (CA). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara
dalam berbagai kesempatan tidak pernah menyinggung akan memblokir Facebook. Memang
Rudiantara pernah menyatakan bahwa Kementerian Kominfo tak segan memblokir Facebook,
namun harus sesuai prosedur. Jika dalam proses penyelidikan penyidik menemukan unsur dugaan
pidana dalam kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia, peluang pemblokiran Facebook
akan semakin besar.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparantech/facebook-mau-ditutup-24-april-kominfo-sebut-ini-kabarhoax
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/20/facebook-ditutup-adalah-hoax-lihat-lucunyastatus-perpisahan-dari-banyak-akun
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8. Pesan whatsapp peringatan akan terjadi badai angin kencang di wilayah NTT

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan WhatsApp di masyarakat, Rabu (13/3/2019), peringatan akan terjadi badai angin
kencang berkekuatan 45 Knot, di wilayah Nusa Tenggara Timur.
"Tgl 17, 18, 19 kemungkinan akan ada badai di wilayah kita. Sebagai tindakan preventif...mari
kita potong pohon yg tinggi dan amankan yang berpotensi menimbulkan kerusakan," Demikian
pesan yang beredar.
Badan Meteorologi Geofisika Klimatologi (BMKG) Kupang mengklarifikasi adanya informasi
tersebut.
Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Bambang Setiajid kepada Antara di Kupang, Rabu
(13/3) mengatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan adanya
kecepatan angin mencapai 45 knots adalah tidak benar.
"Dalam prakiraan kecepatan angin permukaan selama tujuh hari ke depan yang kami pantau lewat
model, kecepatan angin di NTT rata-rata berkisar 3 - 15 knot," katanya.
Ia mengatakan adanya video dan gambar yang tersebar luas di jejaring media sosial terkait model
angin memang benar dari situs BMKG.
Namun, lanjutnya, angin pada video dan gambar yang dipakai untuk berita hoaks ini adalah model
angin di lapisan 850 mb (1500 meter).
"Yang mana kondisi angin pada lapisan ini lebih kencang dari pada kondisi angin di
permukaan," katanya.
Untuk itu, Bambang mengimbau seluruh warga di provinsi berbasiskan kepulauan ini agar tidak
terpancing atau mudah percaya dengan isu fenomena cuaca yang beredar.
"Pastikan informasi berkaitan dengan fenomena cuaca didapat dari lembaga resmi pemerintah
yakni BMKG," tandasnya.
Link Counter :
https://kupang.antaranews.com/berita/15869/bmkg-informasi-badai-adalah-hoax
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9. Jokowi Akan Minta Maaf pada Keluarga PKI

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial berita yang menginformasikan bahwa Jokowi berencana akan
meminta maaf kepada keluarga PKI karena diimingi Kompensasi anggaran dari Tiongkok.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ini merupakan berita Hoaks yang sengaja disebarkan oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab dengan bermaksud menurunkan elektabilitas presiden terhadap
masyarakat. Presiden RI Joko Widodo telah mengklarifikasi hal itu bahwa dirinya sama sekali
tidak punya rencana untuk minta maaf kepada keluarga PKI.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/3243442/jokowi-klarifikasi-isu-minta-maaf-ke-pki-dan-keberadaansatuan-teritori
https://nasional.kompas.com/read/2015/09/30/18203441/Identitas.Penyebar.Isu.Jokowi.Minta.Maa
f.ke.PKI.Sudah.di.Tangan.Polisi
https://nasional.tempo.co/read/705432/g30s-1965-jokowi-bicarapermintaan-maaf-ke-keluarga-pki
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10. Menteri BUMN Rini Soemarno Melarang Pegawainya Berhijab

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial facebook perihal Rini selaku Menteri BUMN melarang para
pegawainya untuk berjilbab.
Kabar tersebut berawal dari foto kertas dan kertas itu ternyata sebagai juklak penilaian tes masuk
BUMN yang terdapat tulisan “jilbab batas leher”. namun foto kertas tersebut diedit dan
ditambahkan garis dan tulisan “larangan jilbab syari” pada unggahan akun twitter atas nama Dwi
Estiningsih (@estiningsihdwi). Yang jelas, Rini Soemarno tak pernah mengeluarkan kebijakan
pelarangan penggunaan jilbab di kementeriannya. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Imam A Putro angkat bicara soal kabar Menteri Rini Soemarno melarang
pegawainya mengenakan jilbab panjang, berjenggot dan bercelana gantung.
Menurut Imam, kabar tersebut terlalu berlebihan. Sebab kata Imam saat ini masih banyak
pegawainya, khususnya perempuan yang menggunakan hijab. Imam menambahkan, kalaupun
benar ada larangan itu pasti sudah ada surat edaran resmi dari Kementerian BUMN, yang juga
bakal dipublikasikan di website resmi kementerian dan semua dapat melihat itu,” tandasnya.
Jakarta, Kamis (18/12). (chi/jpnn).
Link Counter :
https://www.jpnn.com/news/bantah-menteri-rini-larang-pegawainya-berjilbab-dan-berjenggot
https://nasional.sindonews.com/read/938925/15/menteri-rini-diminta-klarifikasi-soal-laranganjilbab-panjang-1418876246
https://m.detik.com/news/berita/d-2781924/jk-isu-larangan-berjilbab-di-kementerian-bumn-tidakbenar
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11. GP Ansor Kota Pekalongan Mengajak Jangan Pilih Caleg Nonmuslim di Dapil X
Jateng

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah pamflet / selebaran di Pekalongan yang bernada provokatif dan bernuansa SARA
yang menyerang beberapa Caleg dari beberapa parpol. Dari isi selebaran tersebut mencatut
beberapa logo organisasi, diantaranya GP Ansor.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Pekalongan,
Muhammad Sodik menyatakan mengutuk keras pihak yang dengan sengaja membuat dan
menyebarkan selebaran berisi informasi bohong tersebut. Muhammad pun menegaskan pihaknya
tidak terkait dan tidak bertanggung jawab dengan isi dan ajakan dalam brosur atau selebaran itu.
Sebelumnya, Ketua Umum HMI Cabang Pekalongan, Masruri Ubaidillah yang logo organisasinya
juga dicatut dalam selebaran itu, menyatakan bahwa organisasinya tidak turut serta dalam
pembuatan selebaran tersebut.
Link Counter :
https://radarpekalongan.co.id/63688/logonya-dicatut-gp-ansor-keluarkan-pernyataan-sikap/?
fbclid=IwAR170_mrnJFV1-6GGc7wvjRRloqOSam1OuPv7_4zAu2KjohPBW8Mr67AKXY
https://www.nu.or.id/post/read/103595/logonya-dicatut-ansor-pekalongan-nyataan-sikap-?
fbclid=IwAR3yVvFjo7kW7_6yvgFxOE483dlmBeRNG9sYlNrn7PywIUq4saHvuX5rF54
http://jateng.tribunnews.com/2019/03/11/beredar-pamflet-ajakan-tak-pilih-caleg-nonmuslimketua-hmi-pekalongan-geram?fbclid=IwAR3SV4FqNFlekoOd1pu94no3xd4p60pgLrka0rIuhnZASW9ln_Q2lQqLbA
http://mediaindonesia.com/read/detail/222616-pamflet-hasutan-caleg-diusut?
fbclid=IwAR0hZLMwRfargRHM1Qck3mZQ6es_XwWKlwZzJIYLpZlP3OlgZsxXT4RKPtg
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12. Pesantren Gontor Pilih Nomor 02

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang berisi sebuah foto suasana keramaian di
sebuah pesantren yang diduga adalah Pesantren Gontor yang dipenuhi oleh para santri beserta
dengan pengasuh pesantren,postingan tersebut disertai juga dengan narasi "PESANTREN
GONTOR PILIH # 02 SAJA".
Hasil penelusuran ditemukan bahwa isu tersebut adalah Tidak Benar. Foto yang digunakan dalam
postingan tersebut adalah hasil suntingan dari m.en.ntvbd.com yang sebenarnya merupakan foto
dari foto murid-murid Tamilut Millat Kamil Madrasah di Bangladesh. Foto ini diambil pada 23
Juli 2017 saat murid-murid sekolah tersebut merayakan kelulusan ujian 'Alim, setara kompetensi
Higher Secondary Certificate (SMA) di Bangladesh. Dilansir dari suaramuslim.net, Hal terkait
telah dibantah oleh Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi selaku salah satu pimpinan di Pondok
Pesantren Gontor, beliau mengatakan bahwa berita yang beredar tersebut fitnah dan tidak benar.
Beliau juga mengatakan bahwa “Wah itu fitnah, pondok pesantren Gontor tidak berpolitik, tetapi
tidak buta kondisi politik,”.
Berdasarkan temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa postingan mengenai seruan dukungan dari
Pondok Pesantren Gontor adalah Tidak Benar.
Link Counter :
http://m.en.ntvbd.com/photo/bangladesh/event/cheers-of-tamirul-millat-madrasahstudents/1500811714.ntv?
fbclid=IwAR3zd4QBiJLYIUhatqJufmfdbgcoOU4GrDA5YsKZ4oONcOUlXf7nL0riilw
https://suaramuslim.net/kabar-ponpes-modern-darussalam-gontor-dukung-prabowo-ustaz-hamidfahmi-zarkasyi-itu-fitnah/?
fbclid=IwAR16I8xZlcYlWgoUpCWCtVYkXEoj4oAvdITh2UfivL3FlTAlKTTTm1nG38w
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13. Mobil 2019 Tetap Jokowi Masuk Got

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan sebuah foto mobil box dengan
gambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 yang jatuh di sebuah got.
Dalam postingan tersebut dinarasikan seperti berikut "Berawal dari got, nyungsepnya juga di
got !! ��".
Setelah ditelusuri, foto yang terdapat dalam postingan tersebut adalah hasil suntingan dari laman
poskotanews.com pada tanggal 14 Juli 2017 dengan judul berita "Mobil Boks Nyungsep di
Saluran Air.”. Foto yang disunting tersebut dimanipulasi dengan ditambahkan gambar Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01.
Berdasarkan temuan diatas, maka dapar disimpulkan bahwa berita dalam postingan tersebut
adalah salah.
Link Counter :
http://poskotanews.com/2017/07/14/mobil-boks-nyungsep-di-saluran-air/?fbclid=IwAR1qMsKhFp73m5jkxb0CA93iMFh8HMSc_QqMDIZsvs7ZnuRuCiW99m1pbY
https://news.detik.com/berita/d-3560421/mobil-boks-tercebur-di-kali-dekat-itc-permata-hijau?
fbclid=IwAR1wLuIlq66wUQd_HtTiKgPE-a9y7LJPkekfApUmmgANydzeTxDXY8Z-lHs
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14. Prabowo marahi emak bercadar karena dikira Intel

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video yang diposting pada media sosial Facebook mengenai pidato Prabowo
di UKRI Bandung. Dalam video tersebut terdapat tulisan yang menyebutkan bahwa "Prabowo
marahi emak-emak bercadar yang dikira Intel?". Dalam potongan video tersebut terlihat Prabowo
memarahi seorang penonton yang hadir dalam acara tersebut, diduga adalah seorang ibu-ibu
bercadar dengan kacamata gelap.
Setelah ditelusuri, video tersebut sudah disunting dengan menyatukan beberapa potongan frame
yang tidak sesuai dengan alur aslinya. Kejadian yang sebenernya adalah Prabowo berbicara
kepada seorang pria berkacamata hitam dan menggunakan masker diantara para hadirin, Prabowo
mencurigai pria tersebut adalah seorang intel. Hal tersebut didukung dari laman liputan6.com
yang memberitakan mengenai pidato Prabowo di UKRI Bandung mengenai kecurigaan Prabowo
terhadap hadirnya Intel dalam acara yang dihadiri beliau.
Berdasarkan temuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berita terkait video dalam postingan
tersebut adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3912476/prabowo-curiga-acara-pidatonya-di-ukribandung-disusupi-intelijen?
fbclid=IwAR2Wp4QZP227JVv2M8zNltb4KTggUPwSbQyv9keyuwQN7fq-A29i5465Bkk
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15. air kelapa panas dapat membunuh sel kanker!

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang memberikan informasi mengenai yang berasal dari
Profesor Chen Huiren dari Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Beijing mengenai manfaat dari air
kelapa panas untuk membunuh sel kanker pada tubuh. dinarasikan bahwa khasiat dari air kelapa
ini dapat membunuh semua kista, tumor, dan semua racun dari dalam tubuh.
Setelah ditelusuri, isi dari pesan berantai tersebut sering kali digunakan dalam kasus penyebaran
berita yang salah. Sebelumnya kata-kata yang sama digunakan dalam isu "Pare dapat membunuh
sel kanker", "Air Lemon dapat membunuh sel kanker" dan "Labu pahit panas dapat membunuh sel
kanker". Pesan berantai tersebut sudah sering kali digunakan untuk menyesatkan masyarakat. Isi
pesan tersebut diganti-ganti pada bagian buah ataupun sayur yang diduga dapat membunuh sel
kanker. Pesan tersebut telah tersebar di banyak media karena membawa nama Prof Chen Hui Ren
dari Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Beijing. Dilansir dari jqknews.com,Wartawan itu
menemukan bahwa limun panas yang disebut dapat membunuh sel kanker memiliki beberapa
versi, seperti antikanker air melon pahit panas, antikanker air pir Yali panas, dan sebagainya.
Selain mengganti lemon dengan labu pahit dan Yali Pear, isinya yang tersisa hampir sama, dan
mereka semua memainkan spanduk Profesor Chen Huiren dari Rumah Sakit Umum Angkatan
Darat. Faktanya, Profesor Chen Huiren, yang dilantik di Departemen Hematologi di Rumah Sakit
Umum Angkatan Darat, begitu tak tertahankan sehingga ia membuat pengumuman khusus bahwa
lemon panas yang disebut dapat membunuh sel kanker adalah nama seseorang yang meniru saya,
dan potret distribusinya bukan saya, tolong jangan percaya!.
Telah banyak tersebar informasi mengenai manfaat dari beberapa buah dan sayur yang dapat
membunuh sel kanker dengan menggunakan template yang sama. Selain itu juga belum ada
penelitian yang menemukan manfaat dari air kelapa panasa atau air kelapa biasa yang dapat
membunuh sel kanker, seperti yang dijelaskan pada pesan berantai tersebut.
Link Counter :
https://www.jqknews.com/news/47826-Watch_out!_This_kind_of_reminding_is_a_gossip!.html?
fbclid=IwAR1I3zeMNEkk-0-JrBdxkqby9Tym6GiKSz2FjkMRc7FzF4OfwrkcUTs-tGU
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/711947459137792/
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Disinformasi
1. Toyota Kadal Launching April 2018

Penjelasan :
Telah beredar postingan di Platform media sosial Facebook tentang peluncuran Toyota Kadal
pada bulan April 2018 seharga Rp 37.000.000. Postingan tersebut menayangkan mobil
keluaran toyota terbaru yang terlihat sedang melakukan zig-zag menghindari rintangan yang
sudah dipasang. Video viral tersebut diisukan menjadi awal bagi Toyota untuk
mendatangkannya ke Indonesia.
Executive General Manager PT Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan,
baru mengetahui informasi tersebut. Ketika ditanya mengenai nama Toyota i-Road yang
diganti menjadi Toyota Kadal, Soerjo mengatakan, nama itu kurang menarik. Memang nama
hewan tidak asing dalam dunia otomotif tapi masa namanya kadal sih, Saya juga bingung ini
siapa yang kasih informasinya. Setahu saya belum ada rencana datangkan itu dalam waktu
dekat ungkapnya saat dihubungi langsung VIVA.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/otomotif/mobil/975458-motor-keren-toyota-kadal-rp37-juta-segerameluncur-hoaks
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Disinformasi
2. Saat-saat terakhir korban kecelakaan pesawat Ethiopia

Penjelasan :
Sebuah
akun
media
sosial
facebook
https://www.facebook.com/samuel.o.nnamani/videos/2090150181031667/
memposting sebuah kepanikan penumpang para penumpang pesawat dengan narasi “The
last moments of the Ethiopian plane crash victims. God have mercy!”. Video tersebut
mengesankan kejadian kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 Max-8.
Faktanya video tersebut adalah kutipan dari video Detik Detik Insiden Turbulensi Pesawat
Etihad Airways pada saat suasana turbulensi pesawat dengan nomor penerbangan EY474
dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menuju Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, pada 4 Mei 2016.
Dan bukan Video saat terjadinya kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 Max-8.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/14/03/2019/turbulensi-etihad-airways-dijadikanhoax-ethiopian-airlines
https://www.youtube.com/watch?v=jLhjCul9XMk
https://www.emirates247.com/news/emirates/31-hurt-as-turbulence-hits-etihad-flight-2016-0505-1.629207
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Disinformasi
3. Soal Rencana Jokowi Gaji Pengangguran, Jokowi: Soal Dana Masyarakat Tidak
Perlu Khawatir, Saudara Kita Dari Cina Siap Bantu

Penjelasan :
Beredar di media sosial hasil tangkapan layar maupun sebaran link yang merujuk pada artikel
dari situs tribuninf0.blogspot.com. Artikel berjudul “Soal Rencana Jokowi Gaji Pengangguran,
Jokowi: Soal Dana Masyarakat Tidak Perlu Khawatir, Saudara Kita Dari Cina Siap Bantu”
tersebut menampilkan wajah Jokowi dan berita yang sekilas nampak seperti berita biasa.
Terdapat pernyataan dari Jokowi yang berbunyi “Saya tingkatkan keterampilan untuk pencari
kerja dan Korban PHK. Untuk itu saya luncurkan kartu pra kerja, soal dana rakyat jangan
khawatir saya negara kita bisa mengajukan pinjaman ke negara tetangga (China)”.
Pernyataan ini seolah mengatakan bahwa dana kartu pra-kerja berasal dari pinjaman ke
Tiongkok yang tentu saja dapat memancing kontroversi.
Berdasarkan penelusuran, terdapat pernyataan Jokowi mengenai dirinya yang akan
meluncurkan kartu pra kerja, namun tidak ada pernyataan Jokowi yang akan meminjam dari
Tiongkok untuk dana kartu pra-kerja. Dikutip dari Merdeka.com, pernyataan Jokowi berbunyi
“Saya tingkatkan keterampilan untuk pencari kerja dan Korban PHK. Untuk itu saya luncurkan
kartu pra kerja,” dalam pidatonya di konvensi rakyat di Sentul International Convention
Center, Bogor, Minggu (24/2). Pernyataan tersebut kemudian dimodifikasi menjadi “Saya
tingkatkan keterampilan untuk pencari kerja dan Korban PHK. Untuk itu saya luncurkan kartu
pra kerja, soal dana rakyat jangan khawatir saya negara kita bisa mengajukan pinjaman ke
negara tetangga (China)”. Adapun pernyataan asli dari Jokowi telah dipelintir sedemikian rupa
oleh tribuninf0.blogspot.com untuk menyebabkan disinformasi kepada masyarakat.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/politik/kartu-prakerja-jokowi-untuk-para-pencari-kerja-dan-korbanphk.html
https://pilpres.tempo.co/read/1179140/tak-hanya-kartu-sembako-dan-kip-jokowi-janjikankartu-pra-kerja
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Disinformasi
4. Surat Terbuka Said Aqil Sirodj

Penjelasan :
Pada bulan maret Beredar sebuah pesan berantai yang diklaim sebagai surat terbuka yang
ditulis langsung oleh Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PBNU. Pesan berantai atau Broadcast itu
banyak beredar di grup Whatsapp dan facebook. Dalam pesan itu berisi kurang lebih kh. Said
aqil siradj secara terbuka mengemis pada warga NU terkait dengan pilpres April nanti.
Faktanya setelah di telusuri pesan berantai itu telah di edit dan diganti. Adapaun teks asli
tulisan itu pertama kali di unggah oleh akun group facebook bernama Nusantara pada 10
Januari 2019. Dalam teks asli tulisan itu berbunyi Dengan ini saya Al faqir Kanjeng Sunan
Lumping Cirebon - jawa barat, namun diganti atau di edit menjadi said aqil sirodj. Maka dapat
dipastikan bahwa surat terbuka itu bukanlah surat yang ditulis oleh Kyai Aqil Sirodj.
Link Counter :
https://www.facebook.com/Nusantara164/posts/771245339921898
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Disinformasi
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dukung Prabowo Sandi 02

Penjelasan :
Viral di WhatsApp dan media sosial Facebook tentang salam dua jari Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti yang diartikan mendukung Capres Nomor Urut 2 Prabowo
Subianto.
Salah satu pengguna Media sosial mengunggah foto Susi Pudjiastuti sedang berpose salam
dua jari berbentuk huruf L.
Susi berfoto sambil menunjukkan jari telunjuk dan ibu jari, yang selama ini digunakan
pendukung Prabowo-Sandiaga.
Saat netizen ramai membicarakan mengenai foto Susi berpose dengan salam dua jari
berbentuk huruf "L", Susi kemudian memberikan penjelasan.
Beliau membantah bahwa salam jari itu merupakan dukungan politik kepada salah satu
capres.
"Ini adalah foto tanggal 16 Mei 2018, di Luwuk (Sulawesi Tengah). Itu salamnya Pandu Laut,
organisasi pencinta, penjaga, perawat laut. Ada 200 komunitas pencinta laut, penyelam,
kayaker, dan lainnya," ujar Susi kepada Kompas.com, Minggu (17/2/2019).
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/17285471/klarifikasi-salam-dua-jari-susipudjiastuti-di-acara-pandu-laut
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Hoaks
6. Hantu Michael Jackson ala momo selalu muncul setiap jam 3 pagi

Penjelasan :
Pengguna media sosial diresahkan setelah muncul video menakutkan di internet mengenai
sosok "Momo" yang meniru mendiang penyanyi Michael Jackson.
Dalam video itu, sebuah patung terinspirasi dari King of Pop dengan wajah mengerikan
menggoyang-goyangkan kepalanya mengikuti lagu Smooth Criminal.
Dilansir Daily Mirror dan Daily Mail Kamis (7/3/2019), "Momo" Michael Jackson itu
mengatakan bakal menghantui "kamar tidurmu" pukul 03.00 dini hari, dan berteriak hee h
Adapun nama patung mengerikan itu adalah Ayuwoki. Diambil dari lirik Smooth Criminal
terkenal yang berbunyi Annie are you okay?.
Meme tersebut dilaporkan awalnya berawal pada tahun 2009, atau tahun di mana Michael
Jackson meninggal, ketika patung itu menampilkan gerakan ikonik Sang Raja Pop.
Keberadaan meme menyeramkan itu membuat Kepolisian Negara Bagian Baja California Sur
mengeluarkan keterangan resmi untuk menegaskan kabar itu tidak benar.
"Meski sebagian besar orang berpikir ini adalah keberadaan setan atau hantu, tidak ada
perbuatan supranatural dalam kasus ini," demikian pernyataan polisi.
Link Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2019/03/08/13533311/beredar-momo-menyeramkanmichael-jackson-di-internet-polisi-meksiko
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Disinformasi
7. Fatwa Gus Romli tentang hari kiamat

Penjelasan :
Penjelasan : Berita tentang beredarnya isu hari kiamat yang menyebabkan 52 warga Desa
Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur,
pindah secara
bersamaan ke Kabupaten Malang tengah menjadi trending topik di berbagai media. Seiring
dengan itu beredar pula isu adanya 7 fatwa yang dikeluarkan oleh Gus Romli (Pengasuh
Pinpes Miftahul falah Mubta’diin) pemilik pesantren tempat 52 wara tersebut mengungsi.
Dalam 7 fatwa itu diantaranya adalah Jamaah diminta menjual aset -aset yang dimiliki untuk
bekal akhirat untuk dibawa dan disetorkan ke pondok, Ramadhan tahun ini akan ada huru
hara ( perang ) maka Jamaah diminta membeli pedang seharga 1 juta rupiah, Akan ada
kemarau panjang selama 3 tahun mulai 2019-2021, yang mengakibatkan paceklik/larang
pangan, Anak usia sekolah tidak boleh sekolah , Anak menghukumi kafir orang tuanya jika
tidak berbaiat thoriqoh akmaliyah sholihiyah.
Dilansir dari channel TvOneNews Dalam wawancara langsung ada 14 Maret 2014 melalui
telefon dengan Gus Romli pada siaran kabar petang TvOne, Muhammad Romli alias Gus
Romli membantah telah mengeluarkan 7 fatwa sebagaimana yang terlah beredar. Dalam
wawancara itu ia menegaskan bahwa hal itu adalah hoaks, ia juga mengatakan bahwa
pembuat/penulis 7 fatwa tersebut bernama gus nur dari padepokan alhikmah nur langit yang
sudah dikonfirmasi langsung oleh Mohammad Romli.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=rb8xGHD6PLA
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Hoaks / Misinformasi
8. Jum'at 15 Maret Ledakan Besar Sinar Kosmik Matahari ke Bumi, Dapat
Melumpuhkan GPS, Sinyal Ponsel, TV Digital.

Penjelasan :
Beredar pernyataan di situs Tempo.co yang memuat berita dengan judul : "Waspada, Jumat
Besok Ada Badai Matahari ke Arah Bumi."
Faktanya setelah dilakukan analisa berita Tempo ini menyadur informasi yang tertera di Daily
Express. Jika ini adalah fenomena besar dunia, disitus berita hanya ada 2 situs yang
menulisnya yaitu express.co.uk dan tempo.co. Disalah satu situs yang memberikan
rating/review terhadap media asing menginfokan express.co.uk bukan media yang bisa
sepenuhnya dipercaya. Situs Spaceweather.com yang dikutip oleh express.co.uk menyebut
ada kemungkinan terjadi badai geomagnetic level G1 (paling kecil), namun tidak menyebut
akan ada badai besar yang bisa merusak GPS, sinyal ponsel dan TV Digital. Yang ada justru
mengingatkan penikmat langit untuk menyiapkan kamera, karena bisa jadi muncul aurora
yang lebih banyak.
Link Counter :
https://mediabiasfactcheck.com/
https://www.metoffice.gov.uk/public/weather/space-weather/?
fbclid=IwAR1jMsfmXcXpSROILtNERI1hLTNLy4y7zfhklb61aetm859ndQVikRPK1Yo#?beta
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Hoaks
9. Anthony Leong adalah ahli IT asal Singapura dengan spesialisasi pencurian data
pribadi

Penjelasan :
Beredar video di facebook yang menerangkan Anthony Leong adalah ahli IT asal Singapura
dengan spesialisasi pencurian data pribadi.
Setelah di lakukan penelusuran Anthony Leong merupakan pria kelahiran Jakarta 14 Maret
1992 dan merupakan seorang pengusaha muda dan sukses. Saat ini Anthony adalah
anggota Direktorat media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi
Link Counter :
http://www.anthonyleong.id/
http://www.anthonyleong.id/2017/08/09/bisnis-konsultan-pemasaran-digital-anthony-leong/
https://tokohpenemu.blogspot.com/2017/04/profil-anthony-leong-indo-digital.html
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Hoaks
10. Mitsubishi Xpander jadi taksi

Penjelasan :
Beredar isu di media sosial instagram yang menggambarkan mobil Mitsubishi Xpander akan
menjadi armada Pusaka - Grup Blue Bird taxi.
Menurut Intan Vidiasari, Head of PR & CSR Dept PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales
Indonesia, sampai saat ini tidak ada pemesanan Xpander dari Blue Bird ataupun rencana
bekerja sama dengan armada taksi lainnya. Dan juga menurut Head of Sales & Marketing
Group PT MMKSI Imam Choeru Cahya, sejauh ini belum ada rencana untuk menjadikan
Xpander sebagai salah satu armada taksi.
Link Counter :
https://otomotif.kompas.com/read/2018/04/17/072200615/mitsubishi-menolak-bikin-xpanderjadi-taksi
https://oto.detik.com/mobil/d-4339489/xpander-bakal-jadi-taksi
https://www.liputan6.com/otomotif/read/3158159/beredar-foto-xpander-jadi-taksi-apa-katamitsubishi
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Disinformasi
11. Korban Virus Difteri di Balikpapan meningkat, Ruang Isolasi Rumah sakit
penuh

Penjelasan :
Beredar pada media sosial sebuah screen capture yang memberitakan terkait Virus Penyakit
Difteri di Balikpapan, pada screen capture terdapat narasi yang menyebutkan “Himbauan
kepada teman2 samarinda dan sekitarnya, harap waspada terhadap wabah difteri yang saat
ini marak terjadi. Wabah difteri ini sangat sangat berbahaya, penularannya sangat mudah,
dan penyakit ini sangat mematikan. Saat ini ruang isolasi di salah satu rumah sakit balikpapan
full dengan kasus difteri, dan dirujuk ke samarinda, sedangkan rumah sakit samarinda pun
hampir full dengan kasus yang sama. Kasus ini sangat meledak dengan angka yang tidak
sedikit. Untuk mencegah atau menghindari wabah difteri diberitahukan kepada kalian yang
senang dengan kegiatan berenang dikolam renang harap diskip dlu, karena ada pasien 18
tahun sudh terjangkit difteri karena habis berenang dikolam renang. Dan juga yang suka
makan diluar smbarangan, jajan jajanan cemilan sembarangan, dikurangkurangin dan harus
selektif khususnya buat ibu2 yang punya anak suka jajanan., kurang kurangi keluar rumah
karena udara pun mudah tercemar, sering minum vitamin atau antibodi, sering olahraga, agar
tetap terjaga kekebalan tubuh”
Faktanya kabar meresahkan masyrakat tersebut merupakan Hoaks hal ini diperkuat oleh
klarifikasi yang disampaikan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dr Balerina “Tidak ada
informasi demikian dari rumah sakit, masyarakat jangan panik, Tapi kalau pasien difteri
hingga rumah sakit full, itu tidak benar. Tidak ada itu. Tolong jangan takuti masyarakat"
15/01/2019 kaltim.antaranews.com
Link Counter :
https://kaltim.antaranews.com/berita/44438/dinkes-balikpapan-klarifikasi-soal-banyaknyapasien-difteri
http://berita.baca.co.id/17411320?frombaca=1
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Hoaks
12. Penampakan Naga Saat Terjadi Angin Topan

Penjelasan :
Akun Facebook dengan nama Wulan Soloboyz telah mengunggah sebuah gambar dengan
narasi sebagai berikut : "Waktu kejadian kemarin dihongkong pas ada angin' .. Subhanallah
semoga kita semua sllu dalam lindungannya.... amin...". Gambar yang diunggah tersebut
menampilkan juga pemandangan langit seolah-olah ada penampakan naga. Ada pula narasi
lain yang ditambahkan pada foto tersebut oleh pemilik akun sebagai berikut: "waktu kjdian
kemarin, nogone iku kn kakean lambange cino nogo".
Faktanya, penampakan naga yang diklaim akun atas nama Wulan Soloboyz sama sekali tidak
benar. Berdasarkan penelusuran melalui Google Images, ditemukan gambar yang disinyalir
adalah gambar asli dari gambar editan yang diunggah akun tersebut. Adapun gambar asli
telah diunggah di situs Deviantart sejak tahun 2012 dan diberi judul "Dragon mountain". Jika
dicermat dan dibandingkan dengan gambar asli, gambar yang diposting oleh akun Wulan
Soloboyz telah diedit atau disunting ulang dengan menambahkan gedung dan mobil.
Link Counter :
https://www.deviantart.com/gunsbins/art/Dragon-mountain-293399308?
fbclid=IwAR1G8X551bKHGT8OkNZoJr19tY5fnore7ubTsUx6qSyWGGS7_tLb7g0K6Eo
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Disinformasi
13. Presiden Jokowi Pedagang Aset

Penjelasan :
Beredar unggahan di sosial media berupa sebuah video yang menuding Presiden Jokowi
sebagai pedagang aset (jalan tol) terkait permintaannya agar jalan tol, setelah proses
pembanguananya selesai, segera dijual oleh BUMN kepada pihak swasta. Narasi narasi
seperti ini dikhawatirkan bisa membangun persepsi negatif masyarakat terhadap Presiden
terkait permintaan atau kebijakan "jual" tersebut.
Menurut Presiden, dengan cara BUMN melakukan penjualan investasi yang baru jadi dengan
masa konsesi sekian tahun maka pembangunan infastruktur lain bisa dipercepat. Jokowi
menekankan, dijual bukan berarti dimiliki 100% oleh pihak lain, tapi setelah masa konsesi
selesai akan kembali lagi pada negara.
"Kalau barang jadi, tol jadi, segera dijual bukan dijual semua, tapi dijual dengan masa waktu
misal 20 tahun. Nanti dapat uang bangun lagi di tempat lain, pulau lain. Tidak perlu memiliki,
tapi itu kan tetap milik pemerintah RI," ujarnya.
Link Counter :
https://economy.okezone.com/read/2017/09/25/320/1782702/instruksi-presiden-jokowi-kementeri-bumn-segera-jual-jalan-tol?fbclid=IwAR3Y8_2mJm8nx1NaFVDvdtHQ1S6wtQozONvEXwL_dN_UyQsE7WI3ESDml8
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Hoaks
14. Masukan Persatuan Tunanetra Indonesia Terkait Braile Surat Suara di Jakarta 80%
Salah Semua

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan di Whatsapp yang mengatasnamakan Persatuan Tunanetra
Indonesia (Pertuni) yang memberikan informasi mengenai braile surat suara di Jakarta 80
persen salah semua dan karakter timbul dalam surat suara hanya pada dengan nomor 1.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa kabar tersebut adalah Tidak Benar. Dilansir dari
difabel.tempo.co, Hal tersebut dibantah oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni, Aria
Indrawati, yang mengatakan Pertuni tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait
template surat suara untuk 2019. "Dengan begitu, kabar yang beredar tersebut adalah hoax,".
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kabar mengenai informasi di
dalam pesan tersbeut adalah Hoaks.
Link Counter :
https://difabel.tempo.co/read/1185264/pertuni-klarifikasi-hoax-template-surat-suaratunanetra/full&view=ok
http://mediaindonesia.com/read/detail/222999-hoaks-template-braille-rusak-kpu-janganlangsung-percaya
http://www.swamedium.com/2019/03/15/pertuni-jadi-korban-hoax-pilpres-2019/
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Hoaks
15. Usulan Daftar Nama Calon Timses Prabowo-Sandi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial facebook. MENANGKAN PRABOWO &
SANDI MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI 2019- 2024
USULAN DAFTAR NAMA CALON TIM/ JURU KAMPANYE NASIONAL & DAERAH PS &
SSU. yaitu 001. Ustadz Abdul Somad 002 Ustadz Arifin Ilham.
Faktanya setelah ditelusuri, bahwa kabar tersebut adalah Tidak Benar.Daftar nama tim juru
kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ramai beredar dalam pesan
singkat Whatsapp (WA). Salah satu nama yang disebut yakni Ustaz Abdul Somad (UAS). Dia
membantah masuk ke dalam daftar itu. Sementara itu, ketika dikonfirmasi ke Gerindra,
anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan nama-nama
yang beredar di grup WA tersebut belum terkonfirmasi.maka dapat disimpulkan bahwa kabar
mengenai informasi di dalam pesan tersbeut adalah Hoaks.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4172652/namanya-masuk-daftar-timses-prabowo-sandi-uashoax
http://jambi.tribunnews.com/2018/08/19/hoax-nama-ustadz-abdul-somad-masuk-timpemenangan-prabowo-sandi-begini-klarifikasinya
http://bangka.tribunnews.com/2018/08/19/ustad-abdul-somad-tegaskan-soal-namanyamasuk-tim-kampanye-prabowo-sandi-itu-hoax
https://www.viva.co.id/berita/politik/1066082-ustaz-abdul-somad-bantah-masuk-timpemenangan-prabowo-sandi
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Hoaks
16. UJI COBA TILANG ELEKTRONIK DI JAKARTA BARAT

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di media sosial Facebook yang memberikan informasi
mengenai adanya kegiatan ujicoba tilang e-CCTV di sejumlah lampu merah di daerah Jakarta
Barat. Disebutkan ada 8 titik yang menjadi lokasi ujicoba tilang e-CCTV ini dan dinarasikan
untuk pengendara untuk memperhatikan garis jalan agar tidak terkena tilang.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi di dalam pesan berantai tersebut adalah
Tidak Benar. Dilansir dari jakarta.tribunnews.com, hal tersebut dibantah oleh Kasat Lantas
Jakarta Barat, AKBP Ganet Sukoco menegaskan pesan berantai di media sosial yang
menyebutkan adanya ujicoba tilang e-CCTV di sejumlah lampu merah di Jakarta Barat adalah
hoaks, "Untuk informasi tesebut tidak benar ya alias hoaks,". Sebelumnya, pesan berantai
hoaks mengenai penerapan ujicoba tilang e-CCTV ini sudah pernah ada, hanya lokasi
sebelumnya di Depok dan wilayah lain di Jakarta.
Link Counter :
http://jakarta.tribunnews.com/2019/03/15/kasat-lantas-tegaskan-ujicoba-tilang-elektronik-dijakarta-barat-hoaks?page=all
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Hoaks
1. Kornet dari Tiongkok ternyata dibuat dari Daging Manusia

Penjelasan :
Telah beredar postingan berantai di Platform media sosial Facebook yang berisi "PLEASE
SEND THIS TO ALL YOUR CONTACT, ITS VERY IMPORTANT. Chinese people have started
producing coorned beef with their dead bodies and sending them to africa. please stay away
from coorned beef irrespetive of brand, most especially in africa and from Afro-Asian Grocery
Shop". Yang menjelaskan bahwa Tiongkok memproduksi daging kornet dengan pakai daging
manusia dan mengirimnya ke negara Afrika. Serta digambar juga terlihat bagian tubuh
manusia yang sedang dikuliti.
Kabar Ini dipastikan hanya hoaks, karena foto-foto yang digunakan adalah foto yang diambil
dari pembuatan video game bertema perang zombie Resident Evil. Kedutaan Besar Tiongkok
di Zambia menyatakan bahwa berita tersebut adalah hoaks bahan sampai membuat
penyangkalan resmi terkait berita ini. "Hari ini sebuah koran lokal Zambia menyebarkan
rumor, menyebut Tiongkok menggunakan daging manusia dalam makanan kornet dan
mengirimnya serta menjual ke Afrika. Ungkap Yang Youming dari Kedutaan Besar Tiongkok di
Zambia, dikutip dari kantor berita Tiongkok Xinhua. Menurut Yang Youming berita ini sengaja
dobuat untuk menghancurkan posisi kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan Zambia dan
Afrika.
Link Counter :
http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/21/hoax-kornet-isi-daging-manusia-perusahaanindonesia-kena-catut
https://news.okezone.com/read/2016/05/20/18/1393591/termakan-hoax-media-tuduh-chinaekspor-daging-manusia-kalengan
https://hello-pet.com/kornet-manusia-hoax-1892378
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2. Kwik Kian Gie Minta KPK Selidiki Apel Kebangsaan Pemprov Jateng

Penjelasan :
Salah satu media berita yaitu Harianumum.com telah memposting berita yang berjudul Kwik
Kian Gie Minta KPK Selidiki Apel Kebangsaan Pemprov Jateng isi berita tersebut dikutip dari
akun media sosial atas nama @KwikKianGie_ yang mengunggah pernyataan dimana acara
apel kebangsaan tidak ada manfaatnya bagi rakyat dan hanya menghambur-hamburkan uang
saja.
Faktanya berita yang mengutip dari akun @KwikKianGie_ adalah tidak benar, Kwik Kian Gie
langsung memberikan klarifikasinya kepada Kantor Berita Politik RMOL bahwasannya akun
tersebut bukanlah miliknya. Kwik Kian Gie juga meminta kepada pengelola akun
@KwikKianGie_ untuk segera menghentikan semua aktivitas yang menggunakan namanya.
Link Counter :
http://www.rmolsumsel.com/read/2019/03/15/111601/Meluruskan..Kwik-Bantah-TelahKomentari-Apelhttps://www.gelora.co/2019/03/diluruskan-akun-twitter-kwikkiangie-hoax.html
https://www.nusanews.id/2019/03/diluruskan-akun-twitter-kwikkiangie-hoax.html
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3. Maklumat Masyayikh Ponpes Lirboyo Dukung Prabowo – Sandi

Penjelasan :
Salah satu akun media sosial telah mengunggah maklumat masyayikh Pondok Pesantren
Lirboyo dimana pada pont ketika dalam maklumat tersebut tertuliskan bahwa santri dan
alumni diintruksikan memilih pasangan presiden dan wakil presiden Nomor urut 2, Prabowo
dan Subianto & Sandiaga Uno Hasil Ij'tima Ulama.
Faktanya adalah Maklumat yang diunggah tersebut merupakan maklumat palsu yang sudah
dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maklumat yang asli pada point ketiga
berisi tentang " Memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1, Bapak Ir.
H Joko Widodo & Bapak Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin.
Link Counter :
https://jatimnow.com/baca-13452-dukung-jokowi-ponpes-lirboyo-digoda-maklumat-palsu?
fbclid=IwAR1GXWY2f_ADMstwi0NnIw89ni-JJAwsrnXwoGxoTuG1eLfvw1ba_fsNgBo
https://www.inews.id/daerah/jatim/pbnu-kecam-pemelintir-surat-masyayikh-ponpes-lirboyodukung-jokowi/486401?fbclid=IwAR1TUw9ytE5kijejzdRmWCSygpKSXerrIRSYrMWec3zUT6K8PI1pv6Kk3w
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4466019/ponpes-lirboyo-keluarkan-maklumat-agarsantri-pilih-jokowi-maruf?
fbclid=IwAR3Mt41LlVIpouFdjZ_efOTKtH_0Y5tfw6XaNwysfBLAv_uGjooZy-PpVuM
https://www.facebook.com/PondokLirboyo/posts/2106575389378258
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4. Saling Menyerang Menggunakan "Klaim Mirip"

Penjelasan :
Media sosial facebook kenabli dihebohkan dengan postingan LGBT kali ini caption" UNTUNG
KETEMU NIH VIDIONYA KESAKSISAN MAHFUD MD ADALAH AGENDA LGBT & ZINA YG
DIUSUNG JOKOWI KE DPR RI DISAHKAN...MASIH MAU DUKUNG 01?"
setalah ditelusuri lebih lanjut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sekaligus
Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih mengatakan, penghapusan frasa tersebut
bertujuan agar undang-undang hukum pidana tidak berkesan diskriminatif terhadap kelompok
masyarakat tertentu.
"Kami kan juga ingin menjaga jangan sampai dalam perumusan itu ada kesan diskriminatif,"
ujar Enny saat ditemui seusai rapat Panja RKUHP antara pemerintah dan DPR, di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia menegaskan bahwa dalam UU yang
yang sedang disusun DPR saat ini, baik RUU KUHP maupun RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual (RUU PKS), tidak ada yang membuka ruang untuk melegalkan LGBT. "Nah ini yang
perlu diluruskan. Tidak ada satu kalimat pun yang memberi ruang dan peluang bagi
pengesahan adanya LGBT maupun perzinaan, baik itu di KUHP maupun RUU PKS," ucap
Bamsoet saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4426302/ketua-dpr-tegaskan-broadcast-uu-lgbt-disahkantidak-benar?
fbclid=IwAR3QkLjV7Zh7EZvoeVrfGWN5fVfgAqg8t2JDOL3SkhDxDgeduzs6JYDKYlw
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/22472371/pemerintah-hapus-frasa-yangmendiskriminasi-lgbt-dalam-rkuhp?
fbclid=IwAR1fBcOALH_6kNdaSg_Yn8EFJ5gnhK9hocZ48CZcQBVCzOzLhy3Og568UyY
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5. lowongan kerja PT Holcim Indonesia

Penjelasan :
Beredar Broadcast di WA tentang proses seleksi calon pegawai PT Holcim Indonesia Tbk. Di
broadcast tersebut menerangkan dokumen dikirim ke alamat email corp.sec@pt-holcim.com
Faktanya ada beberapa lowongan kerja bermodus penipuan yang mengatasnamakan PT
Holcim Indonesia Tbk, dan PT Holcim tidak memiliki alamat email seperti diatas
(corp.sec@pt-holcim.com)
Link Counter :
https://bit.ly/2XUGUhQ
https://bit.ly/2T9kpCw
https://twitter.com/solusiholcim/status/1037989308425097216
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/262809491320311
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6. Jika terpilih lagi, jokowi : pemegang kartu pra kerja dapat gaji meski belum
punya kerja

Penjelasan :
Beredar berita jika Jokowi terpilih lagi, pemegang kartu pra kerja dapat gaji meski belum
punya kerja?
Faktanya Kementerian Tenaga Kerja masih mengkaji serta menyempurnakan rencana
program Kartu Pra Kerja bagi pengangguran di Indonesia yang dikemukakan Presiden Joko
Widodo. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan, salah satu hal yang masih dikaji
adalah soal apakah pengangguran penerima kartu itu hanya akan mendapatkan pelatihan
keterampilan saja atau juga juga mendapatkan pemberian insentif (uang) sampai ia
mendapatkan pekerjaan.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/17125651/kartu-pra-kerja-jokowipengangguran-jadi-digaji-atau-tidak?fbclid=IwAR1gJuwAIF-WeKQbuQ4oxvkY4Y4he_WKagdx4gaQCO8ZTsa16e1pLR8jpo
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/01/21590251/jokowi-pemegang-kartu-pra-kerjadapat-gaji-meski-belum-punya-pekerjaan?
fbclid=IwAR3yin_XmXfwmG7Fk5tktRjCmgoMNhHk7P6Kc3qN6AmrIDT02Tf5uUUzGSQ
http://aceh.tribunnews.com/2019/03/03/jika-terpilih-lagi-jokowi-pemegang-kartu-pra-kerjadapat-gaji-meski-belum-punya-pekerjaan?
fbclid=IwAR12PeYAHPjmDD_h0oCfkZeP2dto6qdzbdAXBuAxs2tLaaH_6d6Tmer8Isk
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47520226?fbclid=IwAR0FjQkzhwkMoxJ2_ac3ZmmlAqlhiDdMFarlfu5Qp2MmoyHPm3SKlbjCHA
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7. Pesan Berantai Bakso Tikus

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang memberikan informasi mengenai konten
yang asli dan dipadukan dengan konten yang salah tentang bakso Tikus.
Setelah ditelusuri gambar pertama dan keempat kejadiannya bukan di Indonesia dengan foto
yang tidak ada kaitannya, foto kedua adalah mengenai pengungkapan bakso daging celeng
tahun 2015 dan foto ketiga adalah unggahan tahun 2009.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/rat-food/
https://www.antaranews.com/berita/487313/polisi-ungkap-bakso-daging-celeng-di-sukabumi
https://www.dreamstime.com/stock-photography-bakso-image10904842
https://khmernz.blogspot.com/2008/09/high-food-prices-in-cambodia-increase_28.html
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8. CARA PENYELAMATAN DIRI SAAT BERADA DIDALAM LIFT APABILA LIFT TERJUN
TAK TERKENDALI

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui Whatsapp mengenai cara penyelamatan diri saat berada di lift
apabila lift terjun tak terkendali. Dalam pesan tersebut terdapat himbauan untuk menekan
tombol lift dimulai dari lantai paling dasar hingga lantai tertinggi untuk mengaktifkan rem
magnet di setiap pintu lantai.
Faktanya rem elektromagnetik pada lift terdapat didalam gerbong lift dan bukan pada setiap
lantai, sehingga informasi yang beredar tersebut adalah informasi yang keliru.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3619743/cek-fakta-tekan-semua-tombol-saat-liftjatuh-bisa-menyelamatkan-nyawa-anda
https://science.howstuffworks.com/transport/engines-equipment/elevator4.htm
https://www.explainthatstuff.com/how-elevators-work.html
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9. Tusuk Gigi Sebarkan HIV AIDS

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook memposting sebuah himbauan agar berhati-hati
saat menggunakan tusuk gigi yang terdapat di restoran dan warung makan. Hal itu karena,
tusuk gigi tersebut sudah tercemar virus HIV.
Faktanya, Virus HIV tidak dapat bertahan di luar tubuh manusia. Dengan demikian virus HIV
akan langsung mati ketika berada di luar tubuh. Apabila darah penderita HIV yang menempel
sudah kering atau dibersihkan, maka tusuk gigi tersebut sudah tidak lagi mengandung virus
HIV. Namun jika darah yang menempel sangat banyak dan tusuk gigi masih dalam keadaan
basah, maka kemungkinan tusuk gigi tersebut masih mengandung virus HIV.
Walaupun potensi penularan virus HIV melalui tusuk gigi tergolong kecil, akan tetapi sangat
tidak dianjurkan untuk menggunakan tusuk gigi secara bergantian. Dengan demikian resiko
tertular Virus HIV menjadi semakin kecil.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2011/11/24/338/533723/tusuk-gigi-penyebar-hiv-itu-bohong
https://daerah.sindonews.com/read/507703/7/tusuk-gigi-terkontaminasi-hivaids-bikin-resah1317115762
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/tusuk-gigi-tidak-sebarkan-hiv
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10. homo & lesbi sudah dilindungi hukum & UU

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang berisi sebuah tulisan yang
membahas mengenai seruan aksi para kaum Homoseksual dan Lesbi atau biasa disebut
dengan LGBT, yang menuntu agar mereka bebas dan dilindungi oleh hukum dan perundangundangan dalam hari Perempuan Internasional. Dalam tulisan tersebut, terdapat narasi yang
menyebutkan bahwa "Maka jangan heran di tahun 2019 ini, meskipun Indonesia itu
mayoritasnya masih Muslim, Tapi sekarang ini kelompok homo & lesbi sudah dilindungi
hukum & UU."
Setelah ditelusuri, pernyataan dalam tulisan tersebut adalah keliru. Hal tersebut sudah jelas
dibantah oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatya. Beliau menegaskan
bahwa dalam UU yang sedang disusun DPR saat ini, baik RUU KUHP maupun RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), tidak ada yang membuka ruang untuk
melegalkan LGBT."Nah ini yang perlu diluruskan. Tidak ada satu kalimat pun yang memberi
ruang dan peluang bagi pengesahan adanya LGBT maupun perzinaan, baik itu di KUHP
maupun RUU PKS,"(Dilansir dari news.detik.com). Berita mengenai UU yang melegalkan
LGBT ini sudah seringkali diangkat menjadi bahan untuk menyesatkan masyarakat, padahal
sudah jelas pernyataan Ketua DPR yang telah dipublikasikan di berbagai media.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4426302/ketua-dpr-tegaskan-broadcast-uu-lgbt-disahkantidak-benar
https://nasional.tempo.co/read/1057953/dpr-dan-mui-sepakat-lgbt-dipidana-dalamrkuhp/full&view=ok
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang-kurang-pahammenuduh-mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt
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11. Jual Beli Kapal Sitaan Secara Ilegal di Belawan

Penjelasan :
Kabar soal jual beli kapal secara ilegal yang terjadi di Pelabuhan Belawan Kota Medan
beredar luas di masyarakat dan media sosial. Kapal yang dikabarkan dijual itu, adalah kapal
sitaan berbendera Malaysia hasil tangkapan petugas.
Dalam pesan singkat beserta foto yang diterima melalui Whatsapp, kapal itu bernama KM
Prima Jaya. Kapal itu disita karena membawa pakaian bekas.
Setelah dicek langsung oleh Ditpolair Polda Sumut dan Tim Stasiun Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Medan ternyata kabar itu bohong alias hoaks.
Karena KM Prima Jaya sudah dilelang dan sudah punya pemilik baru. Bahkan ada kapal
lainnya yang sandar di sana.
"Kami sudah bareng-bareng mengecek kapal ini. Sama sekali tidak ada kapal Malaysia, ini
kapal barang," ujar Kasi Penindakan Subdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut, Kompol Jenda
Sitepu, Minggu (10/2).
Jenda juga menjelaskan, bahwa kapal-kapal tersebut merupakan hasil dari pelelangan.
Sesuai dengan berita acara pelelangan yang didapat dari kepabeanan setempat.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/10/02/2019/kabar-soal-jual-beli-kapal-sitaansecara-ilegal-di-belawan-hoaks
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12. Mobil B2 64RIS Yang Dipakai Prabowo Punya Ketua Garis ISIS

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Twiter yang berisi sebuah tulisan yang membahas "
model plat mobil B2 64RIS yg dipake @prabowo melanggar aturan, tp yg lebih mengerikan
apa bener punya ketua Garis yg terkait ISIS? BPN Prabowo Saandi harus diklarifikasiini. ."
Setelah ditelusuri, pernyataan dalam tulisan tersebut tidak benar bahwa chep mengatakan
penggunaan mobil berpelat nomor B 264 RIS tersebut merupakan sumbangsih darinya untuk
Prabowo-Sandi. Chep juga mengatakan sebanyak delapan unit mobil ia turunkan dalam
kampanye Prabowo itu. Chep Hernawan mengakui dirinya pernah diperiksa polisi terkait
pemberangkatan orang ke Syuriah untuk bergabung dengan ISIS. Namun bukan berarti
dirinya terkait dengan jaringan terorisme.
Ia bahkan menantang untuk dibuktikan keterlibatannya dalam jaringan terorisme.
Ia berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp1 miliar kepada pihak yang bisa
menunjukkan bukti polisi pernah membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap dirinya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Rikwanto saat itu menyatakan
pihaknya telah melakukan pendalaman dan interogasi terhadap Chep. Rikwanto
membenarkan ada beberapa hal yang memang menjadi fakta, namun tidak
seluruhnya."Belakangan kami dalami pernyataan yang bersangkutan juga tidak sepenuhnya
benar," ujar Rikwanto di Jakarta, Minggu (22/3/2015).Rikwanto enggan memberikan
penjelasan lebih jauh soal keterangan apa yang benar maupun yang tidak benar. Ia hanya
menyampaikan bahwa setelah dilakukan konfirmasi dengan kepolisian setempat dan
masyarakat sekitar, ada beberapa hal yang hanya merupakan sensasi saja.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190313124552-32-376845/prabowo-pakai-mobileks-donatur-isis-saat-kampanye-di-cianjur?
fbclid=IwAR272SP2cPolQROXxiUqhnPGbKdr_BJkRPKveb7TqBN5QEXxcV02KUow5-c
https://cekfakta.tempo.co/fakta/149/fakta-atau-hoax-benarkah-mobil-yang-ditumpangiprabowo-subianto-di-cianjur-milik-pemimpin-isis-indonesia?
fbclid=IwAR3EN6Hsv9meZvHf5aTzs-SdofpBCKRjTWDfNwNXZYthwk2MwcyfEpPX2LM
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13. Wanita Kanibal asal Filipina yang mencari korban di Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi dalam postingan di media sosial dan web blog mengenai
tertangkapnya seorang wanita kanibal asal Filipina. Dalam foto yang ditampilkan terlihat
seorang wanita disebelah lemari pendingin yang diduga berisi potongan tubuh dari korban
yang telah dibunuhnya.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar. Foto di dalam postingan tersebut
merupakan foto orang yang menemukan potongan tubuh dari kasus pembunuhan dan
mutilasi di Nanjing, Cina. Korban pembunuhan diketahui bernama Diao Ai Qing berusia 19
tahun saat dibunuh pada tahun 1996. Diao Ai Qing diperkosa dan dibunuh serta tubuhnya
dimutilasi menjadi 2000 potong, kasusnya menjadi salah satu kasus pembunuhan terbesar di
China, hingga sekarang masih misterius dan pelakunya belum terungkap.
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai tertangkapnya
wanita kanibal asal Filipinia di Indonesia adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://www.whatsonweibo.com/chinas-unsolved-murder-mysteries-10-most-notorious-coldcases-still-discussed-in-china-today/2/
http://www.bestchinanews.com/Domestic/3354.html
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14. Modus Pembiusan Perempuan di Mangga Dua

Penjelasan :
Viral video modus pembiusan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada perempuan
lain di mal WTC Mangga Dua, Jakarta Utara pada Jumat (15/3).
Hal ini ternyata adalah kekeliruan.
Sebagaimana keterangan kepolisian, sekitar pukul 15.30 WIB, korban Sri Dewi diketahui
pergi ke toilet di lantai lower ground, untuk buang air kecil. Tiba-tiba saat Sri di depan
wastafel, pelaku, Yani mencoba membekap mulut korban dengan sapu tangan handuk.
Namun hal tersebut dikonfirmasi salah informasi oleh Kapolsek Pademangan Kompol
Julianthy. Sebab, menurutnya ini adalah soal privasi atau asmara cinta segitiga yang berujung
dengan penyerangan.
"Tidak ada obat bius seperti yang diviralkan di medsos, tidak benar obat bius. Itu korban
memang sempat mau disekap di toilet tetapi korban berhasil berontak dan melawan,"
tuturnya.
Perseteruan ini memang dimulai karena adanya cinta segitiga yang memang seharusnya
tidak terjadi. Julianthy pun mengonfirmasi bahwa juga menemukan jarum suntik di tas milik
pelaku, namun jarum tersebut untuk bekerja di bidang kosmetik.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/jpg-today/16/03/2019/viral-modus-pembiusan-perempuan-dimangga-dua-ternyata-ini-faktanya
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15. Lemon dan Jeruk Nipis Dapat Menyembuhkan Sakit Maag

Penjelasan :
Telah beredar postingan di sosial media pada platform twitter yang mengatakan kalau lemon
dan jeruk nipis dapat menyembuhkan sakit maag.Dalam narasinya di jelaskan Lemon dan
jeruk nipis terbukti bisa menyembuhkan maag kronis, menambah daya tahan dan sebagai
anti oksidan.Pilih jeruk nipis..murah.
Setelah dilakukan penelusuran dilansir dari tribunnasional.com Prof.Dr.dr.Ari Fahrial
Syam,Sp.PD-KGEH mengatakan kalau informasi tersebut sangat menyesatkan.Ari
menjelaskan, masalah maag ini sering kali dipukul rata untuk setiap pasien. Padahal, banyak
yang merasakan sakit dibagian lambung, namun, dia hanya dispepsia atau masalah
peradangan di lambung. Masalah dispepsia ini hampir 60 hingga 70 persen berkenaan
dengan kondisi fungsional. Artinya, dengan meminum air putih yang cukup masalah akan
terselesaikan. “Minum air putih cukup saja akan membaik, apalagi kalau minum air lemon,
akan lebih bagus kan,”.Akan tetapi berbeda dengan orang yang bermasalah dengan asam
lambung. Ketika asam lambung PH lebih tinggi dari normal atau lebih banyak, maka diberi air
lemon justru akan memperburuk keadaan orang dengan penyakit maag.Dalam postingan
hellosehat.com juga menjelaskan dalam penelitiannya yang berkhasiat untuk mengatasi
maag sebenarnya adalah vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan. Kandungan
asamnya sendiri belum terbukti bisa jadi solusi maag. Karena itu, khasiat air lemon untuk
mengatasi maag masih harus diteliti lebih jauh. Pasalnya, mengonsumsi lemon pada saat
lambung bermasalah juga bisa menimbulkan risiko. Beberapa orang sensitif terhadap asam
lemon sehingga bisa memicu gejala maag yang lebih parah.
Link Counter :
https://tribunnasional.com/hoaks-air-ini-sembuhkan-sakit-maag/
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/09/09/pes7p1423-air-lemonsembuhkan-sakit-mag-ternyata-hoaks
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/maag-asam-lambung/khasiat-air-lemon-untukmengatasi-maag/
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/maag-asam-lambung/bahaya-minum-air-lemon-saatmaag/
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Laporan Isu Hoaks 17 Maret 2019

1. Sedekah atau Money Politik?

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video yang memperlihatkan Presiden Jokowi membagikan amplop kepada
sejumlah tukang becak. Narasi sengaja dibuat oleh pengunggah untuk menggiring opini masyarakat
seolah-olah presiden Jokowi telah melakukan politik uang menjelang pilpres 2019.
Faktanya video tersebut merupakan video lama yang pertama kali dipublikasikan di akun Youtube
pada tanggal 26 Juli 2014 dan pada tahun 2016 terdeteksi video tersebut telah disunting lagi dan
disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang presiden Jokowi.
Video asli memperlihatkan Jokowi menyempatkan diri bertemu dengan ratusan warga Solo. Sepanjang
jalan presiden Jokowi membagi-bagikan amplop ke tukang becak yang tengah mengayuh maupun yang
lagi mangkal. Kini, menjelang pilpres 2019 di bulan April mendatang, banyak berita serupa yang sengaja
diunggah atau disebarluaskan kembali di sosial media.

Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?
v=axgqQ0BYuBY&fbclid=IwAR2idfaAAJzev0hfSbbr4AlUfKNkAQEAAB3okOS1le_2oSTu7_gRbhR32lg
https://www.jpnn.com/news/video-jokowi-bagi-bagi-duit-2016-dipelintir?page=1
https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180423/281573766296915?
fbclid=IwAR1w7UOrwFr5ZvQr0XAy-2hA618dRTuAs0pFHuc5gpS6T-5HlFtRrYW3f7I
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2. Poster Launching Pusat Poligami PKS Cikarang Utara

Disinformasi

Penjelasan:
Sebuah unggahan dengan narasi "PKS ingin dikenal di Indonesia dengan program andalannya
Poligami sejahtera," telah diunggah dan disebarluaskan di salah satu media sosial; Facebook.
Unggahan tersebut merupakan sebuah poster dengan judul “Launching Pusat Poligami PKS Cikarang
Utara” dan disertai slogan “Sejahterakan Poligami.” Dalam postingan tersebut, tersematkan pula foto
dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman dan Ketua Dewan Pengurus
Daerah (DPD) PKS Kabupaten Bekasi Mohammad Nuh.
Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan bahwa poster yang diunggah di akun Facebook tersebut
merupakan hasil suntingan. Melalui laman Komunitas Desainer PKS atau PKSART (art.pks.id)
ditemukan desain asli dari poster terkait. Pada poster asli, kalimat yang tertera ialah “Launching Pusat
Khidmat PKS Cikarang Utara.” Sedangkan slogan aslinya bertuliskan “Berkhidmat Untuk Rakyat.”
Poster asli itu diunggah oleh akun atas nama didinwahyudin di laman art.pks.id. pada tanggal 25
Mei 2016. Pusat Khidmat PKS merupakan program sosial kepada masyarakat yang dimiliki oleh partai
tersebut dan merupakan wadah bagi kerja-kerja pelayanan, pembinaan, pemberdayaan dan pembelaan
bagi masyarakat. Program ini sudah dimulai pertama kali pada tahun 2016.

Link Counter:
http://art.pks.id/gallery/media/launching-rumah-khidmat-kabupaten-bekasi?
fbclid=IwAR2rZIo9TLV0Pe_wX4PA8AUVzp5o1O8efAPxfLahVQaDWukTBFMIbcSY22c
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/05/o54z2z377-gaet-simpati-rakyat-pksluncurkan-pusat-khidmat?fbclid=IwAR0QRXX2D2Z1b1M7EiTVnq8liLf_HSylFR67UtEcVwPnN1fGNGPv3fbjS4
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3. Revisi terjemahan Al Quran siap dicetak, surah Al-Kafirun sudah kami ganti
dengan kata non muslim

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar rujukan postingan dari Operain.blogspot.com yang menerangkan bahwa "Menteri
Agama: revisi terjemahan Al Quran siap dicetak, surah Al-Kafirun sudah kami ganti dengan kata
non muslim"
Faktanya situs Operain.blogspot.com adalah situs blog yang tidak memiliki kredibilitas karena
situs blog bebas dibuat oleh siapapun dan hasil suntingan dari beberapa artikel media mainstream.
Selain itu situs tersebut merupakan laman yang tidak jelas siapa penulisnya dan manggunakan
judul yang sudah dimodifikasi serta artikelnya merupakan hasil editan dari beberapa artikel.

Link Counter:
https://lajnah.kemenag.go.id/berita/174-menag-revisi-terjemahan-al-quran-tuntas-awal-2019?
fbclid=IwAR0CYbzy-JlMjrh4WC3yAvq3RPWyYfpneMJCtfiHoarh8b3eZv0oIDgXe7g
https://www.inews.id/news/nasional/polemik-penyebutan-kafir-menag-bukan-mau-ganti-surah-alkafirun/482957?fbclid=IwAR2jWTdmZnOHWqUgjWYRM0lO_ppzZaZZiPOv9twchxi4OgHSQaFMZmd6bQ
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4. Kupon hadiah dalam kopi torabika

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar informasi mengenai adanya kupon undian berhadiah didalam kemasan kopi torabika.
Setelah ditelusuri ternyata kupon undian tersebut adalah penipuan.
Faktanya Kopi Torabika Full Cream dalam mengadakan program berhadiah hanya
mengeluarkan Hologram Asli yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk uang tunai. Torabika tidak
mengeluarkan pengumuman melalui kupon ataupun Hologram Palsu dengan pengumuman hadiah
mobil atau kendaraan bermotor lainnya dengan menyertakan nomor telepon untuk dihubungi.

Link Counter:
http://bit.ly/2VXOAya
http://bit.ly/2HjmhXG
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5. Minyak Goreng Bikin Suara Mesin Halus

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi viral yang menyatakan penggunaan minyak goreng di mesin sepeda motor
dapat membuat suara mesin jadi halus.
Faktanya menurut Trainer dari Masyarakat Pelumas Indonesia (Maspi) Juergen Gunawan,
minyak goreng adalah hasil dari senyawa kimia minyak nabati. Komponen yang ada di dalam
minyak goreng disebut berbeda dengan kimia karbon seperti yang ada pada pelumas mesin dan
juga bahan bakar minyak.

Link Counter:
https://otomotif.kompas.com/read/2018/04/17/122500515/mitos-atau-fakta-minyak-goreng-bikinsuara-mesin-halus
https://otomotif.kompas.com/read/2018/04/17/130500315/fungsi-oli-mesin-tidak-bisa-digantikanminyak-goreng
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6. Aphelion penyebab suhu bumi menjadi dingin

Hoaks

Penjelasan:
Tersebar pesan berantai melalui Whatsapp mengenai penyebab suhu bumi menjadi dingin, hal
tersebut dikarenakan terjadinya fenomena aphelion. Aphelion adalah posisi dimana bumi berada
jauh dari matahari sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi lebih dingin dan mencapai titik
minimumnya.
Faktanya penurunan suhu bumi tidak ada hubungannya dengan fenomena aphelion.
Adapun penyebab suhu bumi menjadi dingin disebabkan karena indonesia berada pada puncak
musim kemarau dan dipengaruhi pula dengan adanya aliran massa dingin dari Australia menuju
asia.

Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/43/fakta-atau-hoax-benarkah-aphelion-penyebab-suhu-dingin-diberbagai-daerah
https://twitter.com/infoBMKG/status/1015115521220464640
https://www.liputan6.com/tekno/read/3581356/viral-pesan-suhu-bumi-jadi-dingin-ini-penjelasanlapan
http://jogja.tribunnews.com/2018/07/06/pesan-berantai-fenomena-aphelion-di-whatsapp-dantanggapan-bmkg-soal-udara-dingin?page=2
https://www.viva.co.id/digital/digilife/1051621-benarkah-suhu-dingin-di-bumi-akibat-aphelion
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7. Konsumsi telur dapat menyebabkan bisul

Hoaks/Mitos

Penjelasan:
Salah satu mitos yang kita sering dengar adalah terlalu banyak konsumsi telur menyebabkan
bisulan. Penyakit bisul dapat terjadi karena faktor makanan ataupun minuman yang tidak bersih
dan mengandung bakteri penyebab bisul.
Faktanya penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di
bawah kulit serta dapat juga disebabkan oleh bakteri staphhylococcus aureus yang hidup di kulit.
Namun apabila seseorang menagalami bisul sehabis makan telur kemungkinan terjadi karena
orang tersebut memiliki alergi terharadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat
mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Link Counter:
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/543506-konsultasi-telur-sebabkan-bisul-mitosatau-fakta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4223964/banyak-makan-telur-bikin-bisul-ini-mitosfakta-yang-kamu-perlu-tahu
https://feed.merdeka.com/bugar/benarkah-kebanyakan-makan-telur-bisa-bisulan-171101l.html
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8. Merk Pakaian GAP Singkatan dari Gay And Proud

Hoaks

Penjelasan:
Seorang pengguna media sosial Facebook membagikan sebuah informasi mengenai singkatan
dari merek pakian GAP. Dalam narasinya diceritakan bahwa seorang remaja muslim di Kanada
sedang mengenakan pakaian bermerek GAP. kemudian remaja tersebut diberitahu oleh temannya
bahwa GAP merupakan singkatan dari “Gay and Proud”
Faktanya GAP merupakan singkatan dari Generation Gap yang berarti kesenjangan generasi
dan pemilihan merek GAP tidak terkait orientasi seksual. kabar soal singkatan dari GAP adalah
hoax yang sudah mendunia dan saat ini hoaks tersebut telah menyebar di Indonesia

Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/64/fakta-atau-hoax-benarkah-kepanjangan-merk-gap-adalah-gayand-proud
https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sebenarnya-arti-gap-bukan-seperti-rumor-yangberkembang.html
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3675596/cek-fakta-benarkah-merek-pakaian-gap-adalahsingkatan-dari-gay-and-proud
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9. Saudari kita ini adalah Hafizah Al-Quran yang syahid pertama di masjid
New Zealand

Hoaks

Penjelasan:
Beredar foto salah satu korban penembakan di selandia baru, dimana foto yang digunakan
diambil dari akun instagram "syama Beauty". Cuitan sumber menambahkan narasi untuk
membangun premis pelintiran, foto yang tidak ada kaitannya dikaitkan dengan korban penembakan
di Selandia Baru.
Berdasarkan klarifikasi pemilik foto tersebut dia bukan termasuk korban.

Link Counter:
https://twitter.com/turnbackhoax?
fbclid=IwAR0ZWGw6Ti7_Rl5_radfV372bUPgkd1XNqvFjWw0t8J8vkgWsDdvZQ2symQ
https://www.instagram.com/p/BvDul4BnubK/?fbclid=IwAR0Wz1-lUHCpRtBti9W_NgJLnruOwQ7C1ybNMP-WYqJ3FF8iQChlhVjOJI
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10. Tunjangan kartu prakerja

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di Facebook yang memberikan informasi mengenai Kartu
Pra-Kerja yang akan diberikan pemerintah bagi para pengangguran di Indonesia sesuai
dengan Ijazah terakhir. Dinarasikan bahwa pemerintah sudah menyetujui hal tersebut dan
akan dilaksanakan setelah Pemilihan Presiden pada bulan Mei 2019.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah Tidak Benar. Narasi
yang digunakan merupakan narasi yang sering digunakan beberapa tahun lalu sebagai
bahan lelucon di pesan berantai Whatsapp. Selain itu fakta sebenarnya pun Kementerian
Tenaga Kerja masih mengkaji dan menyempurnakan Program Kartu Pra Kerja bagi
pengangguran di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan, salah satu
hal yang masih dikaji adalah soal apakah pengangguran penerima kartu itu hanya akan
mendapatkan pelatihan keterampilan saja atau juga juga mendapatkan pemberian insentif
(uang) sampai ia mendapatkan pekerjaan. Jadi, belum dapat dipastikan kebenaran dari
jumlah uang yang didapatkan seperti yang dicantumkan di dalam postingan tersebut.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/17125651/kartu-pra-kerja-jokowipengangguran-jadi-digaji-atau-tidak?fbclid=IwAR1gJuwAIF-WeKQbuQ4oxvkY4Y4he_WKagdx4gaQCO8ZTsa16e1pLR8jpo
http://aceh.tribunnews.com/2019/03/03/jika-terpilih-lagi-jokowi-pemegang-kartu-prakerja-dapat-gaji-meski-belum-punya-pekerjaan?
fbclid=IwAR12PeYAHPjmDD_h0oCfkZeP2dto6qdzbdAXBuAxs2tLaaH_6d6Tmer8Isk
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/01/21590251/jokowi-pemegang-kartu-prakerja-dapat-gaji-meski-belum-punya-pekerjaan?
fbclid=IwAR3yin_XmXfwmG7Fk5tktRjCmgoMNhHk7P6Kc3qN6AmrIDT02Tf5uUUzG
SQ
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11. Suasana sholat jenazah para korban teroris di new zealand

Disinformasi

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di media sosial Twitter yang menyajikan sebuah foto
dengan narasi "Suasana sholat jenazah para korban teroris di new zealand.". Terlihat
beberapa jenazah yang ditutupi dengan kain putih sedang di Sholatkan.
Setelah ditelusuri, informasi yang dalam postingan tersebut adalah keliru. Foto yang
digunakan dalam postingan tersebut adalah foto yang berasal dari islamsyria.com. Foto
sebenarnya berasal dari kejadian di Kota Aleppo, Syuriah pada tanggal 29 Januari 2013.
Link Counter:
https://islamsyria.com/site/show_articles/503
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12. Muslim Berduka di Palestina Akibat Penyerangan Jumat Semalam.

Disinformasi

Penjelasan:
telah beredah sebuah postingan dan foto yang menginformasikan "Selain berita diselandia
yang menewaskan sejumlah muslim, sodara muslim kitapun sedang berduka di palestina
akibat penyerangan roket yang dilakukan tentara israel jumat semalam."
Faktanya ialah postingan tersebut tidak benar karena foto yang di pakai dalam postingan
tersebut adalah foto lama yang di unggah ulang, foto tersebut adalah kejadian 9 Agustus
2018 bukan maret 2019.
Link Counter:
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45124357?
fbclid=IwAR15lonC1EBukBMz6NAzNYKpnqhb0moZg0J2eFoE8Ka4f16NLFjsVMjJAec
https://www.google.com/search?tbs=sbi
%3AAMhZZiusSWigzxMmdcoTStd2sLW5zUI7SQXgxItLXyOpskejV3dTqOZkfbQwRK
Cjg1pOHojEDIIlTOuM2nqfVoEhW5YN-p5H6plTfsoC87AK-m3SXvtcB0DQVoHO4BRu55OGvcjALTEJUu8B5OZpC7tCGeuqQJYV0W1jNWxB5rTC7FFUtLznO7VkSoQhIZ_1wfrDaQp3C7E5C_13n9XSV33wbGYFL_1JLyvQ
shMyAtf-7iMXk49RLYXxewgHHZ_1RiqqxKoyGwqyFZ3ZYvMCNgmeMmouzwpAfTNAduZjAY5tsnvhACWXuIY6jiK3PHzSp1ac_1JLV9PNTehonIrZlWQbXRG0UOwVuQ&fbclid=IwAR390FMZqWHd5mBNe9wQaDUQhfm5PsxxKRiqpzSPCLcoZO8qLllEH
z2d2_I
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13. Korban Penembakan di Selandia Baru, Zulfirman Syah Meninggal Dunia.

Hoaks

Penjelasan:
Beredar kabar Warga Negara Indonesia (WNI), Zulfirman Syah yang merupakan korban
aksi teroris dalam penembakan terhadap jamaah shalat Jumat di dua Masjid di Kota
Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3) siang waktu setempat, meninggal dunia.
Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa kabar tersebut tidak benar.
Hasil komunikasi dengan KBRI Wellington menyebutkan bahwa kedua korban masih
dirawat di Christchurch Public Hospital,” demikian keterangan dari Direktur Perlindungan
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI), Lalu Muhammad
Iqbal kepada media, Sabtu (16/3/2019). Kedua korban yang dimaksud adalah Zulfirman
Syah dan anaknya yang juga tertembak.
“Lebih lanjut, pihak Pemerintah Selandia Baru belum mengeluarkan rilis jumlah korban
luka dan meninggal serta kewarganegaraan dari para korban tersebut. Dengan demikian
dapat disampaikan bahwa berita tersebut adalah tidak benar,” tambah Iqbal.
Dua WNI, Zulfirman Syah dan anaknya mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut.
Zulfirman Syah dirawat dalam kondisi kritis di RS Christchurch Public Hospital, sementara
anaknya dalam kondisi lebih stabil.
Link Counter:
https://news.okezone.com/read/2019/03/16/18/2030878/kemlu-ri-bantah-kabar-wnikorban-penembakan-di-selandia-baru-meninggal
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14. Megawati Partai Kami Tidak Khawatir Sedikitpun Kehilangan Pemilih
Muslim

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di Facebook tentang foto Megawati bertuliskan "Partai
kami tidak khawatir sedikitpun kehilangan pemilih muslim".
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah Tidak Benar.Pengurus
PDI-P Kota Bengkulu, Jurnaidi Arfian Kasip, mengatakan, dia telah melaporkan tindakan
JH ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.Menurut Junaidi, tindakan JH telah
merugikan partainya dan memberikan informasi palsu kepada masyarakat. Padahal, kata
Junaidi, Megawati tidak pernah memgeluarkan pernyataan tersebut. Sementara itu, saat
dikonfirmasi terkait laporan tersebut, JH belum memberikan pernyataan. Beberapa kali
Kompas.com meneleponnya dan mengirimkan pesan singkat, tetapi ponselnya tidak
aktif.Tidak ada statement apa pun dari Megawati terkait dengan semua informasi itu.
Link Counter:
https://www.jpnn.com/news/tega-banget-ya-benturkan-bu-mega-dengan-umat-muslim
https://regional.kompas.com/read/2018/02/26/20415681/sebar-berita-palsu-tentangmegawati-anggota-dprd-dilaporkan-ke-polisi
https://fajar.co.id/2017/11/03/pdip-tak-khawatir-kehilangan-pemilih-muslim-megawatikena-fitnah/
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15. Pemprov DKI Tambah Kepemilikan Saham di Emiten Bir

Disinformasi

Penjelasan:
Dari kemarin hingga hari ini di sosial media beredar kabar bahwa Pemprov DKI Jakarta
menambah kepemilikan saham di emiten produsen minuman alkohol PT Delta Djakarta
Tbk (DLTA) dari 23,33% menjadi 26,25%.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Pemprov DKI akan menambah
kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Anies mengatakan Pemprov DKI tak ada
menambah selembar saham pun dari perusahaan produsen Anker Bir tersebut.
"Tidak benar. Berita yang beredar sudah diralat oleh jurnalisnya. Yang benar adalah sahamsaham Pemprov DKI yang selama ini terpecah digabung ke bawah satu nama, untuk
nantinya dijual. Tidak ada penambahan satu lembar pun," demikian kata Anies yang
dikutip sesuai tulisan dalam akun Twitter-nya, Sabtu (2/3/2019).
Anies memberi klarifikasi setelah Sekjen PPP Arsul Sani bertanya kepadanya. Arsul
bertanya kepada Anies karena beredar tangkapan layar (screenshot) sebuah berita online
soal Pemprov DKI tambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Anies menyebut
terjadi salah informasi soal pemberitaan tersebut.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4450875/anies-bantah-pemprov-dki-tambah-kepemilikansaham-anker-bir
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16. Pembegal dan Penjambret Akan Balas Dendam

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar pesan berantai di media sosial pada platform Whatsapp yang memberikan
informasi “Bahwasannya kami para Pembegal motor akan membalas dendam atas
perlakuan masyarakat yang main bakar terhadap anggota kami, bahkan akan lebih Kejam
& Brutal di jalanan”. Mereka berjanji setiap ada pengendara sepeda Motor di Pagi sampai
Malam & Dini hari akan dibacok dan Dicincang.
Setelah dilakukan penelusuran faktanya dilansir dari news.detik.com,Kapolrestabes
Bandung Kombes Pol Winarto mengatakan bahwa pesan berantai yang beredar di media
sosial whatsapp tersebut hoax.Winarto menegaskan kepada seluruh warga khusunya di
Kota Bandung agar tidak terpengaruh dan panik terhadap isi pesan tersebut. Winarto
menjelaskan bahwa jajarannya selalu siaga untuk mencegah para pelaku kriminalitas
jalanan.Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar juga menegaskan bahwa pesan
berantai tersebut adalah Hoax.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-3343437/pesan-sadis-aksi-balas-dendam-pelaku-begalmotor-benarkah
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/20/10/2017/resah-gara-gara-kabar-begal-balasdendam
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Laporan Isu Hoaks 18 Maret 2019

1. Judul Berita Media Asing Yang Menghina Jokowi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar unggahan yang memuat foto yang diklaim sebagai tampilan dari sebuah media online luar
negeri dengan judul yang menghina Presiden Jokowi; 'Disappointed': the stupid president of indonesia
jokowi upset like a child That saudi invest in china more than indonesia. Terlihat pula nama Asian
Correspondent, yakni sebuah situs web berita berbahasa Inggris yang diluncurkan pertama kali pada
Oktober 2009.
Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa judul asli berita di media tersebut tidak benar.
Judul berita di foto tersebut telah disunting oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun judul
aslinya adalah ‘Disappointed’: Jokowi upset that Saudi invests in China more than Indonesia, seperti
yang dirilis oleh situs asiancorrespondent.com pada April 2017 lalu.

Link Counter:
https://asiancorrespondent.com/2017/04/disappointed-jokowi-upset-saudi-invests-chinaindonesia/#KCyoFyzFGwmyVmqI.97
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Correspondent
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2. Vaksin Kanker Serviks Sebabkan Menopause Dini

Hoaks

Penjelasan:
Beredar informasi tidak benar terkait dampak dari vaksin kanker serviks yang menyebabkan
menopause pada wanita. Sebenarnya ini merupakan isu lama yang sempat beredar pada pertengahan
tahun 2016 lalu. Baru-baru ini isu yang sama diangkat kembali dan disebarluaskan lagi di sosial media
dalam bentuk sebuah foto hasil tangkapan layar pesan berantai bahaya vaksin kanker serviks yang
disebarluaskan pada tahun 2016 silam. Melalui hasil tangkapan layar tersebut, penyebar isu ini
mencantumkan pula nama mantan Gubernur Jakarta Basuki, Tjahaja Purnama atau Ahok dan
mempertanyakan apakah pemberian vaksin tersebut merupakan upaya untuk menekan populasi bangsa
sendiri dengan mendatangkan warga China ke Indonesia.
Sejak awal mula beredar di sosial media, Kementerian Kesehatan angkat bicara dan menepis isu
bahwa pemberian vaksin human papillomavirus (HPV) untuk mencegah kanker serviks (leher rahim)
bisa menyebabkan menopause dini atau kemandulan. Kementerian Kesehatan juga menyampaikan
bahwa hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan kejadian menopause dini
dengan penggunaan vaksin HPV. Justru menggunakan vaksin HPV dapat mencegah terjadinya kanker
serviks.
Terkait upaya untuk mendatangkan China (warga China) ke Indonesia sebenarnya ini juga
merupakan isu lama yang sering digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai
bahan propaganda politik ataupun juga sebagai bentuk intoleran kepada etnis tertentu (anti-Tionghoa).

Link Counter:
https://nasional.tempo.co/read/823503/kemenkes-bantah-vaksin-kanker-serviks-bikin-menopousedini/full&view=ok
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38131404?
fbclid=IwAR1tH4_YUcBdzAV_bmYEvH0eWX7btykdM5m4Dxr-VlykjRbALoBikxCduaI
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38457763
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Hoaks
3. Akun palsu ibu Lies Sugiyarti

Penjelasan :
Beredar heboh dimedia sosial saat debat calon wakil presiden minggu malam 17
Maret 2019, yaitu dengan kemunculan akun bernama Lies Sugiyarti yang mengaku Bu Lis
(penderita kanker payudara yang disebut Sandiaga Uno dalam debat). Dalam cuitannya,
Lies meminta Sandi tidak membawa-bawa namanya di arena debat.
Faktanya akun bernama Lies Sugiyarti tersebut adalah akun palsu. Dimana foto
didalam akun tersebut menggunakan foto seorang pengajar. Setelah ditelusuri foto
tersebut adalah Dr Ega Hegarini. Dia seorang pengajar di Universitas Gunadarma, Depok.
Saat ini foto akun tersebut sudah diganti dengan bendera merah putih.
Link Counter :
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/03/18/netizen-ungkap-pemilik-akun-yangngaku-bu-lis-ternyata-dosen-gunadarma/
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/03/18/mengaku-bu-lis-yang-disebutsandiaga-uno-dalam-debat-ibu-ini-malah-diserang-netizen/
https://twitter.com/nfitrisudibyaa/status/1107289331377438720
http://ega.staff.gunadarma.ac.id/
https://www.facebook.com/riri.hendriati/posts/10219202382961326
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Hoaks
4. Makan durian bisa sebabkan kolesterol naik ?

Penjelasan :
Banyak anggapan yang beredar dimasyakarat yang menyatakan makan buah durian
dikaitkan dengan kolesterol tinggi.
Pada kenyataannya, banyak penelitian yang menyebutkan buah durian tidak memiliki
kandungan kolesterol. Sebaliknya menurut Dr Abel Soh, Seorang ahli endokrin di Rafles
Diabetes dan Endocrine Center durian mengandung lemak tak jenuh tunggal yang dapat
membantu menurunkan kadar beberapa jenis lemak dalam tubuh, seperti trigliserida dan
kolesterol jahat dalam tubuh. Oleh karena itu, orang yang punya kondisi kolesterol tinggi
sebenarnya boleh saja makan buah durian.
Meski begitu, durian mengandung sedikit lemak jenuh yang berbahaya, yang dikaitkan
dengan penyakit jantung. Tidak hanya itu, durian juga memiliki kandungan kalori dan gula
yang cukup tinggi, sehingga kebanyakan ahli menyarankan setiap orang membatasi
jumlah durian yang dikonsumsi.
Link Counter :
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/efek-makan-durian-kolesterol-naik/
https://doktersehat.com/benarkah-durian-bisa-menyebabkan-kolesterol/
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Hoaks / Disinformasi
5. Dunia mau kiamat, hati hati daging di injek..

Penjelasan :
Beredar dimedia sosial facebook dengan caption "Dunia mau kiamat, hati hati daging
di injek.."didalam postingan terdapat beberapa foto daging yang disuntik cairan seperti
ayam ikan dan lain-lain.
Setelah ditelusuri vidio ini tidak ada kaitannya dengan dunia kiamat. Praktek
memompa ayam penuh air atau disuntik cairan ini, diyakini untuk meningkatkan bobot dan
menggemukkan ayam yang akan dijual ke pasar agra harganya lebih tinggi.Seperti
diwartakan oleh mirror.co.uk, Kamis (23/7), rekaman itu dilaporkan diunggah dari wilayah
Azerbaijan, tetapi bisa saja ayam-ayam tersebut bisa masuk ke pasar ekspor negara lain.
Bocoran rekaman ini telah ditonton begitu banyak pemirsa, ayam tampaknya disuntik
dengan cairan, diduga air, tetapi tidak diketahui apakah air biasa atau ada kandungan
lainnya. Video muncul diambil dari sebuah perusahaan pemasok ayam potong yang
disuntk terlebih dahulu menggunakan cairan sebelum dipasarkan.
Pada tahun 2013 The Guardian melaporkan bahwa dada ayam beku dijual di supermarket
terkemuka sedang dipompa dengan air dan adiktif yang membentuk hampir seperlima
dari daging ke titik di mana konsumen membayar sekitar 65 persen air untuk setiap
kilogram daging ayam. (priyo suwarno)
Link Counter :
http://kaltim.tribunnews.com/2015/07/23/video-wuih-ayam-potong-ini-disuntik-cairansebelum-dijual
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Disinformasi
6. Tanaman Hias Beracun Paling Mematikan

Penjelasan :
Beredar kabar di sosial media terdapat tanaman hias jenis Dieffenbachia omoena atau
yang sering dikenal dengan sri rejeki adalah tanaman hias yang beracun bahkan
mematikan. dalam postingan tersebut disebutkan bahwa tanaman hias ini adalah jenis
tumbuhan yang sangat beracun dan mengakibatkan kematian. Kandungan racun yang
kuat pada tanaman tersebut mampu membunuh anak-anak dalam waktu kurang dari 1
menit sedang pada orang dewasa racunnya dapat menyebabkan kematian kurang dari 15
menit.
Dilansir dari detikhealth.com menurut Dr Susiani Purbaningsih, DEA, dari Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (UI) mengkonfirmasi
bahwa tanaman sri rejeki memang memiliki racun pada getahnya. Namun demikian
masyarakat masih bisa bernafas lega karena efek racun getah pada sri rejeki termasuk
dalam tingkatan ringan dan hanya menyebabkan gatal-gatal ringan saja, itupun orang
tertentu yang memiliki penyakit alergi yang berlebihan saja.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3023997/meski-beracun-tanaman-sri-rejekimasih-aman-dijadikan-hiasan
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Disinformasi
7. Jambu biji naikan trombosit pasien DBD

Penjelasan :
Mengkonsumsi jambu biji dipercaya dapat meningkatkan trombosit pada pasien
demam berdarah.
Anggapan tersebut dibantah oleh para dokter, kandungan vitamin C pada jambu biji
hanya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Adapun upaya yang perlu
dilakukan untuk meningkatkan trombosit adalah dengan banyak mengkonsumsi cairan
elektrolit agar mencegah pasien dehidrasi. Cairan elektrolit dibutuhkan pasien DBD untuk
menggantikan kebocoran plasma.
Link Counter :
https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/jus-jambu-obat-dbd-ternyata-hoaks1549420902942913405
https://lifestyle.kompas.com/read/2016/11/19/160000123/benarkah.jus.jambu.menaikkan.t
rombosit.
https://www.suara.com/health/2016/03/03/192317/jambu-biji-ternyata-bukan-untukmenaikkan-trombosit
https://lifestyle.kompas.com/read/2016/11/19/160000123/benarkah.jus.jambu.menaikkan.t
rombosit.
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2013/02/06/jambu-biji-obat-ampuh-dbd-ini-faktan
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Hoaks / Disinformasi
8. Masih mau dua priode.Gara gara bilang ganti untung akhirnya jadi
begini.

Penjelasan :
Telah beredar dimedia sosial facebook isu yang mengatakan "Masih mau dua
priode....
Gara gara bilang ganti untung akhirnya jadi begini....
"siang tadi massa kembali' memperjuangkan tanah leluhur mereka Sulawesi tenggara
dimana investor asing ingin jara kekayaan alam WAWONI dengan rakusnya para
pemangku memberi ijin tampa diskusi Dengan warga.... dan juga ada 3 vidio yang
diupload bersaan caption tersebut.
Setelah ditelusuri Vidio tersebut sudah digabung dengan vidio penggusuran tanah
milik warga di sulawesi tenggara.
vidio yang pertama dan kedua merupakan vidio aksi demo copot kapolres kendari yang
sempat terjadi kericuhan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4465834/demo-copot-kapolres-kendari-ricuh-iksanperusak-mobil-dinas-ditangkap
https://www.youtube.com/watch?v=9JSH1622NXw
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Hoaks
9. Bulu Kucing sebabkan kemandulan

Penjelasan :
Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kucing dapat menyebabkan
kemandulan bagi wanita. Hal tersebut dikarenakan pada bulu kucing terdapat parasit
toksoplasma yang membuat wanita sulit hamil
Faktanya bulu kucing tidak menyebabkan terjadinya kemandulan bagi wanita dan
parasit toksoplasma sendiri disebarkan melalui kotoran kucing bukan pada bulu kucing.
Link Counter:
https://www.alodokter.com/komunitas/topic/mitos-bulu-kucing
http://bogor.tribunnews.com/2018/09/09/mitos-atau-fakta-kucing-bisa-sebabkan-wanitamandul-dan-susah-hamil?page=2
https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/memelihara-kucing-membuat-sulit-hamil/
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Hoaks / Mitos
10. Daging kambing sebabkan hipertensi

Penjelasan :
Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengkonsumsi daging kambing
memicu terjadinya hipertensi
Faktanya, Makan daging kambing tidak menyebabkan hipertensi. Hal ini dikarenakan
kandungan lemak jenuh pada daging kambing jauh lebih rendah. Daging kambing justru
diperkaya dengan lemak tak jenuh yang justru dapat berguna untuk tubuh. Adapun faktor
yang memicu hipertensi setelah mengkonsumsi daging kambing adalah kesalah dalam
mengolah daging kambing itu sendiri, sehingga perlu diperhatikan cara pengolahan serta
bahan-bahan yang digunakan untuk mengolahnya.
Link Counter:
https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/efek-makan-daging-kambing-hipertensi/
https://tirto.id/benarkah-makan-daging-kambing-bikin-darah-tinggi-cvD3
https://lifestyle.kompas.com/read/2017/08/31/144800720/makan-daging-kambingmenyebabkan-tekanan-darah-naikhttp://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/08/30/daging-kambing-bukan-penyebabdarah-tinggi-ini-fakta-medisnya?page=2
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/08/30/daging-kambing-bukan-penyebabdarah-tinggi-ini-fakta-medisnya?page=2
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Hoaks
11. Umat Islam New Zealand membakar Gereja

Penjelasan :
Beredar video di media sosial facebook dan broadcast whatsapp mengenai pembakaran
gereja di Newzealand dengan caption yang berbunyi "RAKYAT NEW ZEALAND MARAH
ATAS PEMBANTAIAN TERHADAP MUSLIM YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
TERORIS KRISTIAN.
Dikabarkan bahwa rakyat dan umat Islam mengamuk dan membakar Gereja St John di
New Zealand".
Faktanya video yang beredar tersebut bukan terjadi di New Zealand melainkan di Mesir
pada tahun 2013 lalu.
Pengunggah menggabungkan video kejadian di Mesir tersebut dengan menambahkan
narasi untuk membangun premis pelintiran, video penyerangan gereja yang lokasi
kejadiannya di Mesir disebut di Selandia Baru.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2019/03/18/salah-umat-islam-new-zealand-membakar-gereja/
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Hoaks
12. Emak-Emak Yang Mencakur Atau Menarik Tangan Pak Prabowo Luka Luka

Penjelasan :
Telah Beredar kabar di sosial media postingan facebook tentang Empat hari prabowo
harus menyalami ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat, terutama emak-emak yang
sering mencakur atau menarik, membuat tangan pak Prabowo luka-luka.
Faktanya setelah ditelusuri yg diilansir dari seword.com bahwa berita itu tidak benar.
Pertama, gambar tangan berdara yang diklaim sebagai tangan Prabowo itu tidak
mengalami luka yang fatal. Karena begin, berdarah karena antusias bersalaman dengan
masyarakat itu biasa, Jokowi sudah berkali-kali terluka dan cukup pakai hansaplas, lanjut
salaman lagi. Melihat gambar tangan dengan luka kecil seperti itu, nampaknya sangat
berlebihan kalau dokternya harus sampai menyarankan pakai sarung tangan. Ya itu luka
kecil.
Kedua, gambar tangan yang diklaim sebagai tangan Prabowo itu terlihat banyak
korengnya. Bentol-bentol. Lebih buruk dari tangan saya yang ga sekaya Prabowo.
Maksudnya, memang mulus tidaknya tangan itu bukan soal kaya atau miskin, tapi masa
iya tangan Prabowo korengan gitu? Apa air di Hambalang lagi buruk-buruknya?
Ketiga, kini beredar gambar tangan yang diklaim milik Prabowo itu ternyata ada versi
ndesonya. Maksudnya tak semulus dan semulus yang dishare oleh Nanik. Yang jelas
sangat menunjukkan bahwa itu lebih ril dan masuk akal, karena cocok dengan korengkorengnya. Sehingga saya curiga bahwa gambar tangan yang dishare oleh Nanik ini
adalah editan dan hoax.
Keempat, setahu saya, seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama, Prabowo
jarang sekali turun dari mobilnya untuk bersalaman dengan masyarakat. Dia selalu berdiri
di moonroof mobil. Acara blusukan Prabowo selalu seperti itu, turun dari mobil langsung
naik panggung. Orasi. Setelah itu turun dari panggung, naik mobil lagi. So, kalau
kemudian aktifitas salaman dengan masyarakat diklaim mencapai jutaan orang, saya
yakin ini pasti hoax. Prabowo juga bercerita tentang bajunya yang ditarik-tarik. Dia juga
mengatakan tangannya terluka. "Minta maaf pakai sarung tangan. Tidak berarti saya tidak
sopan, tapi ini sudah luka-luka sejak kemarin ini," ujar Prabowo.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4467924/canda-prabowo-soal-pakai-sarung-tangan-sayatakut-tangannya-emak-emak
https://seword.com/politik/hoax-tangan-prabowo-luka-hoax-dokter-sarankan-pakai-sarungtangan-g4witssGF
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Hoaks
13. Pulau berbentuk menyerupai kepala kura-kura

Penjelasan :
Sebuah foto dengan pemandangan unik disebar sejumlah fan page Facebook. Dalam
foto itu terlihat pulau yang bentuknya menyerupai kepala kura-kura. “Turtle Island,” tulis
akun Facebook Shop Rua Canh – Turtle Services.
Foto serupa disebarkan fan page Amazing Nature.
Foto yang disebarkan Amazing Nature lumayan viral. Disebarkan lagi oleh pengguna
Facebook hingga 88 ribu kali. Padahal, pemandangan pulau seperti kepala kura-kura itu
hanyalah rekayasa digital. Gabungan dari beberapa foto pemandangan alam. Bukan
pemandangan alam sungguhan.
Salah satu foto tersebut merupakan pemandangan Pulau Angsa Liar di Taman Nasional
Gletser di Amerika Serikat. Foto itu berasal dari Flickr yang diunggah oleh pemilik akun
GlacierNPS. Dalam keterangannya, foto itu diambil pada 3 Agustus 2015.
Foto lainnya merupakan Pilot Mountain yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Foto
tersebut berasal dari situs pixabay.com. Foto pegunungan itu sengaja dicrop bagian
bawahnya, lalu ditempelkan di tengah pemandangan perbukitan di Pulau Angsa.
Selanjutnya, gabungan dua foto itu ditambahi bayangan-bayangan bebatuan hingga
menyerupai mata dan moncong kura-kura. Agar terlihat nyata, pengedit foto juga
mengatur ulang pewarnaan. Beberapa bagian foto juga sengaja diburning agar tak terlihat
tempelan.
Foto pemandangan yang disebut sebagai Pulau Kura-Kura merupakan hasil olah digital.
Foto Pulau Angsa Liar digabung dengan foto Pilot Mountain, kemudian ditambahi mata
dan paruh yang mirip kura-kura.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/30/01/2019/pilot-mountain-diedit-jadi-pulaukura-kura
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Hoaks
14. Dokter Palsu Sebarkan Virus AIDS di SDN Tondomulo Kedungadem
Bojonegoro

Penjelasan :
Telah beredar postingan di sosial media facebook dan broadcast whatsapp yang
memberikan informasi bahwa ada dokter palsu yang menyebarkan virus AIDS dengan
cara mengambil sample darah, salah satunya dilaksanakan di SDN Tondomulo
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
Setelah dilakukan penelusuran faktanya berita tersebut tidak benar. Dilansir dari
beritabojonegoro.com Priyanto Utomo SPd,Kepala SDN Tondomulo 2 Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa di sekolahnya tidak ada
kejadian tersebut, termasuk juga SDN Tondomulo lainnya. Sehingga bisa di pastikan
bahwa informasi tersebut tidak benar atau berita bohong. Sementara itu Agus Elfauzi
SSos, Kapolsek Kedungadem Ajun Komisarin Polisi (AKP) menegaskan bahwa informasi
yang beredar tersebut adalah berita bohong (HOAX). Pihaknya sudah mengkonfirmasi
baik ke pihak puskesmas setempat maupun pihak sekolahan serta pihak-pihak yang
disebut dalam isi broadcast tersebut dan semua menegaskan bahwa informasi tersebut
tidak benar.
Link Counter:
https://beritabojonegoro.com/read/15248-hoax-isu-dokter-palsu-sebarkan-virus-aids-disdn-tondomulo-kedungadem-bojonegoro.html
https://jatimnow.com/baca-5486-viral-dokter-palsu-di-bojonegoro-sebarkan-aids-polisibohong
https://www.transbojonegoro.com/2018/08/hoax-beredarnya-isu-dokter-palsu-sebarkanvirus-aids/
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Hoaks
15. Bendungan di DIY Kritis karena sdh melebihi batas aman

Penjelasan :
Beredar broadcast whatsapp dan postingan di media sosial mengenai debit air di
Bendungan di DIY sudah melebihi batas aman dan dalam status siaga, warga diminta
untuk waspada.
Terkait isu tersebut BMKG DIY mengklarifikasi bahwa kabar tersebut adalah hoaks.
"Kami BMKG DIY, Stasiun Klimatologi Mlati Yogyakarta menyatakan bahwa berita tersebut
adalah hoax karena bukan bersumber dari kami dan isi berita tersebut tidak benar atau
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Kepala Stasiun Klimatologi Mlati
Yogyakarta, Reni Kraningtyas, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/3/2019).
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4472600/info-pakai-nama-bmkg-soalbendungan-kritis-di-diy-dipastikan-hoax
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Hoaks
16. Info Terbaru Pesawat Pribadi Pak Prabowo Tdk Dapat Ijin Untuk Mendarat
DiBandara Samsudinnoor Banjarmasin

Penjelasan :
Telah Beredar kabar di sosial media postingan facebook tentang Info terbaru pesawat
pribadi pak prabowo tdk dapat ijin untuk mendarat di bandara samsudinnoor bjrmasin.utk
menghadiri haul guru sekumpul hr ini...sungguh Terlalu Rezim ini..pdahal bukan utk
kampanye.Gara2 PS tdk dikasi mndarat di Peswatnya di Banjarmasin smua Bendera O1
diturunin sama Rakyat Banjanrmasin mampus aja hahaha.
Faktanya setelah ditelusuri yg diilansir dari kabar24.bisnis.com bahwa berita itu tidak
benar.PT Angkasa Pura I (Persero) membantah adanya larangan mendarat bagi
pasangan calon presiden nomor urut 02 di Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin.
Corporate Communications Senior Manager AP I Awaluddin mengatakan tidak ada
pesawat pribadi yang dilarang mendarat di bandara tersebut hari ini.
"Tadi pihak bandara telah mengizinkan pesawat pribadi mendarat. Bukan Pak Prabowo,
tetapi Pak Sandiaga Uno yang menggunakan pesawat tersebut," kata Awaluddin, Minggu
(10/3/2019) .
Link Counter:
https://kabar24.bisnis.com/read/20190310/15/897979/cek-fakta-prabowo-dilarangmendarat-di-banjarmasin-ini-kejadiannya
https://turnbackhoax.id/2019/03/11/salah-pesawat-pribadi-prabowo-dilarang-mendarat-dibandara-syamsudin-noor-banjarmasin/
https://pilpres.tempo.co/read/1183893/bpn-bantah-prabowo-dilarang-mendarat-dibanjarmasin
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Hoaks
17. PDIP Minta Umat Islam Tak Terprovokasi dengan Teror di Masjid New
Zealand, “Cuman Mati 40 Orang Hal Biasa”

Penjelasan :
Beredar di salah satu unggahan pada media sosial facebook bahwasanya terdapat
berita dengan headline PDIP Minta Umat Islam Tak Terprovokasi dengan Teror di Masjid
New Zealand, “Cuman Mati 40 Orang Hal Biasa”
Faktanya adalah headline tersebut berjudul “PDIP Minta Umat Islam Tak Terprovokasi
dengan Teror di Masjid New Zealand ” dan tidak ada satu kalimat dalam pernyataannya
yang menyatakan “Cuman Mati 40 Orang Hal Biasa” Jadi Sangat jelas bahwa headline
pada pemberitaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan headline pemberitaan
yang ada.
Dan berikut salah satu pernyataan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah,
dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2018) ”Meminta kepada segenap umat Islam di
Indonesia untuk tetap tenang, tidak terpecah belah, tidak terprovokasi, dan jangan ikutikutan memperkeruh suasana dengan mengeluarkan pernyataan provokatif yang
berpotensi mengganggu keamanan dan kondusivitas di dalam negeri."
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4469799/pdip-minta-umat-islam-tak-terprovokasi-teror-dimasjid-new-zealand
https://news.okezone.com/read/2019/03/16/18/2030778/penembakan-di-masjid-selandiabaru-pdip-terorisme-tak-berkaitan-dengan-agama-apapun
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1. Pesan Berantai Kode Pencuri

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang memberikan informasi mengenai himbauan
adanya kode yang digunakan oleh pencuri untuk melakukan aksinya. Dalam postingan tersebut
disebutkan bahwa informasi mengenai kode pencuri tersebut berasal dari Humas Mabes Polri.
Setelah ditelusuri, informasi yang di dalam pesan berantai tersebut adalah Tidak Benar. Dilansir
dari news.detik.com, Hal tersebut telah dibantah oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli
Amar,beliau mengatakan "Itu tidak benar. Tidak ada hal tersebut dan itu hanya bertujuan untuk
menimbulkan keresahan dalam masyarakat,". Informasi pesan berantai yang menyebutkan soal kode
dan sandi pelaku kejahatan, tidak benar. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada.
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa beredarnya pesan berantai
mengenai kode pencuri adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3200951/mabes-polri-informasi-soal-kode-dan-sandi-pelaku-kejahatantidak-benar
https://news.okezone.com/read/2015/10/15/338/1232403/beredar-pesan-berantai-kode-pencuri-polisiitu-hoax

279

2. Banyak Artis yang Smart dan Faham Akan Kondisi dan Nasib Rakyatnya

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar foto-foto di cuitan-cuitan di salah satun akun Twitter yang menampilkan beberapa artis
Indonesia mengenakan kaos bertuliskan INDONESIA #2019 PRESIDEN BARU. Pemilik akun
memasukkan foto Ariel Tatum dan pasangan suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan
menambahkan narasi "Semakin byk artis yg smart dan faham akan kondisi dan nasib rakyatnya yg
semakin terpuruk ini. #2019GantiPresiden" untuk menggiring opini masyarakat terkait pilpres 2019
mendatang.
Faktanya foto-foto di cuitan-cuitan tersebut adalah hasil suntingan. Foto pertama diambil dari foto
asli dalam artikel suryamalang.tribunnews.com saat Ariel Tatum menyaksikan laga Ryuji Utomo (yang
kala itu masih berstatus kekasih) membela Persija Jakarta saat melawan Sriwijaya FC di Stadion
Wijaya Mukti, Jawa Barat, Jumat 16 Juni 2017. Foto kedua yang memperlihatkan pasutri Raffi Ahmad
dan Nagita Slavina, diambil dari foto asli dalam sebuah artikel dengan judul "Artis Cantik Versi Hotman
Paris Adalah Mantan Raffi Ahmad, Begini Reaksi Gigi" yang ditulis pada tanggal 15 Febrari 2018.
Link Counter :
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/18/ariel-tatum-nonton-kekasihnya-yang-eks-arema-distadion-ini-kata-direktur-persija
https://celebrity.okezone.com/read/2018/02/15/33/1860011/artis-cantik-versi-hotman-paris-adalahmantan-raffi-ahmad-begini-reaksi-gigi

280

3. BI menyatakan uang yang ada stempel PRABOWO akan dimusnahkan dan TIDAK
LAYAK EDAR

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di beberapa media sosial beberapa pecahan uang yang berstempel Prabowo dan
dalam postingan tersebut juga mengatakan BI menyatakan uang yang ada stempel PRABOWO akan
dimusnahkan dan TIDAK LAYAK EDAR.
Pedagang bisa menolak jika ada yang gunakan uang tersebut sbg alat pembayaran.
Konsumen juga bisa menolak jika menerima uang tersebut sbg alat kembalian.
#TolakUangBerstempel.
Setelah ditelusuri BI menyebutkan, tindakan merusak, menghancurkan, dan atau mengubah
rupiah tidak diperbolehkan. “Sesuai pada UU No.7 Thn 2011 Pasal 25 bahwa Setiap orang dilarang
merusak, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan
Rupiah sebagai simbol Negara,” demikian @bank_indonesia. BI juga menyatakan, masyarakat bisa
menukarkan uang yang tidak layak edar ke Kantor BI terdekat. "BI menerima penukaran uang tidak
layak edar dengan beberapa kriteria berikut : http://bit.ly/1CwG7Eo , silahkan tukarkan uang tersebut
ke kantor BI terdekat dengan uang layak edar. Penukaran dapat dilakukan sepanjang uang tersebut
dapat dikenali ciri keaslian uang rupiahnya," twit BI.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/14174481/beredar-foto-uang-berstempel-prabowo-dimedia-sosial
http://medan.tribunnews.com/2014/01/28/ini-kata-prabowo-soal-uang-kertas-stempel-prabowo
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4. Radiasi Microwave Sebabkan Kanker dan Menghancurkan Nutrisi Dalam
Makanan

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di Sosial Media tentang bahayanya memanaskan makanan di dalam microwave. Dalam
postingan tersebut dijelaskan bahwa microwave memberikan efek buruk seperti kanker yang
disebabkan oleh radiasi dan membuat bahan kimia organik pada makanan terkonversi menjadi bersifat
karsinogen. Karsinogen adalah jenis zat yang bisa menyebabkan kanker. Selain itu disebutkan dapat
menghilangkan nutrisi yang terdapat di dalam makanan.
Dilansir dari Tribunnews.com, Dr. Rita Ramayulis, DCN, M. Kes, menjelaskan faktanya.
Menurutnya Microwave tidak menimbulkan radiasi atau sebagainya seperti yang banyak diberitakan,
microwave justru bisa menjaga kandungan zat gizi makanan. Namun, microwave akan berbahaya jika
suhunya terlalu tinggi dan juga ia menambahkan kalau mau memasak usahakan wadahnya harus food
grade agar tidak menimbulkan bahaya pada makanan.
Link Counter :
http://travel.tribunnews.com/2018/08/15/dianggap-berbahaya-benarkah-memanaskan-makanandengan-microwave-menyehatkan
https://lifestyle.okezone.com/read/2015/04/15/481/1134291/fakta-dan-mitos-kesehatan-tentangmicrowave
https://www.liputan6.com/global/read/3584456/picu-kanker-hingga-hilangkan-nutrisi-4-mitos-bahayamicrowave-yang-ternyata-salah
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5. Kaca Film Bikin Sinyal Hilang dalam Mobil

Hoaks

Penjelasan :
Penggunaan material metal pada kaca film disebut dapat menyebabkan sinyal handphone hilang
saat di dalam mobil..
Faktanya kaca film memang menggunakan metal tapi tidak mempengaruhi sinyal handphone,
sebab sinyal dapat masuk melalui celah manapun termasuk kolong, bagian plastik, atau celah yang
dilapisi karet.
Link Counter :
https://otomania.gridoto.com/read/241184965/benarkah-kaca-film-bikin-sinyal-hp-hilang-di-dalamkabin#!%2F
https://www.liputan6.com/otomotif/read/3411486/mitos-atau-fakta-kaca-film-bikin-sinyal-handphonehilang
https://otomotif.kompas.com/read/2018/04/05/084200515/apakah-benar-kaca-film-pada-mobil-bisamerusak-sinyal-hp
https://www.medcom.id/otomotif/tips-otomotif/0k8ZG00N-kaca-film-bikin-sinyal-gawai-hilang-hoax
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6. Bra Berkawat Sebabkan Kanker Payudara

Hoaks

Penjelasan :
Banyak berita beredar khususnya di sosial media tentang resiko yang tinggi bagi kesehatan wanita
yakni menggunakan bra berkawat karna akan menyebabkan kanker payudara.
Dilansir dari LifestyleOkzone.com disebutkan bahwasannya hingga saat ini tidak ada penelitian
atau data medis yang cukup kuat untuk membuktikan isu tersebut. Penelitian yang paling akurat di
tahun 2014 dalam jurnal Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention berhasil mencatat bahwa tidak
ada kaitan antara bra kawat dan kanker payudara. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa
riskan tidaknya terkena kanker payudara sama sekali tidak dipengaruhi oleh pemilihan jenis bra,
sedangkan penyebab kanker payudara yang sudah terbukti secara medis adalah keturunan, kurang
beraktivitas fisik, obesitas, mulai menopouse setelah 55 tahun, menstruasi pertama sebelum 12 tahun,
pernah menjalani terapi radiasi terutama di bagian dada, dan pernah menjalani terapi hormon setelah
menopouse.
Link Counter :
https://lifestyle.okezone.com/read/2017/07/07/481/1730812/benarkah-bra-berkawat-sebabkan-kankerpayudara-ladies-wajib-tahu
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4248020/memakai-bra-terlalu-lama-bisa-picu-kankerpayudara-dokter-itu-hoax
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/mitos-penyebab-kanker-payudara/
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7. Caleg PPP Bawa Uang 100 Ribuan Sekarung

Hoaks/ Disinformasi

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan pecahan uang yang ditemukan saat kejadian jatuhnya
helikopter di Tasikmalaya.
Setelah ditelusuri Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Tasikmalaya Kompol Rikky Aries
Setiawan menegaskan, kepolisian tak menemukan adanya uang di dalam kardus yang berada dalam
helikopter yang kecelakaan pada Sabtu (16/3). Menurut dia, adanya foto-foto yang menunjukan
sejumlah uang di lokasi helikopter jatuh adalah hoaks.
"Enggak ada itu. Hoaks," kata dia saat dihubungi, Senin (18/3).
Foto-foto uang pecahan Rp 100 ribu dalam jumlah banyak itu beredar di internet Selain foto uang, ada
juga seorang yang sedang mengenakan kaus berlogo 01, yang menunjukkan pada pasangan calon
presiden dan wakil presiden tertentu.
Rikky mengatakan, foto-foto itu tidak benar. Menurut dia, kepolisian saat ini sedang dalam proses
penyelidikan untuk menemukan pelaku penyebaran hoaks itu. Adanya klarifikasi tersebut dapat
membuat kita untuk tidak langsung percaya dengan apa yang lagi banyak diperbincangkan di media
sosial dan kitapun harus mengeceknya terlebih dahulu agar tidak ikut menyebarkan berita bohong.
Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pokkho428/tak-ada-uang-dalam-kardus-dihelikopter-yang-jatuh?
fbclid=IwAR0TpyG1Bxypcy9BPiBa6qijotzw94KQDlqwlks7HhKGrHt1MefThQ8HETo
http://mediaindonesia.com/read/detail/223905-uang-di-helikopter-yang-jatuh-hoaks?
fbclid=IwAR2t2mz80dOs4_QSgPDr0HLmXr_cOaXPc7jLEhBSc55wp1PACaYAhiyi99E
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190316195853-20-377877/istri-plt-ketum-ppp-sempat-naikheli-sebelum-jatuh-di-tasik?
fbclid=IwAR0Ye4mCWX3fy9RsbTQO_ahhPMjQ2hGygJkGfMHMhyj7DnF4dy4T897pnu8
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8. Undangan Deklarasi Dukung KAHMI -HMI Jokowi dan Akbar Tanjung

Disinformasi

Penjelasan :
Telah Beredar kabar di sosial media postingan facebook dan artikel tentang surat undangan 72 th
HMI 5 februari "deklarasi dukungan KAHMI-HMI" yang dihadiri Jokowi Dan Akbar Tanjung. "
Faktanya setelah ditelusuri yg diilansir dari detik.com bahwa berita itu Salah.
Beliau menegaskan, tidak akan menggunakan institusi baik KAHMI maupun HMI untuk
kepentingan politik praktis. Kalaupun akan dilaksanakan deklarasi dukungan pada Capres tertentu,
beliau setuju menggunakan nama; "deklarasi dukungan Sahabat AT untuk Jokowi". Dan Dalam
pertemuan tersebut juga disepakati tidak menggunakan kata Dies Natalis HMI, karena Dies Natalis
adalah agendanya PB HMI," demikian petikan pernyataan sikap KAHMI, Senin (4/2/2019). Zoelva
menegaskan kabar yang menyebutkan KAHMI menggelar deklarasi dukungan pada pasangan calon
presiden-wakil presiden tertentu tidak benar. Ia menghimbau seluruh alumni HMI untuk terus
mengembangkan tradisi tabayyun dalam menghadapi berbagai isu, berita, informasi yang belum jelas
kebenaran dan belum jelas sumbernya.
“Menginstruksikan seluruh pimpinan KAHMI di semua tingkatan (Majelis Wilayah dan Majelis
Daerah) agar senantiasa menegakkan disiplin organisasi dan melakukan deteksi dini terhadap
kemungkinan dimanfaatkannya KAHMI sebagai wadah bersama untuk kepentingan politik, golongan
atau kelompok tertentu,” ucap dia.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4414048/kahmi-tanggapi-beredarnya-undangan-deklarasi-dukungjokowi
https://turnbackhoax.id/2019/02/06/salah-undangan-acara-dukungan-hmi-kahmi-untuk-jokowi/
https://www.antaranews.com/berita/794783/klarifikasi-majelis-nasional-kahmi-soal-deklarasi-capres

286

9. 1.000 TKA Asal China Sedang Berjalan Kaki Di Perumahan BMW

Disinformasi

Penjelasan :
Telah Beredar kabar di sosial media postingan facebook tentang Video Viral 1.000 tenaga kerja
asing (TKA) asal China membanjiri perumahan Citra Garden BMW, Desa Toyomerto, Kecamatan
Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.
Faktanya setelah ditelusuri yg diilansir dari detik.com bahwa berita itu Salah. kata Direktur Utama
Krakatau Engineering, Utomo Nugroho, saat ditemui di Polda Banten, Jumat 8 Maret 2019. jumlah TKA
China hanya berjumlah 100 orang dan telah bekerja sejak Januari 2019 dengan masa kerja enam
bulan. Sejak pertama kali pertama dipekerjakan, mereka tinggal di perumahan Taman BMW. Setiap
harinya, mereka diantar jemput menggunakan kendaraan khusus. Namun sejak satu minggu lalu,
mereka terpaksa berjalan kaki ke depan perumahan, karena dijemput menggunakan bus milik PT KS
yang tidak bisa sampai ke depan tempat mereka tinggal.
Link Counter :
https://www.gosipviral.com/krakatau-steel-beri-klarifikasi-soal-viral-video-1-000-tka-china/?
fbclid=IwAR17TQu3Z_IiAAME_adDSLyOEvDymCDlmOPlVidbg0eNSn_4FJXFUV_54rg
https://cekfakta.com/focus/1261
https://turnbackhoax.id/2019/03/09/berita-krakatau-steel-beri-klarifikasi-soal-viral-video-1-000-tka-china/
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10. Mencabut uban akan dapat membuat uban semakin banyak

Hoaks

Penjelasan :
Sering terdengar anggapan bahwa mencabut uban akan membuatnya tumbuh lebih banyak. Hal
ini merupakan mitos
Faktanya kebiasaan mencabut uban justru dapat merusak folikel dan saraf-saraf rambut.
Akibatnya rambut tidak dapat tumbuh lagi, dan akhirnya dapat menyebabkan kebotakan.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/fashion-beauty/read/3050169/ternyata-5-mitos-tentang-uban-ini-tidak-benar
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3370334/makin-sering-dicabut-uban-akan-makin-tumbuhbanyak-mitos-atau-fakta
https://www.merdeka.com/sehat/mencabut-uban-dapat-membuatnya-semakin-banyak-mitos-ataufakta.html
https://lifestyle.okezone.com/read/2017/01/20/481/1596435/mencabut-uban-bikin-tambah-banyak-inifakta-sebenarnya
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11. Kekurangan vitamin C sebabkan sariawan

Disinformasi

Penjelasan :
Banyak yang beranggapan bahwa sariawan adalah akibat kurangnya konsumsi vitamin C.
Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Faktanya vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Sariawan memang disebabkan
oleh menurunnya daya tahan tubuh, namun Menurut para dokter penyebab utamanya sangat beragam
seperti sterss, tergigit, infeksi oleh bakteri, kurang terjaganya kebersihan mulut, serta akibat konsumsi
minuman tertentu.
Link Counter :
https://lifestyle.kompas.com/read/2010/08/16/07554917/sariawan.bukan.karena.kurang.vitamin.c
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/986417-tak-perlu-minum-vitamin-c-ini-cara-jituredakan-sariawan
https://health.detik.com/berita-detikhealth/2557201/bukan-cuma-karena-kurang-vitamin-c-ini-dia-daftarpenyebab-sariawan
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12. Jaringan ISIS Sebarkan AIDS Melalui Jarum Suntik

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di sosial media pada platform facebook yang memberikan
informasi ke pada masyarakat agar lebih hati hati kepada orang yang mengaku bahwa dirinya dari
fakultas kedokteran untuk membantu mengukur gula darah secara gratis. Namun sebenarnya mereka
adakah anggota ISIS yang berkunjung dari rumah kerumah untuk menyebar virus AIDS melalui alat
suntik.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran diilansir dari tribunnews.com bahwa berita tersebut tidak
benar. Menanggapi pesan berantai tersebut, Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto mengatakan
bahwa peristiwa itu tidak ada dan pesan berantai juga hoax."Ini kan zamannya informasi hoax dapat
beredar dengan cepat. Jadi masyarakat harus lebih bijak dalam menanggapi informasi itu".Selain itu
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Kohar Hari Santoso mengatakan hal yang sama. Informasi
tentang warga yang terkena AIDS usai cek gula darah merupakan kebohongan.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/regional/2017/05/06/benarkah-jaringan-isis-sebarkan-aids-melalui-jarumsuntik-begini-kata-polisi
http://jabar.tribunnews.com/2017/05/06/benarkah-jaringan-isis-sebarkan-virus-hivaids-melalui-jarumsuntik-ini-penjelasan-polisi
https://www.dream.co.id/news/heboh-pesan-dokter-isis-sebarkan-aids-di-indonesia-1707207.html
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13. Acara pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' untuk Presiden Joko Widodo
ditanggung APBN via mendagri
Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial undangan bagi kepala desa untuk menghadiri pemberian gelar
'Bapak Pembangunan Desa' untuk Presiden Joko Widodo. Postingan tersebut disertai dengan narasi
yang menyatakan bahwa acara tersebut ditanggung APBN via mendagri.
Terkait hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar jumpa pers untuk
memberikan penjelasan. Kemendagri menegaskan acara itu adalah inisiatif penyelenggara.
"Menanggapi dan menyikapi adanya surat edaran dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan,
Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa kepada kepala desa yang akan melaksanakan
apel pemerintahan desa adalah inisiatif, ide, gagasan original dari mereka," kata Sekjen Kemendagri
Hadi Prabowo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Hadi menegaskan pihak Kemendagri tidak ikut serta menyelenggarakan silaturahmi tersebut. Begitu
pula Kemenko Polhukam. "Jadi dalam hal ini Kemendagri, Kemenko Polhukam tidak ada
keikutsertaannya. Jadi inisiatif ingin mengadakan pertemuan dan pertemuan itu karena ada biayanya
mereka menetapkan sendiri atas inisiatif sendiri," ucapnya. Tentang biaya, Hadi kembali menegaskan
Kemendagri tidak pernah menarik biaya atau membuat anjuran. Kemendagri juga tidak pernah
memerintahkan kades menggunakan dana desa untuk iuran.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4474320/kemendagri-jawab-tuduhan-kades-pakai-dana-desa-untukberi-gelar-jokowi
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14. Modus penipuan baru saldo OVO pada grab

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah video yang di dalamnya berisi penjelasan mengenai adanya modus penipuan
baru saldo OVO yang diunggah oleh akun bernama Viral 88 News
Melansir dari vivanews.com, juru bicara Grab Indonesia menegaskan bahwa tim internal mereka
telah melakukan penyelidikan informasi dan menyebut bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dalam
platform Grab. Pihak Grab juga menegaskan hingga saat ini pihaknya belum pernah sekalipun
menerima laporan terkait dengan penipuan modus baru seperti yang disebutkan dalam video tersebut.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/digital/startup/1131283-modus-baru-kuras-saldo-ovo-grab-itu-hoax?
fbclid=IwAR2ruw1hweenvt5FW3djwI2Jpt3NJIzuSt4O4G5Cqv0z5Usvc7TbMJZc5LY
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15. Pasta gigi yang bisa mengatasi luka bakar?

Hoaks / Mitos

Penjelasan :
Pasta gigi yang bisa mengatasi luka bakar sudah dipercaya oleh banyak masyarakat indonsia
sejak lama. Ketika tangan kita terluka atau menderita luka bakar, dianjurkan untuk segera diolesi
dengan pasta gigi. Hal itu dipercaya bisa membuat luka terasa dingin dan sembuh dengan cepat.
Faktanya penggunaan pasta gigi pada luka bakar justru bisa memperparah kondisinya. "Itu hanya
mitos, kami sangat tidak menyarankan hal itu dilakukan karena akan sangat berbahaya," kata drg.Ratu
Mirah Afifah GCGLinDent, Division Head for Health & Wellbeing dan Professional Institution Univeler
Indonesia Foundation.
Sama halnya pernyataan dari dr Vera Ikasari, SpBP yang menyatakan "untuk luka bakar ringan,
pertolongan pertamanya yaitu diguyur air yang mengalir dari kran selama 30-40 menit. Jangan diberi
odol, tepung, kecap, mentega. Paling bagus diberi es".
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2421002/luka-bakar-jangan-diolesi-odol-ini-alasannya
https://doktersehat.com/apakah-benar-luka-bakar-bisa-diobati-dengan-pasta-gigi/
https://lifestyle.kompas.com/read/2017/08/16/175700020/jangan-oleskan-pasta-gigi-pada-luka-bakar
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Laporan Isu Hoaks 20 Maret 2019

1. Daging Manusia Ditemukan Di Pabrik Daging McDonald's

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar isu di media sosial yang menyebutkan bahwa ditemukan daging manusia di pabrik
daging McDonald's. Dinarasikan bahwa pengawas makanan menemukan daging manusia di
sebuah pabrik daging McDonald's di Kota Oklahoma. Berita tersebut tersebar dan viral di media
sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Setelah ditelusuri, berita terkait ditemukannya daging manusia di pabrik daging McDonald's adalah
Tidak Benar. Dilansir dari independent.co.uk, laporan itu tentu saja palsu , berasal dari situs berita
palsu Huzlers yang memungkinkan pengguna untuk "membuat lelucon berita sendiri dan menipu
teman-teman Anda dengan membagikannya.". Berita tersebut ternyata dibuat dari situs pembuat
lelucon yang bernama Huzlers, lengkapnya Situs web ini berspesialisasi dalam menerbitkan artikel
lelucon tentang topik yang sedang tren di media sosial. Dilansir dari politifact.com, pada tahun 2016
sebuah laboratorium makanan Bay Area mencoba untuk menguji kandungan dalam burger tersebut
dan hasilnya ditemukan dari 258 sampel uji, mereka menemukan bahwa satu burger mengandung
sedikit DNA yang kemungkinan ditinggalkan oleh pekerja pabrik yang bersentuhan dengan produk
tersebut.
Dari temuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa berita ditemukannya daging manusia di pabrik
daging McDonald's adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/news/those-human-meat-found-inmcdonalds-factory-stories-and-facebook-posts-are-a-hoax-obviously-9784592.html?
fbclid=IwAR2dKJQ1eexGZHDFlcnvGXZbjhimxQ_t5Z8NmWHzkqG2o_H3qYg3DUIlQrQ
https://www.politifact.com/punditfact/statements/2017/sep/28/blog-posting/fake-news-humanremains-were-not-found-mcdonalds-h/
https://www.snopes.com/fact-check/swap-meat/
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2. Ternyata begini cara Presiden mengajarkan politik

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan sebuah video yang berisi berita
mengenai kegiatan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Jawa Timur. Setelah pekerjaan selesai,
beliau menyempatkan menemui warga desa di daerah Ngawi dan membagikan amplop berisi uang
senilai Rp.100.000 . Dalam postingan tersebut disertai juga oleh narasi yang berbunyi "Ternyata
begini cara Presiden mengajarkan politik kepada rakyatnya. Nilailah sendiri oleh kalian !!!".
Setelah ditelusuri, video tersebut adalah berita lama yang diangkat kembali dalam postingan
tersebut. Video tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2015 yang diliput oleh Liputan 6, jauh
sebelum adanya pencalonan diri Jokowi pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Narasi dalam
postingan tersebut menyesatkan karena kegiatan bagi amplop dalam video itu bukan bermaksud
untuk mengajarkan money politic, melainkan kegiatan yang dilakukan Presiden Jokowi jauh
sebelum adanya pencalonan beliau di tahun ini.
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam postingan tersebut
adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/2187272/kunjungi-ngawi-presiden-jokowi-bagi-bagi-amplop?
fbclid=IwAR00BkAiWPp55J70I74ylBBXyRoxwBaF_BS5maakn8mecnSE2J5kd4KgkYg
http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/08/presiden-jokowi-bagi-bagi-uang-rp-100-ribu-dingawi-picu-kehebohan?
fbclid=IwAR1lWyU4lJTUJ8TrFUcotpYJMBqBYdOXdYEUR63pP0RdTq0zCGKZ-edwwE4
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3. Megawati Marah Jika Puan Maharani Dikaitkan Dengan Kasus E-KTP

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi yang dikemas seolah-olah merupakan sebuah berita yang
diangkat oleh salah satu media mainstream. Melalui sebuah foto ditampilkan Ketua Umum PDIP,
Megawati, seolah-olah didampingi Presiden Joko Widodo dan puterinya, Puan Maharani, sedang
menggelar konferensi pers (konpers) untuk menjelaskan posisi Puan Maharani, dalam kasus
korupsi e-KTP. Narasi dibuat seolah-olah Megawati memarahi KPK karena putrinya itu dikait-kaitkan
dengan kasus E-KTP.
"Lindungi terus... Mumpung bodygardnya lagi berkuasa...
Tribunnews.com
Jokowi, Megawati marah jika puan maharani dikaitkan dengan kasus E-KTP
Jakarta-Jumpa press Megawati yang didampingi presiden.
Dengan nada marah megawati menyatakan bahwa putrinya (puan maharani) tidak ada kaitan
dengan kasus E-KTP..."
Faktanya berita tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan satupun media massa
yang mengangkat konferensi pers terkait klarifikasi Megawati ataupun keterlibatan Puan Maharani
dalam kasus E-KTP seperti yang dituding. Fakta lain adalah foto yang digunakan oleh penyebar
berita bohong ini diambil dari gambar sebuah artikel dengan judul "Jumpa Pers Serba Putih Ala
Mega-Jokowi" saat PDIP menggelar konferensi pers di rumah Megawati Soekarnoputri, Jl
Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 9 April 2014 pukul 11.40 WIB.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/07/04/2018/foto-dan-konpers-palsu-megawati-soalkasus-e-ktp
https://news.detik.com/berita/d-2549960/jumpa-pers-serba-putih-ala-mega-jokowi?
fbclid=IwAR0_EeXSZIBIBQdalySEOxu3pJCc4HArtTiBgEIH-H8TNpoj50Pj9DhFqNY
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4. Milennial Road safety Festival Polisi Naga Alat Politik Jokowi

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar selebaran berupa foto dalam pesan berantai Whatsapp dalam foto tersebut
menggambarkan kegiatan Polisi Milennial Road Safety Festival adalah alat politik jokowi. "Festival
Milennial yang di gelar Polda,Polres dan Polsek se-indonesia di berbagai kota untuk kampanye
Jokowi dengan berbagai hadiah motor hingga mobil dengan dana besar-besaran dari 9 naga
Merah. tanggal 31 Maret 2019, atas perintah Kapolri Via Kapolda Metro Jaya bahwa 280 Kapolsek
se-jadebotabek wajib mengerahkan 3000 s/d 5000 warga per-Polsek untuk kampanye Jokowi atas
nama Festival Mileneal dengan rute Kemayoran - Monas. AYO SERUKAN RAKYAT JANGAN
HADIR JANGAN LIHAT CUEKIN SAJA JANGAN MAU DIPERALAT POLISI".
Faktanya adalah Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Senin (18/3/2019).
Menurut Dedi, acara MRSF digelar karena banyaknya korban meninggal di jalan raya, di mana
dalam satu jam ada empat nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) jadi tidak
berkaitan dengan kegiatan Politik.
Link Counter :
https://tirto.id/ada-dukungan-paslon-dalam-road-safety-polri-itu-spontanitas-massa-djNC
https://www.beritasatu.com/politik/543677/mrsf-disusupi-kampanye-polri-tegaskan-netral-dalampemilu
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5. TKD Jokowi Minta Bantuan Konsumsi ke PT Semen Gresik

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar foto surat yang mengatasnamakan TKD Gresik Jawa Timur yang suratnya berisi
permintaan sumbangan konsumsi kepada PT Semen Gresik untuk kegiatan istighosah dan
deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-K.H
Ma'ruf Amin.
Machfud Arifin selaku Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim membantah kebenaran surat
permintaan sumbangan untuk konsumsi ke PT Semen Gresik untuk kegiatan istighosah dan
deklarasi dukungan. Surat yang sedang viral tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibuat untuk
menjatuhkan nama baik paslon nya.
Menurutnya itu melanggar aturan, pasti ada sekelompok orang yang bermain dibelakangnya. Kami
tidak tahu siapa dibelakangnya ujarnya usia acara lelang di Hotel Shangri-La Surabaya. "Itu surat
tidak ada, acaranya juga tidak ada. Sama sekali enggak ada acara tanggal 18 Maret yang digelar
TKD Gresik. Yang dimaksud di surat tersebut acaranya NU, bukan acaranya TKD Gresik. Berarti itu
mengarang, ini ada yang pelintir-pelintir. Kami sudah kontak TKD Gresik dan mereka sudah
membikin surat pernyataan bahwa surat itu fitnah, hoaks," terang Machfud Arifin.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/tkd-jatim-bantah-surat-permintaan-sumbangan-konsumsike-semen-gresik-1553011390234517192
https://jatim.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/beredar-surat-minta-sumbangan-kebumn-ini-kata-timses-jokowi-di-jatim/full
https://jatimnow.com/baca-13685-tim-jokowi-difitnah-minta-minta-bantuan-tkd-jatim-itu-kurang-sadis
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6. Makan Sumsum Sapi Bisa Sehatkan Tulang dan Sendi

Hoaks / Mitos

Penjelasan :
Banyak orang beranggapan mengkonsumsi sumsum tulang sapi baik untuk kesehatan tulang dan
sendi.
Faktanya itu hanya mitos yang berkembang di masyarakat dan tidak terbukti kebenaranya. Menurut
dr. Marya W Haryono, MGizi, SpGK, 90 persen komponen sumsum adalah lemak. Dalam satu
sendok makan sumsum sapi, komponen lemak yang terkandung di dalamnya sekitar 150-200
kalori. Ia menambahkan bahwa kandungan kalsium di dalam sumsum tulang hanyalah sedikit.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1127626-makan-sumsum-sapi-sehatkan-tulangdan-sendi-mitos-atau-fakta
https://www.piah.com/makan-sumsum-sapi-bisa-sehatkan-tulang-dan-sendi-mitos-atau-fakta/
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7. 350 warga Selandia Baru masuk Islam setelah 50 Muslim terbunuh di New
Zealand

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video di youtube dan pemberitaan pasca kejadian penembakan di Christchurch Selandia
Baru. Video dan berita tersebut memberitakan dan memperlihatkan dimana 350 orang masuk Islam
setelah kejadian tersebut.
Faktanya Video tersebut diposting di Youtube 12 tahun lalu pada Agustus 2007, yang menunjukkan
5 orang Jerman masuk Islam. Dan jika dilakukan pencarian online berita terkait dengan 350 orang
masuk Islam tidak dapat ditemukan media yang kredibel dari Selandia Baru yang membagikan
berita ini.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=dVAtyMR3TOg
https://www.opindia.com/2019/03/fact-check-did-350-people-convert-to-islam-in-new-zealand-afterthe-christchurch-mosque-attack/
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8. Duh dua kereta MRT tabrakan saat uji coba !

Hoaks / Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi terkait kecelakaan MRT tabrakan pada saat uji coba.
Faktanya kejadian tersebut bukan kecelakaan MRT di indonesia melainkan kejadian di Hongkong.
Tabrakan terjadi di jalur Tsuen Wan. Saat itu operator kereta sedang menguji sistem persinyalan
baru. Foto yang beredar dikaitakan dengan MRT yang akan beroperasi di Jakarta.
Link Counter :
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4472671/duh-dua-kereta-mrt-tabrakan-saat-uji-coba?
utm_content=detikfinance&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed
&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1pKLq6wa51vGAmf24ldJRhjd7P0DWMbdUUQpA7s7AHijtCw
q5Gv4ndtJM#Echobox=1552894089
https://news.okezone.com/read/2019/03/19/18/2032069/2-kereta-mrt-di-hong-kong-tabrakan-saatuji-coba-sistem-sinyal
https://indoaviation.co.id/en/dua-kereta-mrt-tabrakan-saat-uji-coba/
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9. "Desa Pancawati Kabupaten Bogor terisolir tidak bisa masuk mobil, hanya
bisa dilalui motor itupun lewat tengah sawah. Yang 191 ribu kilometer itu
dimana pak ?"

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter postingan dari politikus Partai Demokrat - Ferdinand Hutahaean
yang momposting pernyataan "Desa Pancawati Kabupaten Bogor terisolir tidak bisa masuk mobil,
hanya bisa dilalui motor itupun lewat tengah sawah. Yang 191 ribu kilometer itu dimana pak ?"
Faktanya setelah dilakukan pencarian di google dengan kata kunci "Desa Pancawati Bogor"
ternyata tempat terkenal dengan villa dan tempat outbond, menjadikan pancawati menjadi tempat
ke dua setelah puncak hanya berjarak 4km dari exit tol ciawi - bogor
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/03/19/114529/sebut-desa-pancawati-terisolir-ferdinandhutahaean-diskakmat-warganet
http://www.beritaterheboh.com/2019/03/sebut-desa-pancawati-terisolir.html?
fbclid=IwAR3Tna0GBZgJWetmUCqPRf4i818gQsJBwJWGU1t4fxRLUYbVxeVQT2mbMuU
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10. Memakai Deodoran Menyebabkan Kanker Payudara

Disinformasi

Penjelasan :
beredar berita tentang pemakaian deodoran akan menyebabkan kanker payudara. Dalam berita
tersebut disebutkan deodoran terdiri dari senyawa estrogenik yang memiliki fungsi sama dengan
hormon tubuh yang disebut esterogen. Esterogen ini dikenal untuk mempromosikan pertumbuhan
jaringan payudara.
Terkait hal ini, dr Valentina Fransisca Wibowo mengatakan, pemakaian deodoran mungkin saja
menyebabkan kanker hanya saja jika dipakai berlebihan. "Ketika digunakan secara berlebihan atau
hingga iritasi dan tetap dipaksa menggunakan, itu yang bermasalah" jelasnya. Namun menurutnya,
kanker payudara lebih mungkin muncul karena hormonal dan gaya hidup tidak sehat Karena itu dr
Sica menyarankan untuk menjaga pola makan dengan menghindari junkfood.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3415477/benar-nggak-sih-pakai-deodoran-bisa-picukanker-payudara
http://bangka.tribunnews.com/2017/09/28/deodoran-bisa-menyebabkan-kanker-ternyata-inifaktanya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3444560/pakai-deodoran-bisa-picu-kanker-mitos-ataufakta
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11. "Partai Gerindra bagi-bagi pulsa gratis"

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang berisikan "’Partai Gerindra membagi-bagi PULSA
karena lagi syukuran hari KEBERANIAN untuk mencalonkan diri sebagai CAPRES RI 2019.
Bekerja sama dengan semua operator, lanjutkan SMS ini ke 15 nomor, maka pulsa akan terisi Rp
100.000. Ini betul. Saya sudah kirim 15 nomor. Saya cek pulsa, langsung M-KIOS masuk 100.000.
Betul ini. Sebarkan ke 15 orang".
Jawa Pos juga sudah mengonfirmasikan pesan tersebut kepada sejumlah kader dan pengurus
Partai Gerindra. Salah satunya, Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan menjelaskan bahwa
pesan berantai tersebut adalah hoaks. "Banyak yang tanya kepada saya ternyata tidak ada itu, ujar
politikus Partai Gerindra tersebut.
Pesan yang sama ditemukan di beranda sejumlah akun Facebook. Bahkan, ada yang percaya
meski sejumlah orang berkomentar pesan itu hoaks. Pesan sejenis pernah menyebar pada 2014.
Rupanya pesan seperti itu sengaja disebar ketika memasuki pemilu legislatif. Pembuat hoaks bagi
bagi pulsa tersebut tampaknya terinspirasi "mama misterius" yang sering minta pulsa via SMS.
Namun, Jawa Pos juga menemukan versi lain bagi-bagi pulsa yang mengatasnamakan Gerindra di
Facebook. Kali ini bukan hoax. Pesan itu berbentuk video dan dibuat akun Facebook DPD Gerindra
Gorontalo. Dalam video disebutkan bagi-bagi pulsa Rp 20 ribu bagi 50 orang yang mengikuti kuis
#UltahGerindraGorontalo.
Link Counter :
https://www.jpnn.com/news/berani-maju-pilres-2019-gerindra-bagi-bagi-pulsa-bohong-ah
https://bontangpost.id/2017/08/30/19693/hoax-partai-gerindra-bagi-pulsa/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/08/2017/hoax-partai-gerindra-bagi-pulsa
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12. Al-Quran Bernoda Darah di New Zealand

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah foto Al-Quran dengan noda darah di media sosial Twitter. Foto tersebut disertakan
pula caption seolah bahwa Al-Quran tersebut ditemukan di New Zealand setelah kejadian
penembakan tragis di negara tersebut. Postingan tersebut juga menambahkan kutipan ayat suci AlQuran pada narasi tersebut. Tercatat, postingan ini sudah diretweet lebih dari 30 ribu kali.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa Al-Quran dengan noda darah ini tidak ditemukan di
New Zealand saat peristiwa tragis itu terjadi. Al-Quran bernoda darah ini ditemukan di Somalia,
ketika terjadi peristiwa bom di wilayah bernama Sakow, Somalia. Bom tersebut menghancurkan
rumah sakit dan sekolah Al-Quran di wilayah itu. Foto tersebut diposting oleh akun
@Free_Somaliweyn pada tahun 2018 silam. Foto tersebut kemudian diberikan didaur ulang dan
ditambahkan caption seolah Al-Quran tersebut ditemukan di New Zealand.
Link Counter :
https://twitter.com/KhabirM/status/1107534150892818434
https://twitter.com/BirdsOfJannah/status/1042812496753688576
https://twitter.com/Free_Somaliweyn/status/1042469661177085959?s=19
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13. Ada Badai 45 Knot di Yogyakarta pada 17-20 Maret 2019

Hoaks

Penjelasan :
Kembali beredar adanya isu badai, kali ini dikabarkan terjadi di Yogjakarta. Sebuah pesan
mengabarkan akan terjadi badai berkekuatan angin 45 knot pada tanggal 17-20 Maret 2019 di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pesan ini beredar luas di media sosial Facebook
pada Minggu (17/3/2019) dan juga mengatasnamakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) Yogyakarta. Pesan yang mengatasnamakan BMKG Yogyakarta ini juga meminta
masyarakat untuk menebang pohon besar demi keamanan bersama.
Dilansir dari kompas.com yang meminta konfirmasi langsung pada BMKG diketahui bahwa isu
tersebut adalah hoaks. BMKG DIY, Stasiun Klimatologi Mlati Yogyakarta menyatakan bahwa berita
tersebut adalah hoaks, karena bukan bersumber dari resmi dari BMKG dan isi berita tersebut tidak
benar atau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Secara umum, curah hujan mengalami
penurunan di wilayah DIY, namun hujan ringan-sedang masih berpotensi hingga Rabu 20 Maret
2019 yang disebabkan oleh belokan angin akibat aktivitas vort
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/03/20/05400011/-hoaks-ada-badai-45-knot-di-yogyakartapada-17-20-maret-2019
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14. Produk Minuman Mengandung Virus HIV

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di sosial media pada Blackberry Messenger (BBM) dan juga pesan
berantai melalui SMS yang berisikan "Selama beberapa hari kedepan, jangan meminum produk
dari perusahaan Pepsi seperti pepsi, Tropicana Juice, Slice, 7up, Coca cola dan lainnya. Seorang
pekerja dari perusahaan tersebut menambahka darah yang terkontaminasi HIV. Lihat NDtv.
Sebarkan pesan ini pada orang yang anda sayangi".
Terkait hal tersebut, Rudhy Wedhasmara Direktur Program Yayasan Orbit (Lembaga yang konsen
terhadap HIV/AIDS) mengatakan bahwa pesan berantai pada Blackberry Messenger (BBM) dan
SMS itu hanyalah hoax belaka. Sebab, penularan Virus ini adalah melalui darah. "Darah artinya
melalui transfusi. Bukan darah melalui minuman,". Rudhy menjelaskan beberapa cairan dalam
tubuh yang menularkan virus ini adalah darah melalui transfusi, ASI dan cairan otak. Seperti, saat
berhubungan seks tanpa pengaman. Tentunya, akan timbul gesekkan dan darah masuk ke poripori. Dengan demikian akan menular. Kalau dikatakan pekerja menambahkan darah yang
terkontaminasi HIV kedalam minuman itu sangat tidak mungkin. Tentunya, ada proses memasukkan
darah kedalam minuman. Berdasarkan penelitian, Virus HIV akan mati ketika bersentuhan dengan
udara terbuka sepersekian detik. Hemalatha Ragavan, selaku Vice President Permanis Sandilans
Sdn Bhd, juga langsung membantah kabar tersebut. Ia meyakinkan, jika pesan pendek yang
beredar melalui Blackberry Messenger (BBM) maupun SMS itu adalah tidak benar.
Link Counter :
http://sidomi.com/42005/kabar-pepsi-terinveksi-hivaids-ternyata-hoax/
https://news.okezone.com/read/2011/12/09/340/540384/beredar-sms-produk-minumanmengandung-virus-hiv

307

15. Jembatan di Palembang Dipenuhi Pendukung Jokowi, Saking Penuhnya
Seperti Tumpukan Pasir

Hoaks

Penjelasan :
Media sosial facebook dihebohkan dengan postingan berupa gambar dengan caption "Masya
Allah... Seperti tumpukan pasir.... Palembang jokowi lagi".
Setelah ditelusuri foto jembatan yang diposting tersebut berasal dari jepretan seorang fotografer
yang bernama Bayan Patroller Ailyn Shi di Festival “Feast of the Black Nazarene” di Filipina pada
tahun 2018. Dikutip dari akun Twitter resmi Bayan Patroller Ailyn Shi @ailynshi yang mencuit
jepretan fotonya di tanggal 8 Januari 2018.
“Nakihagis na rin ako ng panyo jk #Nazareno2018 @ABSCBNNews @gmanews,” tulis Ailyn Shi.
Foto dari Ailyn Shi tersebut dipakai oleh beberapa media, seperti di media cetak Sun Star Cagayan
De Oro dan media humor 9gag.
Link Counter :
https://twitter.com/ailynshi/status/950581511887056897?
fbclid=IwAR19gMbkozI65LGLg6oWJLC30nl6g0saOx9F6nmBF50F4-Y6opZjUB4ow3k
https://9gag.com/gag/argv4WK/the-black-nazarene-feast-day-in-the-philippines-the-people-arelined-up-to-touch-the-black-nazarenejesus-christ-wood-statue-cuz-it-has-a-legend-to-cure-all-kindof-illness?fbclid=IwAR0iURWl9jzhEZfM6pwIYGOQeup0YkmZgOTn3Q1n6cAjLD__KqwiZFOBAiU
https://www.pressreader.com/philippines/sunstar-cagayan-de-oro/20180111/textview?
fbclid=IwAR3RK5f8xfDdq731X6pEprXIJTf8uDivsZZfKPq_Z-pTyr5p7H4PCkKLOjA
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16. Perampokan Wanita Oleh Supir Taksi Online di Balikpapan

Hoaks/
Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesab berantai di media sosial informasi yang mengatakan bahwa telah terjadi
perampokan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di Jalan Bukit Sion, Balikpapan
Kota. Gambar yang beredar disertai caption "Gita naik grabcar. Jadi abang grabnya pura-pura
mobilnya rusak,ternyata ambil pisau sama pistol langsung ditodong dan diajak ke ATM, dikuras
semua uangnya dan diambil smua barang berharganya. (Lalu) ditusuk paha, pipi, sisanya dibuat
berdarah perut sama telapak tangannya, Mohon doanya, nanti jam 9 Gita mau dioperasi. Semoga
lancar dan enggak ngilangin cacat, ya. Kasian anaknya masih kecil, belum 2 tahun,".
Setelah ditelusuri lebih lanjut kejadian ini bukan terjadi di Balikpapan, melainkan di kawasan Jakarta
Timur. Perempuan yang dimaksud dalam kasus ini berinisal GS. Dia merupakan karyawan PT Bank
Mandiri Tbk (Persero). Waktu kejadiannya sendiri terjadi pada Jumat (15/3) lalu. Saat itu, GS naik
taksi online dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kawasan Kemang, Jakarta
Selatan menuju rumahnya di Jatiwaringin, Jakarta Timur.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190316112533-20-377813/sopir-taksi-online-rampokdan-aniaya-karyawati-bank-mandiri?
fbclid=IwAR0sxIVkVIHIyUwo4B16GX35XkBv2FpMz3B8NB6VZArTw2CPGDThdBL2iQc
https://www.jawapos.com/jpg-today/20/03/2019/hoax-perempuan-dirampok-sopir-taksi-online-dibalikpapan?fbclid=IwAR00mT-2h3L2PAENN6uACIbh1vrxIb_Wr7RKJ73jPDdam9NOkHUTtRA7Qh8
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17. Helikopter Pembawa Uang Yang Akan Dibagikan Timses Jokowi Jatuh

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook mengenai gambar helikopter jatuh yang disandingkan dengan
gambar uang seratus ribu rupiah dalam jumlah banyak. Foto-foto tersebut diberikan caption yang
menyatakan bahwa helikopter tersebut merupakan helikopter pembawa uang haram yang akan
dibagikan oleh timsus Capres 01 kepada rakyat agar memilih Jokowi.
Adapun caption yang menyatakan bahwa helikopter tersebut membawa uang yang akan dibagikan
timsus nomor 01 kepada masyarakat adalah hoaks. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres)
Tasikmalaya Kompol Rikky Aries Setiawan seperti dikutip dari Republika.co.id menyatakan bahwa
kepolisian tidak menemukan adanya uang di dalam kardus yang berada pada helikopter yang
mengalami kecelakaan tersebut, serta mengonfirmasi bahwa hal tersebut adalah hoaks. Adapun
caption tentang helikopter pembawa uang yang akan dibagi timsus 01 merupakan hasil pelintiran
dengan memanfaatkan foto seseorang berkaus 01 pada kejadian tersebut.
Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pokkho428/tak-ada-uang-dalam-kardus-dihelikopter-yang-jatuh?
fbclid=IwAR0TpyG1Bxypcy9BPiBa6qijotzw94KQDlqwlks7HhKGrHt1MefThQ8HETo
http://mediaindonesia.com/read/detail/223905-uang-di-helikopter-yang-jatuh-hoaks?
fbclid=IwAR2t2mz80dOs4_QSgPDr0HLmXr_cOaXPc7jLEhBSc55wp1PACaYAhiyi99E

310

18. Beginilah kelakuan pendukung 02 yang mencabut spanduk Capres nomor 01

Disinformasi

Penjelasan :
Diposting pada akun halaman media sosial facebook video pencabutan Alat Peraga Kampanye
(APK) berupa spanduk Capres dan Cawapres nomor urut 01 dengan narasi “Beginilah kelakuan
pendukung 02....!!! VIRALKAN BIAR CEPAT DICYDUK !!!”. Pada Video tersebut ada 2 orang yang
melakukan pencabutan APK yang disebutkan pada postingan ini sebagai pendukung pasangan
Capres dan Cawapres nomor urut 02.
Faktanya salah seorang yang melakukan pencabutatan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah
merupakan salah satu Anggota Badan Pengawas Pemilu BAWASLU Kota Banjarbaru yang sedang
menjalankan tugas dan bukan sebagai pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02.
Link Counter :
https://kumparan.com/banjarhits/bawaslu-copot-spanduk-jokowi-maruf-di-pagar-bandarasyamsudin-noor-1552294529563581766
https://kumparan.com/banjarhits/tkd-jokowi-pasrah-apk-nya-dicopoti-bawaslu-banjarbaru1552296074213308147
https://www.pantau.com/berita/bawaslu-banjarbaru-benarkan-anggotanya-yang-turunkan-apkjokowi-maruf
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Laporan Isu Hoaks 21 Maret 2019

1. Metro TV menyiarkan "will connolly ternyata pengagum jokowi"

Hoaks

Penjelasan:
Beredar capture gambar metro tv yang memperlihatkan will connolly, seseorang yang menyerang
senator australia menggunakan telur karena pernyataannya yang kontroversial perihal teror new
zealand.
Dalam judul capture tersebut dituliskan "penyerang senator australia anti islam ternyata
pengagum jokowi"
Faktanya gambar tersebut adalah tidak benar.
Setelah ditelusuri gambar tersebut merupakan konten asli yang dipadankan dengan konteks
informasi yang salah.
Gambar figur will connolly yang digunakan merupakan gambar yang diambil dari situs
dailymail.co.uk yang terbit pada tanggal 16 maret 2019.
Sedangkan frame metro tv yang digunakan merupakan berita yang dipublikasikan oleh metro tv
tanggal 15 Maret 2019 dengan judul "melanggar hukum tapi salahkan jokowi".
Waktu dan running text yang dicatut pengunggah gambar tersebut pada jam 16:07 wib dan tulisan
sama persis dengan yang ditayangkan oleh metro tv.
Link counter:
https://www.youtube.com/watch?v=PbaPVS_pkZc&feature=youtu.be
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6816145/Dramatic-moment-Fraser-Anning-punchesyoung-man-egged-protest-rally.html
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/265473887720538?__tn__=-R
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2. Viral Foto Tenda nikahan di Halaman McCafe

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah foto yang memperlihatkan tenda di halaman McCafe milik McDonald's diikuti
caption ada resepsi pernikahan di lokasi tersebut.
Foto ini viral di media sosial Twitter, bahkan disebar ulang lebih dari 25.000 kali dan memperoleh
tanggapan beragam dari warganet.
Terkait hal tersebut, Associate Director of Communication McDonald's Indonesia Sutji Lantyka
mengklarifikasi bahwa tenda yang tampak dalam foto itu bukan karena ada resepsi pernikahan.
"Itu benar terjadi di McCafe daerah Cibinong, Bogor, tapi bukan acara pernikahan," ujar Sutji
Lantyka saat dihubungi Kompas.com pada Senin (4/3/2019).
Sutji mengatakan, pihak McDonald's Indonesia biasa menyewa tenda untuk menambah tempat
duduk di hari-hari tertentu. "McD Cibinong itu memang biasa menyewa tenda seperti itu setiap
Sabtu dan Minggu untuk menambah area tempat duduk bagi pelanggan, namun, pada Senin pagi
tenda sudah dibongkar," ujar Sutji.
Link counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/04/16131081/klarifikasi-penjelasan-mcd-soal-fotoviral-tenda-di-halaman-mccafe
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3. Telur menetas keluar anak

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar dimedia sosial unggahan yang memberikan informasi sebuah gambar yang diklaim
bahwa gambar tersebut membuktikan adanya telur yang menetas keluar bayi manusia.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya adalah telur yang menetas ditangan bukanlah keluar anak
manusia, melainkan telur burung gelatik yang menetas. terkait bayi kecil yang ditangan itu adalah
gambar yang berbeda dan merupakan bayi yang keguguran.
Link Counter :
http://lampung.tribunnews.com/2015/06/14/video-telur-burung-gelatik-menetas-di-telapak-tanganmanusia
https://www.facebook.com/IndoHoaxBuster/posts/1623055481093255?
__xts__[0]=68.ARCgttt3s12zCouBgWHlt8cmOS6umzbjVSMcXnEuLolVpC6SvBOy93GjqP71iA9p0
2H7qySSHfQcbWrbF7RtotD6WmhMD3cOxS8H60yCffEjLScMBLPpIzYWDpUDPM2SvOERIZBslZyqkiB24JfjYiV5o_jWoqtxgLhczSHginLBUTnFujNBpSKGLpF61_eBYMC2BC2lHkaHU6gKFHcTez2bHbByoLVmkPwA44Bx
J3UTdFacp4sy5bKgHHMrJVKzFLFo8ntJnZvEc3XvYnGFijxYagLgcJeIS34AYoi0O7HUMSVmtUfHZnif7AgCAC
V7OZMde5w0PsEyghtTMjWX4Km5n&__tn__=-R
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4. Kalsium menyebabkan batu ginjal

Disinformasi

Penjelasan :
Dahulu beredar informasi kesehatan yang mengatakan bahwa mengkonsumsi kalsium dalam
jumlah yang tinggi dapat menjadi penyebab batu ginjal sehingga pernah muncul anggapan bahwa
mengurangi asupan kalsium dapat menjauhkan Anda dari risiko batu ginjal, padahal kalsium
sangat dibutuhkan oleh tulang.
Faktanya informasi tersebut tidaklah sepenuhnya benar, Kalsium yang semula dianggap
menyebabkan batu ginjal, kini diketahui memiliki efek yang berkebalikan. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa kalsium dapat melindungi ginjal, terlebih jika dikombinasikan dengan minum
lebih banyak air. Dalam Studi medis yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini menyatakan
bahwa makan makanan yang kaya kalsium seperti susu sebenarnya dapat melindungi ginjal. Hasil
temuan tersebut dipublikasikan dalam Journal of Urology, seperti dilansir Body Science Medical.
Ketua peneliti Dr Eric Taylor, spesialis batu ginjal di maine Medical Center, Portland, juga
memaparkan kalsium tak ada kaitannya dengan terbentuknya batu ginjal. Meski kebanyakan batu
ginjal yang terbentuk dalam ginjal merupakan kalsium oksalat, namun orang tak perlu takut untuk
mengonsumsi makanan yang kaya kalsium. Sebaliknya, sebuah penelitian menemukan bahwa
mengonsumsi makanan kaya kalsium, bukan suplemen kalsium, bisa menurunkan kemungkinan
terbentuknya batu ginjal.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/sehat/kalsium-non-susuuh-turunkan-risiko-batu-ginjal.html
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2086077/kalsium-dan-air-minum-kombinasi-tepatuntuk-cegah-batu-ginjal
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5. HP Meledak Hingga Menyebabkan Rongga Dada Robek dan Tampak Detak
Jantung
Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan dimedia sosial pada platform facebook dengan caption "Telah terjadi
kecelakaan fatal dan tragis karena HP. Seorang laki-laki muda mengantongi Hp samsung (2unit)di
saku baju. Tiba-tiba meledak hinggak mengakibatkan rongga dada robek terbuka menganga dan
tampak detak jantung masih berfungsi, seperti terlihat dalam video"didalam postingan tersebut di
sertakan video seorang laki-laki yang mengalami luka rongga dada robek yang mengklaim bahwa
pria tersebut korban dari ledakan ponsel .
Setelah ditelusuri video tersebut tidak ada kaitannya dengan ledakan ponsel. Video yang di
tampilkan setidaknya sudah beredar di Youtube dari tahun 2015, pria tersebut adalah merupakan
korban kecelakaan, bukan korban ledakan hp. Video yang sama diunggah di Youtube pada 25
Januari 2015 dengan judul ” Live Heart in Accident “. Video yang sama juga diunggah pada 4 nov
2016 dengan judul ” Live heart pumping ” Shocking scenes. A man survives after a car accident.
You can clearly see his heart pumping and also is able to talk while lying on bed. Jadi, postingan
yang menampilkan video yang mengklaim korban ledakan ponsel adalah tipuan. Video yang
ditampilkan bukan akibat ledakan ponsel, tetapi korban kecelakaan (kronologis kejadian tidak
diketahui secara pasti). Ledakan ponsel memang bukan hal yang mustahil, tetapi kekuatan
ledakannya tidak sebesar itu, apalagi hingga merobek rongga dada sangat lebar.
Link Counter :
https://www.radartasikmalaya.com/video-ledakan-ponsel-yang-menyeramkan/
https://www.youtube.com/watch?v=13tNTMwS8Zg
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6. Menelan Permen Karet Menyebabkan Usus Tersumbat

Disinformasi

Penjelasan :
Banyak beredar berita bahayanya menelan permen karet yang dapat menyumbat usus, karena
permen karet bukanlah makanan yang dapat dicerna secara keseluruhan. Permen karet
mengandung lilin sehingga saat dikeluarkan permen karet tidak akan hancur sempurna. Akibat
sifat lengket dari permen karet tersebut maka usus mengalami keslitan untuk mendorongnya
sehingga membutuhkan waktu 2 atau 3 hari untuk mengeluarkan permen karet tersebut dari
tubuh.
Dokter spesialis gastroenterologi, Dr. Lisa Ganjhu, D.O, seorang asosiat profesor medis di NYU
Langone Medical Center di New York City, mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada sistem
pencernaan ketika Anda menelan permen karet dan apakah hal ini benar-benar berbahaya.
Menurutnya permen karet masuk kedalam tubuh sama seperti makanan lainnya, "Sistem
pencernaan kita sangat kuat, jika mengunyah steak saja bisa, maka sistem ini juga bisa mencerna
permen karet. Jadi pergerakan usus yang kuat bersama dengan asam enzim tetap bisa
menguraikan permen karet di perut. dan juga begitu mereka masuk di perut permen karet akan
keluar seperti makanan lainnya. Tidak ada rentang waktu yang spesifik karena sistem pencernaan
orang berbeda-beda" Jelasnya.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/sehat/ups-permen-karet-tertelan-bahayakah/permen-karet-masuktubuh-apa-yang-terjadi.html
https://www.merdeka.com/sehat/ups-permen-karet-tertelan-bahayakah.html
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3213993/tak-sengaja-telan-permen-karet-benarkahbisa-tersumbat-di-usus
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/01/20/p2tt5g284-menelan-permenkaret-bahaya-atau-tidak
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7. Negara Indochina dimana letaknya?

Disinformasi

Penjelasan :
Belakangan ini di media sosial tengah ramai netizen membicarakan tentang Indochina. Belum
lama akun twitter resmi Haikal Hassan membagikan sebuah foto kontainer bertuliskan
INDOCHINA. Beberapa postingan di media sosial juga membahas tentang istilah Indochina.
Namun ada beberapa postingan bernarasi provokatif yang menyebabkan disinformasi dikalangan
masyarakat. Bahkan sebuah postingan di facebook mempertanyakan letak negara Indochina.
Faktanya istilah Indochina memang benar ada namun Indochina bukanlah nama sebuah negara,
dan bukan pula peleburan antara negara indonesia dan china. Mungkin masih banyak masyarakat
yang belum begitu memahami bahwa yang dimaksud dengan Indochina atau yang juga disebut
dengan semenanjung Indochina adalah wilayah di Asia Tenggara. Karena berada di timur India
dan selatan Tiongkok, budaya Indochina sangat erat dengan budaya Tiongkok dan India. Sepeti
nama Vietnam yang menunjukan pengaruh Tiongkok, dan nama Kamboja, Laos, Thailand, dan
Myanmar merupakan pengaruh India. Terkait istilah Indochina digunakan dalam kontainer
Southern Hauliers dikarenakan perusahaan jasa pengiriman barang dalam kontainer itu
beroperasi di daerah Tiongkok/China, Malaysia, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jadi,
perusahaan itu tidak menjamah wilayah Indonesia.
Link Counter :
https://id.wikipedia.org/wiki/Indochina
https://turnbackhoax.id/2016/12/27/disinformasi-indochina-penyebutan-untuk-negara-baruindonesia-china/?fbclid=IwAR1Fhr3Hs_FmXJkU1uaEYYRuoHNvEiyuHvMnpPUB__hpex2WhG3qNPg3pE
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8. Surat suara sudah tercoblos bertebaran dimiliki warga

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa foto yang berisi beberapa orang memegang surat suara
Pemilu dalam postingan tersebut di beri keterangan seakan-akan terjadi kecurangan KPU dan
Rezim PKI Jokowi bahwa surat suara telah di terima oleh masyarakat.
Faktanya hal tersebut adalah Hoaks terkait dengan pemilih luar negeri yang akan mencoblos via
pos memang sudah waktunya surat suara terkirim pada tanggal 8 Maret 2019 tetapi perhitungan
akan di lakukan serentak pada tanggal 17 april 2019. Postingan tersebut menambahkan narasi
untuk membangun premis pelintiran mengenai "Kecurangan kerjasama antara Pemerintah dengan
KPU" dan hal tersebut sangat meresahkan dan menyesatkan masyarakat.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190320161020-32-379112/kpu-sebut-pemilih-di-luarnegeri-sudah-mulai-mencoblos?
fbclid=IwAR14clJlXRKBjiuVq7DC_2T_BHTetUe4lurRR4gJNlPBPf7KZFuxcqNgBgI
http://surabaya.tribunnews.com/2018/11/20/begini-cara-wni-di-luar-negeri-menyalurkan-suaranyasaat-pemilu-2019-mendatang?
fbclid=IwAR3eucyLoPEbccamryoCUHhK69fsfz2kLDsOdDNjPo96sblC5KVX6S0Zpwc
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9. Foto Banner Caleg PKS Bernama Hendrayani Bertuliskan Santun, Peduli,
Poligami

Hoaks/
Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar dimedia sosial sebuah unggahan foto yang bertuliskan Santun Peduli Poligami...???
setelah ditelusuri foto tersebut ditemukan di situs bukalapak bertuliskan Santun Peduli Profesional.
Orang yang berada dalam foto tersebut adalah salah satu banner Caleg PKS, Hendrayani. Saat
ditanya terkait foto banner Caleg PKS, Hendrayani, Kusnadi yang juga Sekretaris DPC PKS
Pagerageung menyatakan foto banner Caleg Hendrayani yang terdapat tulisan poligami adalah
tidak benar adanya atau hoaks dan fitnah.
“Ini hoax dan fitnah. Ni desain asli sya pak yang santun peduli dan profesional” kata Kusnadi,
Kamis (21/3). Ia menjelaskan foto banner Caleg, Hendrayani yang dibuatnya bertuliskan Peduli,
Santun dan Profesional, “desain awalnya dari saya tujuannya hanya untuk cheking desain az,
terus sya yang posting di Bukalapak untuk penjualan banner. Jadi ga ada maksud lain,” tegas
Kusnadi.
“Dan yang sya posting di BL bukan caleg PKS saza tpi banyak dari Partai lainnya silahkan cek di
lapak saya,” ujar Kusnadi.
Link Counter :
https://www.bukalapak.com/p/perlengkapan-kantor/alat-kantor/perlengkapan-kantor-lainnya/pfciefjual-banner-caleg-ukuran-40-x-60-cm?fbclid=IwAR288PkEhvgwMJrwR92C35tPYZ7dl-wVTP01bh36Tyl2lyZtnJQ8ybWZZk
https://www.gokasima.com/2018/08/download-contoh-banner-caleg-format-cdr.html?
fbclid=IwAR0zhL71snmNZClBAylu6XKkZczn_42SayS2gV2OgYqQ1w32rJ2jqUYPZR0
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10. Biografi Prabowo Subianto

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan media sosial yang menerangkan biografi tentang Capres Nomor Urut
02 Prabowo Subianto pada narasinya dituliskan bahwa Ayah dari Prabowo Subianto bernama asli
“Ayahnya bernama Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang bernama Asli Soo ming tauw
(kanton) atau Soo minh doo (Hokian) menikah dengan Dora Marie Sigar Sumitro
Djojohadikusumo, perempuan kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 21 September 1921 yang
dikenal sebagai penganut Agama kristen yang taat” dituliskan pula pada narasinya keterangan
yang menerangakan tentang putra tunggal Prabowo Subianto “Agama Didiet putra Prabowo pun
hingga kini tidak jelas bahkan putra Prabowo ini dikabarkan sebagai seorang Gay dan pendukung
LGBT ini . Didiet menghabiskan sebagian masa sekolahnya di Boston, AS”
Faktanya beberapa keterangan yang disampaikan narasi pada postingan tersebut, merupakan
konten Disinformasi. Yaitu narasi yang menyebutkan nama asli Ayah dari Prabowo Subianto
adalah Soo ming tauw (kanton) atau Soo minh doo (Hokian) dan narasi yang menyebutkan Putra
Tunggal Prabowo Subianto adalah Gay dan pendukung LGBT. Adapun kebenaranya nama asli
Ayah dari Prabowo adalah Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan pemberitaan tentang anak
sulung Prabowo yang disebutkan narasi pada postinan adalah tidak benar alias Hoaks.
Link Counter :
http://iluni-feb-ui.com/2016/07/prof-dr-sumitro-djojohadikusumo/
https://id.wikipedia.org/wiki/Soemitro_Djojohadikoesoemo
https://tokoh.id/biografi/1-ensiklopedi/begawan-ekonomi-indonesia/
https://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto#Keluarga
http://redaksiindonesia.com/read/antara-pelarian-prabowo-dan-pelarian-sumitro.html
https://kumparan.com/@kumparannews/prabowo-subianto-dan-keluarganya
https://www.viva.co.id/siapa/read/102-prabowo-subianto-djojohadikusumo
https://beritamanado.com/prabowo-seorang-haji-saya-protestan-kakak-kami-katolik/
https://www.vidio.com/watch/1499644-rumor-putra-prabowo-subianto-kampanye-dukung-lgbt
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3671113/cek-fakta-hoaks-foto-bukti-pemerintahindonesia-sahkan-pernikahan-sejenis
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11. 3 Bank Besar di Indonesia Sudah Jatuh ke Tangan Cina,
Apalagi yang Mau di Jual Pemerintah?

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Postingan yang bertuliskan "Selamat!! 3 Bank Besar di Indonesia
Sudah Jatuh ke Tangan Cina, Apalagi yang Mau di Jual Pemerintah?".
Setelah ditelusuri Informasi ini telah beredar sejak tahun 2015 dan sudah diklarifikasi tentang
“Kabar yang menyebutkan pemerintah menjaminkan kepemilikan bank BUMN ke Cina tidak benar
Dana pinjaman akan dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang”.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas membantah, isu yang menyebutkan pemerintah
menjaminkan ketiga bank badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendapatkan dana tersebut.
Pinjaman yang ditandatangani pada 16 September lalu itu bersifat business to business (B to B).
?(Dijadikan jaminan oleh pemerintah) ini kan hoax. Nggak mungkin sahamnya jadi milik Cina, kalau
pun kami nggak bisa bayar,? kata dia saat ditemui Katadata di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).
Link Counter :
https://katadata.co.id/berita/2015/09/21/ini-alasan-tiga-bank-bumn-pinjam-dana-dari-cinaa
https://turnbackhoax.id/2018/05/19/salah-tiga-bank-besar-indonesia-jatuh-ke-tangan-cina/
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Laporan Isu Hoaks 22 Maret 2019

1. Daftar Minuman Berbahaya

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar kembali dari tahun ketahun sebuah surat edaran dari Lembaga Penanggulangan Sel
Karsinogen Indonesia yang membuat daftar minuman yang berbahaya untuk dikonsumsi. dalam minuman
tersebut mengandung siklomat yang menyebabkan penyakit lupus yang merusak antibody dan belom ada
obatnya.
Faktanya Badan POM telah membantah informasi tersebut sejak awal surat edaran itu tersebar
dimedia sosial. Bantahan ini diumumkan Badan POM untuk menghilangkan keresahan di masyarakat
terkait beredarnya nama jenis obat, makanan dan minuman yang disebut dalam selebaran tersebut.

Link Counter :
https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/klarifikasi/33/Siklamat-dapat-Menyebabkan-PenyakitLupus.html
https://bidhuan.id/tips-kesehatan/39353/bpom-bantah-minuman-berbahaya-berisi-siklamat-bisa-berakibatlupus/
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2. "Pesan dari CEO Whatsapp Jim Balsamic"

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Platform media sosial Whatsapp mengatasnamakan CEO Whatsapp
Jim Balsamic yang berisi tentang "Whatsapp kelebihan pengguna tolong bagikan pesan ini kesemua
kontak kalo tidak membagikan akun anda akan hilang (invalid) dalam 48 jam tolong jangan abaikan pesan
ini. Begitu bunyi pesan berantai tersebut dalam bahasa indonesia.
Faktanya pesan berantai tersebut adalah Hoaks, berita tersebut tidak benar dan tidak ada kebenaran
di dalamnya Kami lebih memilih mengembangkan fitur baru yang keren daripada membongkar cerita
bodoh seperti ini," tulis juru bicara WhatsApp melalui blog resminya. "Jika Anda tidak menyebarkan berita
ini, kami akan menganggap akun Anda invalid (tidak berlaku) dan akan dihapus dalam 48 jam mendatang,"
isi pesan berantai tersebut. Bahkan sang CEO palsu tersebut berusaha meyakinkan korbannya dengan
memberi ancaman denda yang cukup besar apa bila pengguna mengabaikan pesan tersebut.
Dikutip dari Cnet, Jumat (30/11/2012) hoax tersebut beredar setelah munculnya bug distatus
pengguna Whatsapp. Pada saat itu memang fungsi status di Whatsapp sedang bermasalah status
pengguna banyak yang berubah menjadi "Unavailable", tak lama kemudian hoax diatas di sebar dengan
memperdaya orang yang khawatir terhadap masalah tersebut.

Link Counter :
https://tekno.kompas.com/read/2012/11/30/15551974/awas.ceo.whatsapp.quotjadijadianquot.tebar.ancaman
http://emka.web.id/computer-security/2014/pesan-ceo-whatsapp-soal-shutdown-layanan-itu-hoax/
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3. Eksperimen Mie Instan Dicelupkan Obat Luka Menjadi Biru = Beracun

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah video beredar di media sosial Facebook dan Whatsapp mengenai sebuah eksperimen
menggunakan mie instan. Mie instan tersebut dicelupkan pada wadah berisi air yang diberikan tetesan
obat luka. Hasilnya mie instan tersebut berubah warna menjadi biru pekat. Percobaan ini pada status
Facebook maupun pesan berantai WhatsApp disebut sebut sebagai pertanda bahwa mie instan beracun
dan berbahaya.
Adapun isu ini adalah isu hoaks lama yang merebak kembali di masyarakat. Berubahnya warna pada
mie instan setelah dicelupkan pada obat luka bukan menandakan adanya racun atau bahan berbahaya
pada mie. Jansen Ongko, MSc, RD yang merupakan ahli gizi seperti dikutip dari Kumparan, menyatakan
bahwa bahwa semua bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan pati apabila ditetesi dengan
menggunakan larutan iodine seperti betadine warnanya akan berubah menjadi ungu, biru, merah
keunguan atau cokelat. Kandungan amilopektin pada karbohidrat pati yang bereaksi terhadap iodine
seperti betadine akan memberikan efek pewarnaan. Namun sekali lagi reaksi kimiawi ini tidaklah
berbahaya. "Kalau misalnya ditambahkan iodine berubah jadi warna merah, menjadi warna cokelat,
ataupun hitam, itu merupakan reaksinya. sehingga kurang tepat kalau misalnya ada yang mengaitkannya
dengan makanan tersebut beracun atau ditambahkan zat-zat kimiawi tertentu," kata Jansen.

Link Counter :
https://www.brilio.net/creator/mi-instan-diberi-betadine-jadi-biru-apa-bahaya--110426.html#
https://kumparan.com/@kumparannews/video-eksperimen-mi-instan-dicampur-dengan-betadine
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4. “Dibohongi” Mie Instan

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah gambar berisi himbauan tengah beredar di media sosial Facebook. Gambar tersebut berjudul
“Dibohongi” Mie Instan. Pada gambar tersebut, diberikan penjelasan bahwa mie instan tidak mengandung
nutrisi apapun, namun mengandung 2700 mg sodium dalam tiap kemasan. Mie instan dikatakan
mengandung bahan pengawet beracun TBHQ, mengandung MSG yang dapat menyebabkan kematian,
serta wanita yang mengonsumsi mie instan lebih dari 2 kali seminggu, 68 persen lebih rentan terhadap
penyakit metabolisme tubuh. Gambar himbauan ini beredar dengan berbagai caption di media sosial.
Isu mengenai mie instan ini sendiri sebenarnya telah muncul pada tahun 2016 silam yang kemudian
diangkat kembali dengan berbagai narasi. Isu ini sendiri telah dibantah oleh Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparringa seperti dikutip dari ekonomi.bisnis.com. Roy menegaskan
bahwa semua makanan yang telah lulus uji BPOM adalah makanan yang aman untuk dikonsumsi. Adapun
Roy telah membantah semua poin yang dituduhkan pada gambar tersebut. Pertama, mengenai mie instan
yang tidak memiliki nutrisi apapun. Menurut dia, setiap makanan pasti terkandung salah satu nutrisi yang
dibutuhkan tubuh, sebut saja vitamin, mineral, lemak, protein. Kedua, mie instan mengandung bahan
pengawet beracun bernama TBHQ. Bahan tersebut merupakan kepanjangan dari tertiary-butyl
hydroquinone, yang mana membayakan tubuh manusia. Roy mengatakan setiap produk makanan yang
beredar pastinya memiliki kadar konsentrasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Ketiga, makanan
tersebut mengandung monosodium glutamate (MSG) yang bisa memacu kerja sel saraf secara berlebih
dan mengakibatkan kerusakan saraf. "Semua konsentrasi zat makanan sudah ditentukan oleh pemerintah.
Asal tahu saja vetsin itu sebenarnya aman, tapi hanya orang tertentu saja yang tidak bisa
mengonsumsinya karena masalah kesehatan," kata Roy. Terakhir, perempuan yang mengonsumsi mie
instan lebih dari dua kali dalam seminggu, 68% lebih rentan mengalami penyakit yang berkaitan dengan
metabolisme tubuh. Roy bilang bahwa hal itu menyesatkan dan tidak ada kaitannya sama sekali. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa terlepas dari risiko kesehatan akibat mengonsumsinya setelah berlebihan, mie
instan merupakan makanan yang relatif aman untuk dikonsumsi selama dalam batas wajar.

Link Counter :
https://ekonomi.bisnis.com/read/20160202/12/515434/ini-komentar-kepala-bpom-terkait-dibohongi-mieinstan
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2016/02/01/penjelasan-ylki-soal-status-facebook-dibohongi-miinstan?page=2
https://vivahealth.co.id/article/detail/12294/cari-tahu-kandungan-nutrisi-mie-instan
https://gaya.tempo.co/read/1181242/mi-instan-tidak-mengandung-nutrisi-cek-dulu-kata-ahligizi/full&view=ok
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6. Azab Pria yang bakar dan robek Al Quran

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar pada laman media sosial pemberitaan tentang pria amerika yang terkena Azab karena telah
membakar dan merobek kitab suci Al Quran. pada postingannya terdapat foto pria yang sedang menjalani
perawatan dengan kondisi sakit jari-jari tangan menghitam, dengan narasi "ini adalah orang yang pernah
membakar dan merobek merobek alqur’an di amerika. dia terkena penyakit mematikan. tangannya
membusuk dan menjadi warna hitam.
inilah azab allah !! tolong bagikan dan jangan sampai berhenti di postingan anda. sebarkan agar orang tau
kalau azab allah itu nyata. Amin kan semoga sadar atas kesalahan nya dan share jika kamu cinta alqur’an"
Faktanya Pria yang diketahui bernama Paul Gaylord sedang menderita sakit akibat infeksi black
death karena gigitan kucing peliharaannya dan bukan disebabkan karena Azab yang dimaksud postingan
tersebut.

Link Counter :
http://travel.tribunnews.com/2017/11/05/ngeri-tangan-pria-ini-menghitam-hingga-hampir-mati-setelahdigigit-kucing-begini-kronologinya
http://travel.tribunnews.com/2017/11/05/ngeri-tangan-pria-ini-menghitam-hingga-hampir-mati-setelahdigigit-kucing-begini-kronologinya
https://www.jpnn.com/news/pria-ini-disebut-menderita-sakit-setelah-bakar-alquran
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2550896/Man-contracted-BUBONIC-PLAGUE-cat-speaks-ordealleft-deaths-door.html
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7. Pisau Cukur Dapat Tularkan Virus HIV

Disinformasi

Penjelasan :
Banyak beredar kabar tentang penularan virus HIV/AIDS sehingga cukup membuat masyarakat
resah. Diantaranya postingan-postingan di media soaial yang menyebutkan benda-benda apa saja yang
dapat menularkan virus HIV/AIDS tersebut. Salah satunya adalah pisau cukur. Dalam postingan-postingan
tersebut dijelaskan bahwa pisau cukur dapat terkena luka dan darah pemakainya dan jika dipinjamkan
kepada orang lain maka virus HIV/AIDS dapat menular.
Terkait HIV, dokter Adyana Esti, tenaga medis klinik Angsamerah Jakarta yang berkecimpung dalam
dunia HIV-AIDS menjelaskan banyak mitos dan juga hoaks terkait cara penularan HIV/AIDS, diantaranya
penularan melalui jarum, pisau cukur, sampai dengan ciuman. adapun faktanya memakai pisau cukur
secara bergantian dengan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) tidak akan menularkan virus. Sebab virus
mudah mati jika di udara bebas. Dokter adyana mengingatkan lebih lanjut agar tidak memakai secara
bergantian karena alasan kebersihan.

Link Counter :
https://kumparan.com/wartabromo/tepis-stigma-negatif-terhadap-penderita-hiv-aids1544062909725980759
https://gaya.tempo.co/read/1120441/hivaids-ditularkan-lewat-gunting-cukur-fakta-atau-mitos
https://tirto.id/penularan-hiv-aids-melalui-jarum-sampai-ciuman-mitos-atau-fakta-c26S
https://www.kompasiana.com/setiyo_adi/552b96b26ea8345a2b8b4568/teka-teki-pisau-cukur-dapattularkan-hiv
https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-virus-hiv-dapat-ditularkan-melaui-silet-cukur-padasalon2
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8. Mengkonsumsi mentimun bisa sebabkan keputihan pada wanita

Hoaks

Penjelasan :
Bagi kebanyakan wanita mungkin sudah tidak asing dengan informasi yang telah beredar dari masa
ke masa bahwa mengkonsumsi buah mentimun bisa menyebabkan keputihan. Tak sedikit wanita yang
menghindari makan mentimun karena khawatir mengalami keputihan yang banyak.
Faktanya dari sisi informasi kesehatan hal itu ternyata tidaklah benar alias hanya sekedar mitos.
Dilansir dari situs resmi hellosehat.com Mentimun merupakan salah satu buah yang kaya akan vitamin A,
B, C, dan juga kaya akan mineral. Timun sering kali dikaitkan dengan salah satu penyebab keputihan pada
wanita. Keputihan dapat terjadi karena beberapa sebab. Namun, tidak ada studi yang menghubungkan
antara makan timun dengan penyebab keputihan pada wanita.
Keputihan tidak disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi. Jadi pendapat bahwa makan timun dapat
menyebabkan keputihan itu tidak benar.

Link Counter :
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/perawatan-kewanitaan/makan-timun-menyebabkan-keputihan/
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9. Sakit mata bisa menular lewat pandangan

Hoaks

Penjelasan :
Sudah umum dipercaya di kalangan masyarakat bahwa menatap mata atau memandang orang yang sedang sakit
mata dapat menularkan penyakit mata tersebut. Sehingga banyak orang yang sedang sakit mata sengaja menghindari
interaksi dengan orang lain atau memakai kaca mata hitam sebab Infeksi dan bengkak pada mata konon kabarnya bisa
menular lewat pandangan.
Faktanya sakit mata tidak begitu saja menular hanya dengan menatap atau beradu pandangan dengan orang yang
sedang sakit mata. Dilansir dari situs kesehatan, hal itu tidak benar. Penularan infeksi mata tidak begitu saja terjadi
hanya dengan menatap atau kontak mata dengan penderita. Infeksi mata ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti
virus, bakteri, alergi, hingga masuknya zat asing ke mata. Dr. Jill Swartz, seorang dokter di GoHealth Urgent Care,
yang menyatakan sakit mata menular karena penderita sakit mata menyentuh matanya sendiri, kemudian bersentuhan
dengan orang lain. Akibatnya ada infeksi virus atau bakteri yang akan dengan cepat berpindah ke orang lain.

Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1888724/infeksi-mata-tidak-menular-lewat-pandangan
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/sakit-mata-menular-dari-tatapan/
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10. Memakai Bra Saat Tidur Sebabkan Kanker Payudara

Hoaks

Penjelasan :
Banyak wanita percaya bahwa memakai bra saat tidur dapat menjadi penyebabkan kanker payudara.
Faktanya pemakaian bra saat tidur dan kanker payudara tidak ada hubungannya. Penyebab utama
kanker payudara lebih dipengaruhi oleh faktor genetik, apabila terdapat garis keturunan kanker payudara,
maka seseorang memiliki resiko terserang kanker payudara. Selain itu pola hidup yang tidak sehat juga
dapat menyebabkan kanker payudara.

Link Counter :
http://lampung.tribunnews.com/2016/09/07/tidur-pakai-bra-menyebabkan-kanker-payudara-mitos-ataufakta
https://www.merdeka.com/sehat/tidur-pakai-bra-bisa-sebabkan-kanker.html
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4228924/tidur-tanpa-bra-picu-kanker-payudara-mitos-ataufakta
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11. Sri Mulyani: “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang”

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi tidak benar dalam bentuk foto hasil tangkapan layar yang berisi
sebuah pernyataan seolah-olah dibuat oleh Menteri Kuangan Sri Mulyani. Terlihat dari hasil tangkapan
layar menteri Sri Mulyani mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa jika mendapatkan ijin rakyat pulau Bali
akan dijual untuk membayar utang (utang Indonesia). Foto tersebut telah disebarluaskan di media sosial
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Setelah ditelusuri sebanarnya informasi tidak benar ini telah beredar luas pada tahun 2017 yang
beberapa waktu belakangan di angkat lagi. Menteri Sri Mulyani sendiri telah membantah dan menyatakan
informasi tersebut adalah fitnah besar. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) tidak diperjualbelikan. Sejak diproklamirkan, NKRI kedaulatan dan kemerdekaan RI dari
pelosok negeri terus terjaga.

Link Counter :
https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=2118873834853274&id=1236496389757694&fbclid=IwAR2kN1zq_S6ieY1KLNxBAaRZf8UQydE1b0FjOBALNgAaUuH7KZqbCVw8dg
https://news.detik.com/berita/4163020/dituding-mau-jual-bali-untuk-bayar-utang-sri-mulyani-fitnah-besar?
fbclid=IwAR1fxC3ckguipUP3Q_MULC_GogyE5AF_UFTRw7RJt3Ke5iGORaBfc0-zs0o

332

12. Wortel dapat menyembuhkan mata minus

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar bahwa wortel dapat menyembuhkan mata minus karena wortel mengandung vitamin A
yang baik untuk kesehatan mata. Wortel diyakini sebagai obat alami serta sederhana untuk
menyembuhkan penyakit mata seperti rabun jauh, rabun dekat dan juga mata minus yakni dengan cara
memakan wortel ataupun meminum jus wortel tiap hari.
Adapun faktanya, dilansir dari CNNIndonesia.com Tjahjono Gondhowiardjo sebagai dokter ahli
ophtalmologi dari RS JEC membantah berita tersebut. Menurutnya, khasiat wortel hanya berguna untuk
membantu kerja retina. Jadi wortel tidak bisa menyembuhkan mata minus karena khasiat wortel tidak bisa
digunakan untuk mengubah bola mata. Tjahjono pun melanjutkan, bahwa hanya ada 4 cara untuk
mengoptimalisasikan penglihatan akibat minus yaitu dengan kaca mata, lensa kontak, penanaman lensa
(operasi), dan juga dengan cara lasik.

Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150109100151-255-23449/mata-minus-tak-bisadisembuhkan-dengan-wortel
https://health.detik.com/anak-dan-remaja/d-3030702/berfungsi-jaga-kesehatan-mata-wortel-tidakmenyembuhkan-rabun
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13. Sertifikat Halal McDonald's, KFC, DOMINOS & PIZZA hut Dicabut

Hoaks/Disinfo
rmasi

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui Whatsapp mengenai pencabutan sertifikat halal pada restoran cepat
saji McDonald's, KFC, Dominos, dan Pizza Hut. Hal tersebut berkaitan dengan kabar bahwa mayonaise
yang yang digunakan beberapa restoran cepat saji tersebut mengandung babi.
Faktanya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI telah melakukan
klarifikasi dan meyatakan bahwa Isu tersebut merupakan isu yang ditujukan kepada restoran McDonald,
KFC, Dominos, dan Pizza Hut di Amerika dan Afrika Selatan, bukan di Indonesia dan berdasarkan hasil
audit/penelusuran bahan tidak ditemukan adanya kandungan babi sehingga MUI mengeluarkan sertifikat
halal. Analisa dilakukan di Laboratorium LPPOM MUI yang telah terakreditasi

Link Counter :
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/138/24348
https://food.detik.com/info-halal/d-3419509/ini-klarifikasi-lppom-mui-terkait-isu-mayonaise-mengandungbabi-di-restoran-cepat-saji
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14. Akhirnya PPP resmi dukung prabowo sandi

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial facebook yang membagikan sebuah video dari tribunnews yang berjudul
"PPP Muktamar Jakarta Resmi Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019".
Postingan video tersebut disertai dengan narasi "
Akhirnya PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP ) resmi dukung PRABOWO SANDI... setelah si
cebong ROMI di tangkap KPK.. akhirnya mereka sudah tahu mana yg benar dan mana yg salah".
Faktanya, berdasarkan penelusuran tim Jabar Saber Hoaks video tersebut tidak benar PPP berpindah
haluan dukungan pilpres setelah penangkapan Ketum PPP Romahurmuzy oleh KPK.
Seperti diketahui kubu PPP terbagi menjadi 2 yaitu kubu Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai
ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya memenangkan Romy. Namun, Romy yang mengantongi
surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM.
November lalu, Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan digantikan Humphrey
Djemat.
Kedua kubu di PPP ini berbeda sikap di pemilihan presiden 2019. Kubu Romy mengusung pasangan
Jokowi - Ma'ruf Amin. Sementara PPP Muktamar Jakarta mendukung Prabowo - Sandiaga Uno.
Video yang diposting oleh akun FB Bertus Taher adalah hasil Mukernas III PPP yang dibacakan langsung
oleh Ketum PPP muktamar Jakarta, Humphrey Djemat.

Link Counter :
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/11/16/ppp-muktamar-jakarta-resmidukung-prabowo-sandiaga-di-pilpres-2019
https://www.youtube.com/watch?v=rkZ00oHnuS0
https://www.facebook.com/pg/official.jabarsaberhoaks/posts/?ref=page_internal
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15. Jokowi Sudah Berkunjung ke Chrischurch"

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di beberapa media sosial sebuah unggahan vidio yang berutliskan " Diam2..Tanpa banyak
omong, Presiden RI Jokowi sdh berkunjung ke Chrischurch- New Zeland..keren abis".
Setelah ditelusuri lebih lanjut vidio kunjungan tersebut bukan ke Chrischurch, kunjungan Jokowi di video
yang dibagikan adalah ke Wellington di 18 Maret 2018 lalu. Minggu (18/3/18) malam, Presiden Jokowi dan
Ibu Iriana mendarat di wellington, Selandia Baru setelah melakukan kunjungannya ke Sydney Australia.
Kehadirannya sudah ditunggu oleh ratusan masyarakat yang menunggu di Hotel tempat kediamanan
Presiden Jokowi selama berada di Wellington. Presiden Joko Widodo berserta rombongan tiba di
Wellington, Selandia Baru, Minggu (18/03/2018), pukul 22.20 waktu setempat. Kunjungan kenegaraan
tersebut sekaligus menandai peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru.

Link Counter :
https://www.kemlu.go.id/wellington/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KunjunganPresiden-Jokowi-dan-Iriana-di-Selandia-Baru.aspx?
fbclid=IwAR1lYcNzYaaKtQKQqAHaqwK6edoTPaH6-rDdWTS3d2aj5mfW9BLOFszYFTg
http://www.beritasatu.tv/news/presiden-jokowi-tiba-di-selandia-baru/?
fbclid=IwAR3auPfExFUScvWi16J3XJUoLQeFsoRZmj9jwnvSVbKsdz8P8bRirtLMq1M
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16. Driver Ojek Online Berhasil Bangun Rumah Mewah Dan Rumah Kost Dari Hasil
Ngojek 4 Tahun

Misinformasi

Penjelasan :
Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kisah seorang driver ojol asal makasar yang berhasil
bangun rumah milyaran rupiah dan juga rumah kost dari hasil ngojek selama 4 tahun.
Setelah ditelusuri faktanya rumah tersebut merupakan rumah dari pak salam anak dari si driver ojol
tersebut yang merupakan seorang pengusaha isi ulang air galon di Jalan Poros Paccerakang.

Link Counter:
https://news.okezone.com/read/2019/03/21/609/2032879/kabar-driver-ojek-online-yangbeli-rumah-mewah-ternyata-hoax-ini-faktanya?
fbclid=IwAR0JLL06y_Az6Px54_6wV6prECmr1i1ob7YOnwlpDt7ThQBPeQFS5sY-lfw
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17. Orang Islam Dilarang Shalat Jum'at Oleh China di Morowali

Disinformasi

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan vidio lama yang kini di angkat lagi di youtube maupun di
Whatsapp Group infomasi yang bertuliskan "Orang Islam Dilarang Shalat Jum'at Oleh China di Morowali".
Setelah ditelusuri video tersebut memang benar terjadi, video itu diunggah pertama kali oleh akun Kaiza
Eqio pada 21 Mei 2017.
Pihak PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), perusahan yang menaungi PT ITSS, sudah
mengeluarkan pernyataan klarifikasi pada 22 Mei 2017.
Humas PT IMIP, Dedy Kurniawan, menyebut pihaknya telah mencermati video yang beredar di media
sosial tentang pelarangan Salat Jumat berjamaah oleh seorang foreman (pengawas) salah satu
perusahaan (tenant) terhadap tiga karyawan Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, kejadian tersebut murni
miskomunikasi karena kekurangpahaman pengawas tersebut mengenai aturan Salat Jumat yang berbeda
dengan salat fardu lima waktu. Pengawas tersebut hanya memahami bahwa Salat Jumat juga bisa
dilakukan secara bergantian seperti yang dilakukan selama ini bila karyawan ingin salat lima waktu. Dia
melanjutkan, atas kejadian tersebut, pengawas asal China itu telah meminta maaf serta menyatakan tidak
pernah bermaksud melarang ketiga karyawan melaksanakan ibadah Salat Jumat berjamaah.

Link Counter :
https://daerah.sindonews.com/read/1207749/174/karyawan-pabrik-besi-dan-baja-disulteng-dilarang-salat-jumat-berjamaah-1495613602
https://turnbackhoax.id/2019/01/08/salah-pekerja-lokal-tambang-nikel-tidak-boleh-shalatjumat-oleh-perusahaan-china/
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Hoaks
18. 14 Warga Tewas akibat banjir di Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, NTT.

Penjelasan :
Masyarakat Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (18/3/2019) malam,
dihebohkan dengan kabar tentang bencana banjir di Kecamatan Lembor, Manggarai
Barat, Nusa Tenggara Timur, yang konon menewaskan 14 orang.
Kegaduhan bermula ketika Pukul 19.26 WITA, pemilik akun Facebook bernama
RioNaldo mengunggah sebuah foto yang menggambarkan situasi banjir di pinggir
sungai. Dalam foto tersebut, terlihat puluhan orang berusaha menyeberangi sungai.
Melengkapi foto tersebut, sang pemilik akun menuliskan keterangan: "Pray For
Lembor. Semoga korban diterima di sisi Allah di Surga".
Unggahan RioNaldo ini pun dibanjiri komentar warganet. Banyak yang menanyakan
lokasi bencana hingga jumlah korban. Dengan mantap, RioNaldo menjawab
pertanyaan warganet tersebut, bahwa bencana tersebut terjadi di Lembor dan korban
meninggal dunia mencapai 14 orang.
Terkait hal tersebut, Kapolsek Lembor IPDA Matheos AD Siok menegaskan bahwa
tidak benar ada bencana dengan korban meninggal dunia mencapai 14 orang di
wilayah tersebut.
Menurut IPDA Matheos, foto yang digunakan pelaku di akun facebook adalah
peristiwa di Wae Mbrenang, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Manggarai
Barat. Dikatakan, memang benar terjadi banjir di Wae Brenang pada tanggal 7 Maret
2019 lalu, namun tak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa
tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, polisi langsung menuju Ruteng, Kabupaten Manggarai,
Nusa Tenggara Timur. Tak membutuhkan waktu lama, polisi kemudian menangkap
terduga pelaku penyebar hoaks ini di sebuah kos di Kampung Bilas, Kelurahan Pau,
Kecamatan Langke Rembong, Manggarai.
Link Counter :
http://www.indonesiakoran.com/news/hukum/read/80973/sebar.hoaks..polisi.tangkap.
pelajar.sma.di.ruteng
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Laporan Isu Hoaks 23 Maret 2019

1. Alfamart bagi bagi voucher 1,5 juta!!

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di situs alfamart.hadiahlebaran.com tentang undian berhadiah voucher belanja
Alfamart sebesar Rp 1.500.000. Voucher dapat digunakan di Alfamart terdekat dikota masing masing.
Caranya mudah cukup dengan share halaman ini ke teman Facebook, makin banyak share makin
banyak pula kemungkinan mendapatkan voucher.
Faktanya Nur Rachman, Corporate Communication GM Alfamart menjelaskan “Kami mohon
masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Alfamart dengan memberi
iming-iming hadiah atau voucher belanja, karena situs tersebut tidak benar dan bukan dari situs resmi
kami". Dalam rangka memperluas bisnisnya ke beberapa daerah di Indonesia, perusahaan tidak
menyelenggarakan survey secara online terlebih dengan iming-iming memenangkan 150 voucher
belanja senilai @ Rp 1,5 juta ungkapnya.
Konsumen diharapkan waspada apabila mendapatkan tawaran seperti di atas. Semua yang
berkaitan dengan pemberian voucher atau promo oleh Alfamart hanya melalui situs resmi
www.alfamartku.com, akun media sosial facebook www.facebook.com/alfamartku, instagram
www.instagram.com/afamart, twitter www.twitter.com/alfamart. Keluhan konsumen dan informasi promo
dapat menghubungi Sahabat Alfamart di nomor telepon 1500959.

Link Counter :
http://alfamartku.com/berita/2017/05/hatihati-situs-kuis-hoax-atas-nama-alfamart/
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/05/02/opbotl368-konsumen-diminta-waspadasitus-kuis-hoax-atas-nama-alfamart
https://neaku.blogspot.com/2017/03/hoax-voucher-belanja-alfamartmu-sebesar.html
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2. Wanita Sholat di Bandara, Sepatu Ditukar dengan Alas Kaki Berisi Narkoba

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp menghimbau masyarakat terutama penumpang
di bandara untuk berhati-hati. Adanya modus penyelundupan baru pada pesan berantai ini adalah
dengan memanfaatkan penumpang lain di bandara membuat keresahan di masyarakat. Cara
penyelundupannya adalah dengan mengambil sandal atau sepatu penumpang lain yang sedang sholat
di bandara untuk ditukar dengan sandal atau sepatu yang sudah berisi narkoba. Penumpang akan
bingung karena kehilangan sandal dan karena terpaksa akan memakai sandal yang tersisa, dengan
berisi narkoba. Kemungkinan besar, penumpang tersebut akan ditangkap di bagian pemeriksaan
bandara karena kedapatan membawa narkoba. Namun apabila lolos, sendal tersebut akan kembali
ditukar oleh sang pelaku. Pesan tersebut disertai dengan video penangkapan dari wanita yang
kedapatan membawa narkoba.
Berdasarkan konfirmasi kepada Kepala Bagian Humas BNN Kombes Sulistiyandriatmoko seperti
dikutip dari Kumparan.com, dinyatakan bahwa video tersebut merupakan pengungkapan
penyelundupan narkoba di Bandara Jambi pada pertengahan Juli 2017 lalu. Pelaku sendiri sudah
diamankan oleh petugas. "Modus operandi menyimpan narkotika di dalam sol sepatu wanita itu
diungkap oleh BNN beberapa minggu yang lalu," kata Sulis. Adapun pesan berantai yang menarasikan
video tersebut sebagai penyelundupan sabu dengan modus mencuri sandal penumpang saat salat
adalah hoaks. Perempuan pada video tersebut memang merupakan kurir narkoba dan bukan
penumpang yang kehilangan sandal saat sholat di musala bandara.

Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/hoaxbuster-tak-ada-sandal-isi-narkoba-ditukar-saat-salat-dibandara
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3. Pencurian Saldo Rekening M-Banking Lewat Telepon Bernomor +62282

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial lewat sebuah postingan yang menghimbau masyarakat untuk berhati-hati.
Postingan tersebut mengajak masyarakat untuk tidak mengangkat telepon apabila ada panggilan dari
nomor +62282. Pasalnya nomor ini disebut-sebut merupakan modus baru untuk mencuri saldo
rekening tabungan yang terhubung dengan M-Banking. Postingan ini juga menghimbau untuk
menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekan lainnya untuk menghindari jatuhnya korban.
Berdasarkan penelusuran, isu ini merupakan isu yang sudah lama beredar di masyarakat dan
didaur ulang kembali. Telah dikonfirmasi bahwa informasi ini adalah informasi yang tidak benar atau
hoaks. Hal ini diungkapkan oleh pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya seperti dikutip
dari Liputan6.com. Beliau mengatakan bahwa tidak benar jika mengangkat telepon dari nomor
tersebut, saldo tabungan M-Banking akan berkurang. Menurutnya, nomor tersebut merupakan nomor
milik salah satu operator telekomunikasi. Menurutnya, untuk mencuri saldo tabungan M-Banking
tidaklah semudah dengan menggunakan nomor telepon saja, melainkan perlu menggunakan berbagai
metode lainnya. Adapun nomor +62282 sendiri merupakan nomor operator selular XL untuk layanan
magic call, dan bukan untuk menipu konsumen seperti dikonfirmasi oleh Public Relations Manager XL,
Henry Wijayanto.

Link Counter :
https://www.liputan6.com/tekno/read/2861608/terima-telepon-dari-62282-bisa-curi-saldo-tabungan
https://kumparan.com/@kumparantech/soal-telepon-dari-62282-bisa-curi-saldo-bank-itu-hoax
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4. Virus Kelelawar di Daun Pisang Tewaskan Satu Keluarga

Disinform
asi

Penjelasan :
Telah tersebar sebuah informasi melalui pesan berantai dimedia sosial yang memberitahukan
bahwa ada kejadian satu keluarga di india meninggal dunia karena makan menggunakan daun pisang,
diduga daun itu terkena virus dari kelelawar.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya adalah foto yang digunakan pada pesan berantai tersebut
merupakan foto satu keluarga yang meninggal karena bunuh diri. sedangkan virus yang ditularkan oleh
kelelawar namanya virus nipah dan memang benar adanya, namun jika dikaitkan dengan satu keluarga
yang meninggal karena virus, seperti informasi tersebut itu tidak benar adanya.

Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4076344/virus-kelelawar-di-daun-pisang-tewaskan-satukeluarga-ini-faktanya
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/foto-virus-kelelawar-di-medsos-hoax
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5. MODUS KECURANGAN SPBU

Hoaks

Penjelasan :
Telah tersebar pesan berantai dimedia sosial sebuah informasi yang menceritakan tentang
pengalaman seseorang saat mengisi bahan bakar disalah satu SPBU saat perjalanan ke Jakarta,
dalam pesan tersebut diceritakan ada kecurangan yang terjadi saat kita mengisi 100 ribu tiba-tiba saat
di angka 80 ribu langsung loncat ke 100 ribu saat dicek di struk ternyatan hanya 80.075. jadi jangan isi
dengan nominal bulat seperi 10, 20 dan seterusnya karena bisa dicurangi dengan mesin. belilah
diangka yang tidak umum seperti 13 ribu, 21 ribu 106 ribu dan seterusnya agar tidak bisa diakali.
Faktanya klarifikasi dari External Communication Manager Pertamina, Arya Dwi Paramita
mengatakan bahwa SPBU Pertamina total ada sekitar 6.000 SPBU. Jadi agak sulit untuk melacak
SPBU mana yang curang kecuali di dalam pesan tadi disebutkan SPBU persisnya. Ada baiknya kalau
ada keluhan pelanggan seperti ini, pelanggan itu bisa menyampaikan keluhannya melalui contact
center 1500000. Dengan cara menyebutkan keluhannya apa, terjadi dimana, dan nomor SPBU-nya
berapa. Ini akan memberikan lokasi akurat. Arya juga menekankan, setiap SPBU, terutama SPBU Pasti
Pas, dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh lembaga independen, baik itu meter maupun kualitas
BBM. Mereka (lembaga independen) akan mengeluarkan sertifikasinya. Kalau terbukti SPBU
bermasalah, sertifikat itu akan kita cabut, atau kita kasih konsekuensi lain. Tapi selama ini kami tidak
pernah menerima keluhan seperti ini di contact center. sedangkan dari penelusuran Gruduk99
informasi yang di sebar di media sosial ini tidak bisa di pertanggung jawabkan alias HOAX. Memang
tiap postingannya akun nya pun beda-beda tergantung yang share.

Link Counter :
https://oto.detik.com/berita/d-3775275/pesan-berantai-modus-baru-spbu-curang-begini-kata-pertamina
https://kumparan.com/arie-khan/medsos-heboh-lagi-pesan-berantai-kecurangan-oknum-di-spbu
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6. Rakyat Indonesia di Malaysia sudah mulai melakukan pilpres, diberi form
pendaftaran dan diarahkan untuk mendukung Jokowi.

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun atas nama Boby Umar Muda mengunggah postingan dengan narasi yang
menyatakan bahwa Rakyat Indonesia di Malaysia sudah mulai melakukan pilpres. Dari beberapa hari
belakangan ini mereka diberi form untuk diisi untuk pendaftaran, lalu ditanya dan diarahkan dukungan
kepada Jokowi, lalu diimingi uang 100 RM. Dan hari ini mereka akan dikunjungi konsulat untuk
mengambil form tsb. Dalam postingan ia juga melampirkan beberapa foto yang diklaim sebagai bukti
adanya form surat pendaftaran dan pernyataan berlogo KPU.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa form surat yang terdapat pada foto
tersebut bukanlah surat pendaftaran dan pernyataan pilihan/pilpres melainkan form SURAT
PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPLN/KPPSLN PERWAKILAN RI di Luar Negeri dan
SURAT PERNYATAAN setia kepada pancasila, UUD 1945, NKRI, tidak menjadi anggota parpol, tidak
pernah dipidana, dan sehat jasmani rohani yang telah disediakan oleh KPU dan bisa di unduh di
website resmi Kemenlu. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah Panitia yang dibentuk oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri, untuk melaksanakan Pemilu di Luar Negeri, di Malaysia sendiri telah dibuka pendaftaran sejak
13 Februari dan peserta yang lolos telah resmi dilantik pada 13 Maret lalu. Adapun Pemungutan Suara
di Malaysia akan dilaksanakan di pada tanggal 14-16 April 2019 melalui TPSLN, Kontak Suara Keliling
(KSK) dan Pos. Penghitungan Suara akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 bersamaan
dengan Pemungutan Suara di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa muatan informasi pada
postingan Boby Umar Muda adalah Hoaks.

Link Counter :
https://www.pplnjb.org/index.php?about
https://www.kemlu.go.id/quito/id/berita-agenda/berita-perwakilan/PublishingImages/Pages/PendaftaranCalon-Anggota-Panitia-Pemilihan-Luar-Negeri-(PPLN)-2018-KBRI-Quito/PENGUMUMAN
%20ANGGOTA%20PPLN%20EKUADOR%202019.pdf
http://www.indonesia.cz/pemilihan-panitia-pemilihan-luar-negeri-ppln-praha-2019/?
fbclid=IwAR1WdtIvx1IRfo43eNGZLF3k0FZF0pCAm0nZF4l0d6Rj-cSB4DSJMLkt5l8
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7. BMKG Jayapura mendeteksi adanya lava cair yang akan menyebabkan meletusnya
gunung Cycloop

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menyatakan bahwa ada lava cair yang sedang membentuk
di dasar gunung Cycloop, lava itu semakin banyak dan akan menyebabkan meletusnya gunung
Cycloop.
Dalam postingan yang viral di media sosial Facebook tersebut juga menghimbau masyarakat
Jayapura untuk secepatnya mengungsi. Isu tersebut pun dibantah langsung oleh pihak BMKG Papua
melalui akun Twitter resminya @bmkgpapua.
Pihak BMKG mengatakan isu tersebut adalah hoaks. "Mengingat banyaknya cuaca ekstrim akhirakhir ini, diharapkan masyarakat tetap waspada dan jangan mudah percaya terhadap informasi yang
tidak dikeluarkan secara resmi oleh BMKG", tulis akun tersebut.

Link Counter :
https://twitter.com/bmkgpapua/status/1108180712404877312

346

8. Konvoi kontainer perang total paslon 01 melintas di tol Jateng

Hoaks/
Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook, Video yang disertai narasi Konvoi kontainer perang
total paslon 01 melintas di tol Jateng
*_Belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka hingga kini kontainer dipakai utk mengangkut
atribut atau sembako jelang pilpres
Menghambur hamburkan uang milyaran demi kekuasaan!
Diketahui bahwa truk kontainer tersebut memuat kayu mebel, furniture, dan industri barecore untuk
diekspor ke negara Eropa. Konvoi kontainer tersebut diinisiasi oleh Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel)
Jokowi. Belasan truk yang digunakan diselimuti spaduk dukungan untuk pasangan capres 01. Pembina
Sekabel Jokowi, Begog Djoko Winarso, mengatakan, pemberangkatan konvoi kontainer merupakan
bentuk kampanye santun.
Kesimpulannya video tersebut benar adanya akan tetapi video tersebut dimanfaatkan untuk
menyebarkan berita tidak benar, dengan menambahkan narasi yang tidak sesuai dengan konteks yang
sebenarnya dari video yang digunakan.

Link Counter :
http://wow.tribunnews.com/2019/03/21/viral-video-deretan-truk-kontainer-gambar-jokowi-maruf-melajudi-jalan-tol-gerindra-beri-tanggapan
https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/813024/belasan-kontainer-sekabel-konvoi-brandingjokowi-maruf?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://jateng.antaranews.com/berita/224597/truk-kontainer-ekspor-sekabel-konvoi-branding-jokowimaruf
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9. Menekan “Cancel” dua kali pada mesin ATM mencegah pencurian PIN ATM

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp himbauan dari staff bank untuk menekan tombol “cancel”
sebelum memasukan kartu ATM agar PIN ATM tidak dicuri.
Faktanya berita tersebut merupakan berita hoaks yang sudah beredar diluar negeri lebih dulu, dan
Kemudian di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia
Diketahui Pencurian informasi pada mesin ATM tidak dapat digagalkan hanya dengan menekan
tombol “Cancel”. tidak ada sumber kuat dari pihak bank manapun yang meyarankan agar pengguna
ATM menekan tombol “cancel “ dua kali untuk mencegah pencurian informasi.

Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/atm-press-cancel-pin/
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/statements/2019/jan/22/facebook-posts/does-pressingcancel-twice-atm-protect-your-pin-be/?fbclid=IwAR2sVzLblwhdRpgO30Uf-d49f8KhvUwu3Guj4Zxj8nfJiopbLziBlD4L_E
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10. Sandiaga Uno Bebas Ngerangkul Cewe Walau Bukan Muhrimnya

Disinformasi

Penjelasan :
Salah satu pemilik akun Facebook melalui sebuah foto unggahannya telah membuat tudingan yang
ditujukan untuk menggiring opini negatif kepada Sandiaga Uno. Dikatakan bahwa calon wakil presiden
no.urut 02 tersebut merangkul seorang wanita walau bukan muhrimnya. Hal ini terlihat dari judul dan isi
narasi yang menyertai foto tersebut; “HORANG KAYAH YANG SUDAH NGULAMA DAN TURUNAN
SUNAN GUNUNG JATI BEBAS NGERANGKUL CEWE WALAU BUKAN MUHRIMNYA”
Faktanya wanita yang dirangkul Sandiaga Uno, seperti yang diperlihatkan foto tersebut adalah
Atheera Anneesha Uno, putri sulung Sandiaga. Putri Sandiaga memang jarang terekspos oleh publik.
Kini Anneesha sedang menempuh pendidikan sarjana dalam bidang studi Komunikasi Media di North
Eastern University, Boston, Amerika Serikat.

Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2017/02/15/338/1619223/pilkada-dki-pengalaman-nyoblos-pertamaputri-cantik-bang-sandi
https://news.okezone.com/read/2017/01/05/338/1584144/putri-sandiaga-sempat-takut-saat-sang-ayahterjun-di-dunia-politik
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/05/23002311/putri.sandiaga.kini.mulai.pahami.keputusa
n.ayahnya.berpolitik
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11. Foto Rakyat Papua Demo Menuntut Kemerdekaan

Disinformasi

Penjelasan :
Baru baru ini beredar sebuah foto dengan narasi yang menggambarkan sebuah unjuk rasa massa.
Melalui foto tersebut digambarkan bahwa telah terjadi unjuk rasa besar-besaran oleh ribuan warga
Papua yang menuntut kemerdekaan atas Papua Barat. Sebenarnya foto dengan narasi yang sama
sempat beredar pada pertengahan tahun 2016 sengaja disebarluaskan oleh pihak tertentu untuk
menggiring opini masyarakat terkait separatisme di Papua Barat.
Faktanya foto yang tersebar di media sosial itu bukanlah foto demo masyarakat Papua melainkan
foto demo memperingati hari buruh internasional di Havana, Kuba pada tanggal 2 Mei 2013. Foto
aslinya dapat dilihat di situs socialistunity.com. Jadi, kabar mengenai demo seperti yang digambarkan
di foto tersebut tidak benar adanya.

Link Counter :
https://socialistunity.com/may-day-in-havana-2/
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12. Telur Ikan Bikin Kanker Kulit

Hoaks

Penjelasan :
Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial dan juga pesan berantai di Whatsapp yang menyebutkan
bahwa terdapat ikan mengandung telur beracun yang dapat menyebabkan kanker kulit. Postingan
tersebut juga dilengkapi dengan gambar ikan dengan telur ikan yang disebut-sebut sebagai racun.
Setelah ditelusuri, informasi dalam postingan dan pesan berantai tersebut adalah Tidak Benar. Dilansir
dari health.detik.com, Hal tersebut telah dibantah oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam situs resminya pada tahun 2017 menyebut bahwa ikan
dalam pesan beredar merupakan jenis ikan sarden yang tidak berasal dari perairan Indonesia. Selain
itu bulatan berukuran 1-18 milimeter (mm) yang berbentuk seperti telur atau kristal dalam perut ikan
juga bukan polutan melainkan parasit protozoa Glugea sardinellensis. "Glugea mampu membuat selsel disekelilingnya menyerupai bola untuk membentuk perisai... Di mana ikan tumbuh dalam kelompok
besar, Glugea akan menyebar lebih banyak. Jadi dapat dipastikan bahwa benda mirip telur atau kristal
tersebut bukan diakibatkan oleh kandungan logam berat sebagaimana diberitakan,".
Berdasarkan temuan diatas, maka dapat dipastikan bahwa kabar mengenai telur ikan beracun yang
dapat menyebabkan kanker kulit adalah Tidak Benar.

Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4133146/beredar-pesan-berantai-telur-ikan-bikin-kankerkulit-hoax-bukan
https://www.bharian.com.my/berita/kes/2017/10/343483/tiada-ikan-berisi-telur-beracun?
fbclid=IwAR0OP2lNND2c5E7fJXXTo9QVvMugTPk_9LIl9c7a5m7XFbtSAZ_aJrRTdBA
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13. Pesan Tagiihan Peserta JKN KIS BPJS Kesehatan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp himbauan dari Yth Peserta JKN KIS BPJS Kesehatan"kami
informasikan terdapat tagihan sebesar Rp xxxxxx yang belum di bayarkan per 1 Maret 2019.
Faktanya setelah ditlusuri berita tersebut merupakan berita tidak benar yang sudah beredar lama dan
Kemudian muncul kembali. sedangkan korban tidak mempunyai BPJS atau sedang tidak Mendaftar
sebagai peserta BPJS. BPJS Kesehatan tidak bertanggungjawab atas informasi yang keluar selain dari
Nomor SMS Gateway BPJS Kesehatan - 087775500400.

Link Counter :
https://www.facebook.com/groups/150470955578429/permalink/343486956276827/?
comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/363/SMS-Gateway-BPJS-Kesehatan
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/967
https://www.merdeka.com/peristiwa/waspada-marak-penipuan-sms-mengatasnamakan-bpjsketenagakerjaan.html
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14. Charge Hp Meledak Kena Gas

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang menyajikan informasi mengenai
telah terjadinya kebakaran yang menimpa satu keluarga di Lippo Karawaci. Dinarasikan faktor
terjadinya kebakaran adalah karena meledaknya sebuah charger dan mengenai gas.
Setelah ditelusuri, informasi yang disampaikan dalam postingan tersebut adalah Tidak Benar.
Dilansir dari jawapos.com, hal terkait dibantah oleh Kapolresta Tangerang Ajun Komisaris Besar Polisi
(AKBP) Sabilul Alif yang menyebutkan bahwa "Tidak ada di wilayah saya,".
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berita dalam postingan tersebut
adalah Hoaks.

Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/27/10/2018/kapolres-tangerang-hoax-charge-hp-meledakkena-gas-hanguskan-1-rumah
https://theworldnews.net/id-news/kapolres-tangerang-hoax-charge-hp-meledak-kena-gas-hanguskan-1rumah
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15. Aturan Baru, Polisi Tilang Ojek Online Pakai GPS di Motor

Disinformasi

Penjelasan :
Beberapa waktu lalu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyatakan
pengemudi yang berkendara dengan mengakses aplikasi Global Positioning System (GPS) bisa
ditindak. Pernyataan itu beredar sehingga masyarakat memahaminya bahwa penggunaan GPS
dilarang oleh Polri. Untuk meluruskan pemahaman itu, dilansir dari akun resmi facebook divisi humas
polri mengklarifikasi bahwa Polri menegaskan pihaknya tidak melarang penggunaan aplikasi Global
Positioning System (GPS) yang ada di telepon genggam untuk mencari petunjuk arah saat berkendara.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Halim Pagarra.
Selanjutnya Dir Lantas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, GPS boleh digunakan apabila telepon
genggam tersebut diletakan di tempat tertentu dan tidak membuat pandangan mata pengendara
terpaku pada layar. Yang tidak diperbolehkan adalah jika aplikasi tersebut digunakan dengan posisiposisi yang menyalahi aturan dan menimbulkan konsentrasi pengendara menjadi menurun.
Pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan mengakses aplikasi ber-GPS bisa ditindak,
apabila saat berkendara menggunakan satu tangan dengan alasan sedang mengakses GPS.
Sebaiknya pengendara yang akan mengakses GPS menepi di tempat yang seharusnya, agar tidak
mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Link Counter :
https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/a.184838644878333/2055689184459927/?
type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARASm1IkwKwNoqFcoFrSW_xQ5g0CZ3ZwmgQkKzBsLXC9kHYXkuNu_xOLt6pHuHC7IT0vZGiql7oVi-0dWyGs5uSn1WQTyIuAE6QTKuXkE9kCo08W4Zn1-ll3xMrccjkveYiC4jHAb6NDAtYo9PFQ6Zy91Lw5shil0sZGQTHLlfZbdNA7u42tSOxjy48it_Lfvt7peNZGa3K_-2UMdIotbcxK8dpzPlowycMy9qB_38lgteYlB5DheaQt-jylphVxZ0o757rNHXpIgZDdiGT5j1Y4o2wKfLG0CBzF6ypIGmPOGMkBdKtgnXtuGBGAR92U2wwfXky
WWs22xP2Qx-lWw&__tn__=-R
https://news.detik.com/berita/d-3901079/polri-klarifikasi-soal-gps-yang-dilarang-berkendara-dengan-1tangan
https://www.liputan6.com/news/read/3348653/polri-pengendara-gunakan-gps-ponsel-tak-ditilang-asal
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16. Minum Air Es Saat Hamil Membuat Bayi Lahir Besar

Disinformasi

Penjelasan :
Banyak mitos yang beredar bahwa seorang ibu yang sedang hamil tidak boleh minum air es
karena akan menyebabkan bayi lahir dalam keadaan terlau besar.
Adapun faktanya, dilansir dari detikhealth.com dr Boy Abidin SpOG(K) dalam acara Prenagen
Pregnancy Educational di The Hall Senayan City menegaskan mengkonsumsi air putih dingin tidak ada
hubungannya dengan melahirkan bayi berukuran besar. Air putih dingin hanya memiliki nol kalori
sehingga tidak akan membuat bayi berukuran besar. Namun, lain halnya jika ibu tersebut meminum
minuman air dingin yang mengandung gula seperti sirup. dr Boy lanjut menjelaskan kalau minum manis
dan dingin pasti berkalori dan bisa membuat bayi besar. Janin yang mengkonsumsi banyak kalori
beresiko memiliki tubuh yang besar saat lahir.

Link Counter :
https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3311436/faktanya-minum-air-dingin-saat-hamil-tidak-akanmembuat-bayi-lahir-besar
https://www.grid.id/read/04885179/minum-es-di-masa-kehamilan-bisa-bikin-bayi-besar-mitos-ataufakta?page=al
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Laporan Isu Hoaks 24 Maret 2019
Hoaks
1. Dana bantuan dari BPJS Kesehatan

Penjelasan :
Telah beredar pesan singkat SMS mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang berisi tentang
Dana bantuan dari pusat BPJS Kesehatan sebesar Rp 47 Juta klik
www.bpjsramadhan.blogspot.com.
Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang Sistri Sembodo di Padang, Rabu (9/5/2018)
menjelaskan "Kami tidak pernah membuat program bertajuk bantuan BPJS Kesehatan
dengan memberikan uang bantuan senilai Rp 47 Juta kepada masyarakat. Pesan tersebut
adalah hoaks atau penipuan adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
mengingatkan warga, untuk mewaspadai iming-iming pemberian bantuan sebesar Rp47 juta
kepada masyarakat. Iming-iming itu di sebar melalui pesan singkat SMS dan di anjurkan
untuk masuk ke situs dengan alamat www.bpjsramadhan.blogspot.com. Sistri Sembodo
mengimbau masyarakat agar tidak percaya dengan isi laman tersebut. Sebabnya karena
tidak benar BPJS Kesehatan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pihak BPJS cabang
Padang juga telah melaporkan web tersebut kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
Masyarakat juga diminta melapor jika menemukan kejadian serupa dan jangan pernah mau
mengirim atau mentransfer uang sebagai syarat untuk administrasi serta lebih waspada agar
tidak menjadi korban.
Link Counter :
https://infonawacita.com/bpjs-kesehatan-kami-tak-pernah-buat-program-berikan-uang-rp47juta-kepada-masyarakat/
https://www.radarcirebon.com/awas-tipuan-bantuan-bpjs-kesehatan.html
https://www.bpjs-online.com/waspada-marak-penipuan-berkedok-bpjs-kesehatan/
https://www.malangtimes.com/baca/30883/20180901/091600/hatihati-modus-penipuanbantuan-dana-tunai-mengatasnamakan-bpjs/
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Disinformasi
2. Dengarlah kritikan terhadap pemerintahan jokowi

Penjelasan :
Beredar video di media sosial seorang Kiai Sedang Berceramah sedang berpidato KH
Syukron Ma'mun yang diedit dan ditambahkan narasi sehingga menimbulkan premis seolah
sedang mengkritik pemerintahan Jokowi.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, ditemukan video asli yang ternyata adalah Pidato
oleh KH Syukron Ma'mun Pengasuh PonPes Darurrohman Jakarta di Asrama Perguruan
Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang pada tanggal 24 Juli 2010.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?
v=TGR9xZrpxdA&fbclid=IwAR11eVGVV9VBllZSANNstjBtD5m6KdKUIVglFBkhcnVRypaNjcE3
HE0a4ZM
https://twitter.com/yusuf_ch/status/1099225252389781505?fbclid=IwAR0MHBekHYtGYIcG8u--76j1wBhUoplE6Q__6BGxAONV1iJR1DXmIohY2o
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Hoaks
3. Kupon gratis MCD senilai RP 250.000

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di PLatform Whatsapp mengatasnamakan MCD yang
memberikan hadiah kupon gratis senilai Rp 250.000 karena telah berpartisipasi dalam survey
dan wajib menjawab pertanyaan pertanyaan berikut.
Sehubungan dengan beredarnya promosi kupon gratis Rp255.000 dari McDonald's
Indonesia, Associate Director of Communications McDonald's Indonesia Sutji Lantyka
membantah membagi-bagikan kupon gratis seperti yang tertera pada gambar tersebut. Sutji
meminta konsumen untuk tetap waspada terhadap semua jenis penipuan yang berkedok
promosi, undian berhadiah, ataupun situs internet mengatasnamakan McDonald's Indonesia.
Sutji menegaskan bahwa promosi tersebut tidak benar atau hoaks semua promosi dapat
dilihat melalui situs resmi di www.mcdonalds.co.id.
Link Counter :
https://www.wartaekonomi.co.id/read182068/hoax-mcdonalds-bantah-berikan-kupon-gratisrp255000.html
https://www.viva.co.id/digital/digilife/1039615-waspada-hoax-kupon-gratis-mcdonald-s
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Disinformasi
4. “Gerakan 150 juta mencegah kecurangan pilpres 2019 Ketik
#INAelectionObserverSOS biar dibantu cyber seluruh dunia.”

Penjelasan :
Beredar foto di media The Daily yang menggambarkan Prabowo dan Jokowi beserta ajakan
gerakan 150 juta mencegah kecurangan pilpres 2019 dengan mengetik
#INAelectionObserverSOS.
Faktanya gambar tersebut adalah hasil foto suntingan yang dijadikan satu yang
dimanipulasikan dan ditambahkan narasi untuk membangun premis pelintiran. Diantaranya
foto yang digunakan diambil dari TRIBUN-BALI.COM dengan judul "Tanpa Kisi-Kisi, Jokowi
Vs Prabowo, Siapa Kuasai Arena Tarung Bebas Debat Capres?” dan dari situs
photofunia.com yang digunakan untuk menyunting foto menggunakan efek daily newspaper.
Link Counter :
http://bit.ly/2CxFHnM.
http://bali.tribunnews.com/2019/02/17/tanpa-kisi-kisi-jokowi-vs-prabowo-siapa-kuasai-arenatarung-bebas-debat-capres
http://bit.ly/2Jt62sP
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Hoaks
5. Foto ibu Susi Pudjiastuti dengan tulisan bahwa beliau mendukung
bapak Prabowo Subianto

Penjelasan :
Beredar foto Ibu Susi Pudjiastuti sedang berpose dalam dua jari berbentuk huruf L
mendukung Bapak Prabowo Subianto beserta narasinya.
Faktanya tanda jari yang ibu Susi Pudjiastuti lakukan itu sudah sejak Mei 2018, dan dilakukan
dalam acara Pandu Laut di Luwuk Sulawesi Tengah. Ibu Susi menjelaskan bahwa salam jari
itu merupakan salamnya Pandu Laut, organisasi pencinta , penjaga, perawat laut.
Link Counter :
https://wartakota-tribunnewscom.cdn.ampproject.org/v/wartakota.tribunnews.com/amp/2019/02/19/ini-klarifikasi-menterisusi-pudjiastuti-soal-acungkan-salam-2-jari-ala-prabowo-sandi?usqp=mq331AQCCAE
%3D&fbclid=IwAR1u3uVbHNm_v19JfgkymeRfYqPinGn58o5Pur48gJaxepXJlgHcJfIwRfM&am
p_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From
%20%251%24s&ampshare=http%3A%2F%2Fwartakota.tribunnews.com
%2F2019%2F02%2F19%2Fini-klarifikasi-menteri-susi-pudjiastuti-soal-acungkan-salam-2-jariala-prabowo-sandi
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Disinformasi
6. Al Quran Cetakan Terbaru Tidak Terdapat Surah Al Maidah Ayat 51 s/d 57

Penjelasan :

361

Beredar pesan-pesan berantai di media sosial WhatsApp yang juga diedarkan di Facebook
mengenai informasi Al Quran cetakan terbaru. Informasi ini menyertakan gambar dari dua
buah Al Quran yang disebut cetakan terbaru dan dikatakan palsu menggunakan sampul
mushaf Almumayyaz dan mushaf Al Quran dengan panduan wakaf & ibtida. Pada gambar
dengan sampul bertulisan Almumayyaz, pesan tersebut mengatakan terdapat 4 surah palsu
ciptaan kafir laknatullah, yaitu Al-Iman, Al-Wasgaya, Al-Tasajud, dan Al-Musliin. Sedangkan
pada gambar dengan sampul bertulis waqaf dan ibtida, dikatakan bahwa Al Quran yang
diterbitkan Suara Agung tidak terdapat Surah Al Maidah ayat 51 s/d 57 yang sengaja
dihilangkan.
Berdasarkan penelusuran, informasi ini adalah informasi tidak benar yang disebarkan
kembali. Apabila ditinjau pada informasi 4 surah palsu tersebut merupakan nama-nama surah
ngawur yang pernah beredar pada tahun 2016. Dikutip dari bontangpost.id, pihak Jawa Pos
sudah menghubungi penerbit Cipta Bagus Segara yang menerbitkan mushaf Almumayyaz
yang sampulnya digunakan untuk menyebarkan informasi tidak benar ini. Manajer Produksi
Penerbit Cipta Bagus Segara Imam Ghazali Masykur heran hoax tersebut belakangan
menyebar kembali. ’’Dua minggu terakhir ini, kami juga merasakan isu hoax itu berembus
kembali,’’ ujarnya. Pihaknya sendiri sudah mengirimkan klarifikasi kepada Jawa Pos yang
menyatakan bahwa informasi 4 surat palsu pada mushaf Almumayyaz adalah berita bohong
dan fitnah. Menurut Imam, semua konten (seperti khat, terjemah, nama, dan urutan surah) di
dalam mushaf Almumayyaz sudah melewati pemeriksaan dan pengesahan dari Lajnah
Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Kementerian Agama. ’’Mushaf-mushaf terbitan CBS
lainnya sudah melewati mekanisme serupa,’’ katanya.
Adapun pada gambar kedua mengenai Al Quran yang diterbitkan Suara Agung tidak terdapat
Surah Al Maidah ayat 51 s/d 57 merupakan informasi yang disebarkan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab pada tahun 2017 silam. Penerbit Suara Agung sendiri telah membuat
klarifikasi, dimana hilangnya Surah Al Maidah ayat 51 s/d 57 terjadi karena kekeliruan
cetakan. Dikutip dari Kumparan, Manajemen PT Suara Agung dalam keterangan tertulisnya
menjelaskan bahwa kekeliruan cetakan Al-Quran yang viral di media sosial itu, terjadi karena
kekhilafan pihak penerbit. Surat yang dianggap hilang oleh para pembacanya itu, menurut
pihak manajemen, berada di halaman lain dalam Al-Quran itu. "Terjadi kekeliruan semata
karena human error tanpa ada unsur kesengajaan. Kekeliruan itu adalah penempatan isi
pada halaman 113 sampai 117 dalam proses pencetakan. Sehingga Surat Al-Maidah ayat 51
sampai 57 yang harusnya ada di halaman 117, tercetak pada halaman 113," ujar manajemen
penerbit dalam rilis tanggal 24 Mei 2017.
Link Counter :
https://kumparan.com/@kumparannews/penjelasan-penerbit-al-quran-soal-al-maidah-ayat51-57-yang-hilang
https://bontangpost.id/2018/05/06/38870/hoax-alquran-palsu-muncul-kembali/
https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180430/281573766311518
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Disinformasi
7. Katanya polisi harus netral nyatanya?? Kok bebas acungkan 1 jari??

Penjelasan :
Beredar foto dimedia sosial terkait dengan foto - foto anggota Polres Lamongan dengan pose
mengacungkan 1 jari yang dikaitkan dengan pemilihan presiden April 2019. Dengan narasi
yang beredar adalah "Katanya polisi harus netral nyatanya?? Kok bebas acungkan 1 jari ?
Sementara pegawai honorer dipecat gara - gara acungkan salam 2 jari, kok polisinya tidak
dipecat juga ?"
Faktanya foto yang diunggah adalah foto anggota polres Lamongan dengan kepala BNPT
Komjen Suhardi Alius pada hari jumat tanggal 17 Maret 2017 di Yayasan Lingkar Perdamaian
desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kab Lamongan dan tidak ada hubungannya sama
sekali dengan situasi politik saat ini. Sementara itu terkait dengan guru honorer yang dipecat
karena tidak sesuai aturan yang berlaku dimana salah satunya tidak boleh berkampanye di
lembaga pendidikan, termasuk sekolah
Link Counter :
https://www.facebook.com/penguasahati/posts/10156527463109234?_rdc=1&_rdr
https://regional.kompas.com/read/2019/03/22/10045051/5-fakta-kasus-foto-6-asn-acungkan2-jari-di-sekolah-bawa-stiker-prabowo
https://id.wikipedia.org/wiki/Suhardi_Alius
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Disinformasi
8. Tangkapan Layar Artikel "KPK Minta Jangan Coblos Calon yang
Bagi Uang dan Sembako"

Penjelasan :
Beredar konten informasi atau gambar yang dimanipulasikan yang membangun premis
pelintiran dengan cara menghubung-hubungkan artikel berita yang tidak ada kaitannya
dengan video yang disebarkan. Berita yang dimaksud adalah belasan kendaraan truk
kontainer bergambar pasangan calon presiden Jokowi - Ma'ruf Amin beserta narasi "KPK
minta jangan coblos calon yang bagi uang dan sembako"
Faktanya belasan kendaraan truk kontainer milik organisasi relawan Sedulur Kayu dan Mebel
(Sekabel) yang melakukan ekspor mebel dengan acara konvoi melalui jalan tol dari Solo
Raya menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah, Rabu. Truk kontainer
tersebut memuat kayu mebel, furniture dan industri barecore untuk diekspor ke negara Eropa.
Jadi tidak ada korelasi antara judul yang dibuat dengan berita yang beredar.
Link Counter :
https://pemilu.antaranews.com/berita/813024/belasan-kontainer-sekabel-konvoi-brandingjokowi-maruf?fbclid=IwAR2Rop5IaFAsfXoVMPo_lUODUsbvNFeS8HT_ZamiSHC2SR3w3FKZgu7cbk
https://www.suara.com/news/2019/03/22/091658/heboh-video-barisan-truk-kontainerbergambar-jokowi-maruf-inikah-isinya?fbclid=IwAR3wEzJtyQK0wOwY4M_uBPTHCVONvKYMP0bla4x05bGx-0zc6l0Qk_yIdU
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Hoaks
9. Foto Harimau Jalan-jalan di Jalanan Jambi

Penjelasan :
Viral di media sosial yang menyebutkan ada harimau melintas di Desa Merkeh, Kecamatan
Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi memastikan postingan foto harimau
yang tengah melintas di jalan raya tersebut adalah hoaks. Kesimpulan itu diambil setelah tiga
hari melakukan penelusuran dan pengecekan di jalan lintas Provinsi Jambi.
Kepala Seksi Wilayah I BKSDA Jambi Pitra Panderi mengatakan foto harimau yang menjadi
viral di media sosial itu adalah foto lama yang berada di India yang kembali diunggah oleh
orang yang tidak bertanggung jawab.
Ia menjelaskan penyebar foto itu pertama kali adalah warga di Pati, Jawa Tengah. Setelah
dilakukan penelusuran di lapangan, ternyata foto itu adalah foto harimau yang sama seperti
foto harimau di India yang tengah melintas di jalan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3903937/hoax-foto-harimau-jalan-jalan-di-jalanan-jambi
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Hoaks
10. Kontroler PlayStation (PS) dari Hidung Anjing

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa hidung anjing
menjadi salah satu material untuk membuat kontroler PlayStation (PS).
Dikutip dari laman inet.detik.com kabar tersebut adalah hoaks belaka. Tidak ada kejelasan
dari mana informasi tersebut berasal, informasi yang disampaikan pun menyesatkan.
Gambar yang dimaksud adalah DualShock Controller 3 yang diciptakan untuk PS3.
Namun, si pembuat postingan mengatakan bahwa produsen dari kontroler tersebut adalah
Microsoft. Padahal, PS3 sendiri jelas adalah produk besutan Sony.
Tak hanya itu, seperti terlihat pada postingan, penulis menyebut kontroler ini ditujukan
untuk konsol Gamecube yang notabene diciptakan Nintendo.
Intinya, maksud pembuat postingan di sini ingin mengatakan Microsoft tega menggunakan
hidung anjing untuk material analog. Seperti dikutip detikINET dari postingan tersebut. Untuk
lebih meyakinkan, si pembuat postingan juga memberikan keterangan bahwa butuh lima
nyawa anjing untuk menciptakan dua kontroler.
Untungnya, sebagian netizen cukup pintar untuk tidak mempercayai kabar itu. Postingan
ini memancing gelak tawa dari netizen di seluruh dunia. "Too many idiots," tulis salah satu
netizen sembari memberikan emoji tertawa.
Link Counter :
https://inet.detik.com/games-news/d-3934598/lucu-hoax-kontroler-ps-dari-hidung-anjing
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Hoaks
11. Sweeping Etnis China di Singkawang Kalimantan Barat

Penjelasan :
Sebuah unggahan berupa video yang diklaim merupakan aksi sweeping kelompok warga
tertentu telah beredar luas di sosial media. Video dengan caption (narasi) "INFO TERBARU..
KALBAR SDH SWEEPING WARGA CINA.. DAERAH LAIN MENYUSUL..merupakan video
lama yang pernah dibagikan pemilik akun atas nama Gusti Suriansyah di salah satu grup
Facebook. Terpantau jika video tersebut mulai disebarluaskan pertama kali pada November
2016. Beberapa waktu belakangan unggahan tersebut kembali ditemukan dan sengaja
disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menebar rasa takut kepada
kelompok atau etnis tertentu. Bahkan sebuah akun terpantau pernah membagikan unggahan
yang sama kemudian menghubung-hubungkan dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Ahok
atau Basuki Tjahaja Purnama; "Dipicu dari kasus Ahok sweping etnis cina mulai terjadi di
kalimantan…"
Faktanya video tersebut bukan merupakan aksi sweeping terhadap etnis China di
Singkawang. Menurut juru bicara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar
Suhadi S.W, video tersebut adalah aksi massa salah satu pasangan calon dalam pemilihan
Wali Kota Singkawang. Mereka kecewa karena pasangan calon yang didukung, Moses AhieAmir Fatah, tidak lolos pilkada Singkawang. Setelah mendapat laporan, Kepolisian meminta
masyarakat tidak terpancing dengan viralnya "video sweeping di Kota Singkawang" dan tidak
menyebarkan video tersebut karena menyebabkan kekhawatiran sanak keluarga yang berada
di luar Kalimantan Barat. Warga Kalimantan Barat juga diminta tidak menghubungkan
masalah ini dengan isu suku, agama, dan ras. Polisi mengimbau agar masyarakat tetap
beraktivitas seperti sedia kala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berita atau
informasi tersebut tidak benar.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=Zeonn-rJtqg&fbclid=IwAR3OuJiBQm3ybURYm68qI90LotMN81I95e018tJWzd2rBb8uEzn-I4yVww&app=desktop
https://nasional.tempo.co/read/823211/singkawang-aman-polisi-minta-video-sweeping-takdisebar
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12. Surat kabar luar negeri memberitakan jokowi tukang ngibul

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook yang mengunggah gambar surat kabar yang
disertai dengan narasi "Horeeee akhirnya....surat kabar luar negeri memberitakan "jokowi
tukang ngibul" sadissss...���
cebong berani komen kagak ya".
Faktanya, setelah ditelusuri isu tersebut merupakan pelintiran daur ulang, ketika konten
yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah.
Sumber membagikan foto koran Independent Observer dan menambahkan narasi untuk
membangun premis pelintiran.
Sumber menyebutkan surat kabar tersebut merupakan surat kabar luar negeri, padahal
menurut ISSN-nya Independent Observer adalah Koran Umum Nasional berbahasa Inggris.
Independent Observer bukan “surat kabar luar negeri” seperti yang disebutkan di narasi
postingan, menurut ISSN-nya Independent Observer adalah Koran Umum Nasional
berbahasa Inggris dengan skala terbit mingguan.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/03/24/salah-surat-kabar-luar-negeri-memberitakan-jokowitukang-ngibul/
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13. Menteri Agama Hadiri Acara Penghargaan LGBT, Tanda Dukungan?

369

Penjelasan :
Kabar bahwa Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mendukung kelompok LGBT
(lesbian, gay, biseksual, dan transgender) kembali menjadi bahan perbincangan publik.
Namanya ramai diperbincangkan di media sosial usai beredarnya sebuah video unggahan
akun Facebook AKSI Mahasiswa.
Faktanya acara dalam video tersebut bukanlah acara khusus kelompok LGBT seperti
yang dituduhkan, melainkan acara ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-22 pada
Agustus 2016 lalu. Dalam perayaan yang mengusung tema 'Media Ekspresi dan
Keberagaman', AJI memang menyerahkan 3 buah penghargaan yaitu Tasrif Award, Udin
Award dan SK Trimurti Award.
Tasrif Award diberikan untuk pejuang-pejuang kebebasan berekspresi dan mereka yang
tak kenal lelah mencari dan menegakkan keadilan. Tahun 2016, Tasrif Award pun diberikan
kepada Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer) yang
terdiri dari sejumlah organisasi, individu dan kelompok yang memperjuangkan LGBT di
Indonesia. Menag Lukman yang merupakan tamu undangan pun turut mengapresiasi
pemberian penghargaan tersebut, namun hal itu bukan berarti ia mendukung apalagi
melegalkan LGBT di Indonesia. Selain untuk Forum LGBTIQ, Tasrif Award juga diberikan
kepada Kelompok International People Tribunal (IPT) 1965 yang terdiri dari pihak-pihak yang
peduli pada tragedi 1965.
Kembali viralnya video lama tersebut dan banyaknya kecaman membuat Menag Lukman
gerah. Melalui akun Twitter resmi Kemenag, @kemenag_ri ia menegaskan prinsip dan
sikapnya terhadap perilaku dan kelompok LGBT. "Tindakan atau perilaku LGBT merupakan
tindakan yang menyimpang menurut ajaran agama. Semua agama menolaknya, dan
karenanya saya pun menolak tindakan atau perilaku LGBT," katanya dalam video tersebut.
Namun baginya hal itu bukan berarti masyarakat dapat merendahkan dan mengucilkan
kelompok LGBT. Kelompok LGBT pun masih merupakan saudara sebangsa, dan sesama
manusia yang juga memiliki hak asasinya. Baginya pendekatan empatik dengan memberikan
bimbingan dan pendampingan akan lebih efektif dalam mengarahkan kelompok LGBT dan
menekan meluasnya penyimpangan tersebut dibanding menggunakan kekerasan.
Link Counter :
https://twitter.com/Kemenag_RI/status/1052235068024872960?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1052235068024872960&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.liputan6.com%2Fcek-fakta%2Fread%2F3670039%2Fcek-fakta-menteri-agamahadiri-acara-penghargaan-lgbt-tanda-dukungan
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3670039/cek-fakta-menteri-agama-hadiri-acarapenghargaan-lgbt-tanda-dukungan
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14. Pegawai PLN Mendukung Salah Satu Paslon Lewat Gestur Tangan Salam 2
Jari Ketika Sedang Bekerja

Penjelasan :
Akun media sosial Facebook menyebarkan foto dari para pegawai PLN yang melakukan
gestur menyerupai Salam 2 Jari yang saat ini dikenal sebagai gestur dari pasangan capres
tertentu. Pada caption yang mengiringi foto tersebut, dinarasikan bahwa pegawai PLN
mendukung salah satu capres tertentu dengan kampanye pada waktu kerja. Akun ini juga
menyebut pegawai ini tidak punya malu dan etika, serta meminta PLN menelusuri kejadian
ini.
Berdasarkan penelusuran, gestur tangan menyerupai huruf L sudah digunakan oleh PLN jauh
sebelum pengundian nomor urut pilpres. Simbol L tersebut diasumsikan merupakan inisial
dari listrik. Simbol ini di antaranya digunakan pada Hari Pelanggan Nasional pada 4
September 2018 lalu. PLN sendiri mengadakan beberapa program seperti Sapa Pelanggan
sebagai apresiasi pelanggan serta untuk menjaga hubungan baik, serta Layanan Satu Pintu
untuk semua pelanggan tegangan rendah (TR). LSP merupakan suatu aplikasi sistem
layanan terintegrasi yang menggabungkan layanan permohonan penyambungan
baru/tambah daya dan layanan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Adapun,
pengundian nomor urut paslon sendiri diadakan pada 21 September 2018 sehingga gestur
menyerupai huruf L yang dilakukan pegawai PLN tersebut tidak dapat diasosiasikan dengan
pasangan calon manapun.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/09154011/skema-pengundian-nomor-urutcapres-cawapres-yang-digelar-sore-ini
https://www.facebook.com/pageKataKita/posts/2303299183094787?
comment_id=2303694003055305&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.sumbarfokus.com/berita-pln-%E2%80%9Csapa-pelanggan%E2%80%9D-seiringmomen-hpn-2018.html
https://steemit.com/indonesia/@mukhtar.juned/sosialisasi-promo-gemerlap-lebaran-2018-plnrayon-lhokseumawe-kota
https://babel.antaranews.com/berita/84560/pln-buka-layanan-satu-pintu-pelanggan-teganganrendah
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15. Teroris di Selandia Baru adalah Jihadis ISIS Turki

Penjelasan :
Telah beredar isu di media sosial yang memberitakan bahwa pelaku penembakan kaum
muslim di Christchurch, New Zealand, Brenton Tarrant adalah Jihadis ISIS yang berasal dari
Turki. Dalam postingan tersebut terdapat foto sekumpulan orang yang diduga anggota ISIS
dan termasuk Brenton Tarrant di dalam foto tersebut.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa foto yang digunakan dalam postingan tersebut
adalah foto yang disunting dari laman CNN Turki pada tanggal 23 November 2015. Foto-foto
itu diambil saat kunjungan wakil pemimpin Great Union Party (BBP), Kapten Kartal, ke
markas mujahidin Turk di Pegunungan Turkmen, Provinsi Latakia Suriah barat laut.
Membahas mengenai adanya keterkaitan Brenton Tarrant dengan jaringan tersebut,dilansir
dari cekfakta.tempo.co, tuduhan itu sulit dipercaya karena Tarrant justru menargetkan
korbannya adalah Muslim. Sebaliknya, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh
sejumlah media, pria 28 tahun itu adalah seorang pendukung supremasi putih. Tarrant juga
menulis "manifesto" anti-imigran setebal 70 halaman yang disebut "The Great Replacement”.
Dokumen ini mengandung kata-kata kasar dan mendukung adanya "atmosfer ketakutan"
terhadap Muslim. Dia juga menyebut Presiden Amerika Donald Trump sebagai simbol baru
identitas kulit putih. Fakta kedua, Tarrant sendiri justru pernah mengancam Turki,
sebagaimana dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menurut Erdogan,
Tarrant telah dua kali mengunjungi Turki dan memperingatkan bahwa Turki tidak memiliki
tempat di Eropa.
Berdasarkan temuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang menyebutkan
bahwa pelaku terorisme terhadap Muslim di Selandia Baru adalah jihadis ISIS Turki adalah
Tidak Benar.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/159/fakta-atau-hoaks-benarkah-pelaku-terorisme-di-selandiabaru-adalah-jihadis-isis-turki?
fbclid=IwAR0ECCZzSRs1TMNvyT0n37lQRWR1SWMUNDYd3UpKfEMD3278kcWqh6efvWU
https://cekfakta.com/focus/1295?fbclid=IwAR0wjWVpqkyNXfLbCzc3uFpzMj6AzH6iAcqXV1GKLq6vXtd0XYukFZ0dOk
https://globalnews.ca/news/5064618/christchurch-shooting-suspect-turkey/?
fbclid=IwAR3o_JpxVJcVDiT047TetVJWJ8LIL3do-Xo3XNydR4Xw4gIhKTLbLoJ-iys

372

Hoaks
16. Ayoo Putihkan Sragen

Penjelasan :
Beredar postingan gambar di media sosial facebook dan whatsapp dalam gambar tersebut
sangat jelas hasil editan dari mulai pengisi acara, tulisan “ Ayo...sambut dan jemput Mas
Sandi calon WAPRES NKRI, Pilihan ulama, “ dan mencantumkan logo alumni gerakan 212
Sragen.
Faktanya adalah gambar tersebut merupakan gambar untuk acara Young Entrepreneur
Summit YES 2019 di Sragen yang memang dihadiri oleh Sandiago Uno dan tokoh tokoh
muda sukses lainnya untuk mendorong pemuda pemudi dari Sragen untuk berwirausaha,
kompeten, dan mampu bersaing di era digital dan dapat menjawab tantangan bonus
demografi yang diprediksi terjadi pada 2030
Link Counter :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4476071/konco-konco-mau-jadi-pengusahasukses-yuk-ikut-sragen-yes-2019
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17. Romahurmuziy Habis Manis Sepah di Injak Injak dan Dibuang

Penjelasan :
Gambar-gambar hasil tangkapan layar artikel di situs operaind kembali beredar di media
sosial. Tangkapan layar tersebut memuat artikel berjudul “OTT Romahurmuziy, Ma’ruf Amin:
Jangan dikaitkan dengan Pilpres, Romahurmuziy Bukan Tim Kami”. Adapula artikel lain yang
digabung menjadi satu pada gambar tersebut dengan judul “Ketika Jokowi Dimintai
Tanggapan Soal Penangkapan Romahurmuziy Oleh KPK, Jokowi: Yang Mana Orangnya,
Saya Lupa”. Foto tersebut dikolase dan ditambahkan caption yang menyatakan bahwa
Romahurmuziy seperti digiring kesana kemari dan disarankan untuk menenggak sianida oleh
akun penyebar gambar tersebut.
Adapun kedua artikel tersebut memuat hasil pelintiran dari pernyataan Ma’ruf Amin dan
Jokowi. Dikutip dari Tempo.co, Ma’ruf Amin menyatakan bahwa penangkapan Romahurmuziy
adalah masalah pribadi dan tidak terkait dengan pilpres. Beliau menghimbau agar tidak
mengaitkan penangkapan Romahurmuziy dengan pilpres saat ini. Namun beliau tidak pernah
menyatakan bahwa Romahurmuziy bukanlah timnya. Sedangkan pada artikel pernyataan
Jokowi, Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak ingat atau lupa
terhadap Romahurmuziy ketika diminta tanggapan soal penangkapan Romahurmuziy oleh
KPK. Dikutip dari Tribunnews tentang respon Jokowi soal Romahurmuziy yang terjaring OTT
KPK, Jokowi menyatakan bahwa dirinya menunggu keterangan resmi dari KPK dan sampai
ada keterangan resmi dari KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar. Situs operain sendiri telah
dikenal memuat banyak informasi yang bersifat disinformasi dan pelintiran dari kejadiankejadian yang sebenarnya.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1185684/soal-ott-ketum-ppp-romahurmuziy-maruf-amin-itumasalah-pribadi
https://news.detik.com/berita/d-4469137/kpk-ott-romahurmuziy-maruf-amin-jokowi-tak-mauintervensi-hukum
http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/15/respons-jokowi-soal-ketua-umum-pppromahurmuziy-terjaring-ott-kpk-di-jatim
https://news.detik.com/berita/d-4469372/soal-ott-romahurmuziy-jokowi-tunggu-keteranganresmi-kpk
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18. Disco Runtuh Ketika Sedang Berpesta

Penjelasan :
Beredar di YouTube sebuah video yang menampilkan kondisi bangunan runtuh ketika
didalamnya terdapat banyak orang. Video dengan footage dari CNN.com tersebut merupakan
kejadian di Jerusalem, Israel dan merupakan video amatir. Video tersebut diberi judul “Disco
Runtuh Ketika Sedang Berpesta” dan diberikan caption seolah kejadian ini merupakan azab
yang membuat para korban seperti ditelan bumi. Video ini masih cukup populer untuk
disebarkan di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp
Adapun video ini bukan merupakan rekaman dari runtuhnya klub disko di Israel. Video
tersebut merupakan kejadian runtuhnya bangunan Versailles Wedding Hall di Jerusalem,
Israel. Kejadian tersebut terjadi ketika sedang diadakan pesta pernikahan dari pasangan
Keren Yosef Dror dan Assaf Dror pada tahun 2001. Kejadian ini menewaskan sedikitnya 23
orang dan menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Video ini sendiri kemudian banyak
disebarluaskan dengan narasi bersifat disinformasi seolah kejadian ini terjadi di diskotik atau
club dan dikaitkan dengan ajaran-ajaran tertentu.
Link Counter :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1356398.stm
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/24/newsid_4530000/4530071.stm
https://www.jpost.com/Israel/Versailles-hall-owners-sentenced
https://en.wikipedia.org/wiki/Versailles_wedding_hall_disaster
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19.Ngabalin Di Usir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penjelasan :
Telah Beredar Video viral di posting melalui media sosial facebook tentang para mahasiswa
yang menamakan aliansi mahasiswa UINSU itu, mengusir Ngabalin saat memberikan kuliah
kebangsaan di aula kapus I UINSU.
Faktanya setelah ditlusuri berita tersebut merupakan berita tidak benar.Ali Mochtar Ngabalin
selaku Tenaga Ahli Utama Staf Kantor Presiden sudah melakukan penyebaran informasi tidak
benar di media. Boby mengklarifikasi soal pemberitaan yang disampaikan oleh Ali Ngabalin
yang menyebutkan diusir di UINSU. Mereka mengklaim aksi itu, murni tanpa ada indikasi
lainnya. Aliansi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Seru Aksi menolak politisasi kampus.
"Yang mengatakan aksi usir Ngabalin minta duit, kami sangat mengecam hal tersebut.
Terkait aksi yang kami lakukan dengan penolakan atas kehadiran Ngabalin di kampus UINSU,
ada beberapa poin yang ingin kami klarifikasi terkait aksi tersebut," tutur Boby.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1133216-mahasiswa-uin-sumut-bantah-minta-uangagar-tak-usir-ngabalin
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1132499-pamer-program-jokowi-ali-mochtar-ngabalindiusir-mahasiswa-uin-sumut
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1. Larangan kumandang adzan jika jokowi 2 periode

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi bahwa apabila terjadi 2 periode
kepemimpinan presiden akan terjadi larangan mengumandangkan adzan.
Faktanya adalah hal tersebut sangat tidak benar, konten tersebut termasuk dalam
kampanye hitam karena sampai saat ini tidak pernah ada larangan untuk mengumandangkan
adzan bahkan hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat 1
yang berisi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” serta pasal 29 ayat 2
yang berisi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4446394/ajak-nu-perangi-hoax-jokowi-singgung-kampanyehitam-larangan-azan
https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1126410-ma-ruf-ke-karawang-patahkan-hoaxlarangan-azan-dan-pernikahan-sejenis
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2. Non muslim membuat pagar betis untuk menjaga muslim sholat

Penjelasan :
Beredar di media sosial tentang adanya aksi solidaritas dilakukan oleh non muslim
membentuk pagar betis menjaga muslim selandia saat ibadah salat Di Selandia Baru.
Faktanya sebuah aksi solideritas dilakukan oleh para mahasiswa non muslim di
Universitas East Anglia, Norwich, Inggris informasi itu di muat oleh http://jogja.tribunnews.com
di tahun 2017, tidak ada kaitannya dengan Selandia Baru Mereka membentuk pagar betis,
mengelilingi teman-temannya yang tengah menunaikan ibadah salat jumat di tengah kawasan
kampus
Link Counter :
http://jogja.tribunnews.com/2017/05/27/para-mahasiswa-non-muslim-bentuk-pagar-betislindungi-rekan-rekannya-yang-salat-jumat?fbclid=IwAR0LMCICi2QkQa5qgK-u6s16NTXcFRr4uW0J0FeRVl6m-KkZobh_bhoJ2k
http://wow.tribunnews.com/2017/05/28/alasan-sekelompok-mahasiswa-non-muslim-bentukpagar-betis-lindungi-jamaah-salat-jumat?
page=all&fbclid=IwAR18SR6hP9vPUCrKwVZ48e9_s_8Iq_TuUypTtQ94x9EUj1EZM4d4HCc40w
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3. Standar Ganda Umat Kristen

Penjelasan :
Telah tersebar dimedia sosial sebuah foto dengan narasi "Kristen selalu mengkritisi yang
berbau Arab, tapi dengan dalih yang sama kristen tidak tau malu dengan strategi liciknya
memproduksi kaos-kaos Kristenisasi bertuliskan Arab."
Faktanya Di Arab juga terdapat umat Kristen yang berkomunikasi menggunakan bahasa
Arab. Dan gambar yang tertera bukan usaha Kristenisasi, tapi itu adalah kaligrafi dari sebuah
doa umat Kristen di Arab.
Link Counter :
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arab_Christians
https://chirpstory.com/li/341409
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4. Haikal Hasan melihat Prabowo tidak sholat jumat

Penjelasan :
Beredar postingan di twitter @haikal_hassan yang berisi pernyataan sebagai berikut
Malam semua, Mohon maaf semoga teman-teman tidak kecewa. Jumat kemarin melihat
dengan mata ane sendiri Prabowo tidak Salat Jumat, malah minum bir di Ambarukmo Jogja.
Ane sedih melihat kondisi ini. Dengan ini, ane menyatakan akan mendukung Jokowi-Ma'ruf
Amin. #Jokowi2periode,"
Faktanya informasi ini langsung diklarifikasi oleh Haikal Hassan bahwasannya akunnya
telah di hack. Hal ini terlihat dari akun Twitter Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi,
Dahnil Anzar Simanjuntak. "Saya membantu menyampaikan informasi terkait akun Babe
Haikal yang di-hacked pihak yang tak bertanggung jawab," tulis Danhil Koordinator Juru
Bicara BPN Prabowo-Sandi. Dalam video tersebut Haikal Hassan juga terlihat memberi
klarifikasi begini isinya "Assalamualaikum, teman-teman melalui mas Dahnil, tolong
disebarluaskan akun Twitter saya dihack. Instagram, Facebook, handphone, WhatsApp grup
juga. Abaikan semuanya, karena ini adalah pekerjaan orang-orang yang penakut. Tolong
sebarkan Mas Dahnil, tolong sebarkan!," Kata Haikal."
Link Counter :
https://twitter.com/Dahnilanzar
https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1133338-ngetwit-prabowo-tak-jumatan-danminum-bir-ustaz-haikal-klarifikasi
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5. Makhluk Aneh Berkepala Manusia

Penjelasan :
Beredar kabar yang cukup menggemparkan masyarakat setelah beberapa video di sosial
media memperlihatkan makhluk aneh berkepala manusia. Agar menarik perhatian
masyarakat atau netizen dibuatlah narasi dengan judul yang bombastis seperti;
"Anak Durhaka Kepala Manusia Badan Buaya"
"Manusia Berkepala Singa"
"Anak Derhaka Menjadi Anjing"
Faktanya makhluk yang ditampilkan dalam video tersebut adalah manusia asli (benarbenar manusia). Video-video itu merupakan cuplikan dari video dokumentasi salah satu
atraksi reguler 'Mumtaz Begum' di Kebun Binatang Karachi di Pakistan. Kepala manusia
perempuan yang tampak dengan badan hewan tersebut adalah Murad Ali, seorang pria yang
didandan sedemikian rupa. Dia duduk di bawah tempat tidur dan hanya menyembulkan
kepalanya keluar. Disampingnya dipasang tiruan badan rubah, sehingga nampak seolah-olah
menyatu dengan kepalanya.
Mumtaz Begum adalah makhluk mitos di Pakistan berupa rubah berkepala perempuan.
Maka Murad sengaja berdandan bak perempuan dan memakai kerudung. Setiap harinya,
Murad berakting selama 12 jam. Pekerjaan itu ia wariskan dari ayahnya. Menurut direktur
kebun binatang, Mohammad Fahim Khan, tidak sembarang orang bisa berperan menjadi
Mumtaz. Menurutnya, Murad dipilih karena memang punya talenta yang sesuai. Lelaki itu
menguasai beragam bahasa setempat dan pandai berakting. Untuk berkunjung dan berbicara
langsung dengan Mumtaz, setiap pengunjung diminta untuk membayar tiket seharga 10
Rupee.
Link Counter :
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2666981/Pakistans-foxy-lady-Half-human-half-foxcreature-enthrals-visitors-Karachi-zoo-wit-fortune-telling.html?fbclid=IwAR38l_dxeVzqtPvsyPOOi5TJnUnw3X-NZct9bg05Lo_f9Ty9l02t9Yf3vA
https://life.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/516719-mengenal-murad-ali-pria-bertubuh-rubah
https://www.youtube.com/watch?v=vnCXyS0wIjY
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6. Seorang Pria hidup kembali setelah dikubur di dalam lumpur di Pontianak

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial mengenai seorang pria yang disebut sudah tewas bisa
bangkit lagi setelah dikubur di dalam lumpur. Pria itu dikubur setelah badannya tersetrum.
Dari postingan yang tersebar di Facebook, terlihat seorang pria bertelanjang dada tampak
mengubur korban sebagian badan dengan lumpur. Dia juga melumuri korban menggunakan
lumpur tersebut.
Faktanya, setelah pihak detikcom mengkonfirmasi kejadian tersebut
ke Polda Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono mengatakan korban yang
bernama Susanto mengalami kecelakaan kerja, yakni tersetrum listrik.
"Pada saat kejadian, korban sedang melakukan pemasangan atau pengelasan kanopi di
depan bengkel mobil 'Aneka Jaya' karena jarak kanopi yang dibuat terlalu dekat dengan kabel
bidar utama/kabel TM (jaringan listrik) sehingga menyebabkan korban kesetrum," ujar Didi.
Susanto langsung ditolong warga sekitar dan sebagian badannya dikubur menggunakan
lumpur. Didi mengatakan tujuan Susanto dikubur itu untuk menghilangkan aliran listrik di
dalam tubuhnya.
"Adapun pertolongan pertama yang dilakukan warga sekitar setelah kejadian tersebut
adalah dengan mengubur bagian tubuh korban dengan menggunakan lumpur mulai leher
sampai kaki guna menghilangkan induksi aliran listrik dalam tubuh korban (ground). Setelah
itu korban langsung dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh, kemudian dirujuk ke
RS Rubini Mempawah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut," jelas Didi.
Penguburan itu dilakukan sebagai bentuk pertolongan pertama. Jadi, merujuk pada
penjelasan Didi, Susanto masih dalam keadaan hidup ketika setengah badannya dikubur oleh
warga. Penjelasan ini menepis isu bahwa Susanto tewas tersetrum lalu hidup lagi setelah
dikubur dalam lumpur.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4111295/viral-pria-bangkit-dari-kubur-di-pontianak-ini-faktanya
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7. Viral Korban Bencana Sukanagara 112 Orang Tewas

Penjelasan :
Beredar postingan yang beredar di media sosial Facebook mengenai jumlah korban
bencana longsor dan banjir di Sukanagara.
Dalam postingan yang beredar tersebut menyebutkan ada 112 orang meninggal dunia
dalam bencana longsor dan banjir. Kemudian 93 orang hilang dan 900 lainnya luka-luka.
Terkait hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur
menyebutkan informasi tersebut adalah berita bohong.
“Hoaks” tutur nya singkat.
Link Counter :
https://cianjurtoday.com/2019/03/24/viral-korban-bencana-sukanagara-112-orang-tewas-bpbd-cianjurhoaks
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8. Motor 'Hantu' Terparkir 2 Tahun di Jalan dan Tak Bisa Dipindah

Penjelasan :
Beredar kabar di sosial media soal motor CBR 250R yang terparkir di pinggir jalan antara
Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng), tepatnya di daerah Konawe Utara
(Sultra)-Morowali (Sulteng). Disebut-sebut motor itu misterius, pemiliknya meninggal 2 tahun
lalu, dan motor tetap terparkir di jalan.
Direktur Lalu Lintas Polda Sultra Kombes Wisnu Putra memberikan klarifikasi terkait hal
tersebut.
"Tidak ada itu. Bohong itu. Yang benar, itu motor punya orang. Pemiliknya lagi di kebun,"
kata Direktur Lalu Lintas Polda Sultra Kombes Wisnu Putra kepada detikcom.
Kabar motor terparkir 2 tahun di daerah perbatasan Sultra dan Sulteng dan pemiliknya
meninggal 2 tahun lalu, berdasarkan penelusuran polisi, tidak benar.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3510540/geger-motor-hantu-terparkir-2-tahun-di-jalan-dan-takbisa-dipindah
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9. Cawapres Sandiaga Uno Berfoto dengan Romi yang Berada di Dalam Sel Penjara

Penjelasan :
Beredar postingan gambar di media sosial facebook atas nama Dien Cahyani Hayati
Ningrum yang menampilkan foto Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiago Uno dengan
mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy atau biasa di sapa Romi yang sebagai
tersangka suap jual beli jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Tampak mereka sedang
berfoto bersama dan dalam foto tersebut Sandiago Uno berada di luar sel penjara,
sementara Romi ada di dalam penjara.
faktanya adalah foto Sandiaga yang dibagikan akun Facebook Dien Cahyani Hayati
Ningrum yang memegang handphone dengan menggunakan kaos berkerah berwarna putih
ditemukan pada berita Tribunnews.com yang berjudul “Sandiaga Uno: Selfie Penting untuk
Kampanye.” Berita tersebut di tayangkan pada Selasa 14 Maret 2017, dengan keterangan
fotonya diambil oleh “Rizal Bomantama/Tribunnews.com” dan “Sandiaga Uno mengajak
sambil mencontohkan cara swafoto yabg benar kepada anggota komunitas Jasmed di Jalan
Bangka Buntu II, Pela Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017). Dengan ini jelas
bahwa yang di posting oleh Dien Cahyani Hayati tidak benar.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/14/sandiaga-uno-selfie-penting-untukkampanye
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pog7ky328/
https://kabartangsel.com/salah-cawapres-sandiaga-uno-berfoto-dengan-romi-yang-berada-didalam-sel-penjara/
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10. Area Proyek Bandara Kulonprogo Terendam Banjir

Penjelasan :
Telah beredar informasi bahwa area proyek Bandara Kulonprogo, Yogyakarta telah
terendam banjir. Informasi tersebut pertama kali dimuat dalam sebuah artikel dengan judul
"Belum Diresmikan Bandara Baru Yogya Sudah Terendam Banjir.
Faktanya pemberitaan tentang banjir di Proyek Bandara Kulonprogo atau New Yogyakarta
Internasional Airport (NYIA) telah kebanjiran merupakan informasi yang tidak benar. Project
Manajer Pembangunan (PMP) New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) PT Angkasa Pura
I, Taochid Purnomo Hadi membantah telah terjadi banjir di area proyek NYIA. “Tidak ada
banjir. (Sempat tergenang) di sebelah pintu masuk barat saja itu sebentar, kemudian kita
sodet,” kata Taochid saat dihubungi reporter Tirto, pada hari Kamis 21 Maret 2019.
Link Counter :
https://tirto.id/manajemen-nyia-klaim-hanya-terjadi-genangan-di-area-proyek-bandara-djZu
http://www.tribunnews.com/regional/2019/03/24/kemenhub-bantah-pemberitaan-proyekbandara-kulonprogo-terendam-banjir
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/powdkc368/kemenhub-area-proyekbandara-nyia-tak-terendam-banjir
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11. Gelombang Panas di Indonesia

Penjelasan :
Sebuah pesan berantai tersebar di media sosial yang berisi pernyataan dan imbauan
terkait gelombang panas yang sedang melanda Indonesia, Malaysia dan beberapa negara
lain. "Indonesia, Malaysia dan bbrp negara lain. sedang mengalami gelombang panas
sekarang. Jadi sebaiknya perhatikan d berikut ini:..."
Faktanya gelombang panas, seperti dalam pemberitaan media massa, hanya terjadi di
Malaysia, tidak di Indonesia. Selasa 19 Maret 2019 Kepala Bagian Humas Badan Meteorologi
Klimatologi Geofisika atau BMKG, Hary Djatmiko, menyatakan bahwa gelombang panas yang
mengakibatkan suhu ekstrim di Malaysia tidak akan berdampak ke wilayah Indonesia.
Gelombang panas yang berpotensi mengakibatkan suhu ekstrim tersebut tidak terjadi di
wilayah tropis, melainkan hanya terjadi di kawasan subtropis atau di wilayah lintang. Hary
juga menyebutkan potensi suhu di Indonesia naik akan terjadi pada akhir Maret. Hal ini terjadi
akibat fenomena Equinox atau gerak semu matahari melintasi tepat di atas garis khatulistiwa,
tapi tidak akan berdampak terhadap suhu di Indonesia. Pantauan BMKG secara umum
kondisi cuaca di wilayah Indonesia cenderung masih lembab atau basah. Beberapa wilayah
Indonesia saat ini sedang memasuki masa transisi atau pancaroba. BMKG mengimbau
masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari Equinox sebagaimana
disebutkan dalam isu yang berkembang. Ada baiknya masyarakat tetap mengantisipasi
kondisi cuaca yang cukup panas dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap menjaga
kesehatan keluarga serta lingkungan.
Link Counter :
https://metro.tempo.co/read/1186968/malaysia-dilanda-gelombang-panas-bmkg-tak-berefek-keindonesia/full&view=ok
https://news.detik.com/berita/d-4482072/bmkg-equinox-fenomena-biasa-masyarakat-diimbau-tenang?
utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile#Echobox=1553491526
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12. Anies Balik Dukung Jokowi, Koalisi Prabowo Melongo

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook dan YouTube sebuah video yang menampilkan sosok
Anies Baswedan. Video ini menggunakan thumbnail berjudul “Anies Balik Dukung Jokowi,
Koalisi Prabowo Melongo”. Sosok Anies pada video ini berbicara mengenai Jokowi dan
Prabowo. Anies juga mengutarakan dukungannya kepada Jokowi dalam video tersebut. Video
ini sendiri telah disebarkan lebih dari 40 ribu kali pada media sosial Facebook.
Faktanya, video tersebut merupakan video dari Anies Baswedan pada bulan Juni 2014
silam. Video ini diposting pertama kali oleh akun Anies Baswedan dengan judul “Anies
Baswedan: Memilih Pemimpin Bukan Dengan Emosi”. Video ini sendiri diunggah ketika Anies
masih menjadi bagian dari tim pemenangani Jokowi-JK di Pilpres 2014 silam. Video ini
kemudian diunggah ulang oleh pihak lain dengan menambahkan thumbnail mengenai Anies
balik dukung Jokowi sehingga menimbulkan disinformasi pada masyarakat.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=LMPJNz7ICcQ&t=39s
https://news.detik.com/berita/d-3275819/perjalanan-anies-dan-jokowi-dari-pilpres-hinggareshuffle-menteri

388

Hoaks
13. Pemerintah kota Punya uang 75 Triliun

Penjelasan :
Saat Pemerintah Kota Palu tengah bangkit dan membenahi berbagai permasalahan yang
muncul sebagai dampak dari pasca bencana Gempa dan Tsunami, berhembus isu dikalangan
warga kota Palu bahwa Pemkot tengah memiliki uang dalam jumlah yang besar yaitu 75
Triliun.
Menanggapi hal tersebut Wali Kota Palu Hidayat menepis isu yang disebarkan di tengahtengah pengungsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jika Pemerintah Kota
Palu memiliki dana Rp75 triliun. Hidayat menilai isu hoaks yang dihembuskan itu diniatkan
untuk memecah belah keharmonisan antar warga, pengungsi dan pemerintah kota sehingga
menimbulkan kekacauan dan rasa tidak percaya terhadap upaya Pemkot Palu mengatasi
berbagai persoalan yang saat ini dihadapi warga dan pengungsi. Bahkan pascabencana 28
September 2018 Pemkot Palu sama sekali tidak punya dana untuk memperbaiki ruas-ruas
jalan yang rusak sehingga dengan segala risiko yang ada, ia memerintahkan jajaran Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu untuk melakukan segala cara agar dana untuk perbaikan
jalan tersedia.
Link Counter :
https://sulteng.antaranews.com/berita/55421/wali-kota-hoax-pemkot-palu-punya-dana-rp75triliun
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14. Khofifah dan Ganjar Acungkan Jari Satu untuk Jokowi

Penjelasan :
Salah seorang pengguna sosial media Facebook menunggah foto Khofifah Indar
Parawangsa dan Ganjar Pranowo yang sedang mengacungkan satu jari dan diberi narasi
Sama mengacungkan jempol !!! Cuma Anies yang terancam penjara !!! Hukum apa ini?
Indonesia sekarang kenapa jadi macan Ompong begini????????
Setelah ditelusuri, foto Khofifah mengacungkan jari satu tersebut diambil dari media online
tirto https://tirto.id/sepekan-sebelum-pilkada-jatim-fkms-laporkan-khofifah-ke-kpk-cMHZ. Foto
itu bersumber dari LKBN Antara. Acara tersebut adalah bagian dari kampanye Khofifah
sebagai calon gubernur Jawa Timur. Jari satu dalam foto tersebut karena Khofifiah saat
pengundian nomor pasangan calon Pilgub Jatim mendapatkan nomor urut satu. Sama halnya
dengan Khofifah Indar Parawangsa, Ganjar Pranowo dan pasangannya memperoleh nomor
urut satu. Hal ini yang membuat mengapa Ganjar mengacungkan jari satu dalam fotonya.
Foto Ganjar tersebut adalah dokumentasi yang diambil saat Ganjar berada di tengah
kerumunan massa pendukungnya.
Kesimpulannya, Foto Khofifah dan Ganjar yang mengacungkan jari satu tidak berkaitan
dengan dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, sebab foto itu diambil jauh sebelum
pengambilan nomor urut Pemilihan Presiden yang baru dilakukan pada 22 September 2018.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/101/fakta-atau-hoax-benarkah-khofifah-dan-ganjar-acungkanjari-satu-untuk-jokowi
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15. Tak Bisa Ikut Pemilu Karena Dicoret KPU, Akhirnya PSI Ngamuk Sampai
Banting Meja

Penjelasan :
Sebuah situs bernama turbinsu.blogspot.com menyebarkan berita mengenai Komisi
Pemilihan Umum yang mencoret keikutsertaan 11 partai politik di 429 wilayah. Salah satu dari
partai tersebut merupakan Partai Solidaritas Indonesia yang dicoret dari 43 Kabupaten dan 6
Kota di 19 Provinsi. Pihak PSI dikatakan ngamuk sampai membanting meja akibat kabar
tersebut.
Faktanya, tidak ditemukan adanya fakta bahwa PSI mengamuk hingga membanting meja
menanggapi kabar pencoretannya di beberapa wilayah tersebut. Turbinsu.blogspot.com
sendiri menggunakan berita saduran dari Merdeka.com dengan judul “PSI Pasrah Tak Bisa
Ikut Pemilu di 49 Daerah”. Berita tersebut kemudian ditambahkan informasi palsu mengenai
PSI membanting meja dan menyebabkan disinformasi kepada publik.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/politik/psi-pasrah-tak-bisa-ikut-pemilu-di-49-daerah.html
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16. Terseret Kasus Romy, Menag: Demi Allah Saya Cuma Kebagian Sedikit,
Itupun Belum Saya Gunakan Uangnya.

Penjelasan :
Sebuah akun media sosial Facebook menyebarkan link artikel dari sumber
turbinsu.blogspot.com. Artikel tersebut berjudul “Terseret Kasus Romy, Menag: Demi Allah
Saya Cuma Kebagian Sedikit, Itupun Belum Saya Gunakan Uangnya”. Artikel ini juga memuat
pernyataan Menag dengan tulisan “dirinya hanya menerima sedikit saja uang tersebut, dan
itu bukan uang dari hasil menjual jabatan melainkan uang honor, uang tip, pokoknya sebagian
uang hasil kerja saya”.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa isi artikel tersebut merupakan disadur dari 2
berita yang dirilis oleh Kontan.co.id. Berita tersebut berjudul “KPK sebut uang yang disita di
laci meja menteri agama terkait pokok perkara” serta “Ini kata Kementerian Agama soal uang
ratusan juta di ruang Menag Lukman”.
Berita tersebut kemudian ditambahkan dengan pernyataan hasil fabrikasi yang mencatut
Menag Lukman Hakim Saifuddin dengan bunyi “dirinya hanya menerima sedikit saja uang
tersebut, dan itu bukan uang dari hasil menjual jabatan melainkan uang honor, uang tip,
pokoknya sebagian uang hasil kerja saya”. Sampai saat narasi ini dirilis, tidak ditemukan
adanya pernyataan dari Menag Lukman yang menyatakan bahwa dirinya menerima sedikit
uang seperti pada artikel dari turbinsu.blogspot.com.
Link Counter :
https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-sebut-uang-yang-disita-di-laci-meja-menteri-agamaterkait-pokok-perkara
https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kata-kementerian-agama-soal-uang-ratusan-juta-diruang-menag-lukman
http://jakarta.tribunnews.com/2019/03/22/temuan-uang-di-ruang-menag-dikaitkan-denganjual-beli-jabatan-lukman-hakim-kasih-pengakuan?page=3
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1.Logo Coca-Cola Menghina umat Islam

Hoaks

Penjelasan:
Beberapa tahun yang lalu telah ramai diperbincangkan terkait isu logo coca-cola yang
diduga menghina umat muslim, pada tulisan coca-cola jika dibalik seperti tulisan Arab,
maka jika diperhatikan dengan teliti ternyata logo itu bertuliskan "La Muhammad, La
Makkah" yang artinya "Tidak Muhammad. Tidak Makkah"
Setelah ditelusuri lebih lanjut, perusahaan Coca-cola telah membantah isu tersebut,
mereka mengklarifikasi bahwa klaim ini tidak benar. sebuah komite khusus dari pihak
berwenang di Arab Saudi, dengan wakil-wakil dari Kementerian Urusan Islam ,
Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perdagangan , dibentuk untuk meninjau
rumor terhadap logo Coca-Cola. komite tersebut menetapkan bahwa TIDAK ADA DASAR
untuk tuduhan-tuduhan palsu tersebut, dan bahwa merek dagang Coca-Cola tidak
mengandung arti ataupun sesuatu yang bersifat memfitnah Islam.
Link Counter:
https://www.coca-colacompany.com/contact-us/coca-cola-rumors-facts?
fbclid=IwAR0U1bhTXxdWpRV6Kx524usYpw8VnEb88johEQfkpm5By4FozKMm0bAvlmk
http://www.egyptiancastle.com/community/express_it/believe/coke.htm?fbclid=IwAR3AAAgQg5zu5bE7uFmXUFsDhH3KkgdK-LIL3YLBDaJYGoSNC2dAW_rBLE
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/747575.stm?
fbclid=IwAR1vwIzsMdPCA5KCHFHgWDJnaU1hyG8KHYuuTaoukEC042YBZ4sLZalEuug
https://www.albawaba.com/news/egyptian-mufti-hits-rumors-anti-islamic-coke?
fbclid=IwAR3KtfKt5bUr1jKhngLEp-DX93d1J-RQVN2hwLhLP29jHgnQ5FPfI8tx824
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2. Ternyata Minum Kopi itu Berbahaya

Penjelasan:
Penjelasan : Sebuah postingan yang di unggah di platform Facebook oleh akun
""Machine Pellgudd"" dalam postingannya menyatakan ""TERNYATA MINUM KOPI ITU
BERBAHAYA SOB""
Faktanya, seperti dilansir dari lifestyle.kompas.com minum kopi itu tidak berbahaya,
bahkan minum kopi memberikan manfaat. Salah satu manfaat minum kopi yang
umumnya diketahui banyak orang adalah sebagai pengusir kantuk. Namun, bukan hanya
itu. Kopi mengandung ratusan senyawa bioaktif yang dapat menjaga kesehatan tubuh,
termasuk otak. Sebagian besar senyawa tersebut adalah antioksidan yang mampu
melawan kerusakan akibat radikal bebas dalam sel. Manfaat kopi lainnya seperti
menigkatkan fokus, mempertajam daya ingat, menurunkan resiko penyakit otak dan saraf.
dll
Link Counter:
https://lifestyle.kompas.com/read/2019/01/16/115301120/3-manfaat-minum-kopi-untukkesehatan-otak
https://doktersehat.com/manfaat-kopi-bagi-kesehatan-tubuh/
https://www.idntimes.com/food/dining-guide/yoshi/manfaat-minum-kopi-yang-mujarab/full
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/manfaat-minum-kopi-untuk-otak/
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3. Cara sholat NU cabang Kristen

Penjelasan:
Sebuah video yang tidak diketahui dengan jelas sumbernya merekam aktivitas
seorang laki-laki tengah melakukan sholat dengan gerakan yang tidak lazim sebagaimana
gerakan sholat umat islam. Sebuah akun membagikan video itu dengan dibubuhi narasi
NU cabang kristen.
Setelah ditelusuri tidak ditemukan sumber yang jelas terkait dengan video yang sudah
banyak beredar tersebut. Adapun tentu tidak benar alias hoaks jika itu dikatakan cara
sholatnya NU cabang kristen, mengingat NU sendiri menganut ideologi Islam
Ahlussunnah Waljamaah yang tentu tidak mengajarkan cara sholat sebagaimana
dilakukan oleh laki-laki dalam video tersebut dan NU sebagai Organisasi Islam secara
struktural maupun kultural tentu tidak memiliki cabang Kristen.
Link Counter:
http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama
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4. Foto penampakan tol Cisumdawu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang
memangkas dan menerobos bukit.

Penjelasan:
Akun dengan nama Emak-emak Cyber Army memposting sebuah foto dengan narasi
"Penampakan tol Cisumdawu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, 60 km, yang memangkas
dan menerobos bukit". Sebelumnya gambar tersebut diklaim sebagai jalanan yang ada di
India.
Setelah ditelusuri, ternyata klaim terhadap foto tersebut tidaklah benar. Gambar jalan
tol tersebut bukanlah di India maupun di Indonesia, melainkan jalan raya D400 MersinAntalya di Turki.
Link Counter:
https://www.facebook.com/CivilEngDis/photos/a.693884663990065/2039042029474315/?
type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=CT1g3JBzUhQ&fbclid=IwAR1qlmLK59Aq9sEw7vqXNzZD0XJs5f-2tBTR5Y8PiT_UnkK1z3uy-i8Hi4
https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-4457905/penampakan-terkini-tol-cisumdawu-yangmembelah-bukit/2?fbclid=IwAR0t7T2NNYZKvaczLsdAb63BgEQvagW3urjOXE9nIlbGNY1Bd966PQzxdI#detailfoto
https://www.altnews.in/highway-in-turkey-passed-off-as-mumbai-goa-national-highwaybuilt-by-modi-government/?fbclid=IwAR3iAA5p2HaGrCubTwVjSIGJe-GC_va_lJ0PVVBH51HwowavkvVcMOHYxY
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5. Mummy dari jasad Seorang "Manusia Kera"

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook telah menggungah sebuah foto dan mengklaim telah
ditemukan mumi dari jasad seorang manusia kera di sebelah makam Amenkhotep, salah
seorang raja dari Dinasty ke-18 rezim Firaun. Pengunggah juga menyertakan bantahan
mengenai teori evolusi dan menyatakan teori tersebut merupakan rekayasa. "Dari sini,
terbongkar sudah bahwa teori evolusi adalah antitesa yg direkayasa untuk menabrak
fakta dengan sangat keras...Bahwa sangat mungkin kejadian yang sebenarnya adalah,
bahwa MONYET YANG MAMPU BERPIKIR justru berasal dari BANI ISRAEL yang
Durhaka dan TERKUTUK.."
Faktanya gambar atau foto yang disertakan adalah mumi monyet asli(yang
sebenarnya) bukan orang berwujud monyet atau seorang "manusia kera". Mumi tersebut
pertama kali ditemukan oleh Theodore M. Davis dan kini disimpan di museum Kairo,
Mesir. Fakta lain adalah yang dimumikan pada budaya Mesir kuno tidak hanya manusia,
tapi juga ada beberapa jenis hewan, termasuk monyet, kucing dan lain-lain. Pengunggah
sengaja menggunakan disinformasi ini sebagai bukti kutukan yang disambungkan ke teori
evolusi untuk menggiring opini atau menghasut masyarakat. Faktanya foto tersebut
bukanlah kutukan dan bukan pula orang berwujud monyet.
Link Counter:
https://egypt-museum.com/post/178140740301/mummified-monkey?
fbclid=IwAR20QN5WzTieKLhygOotJOzr8t0s8kJb3kVkdKCp9gE3-4sGsfZ0hAhI6LA
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animal_mummy?
fbclid=IwAR09GN9hsFL71oq3f2HmY7IwZNt619mf5Db8kulLt8pQ3rm8NC3QovVWdeM
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6. Daftar no. WA janda di Pengadilan Agama Per-tanggal 12 Maret 2019

Penjelasan:
Telah tersebar pesan berantai di Whatsapp berisikan puluhan nomor yang disebut
milik janda. Pesan berantai tersebut mencatut nama Pengadilan Agama sebagai sumber
dari nomor-nomor janda tersebut, Ada 33 nama beserta nomor telepon yang tercatat
dalam pesan berantai itu. Identitas yang tertera hanya nama seperti Dini, Fitri beserta
nomor teleponnya. Dalam penutup pesan tersebut, tertera kalimat yang menyatakan
bahwa nomor-nomor tersebut bersumber dari Pengadilan Agama Garut.
Faktanya, hal tersebut telah dibantah dan di klarifikasi oleh pihak Pengadilan Agama
GArut.
Humas Pengadilan Agama Garut Dihya Wahyu mengklarifikasi perihal beredarnya
pesan yang menyatut nama Pengadilan Agama Garut. Menurutnya, tidak benar jika pesan
itu bersumber dari PA Garut. "Kami memastikan itu tidak bersumber dari kami. Kami tidak
pernah mengeluarkan apa pun tentang para pihak," ujar Dihya kepada wartawan di
kantornya, Jalan Suherman, Tarogong Kaler,(25/03/2019).
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4482282/heboh-puluhan-nomor-telepon-jandadi-garut-tersebar-via-wa
https://beritacenter.com/news-206072-wow-puluhan-nomor-telepon-janda-di-garuttersebar-lewat-pesan-berantai-di-wa.html
https://www.dara.co.id/nomor-whatsapp-puluhan-janda-tersebar-pengadilan-agama-itubukan-dari-kami.html
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7. "Prabowo mengeluarkan kalimat yang merendahkan kaum miskin
di Indonesia"

Penjelasan:
Akun dengan nama Ade Armando telah memposting sebuah foto hasil cuplikan dari
video pembicaraan Prabowo dengan mengubah kalimatnya menjadi “Orang Indonesia itu
Miskin, mereka akan memilih saya jika saya berikan beberapa karung beras” dan kalimat
sebenarnya adalah “elit Indonesia berfikir bisa membeli segala”
Perlu diketahui video tersebut diunggah oleh GerindraTV pada tanggal 28 November
2018, pada forum internasional yang diadakan oleh “The Economist” Prabowo Subianto
memaparkan visi dan misinya jika beliau dan Pak Sandiaga S. Uno terpilih pada Pemilu
Presiden 2019 mendatang. Beliau akan membentuk pemerintahan terdiri dari putra-putri
Indonesia yang cerdas, terbaik, berintegritas dan bebas korupsi. Dengan harapan dapat
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Grand Hyatt Singapura, 27 November 2018)”.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=1_30Oj6jNlI
https://events.economist.com/events-conferences/asia/the-world-in-singapore-2019/?
fbclid=IwAR2M2cVch0kuiL6TK6oD7HRvRwKMIuv4WRxgDPbh4gXoKiwDjlUMUOpOSw#speakers
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8. Kominfo akan tutup Media sosial pada masa tenang Pemilu 2019

Penjelasan:
Mendekati masa-masa puncak pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang beredar
kabar bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal menutup atau memblokir
media sosial selama 3 hari yaitu pada masa hari tenang jelang pilpres tanggal 14 hingga
16 april mendatang.
Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani
Pangerapan memberi bantahan, ia menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.
Samuel juga menambahkan pelarangan hanya dikenakan pada iklan kampanye di
medsos dan akun timses, relawan dan paslon yang berkampanye selama masa tenang.
Adapun, masyarakat tetap bisa berkomunikasi di medsos, bahkan bila membicarakan
preferensi politik sekalipun. Ia juga meralat isu soal penutupan medsos di masa tenang
kampanye. Menurutnya, hal itu tak mungkin dilakukan karena menghargai kebebasan
masyarakat. Ia menekankan, bahwa pemerintah menjunjung tinggi kebebasan
berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Pemerintah, kata dia, tak
bisa serta merta melarang suatu tema pembicaraan di medsos.
Link Counter:
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/poxb39409/kemenkominfo-bantahakan-blokir-medsos-pada-masa-tenang?
fbclid=IwAR0dyUjWJbUOAH6gnMnMhE4w2ByVBKcDjXMgleDxSG7IhBeB1y3YDFjGIik
https://www.wartaekonomi.co.id/read220986/hoax-kemenkominfo-akan-tutup-medsos-3hari.html
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9. Kemoterapi pada penderita Kanker memperpendek umur 4 kali lipat

Penjelasan:
Telah tersebar postingan yang berisi pernyataan Dr Hardin B Jones Ph.D Academy of
Medical Scienceang mengatakan bahwa hasil penelitiannya membuktikan pengobatan
pada penderita kanker akan memperpendek umur 4 kali lipat dibandingkan yang tidak
diobati sama sekali.
Faktanya itu merupakan pernyataan puluhan tahun yang lalu yaitu pada tahun 1956.
saat itu, ilmu kedokteran tentang kanker memang masih sangat primitif. berbeda dengan
sekarang yang sudah banyak penyakit kanker yang dapat disembuhkan dengan
pengobatan modern. Bahkan ketika pasien memutuskan untuk menjalani pengobatan
alternatif, pengobatan secara medis baik berupa kemoterapi, operasi maupun radioterapi
tetap tidak boleh ditinggalkan. karena kalau hanya mengandalkan alternatif itu kan belum
ada bukti ilmiahnya.
Link Counter:
https://www.telegraph.co.uk/technology/apple/8841347/Steve-Jobs-regretted-trying-tobeat-cancer-with-alternative-medicine-for-so-long.html
https://www.telegraph.co.uk/news/health/alternative-medicine/8711875/Who-we-gonnacall-Quackbuster.html#comment-293598961
https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1823777/benarkah-kanker-lebih-bisa-sembuh-jikatak-dikemoterapi-
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10. Dry Cleaning Dikaitkan dengan Kanker Darah Bu Ani SBY

Penjelasan:
Beredar pesan broadcast di sosial media tetang waspada terhadap pakaian atau
barang-barang yang dicuci dengan metode dry cleaning dan pesan tersebut menyebutkan
Bu Ani sebagai contoh. dalam pesan tersebut dijelaskan jangan memakai pakaian yang
dibuka dari plastik dry clean. jika ingin dipakai maka plastik tersebut harus sudah dibuka
lebih dulu dan didiamkan selama semalam agar sisa-sisa dari zat kimia dari dry clean
menguap. karena bahan cairan yang dipakai untuk dry clean adalah bahan kimia keras
yang dapat menyebabkan kanker darah.
Aadapun faktanya, dry cleaning adalah teknik mencuci kering menggunakan bahan
kimia yang disebut tetrakloroetilen atau perkloroetilen. Tetrakloroetilen diklasifikasikan
oleh banyak organisasi kesehatan, terutama International Agency for Research on Cancer
(IARC) dan Environment Protection Agency (EPA) sebagai senyawa racun. Dilansir dari
detikhealth.com orang yang secara terus menerus berpapasan dengan bahan kimia
tersebut menimbulkan resiko kanker. Namun lebih jauh dijelaskan oleh EPA resiko
kesehatan dari paparan bahan kimia tersebut bukan dari memakai pakaian atau barang
yang dicuci melalu metode dryclean, akan tetapi lebih karena paparan langsung melalui
udara dalam jumlah besar diwaktu yang singkat. sehingga para pekerja drycleaning dan
orang yang tinggal dekat dengan toko tersebut yang memiliki resiko lebih tinggi. terutama
jika terpapar dalam jangka waktu yang lama.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4483912/viral-dry-cleaning-dikaitkan-dengankanker-darah-bu-ani-sby-benarkah
https://intisari.grid.id/read/031636014/ani-yudhoyono-idap-kanker-darah-teknik-drycleaning-ternyata-bisa-jadi-pemicu-kanker-darah-pakaian-dan-sepatu-sarananya?
page=all
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11. Timor Leste Mau Kembali Bergabung Dengan Indonesia

Penjelasan:
Sebuah berita online mengabarkan mengenai Timor Leste yang akan bergabung lagi
dengan Indonesia.
Berita tersebut berisi tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Timor Leste. Dalam berita itu
Perdana Menteri Xanana Gusmao mengatakan jika sebaiknya negara Timor Leste harus
bergabung kembali dengan Indonesia karena bisa mensejahterakan negara tersebut.
Setelah ditelusuri portal berita online yang mengangkat kabar tersebut bukanlah
media yang kredibel dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Foto yang terdapat pada berita
tersebut merupakan foto yang diambil dari media online Antara untuk berita berjudul
Kunjungan PM Timor Leste https://www.antaranews.com/foto/88526/kunjungan-pm-timorleste. Mengenai Isu tersebut pihak Pemerintah Timor Leste. Wakil Menteri Luar Negeri
dan Kerja Sama Timor Leste kala itu, Constancio Pinto sudah mengklarifikasi, ia
menyatakan bahwa tidak ada pernyataan Timor Leste ingin bergabung kembali dengan
Indonesia. Adapun yang sebenarnya terjadi adalah Presiden Jokowi melakukan
pertemuan bilateral dengan Presiden Timor Leste, Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri
Timor Leste Maria De Araujo. Sehingga saat kunjungan itu, bukan Xanana Gusmao yang
menjadi perdana menteri. Sebab jabatan Xanana sebagai PM telah berakhir pada 2015.
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2014/10/09/174005/ini-kata-jokowi-soal-kabar-timor-lestemau-kembali-ke-nkri
https://cekfakta.tempo.co/fakta/74/fakta-atau-hoaxbenarkah-timor-leste-akan-bergabunglagi-ke-indonesia
https://nasional.sindonews.com/read/910056/12/timor-leste-bantah-ingin-kembali-ke-ri1412874263
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12. Anjuran Minum Air Putih 8 Gelas Perhari

Penjelasan:
Selama ini kita sering mendengar anjuran untuk mengkonsumsi air putih 8 gelas
perhari.
faktanya ahli kesehatan mengatakan tubuh setiap orang memiliki mekanisme berbeda.
Karena itu, setiap orang bisa saja membutuhkan air kurang dari delapan gelas atau lebih
dalam sehari. Mereka menyatakan minum air putih secara berlebihan atau tidak sesuai
dengan kebutuhan tubuh malah akan membuat air sulit untuk ditelan dan membuat tubuh
bekerja ekstra untuk menyerap air tersebut.
Link Counter:
https://sains.kompas.com/read/2018/01/08/210600823/anjuran-minum-8-gelas-tiap-hariternyata-salah-bagaimana-seharusnya
https://tekno.tempo.co/read/1068582/minum-air-harus-8-gelas-per-hari-mitos-ataufakta/full&view=ok
https://www.liputan6.com/health/read/2429309/ahli-ginjal-minum-air-putih-sewajarnya-takharus-8-gelas-sehari
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Laporan Isu Hoaks 27 Maret 2019
1. Galeri pemenang undian lazada

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi pemenang undian Lazada yang cukup membuat keresahan
dikalangan masyarakat. Informasi undian tersebut bernarasi : "Disampaikan Kepada
Saudara(i) yang beruntung mendapatkan Pesan Atau Informasi Undian LAZADA disertai
CODE PIN PEMENANG, dan mencantumkan alamat Situs Resmi LAZADA yang terterah di
bawah ini:
www.lazada2019.cf Berarti SAH selaku pemenang hadiah langsung dari LAZADA.
SELAMAT !!! Kepada Pemenang Undian GEBYAR LAZADA, Silahkan Anda Cocokkan KODE
PIN PEMENANG Yang Anda Terimah melalui VIA SMS atau Pesan Singkat Dari LAZADA
Dengan Hadiah Yang Terterah Di Bawah ini"
Faktanya informasi undian Lazada tersebut adalah kabar bohong yang bertujuan untuk
mengelabui masyarakat. Salah satunya adalah alamat website yang tertulis adalah
http://www.lazada2019.cf/
Sementara website resmi milik Lazada beralamatkan
https://www.lazada.co.id. Selain itu terdapat foto laki - laki yang diklaim sebagai Marketing
Office bernama Drs.Agus Susilo.Ms,i. Faktanya foto tersebut adalah foto Darwin Silalahi yang
merupakan CEO Shell Indonesia.
Melansir dari kabartangsel.com belakangan diketahui bahwa apa yang terdapat di
dalam website dan pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Melalui Kabid Humas Polda
Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono ditegaskan bahwa apa yang tersebar di kalangan
masyarakat mengenai Galeri Pemenang Undian Lazada adalah palsu
Link Counter :
https://kabartangsel.com/waspada-galeri-pemenang-undian-lazada-dipastikan-hoax/?
fbclid=IwAR38yq8YEnW8LdXANqScpaLU3hJor2Uuw0UWKd_TMBvvKq6C0Rm7DDgSQzo
https://www.lazada.co.id/lazada-anniversary/?
fbclid=IwAR1pcywYLGiLCocCeLMI1ctDsylEsy8-Vf0dsD20PiJwZbMWZcMYL9eDB7I
https://www.jakartajive.com/2007/08/darwin-silalahi-aiming-to-become/?
fbclid=IwAR1xjJwCCUMOtxtkI4s9dfjiIDZIC8Wn7e1tZvpTU_DmqP2M54Ag11mkF_E
http://www.lazada2019.cf/?fbclid=IwAR02JGNl0mE9nKXXOYlewttRVjwI5z8tIorZFQenx4lC40Ru3LIpR7y7EE
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2. Cara Sholat Jokowi Salah

Penjelasan :
Beredar foto yang diklaim sebagai cara sholat Jokowi.
Faktanya foto tersebut sudah disunting dari foto asli. Foto asli diambil ketika Presiden
menghadiri sholat Jumat dalam Aksi Damai 212 pada tanggal 2 Desember 2016. Foto
tersebut bersumber dari Biro Pers Sekretariat Presiden. Aldinshah Vijayabwana (relawan
MAFINDO) menghubungi Agus Suparto, fotografer Presiden Joko Widodo, Beliau
menjelaskan bahwa foto tersebut adalah suntingan. Agus menerangkan bahwa posisi kancing
baju Jokowi dalam foto yang diklaim sebagai cara sholat Jokowi yang salah menunjukkan
bahwa kancing baju terletak di sebelah kiri, lalu dimasukkan ke sebelah kanan baju. Pada foto
asli, diperlihatkan bahwa kancing baju terletak di sebelah kiri lalu dimasukkan ke lubang yang
ada di sebelah kanan baju, yang mana ini adalah standar umum baju pria.
Link Counter :
https://www.facebook.com/ISPresiden/posts/1827087540902410
http://solo.tribunnews.com/2016/12/02/foto-foto-presiden-jokowi-di-aksi-damai-212-bikin-harusenyum-lebar-hingga-usahanya-naik-panggung
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3. Pesawat PAF menciptakan formasi yang indah bertuliskan Allah di langit

Penjelasan :
Telah beredar sebuah artikel dari media luar negeri yang memberitakan Pesawat PAF
Pakistan melakukan akrobatik bertuliskan lafadz Allah.
Faktanya adalah foto dalam artikel tersebut bukanlah pesawat PAF dari Pakistan
melainkan pesawat Tim Jupiter dari Indonesia pada acara Jogja International Air Show Jogja
pada 3 Mei 2017.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3490411/tni-au-manuver-tim-jupiter-tak-disengaja-mungkinkebesaran-allah?fbclid=IwAR3glwvCgyQMcm1sEPShd7IFfHlUts23FCKrv_ie5DB0p2TJmbu3JdyRS4
https://www.viva.co.id/berita/nasional/911804-heboh-manuver-udara-bentuk-lafaz-allah-inikata-tni-au
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4. SIM A milik WNA asing

Penjelasan :
Beredar dimedia sosial adanya SIM A warga negara asing yang dikeluarkan oleh Sat
Lantas Polres Konawe Sulawesi Tenggara.
Faktanya berita tersebut tidak benar dan ditanggapi oleh Tim Multimedia Polda Sultra.
Bahwasanya SIM tersebut tidak terdaftar di sistem.
Link Counter :
https://koransultra.com/2019/03/26/beredar-sim-a-milik-wna-tim-multimedia-polda-sultrasebut-hoax/?fbclid=IwAR22z9JwHrd-_N8Cs1DdCr6-UWNgMEPGNS59iBcZj6GarbMHaAT_9vEyCc
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5. Sebuah Masjid Di Solo Dibobol Orang Alquran Diobrak Abrik

Penjelasan :
Sebuah berita di media sosial melalui facebook mengabarkan Sebuah Masjid di Solo
dibobol orang , Al Quran diobrak abrik dan dirobek. tempat mukena juga diberantakin.
padahal biasanya kalau jam segitu masjid masih terkunci.
faktanya setelah ditelusuri bahwa berita tersebut tidak benar.Pelaku disebut mengacakacak qur’an, peralatan sholat, buku-buku lain, bahkan menyobek Al Qur’an. Kejadian ini
disebut terjadi di Masjid Muhajirin yang beralamat di Jalan Malabar, Mojosongo, Solo pada
hari Sabtu, 2 Februari 2019 kemarin. Menurut artikel tersebut, kejadian ini sudah dilaporkan
kepada pihak berwajib, dimana pada Sabtu 2 Februari 2019 malam, petugas dari Babinsa
dan Polsek setempat telah datang untuk mencari keterangan.Namun melalui akun
@multimedia.humaspolri, kabar mengenai pembobolan masjid dan perusakan Al Qur’an
tersebut telah dinyatakan sebagai hoaks atau kabar palsu oleh pihak kepolisian. Tidak ada
pengrusakan ataupun penyobekan Al-Qur’an yang dilakukan oleh seseorang yang tidak
dikenal. Kejadian tersebut bermula dari anak-anak yang tengah bermain di dalam masjid.
Adapun pembobolan masjid sama sekali tidak benar dikarenakan masjid tersebut sama sekali
tidak pernah terkunci.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/BtapiBvH0PQ/?
utm_source=ig_share_sheet&igshid=1qt6rdtvc2tbs
https://stophoax.id/blog/post/hoaks-sebuah-masjid-di-solo-dibobol-orang-al-qur-diobrak-abrikdan-dirobek
https://www.instagram.com/multimedia.humaspolri/
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6. Pesan KH Ahmad Dahlan 1 Abad Yang Lalu Akibat Bencana Alam

Penjelasan :
Sebuah berita di media sosial melalui postingan facebook dan artikel lain mengabarkan
Sebuah Pesan KH Ahmad Dahlan 1 Abad Yang Lalu."Perhatikanlah alam dan bangsamu, jika
disuatu bangsa yang beriman, mereka mengaku sebagai pemimpin yang baik, namun jika
terjadi kerusakan akibat bencana alam yang berturut-turut, maka itu pertanda rusak pemimpin
mu. Jika rusak pemimpin mu maka rusaklah tatanan masyarakat mu, mereka saling
memfitnah, saling menghujat, saling mencela tak bisa terhindarkan, di saat itu Allah memberi
peringatan bagimu dengan berupa musibah yang tiada henti."
Faktanya setelah ditelusuri bahwa berita tersebut tidak benar.Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid, Prof Yunahar Ilyas, menegaskan pernyataan itu
belum terverifikasi keluar dari mulut Kiai Ahmad Dahlan. Yunahar berpendapat, sepanjang
pengetahuannya, belum ada tafsiran langsung yang mengaitkan bencana alam, seperti
tsunami atau gempa bumi, dengan seorang pemimpin yang rusak. Sebuah hadis riwayat
Bukhari, dikutip Yunahar, soal kerusakan yang dikaitkan dengan kualitas pemimpin. Dalam
hadis tersebut, Nabi Muhammad menyatakan, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja
terjadinya kehancuran. Tetapi kehancuran yang dimaksud di sini adalah dalam artian luas.
Tidak secara spesifik menyatakan bencana alam. Kerusakan atau kekacauan di semua
bidang, menurut sunnatullah, terjadi ketika sesuatu tidak sebagaimana mestinya prinsip
keharmonisan semesta.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4257330/penjelasan-muhammadiyah-soal-viral-ahmaddahlan-pemimpin-dan-bencana
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181012112013-20-337918/muhammadiyahtelusuri-pesan-kh-ahmad-dahlan-soal-bencana-alam
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7. Nomor telpon anggota Densus 88

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Platform Whatsapp yang di daur ulang kembali yang
berisi "Ada informasi sekecil apapun tentang teroris, lapor ke Densus 88, peran kita penting
sekali. Simpan no ini, suatu hari siapa tahu kita perlu. Lapor ke Densus 88: 0812 1298686
0811 680 9090 0811 216 7777 Sebarkan seluas-luasnya ke group Anda".
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal
menegaskan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks saat dihubungi Kompas.com,
Kamis (17/5/2018). M Iqbal menegaskan jika masyarakat mendapatkan informasi atau hal
mencurigakan terkait terorisme bisa langsung melapor ke kantor kepolisian terdekat.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/17/14014481/pesan-berantai-nomor-telepondensus-88-hoaks
http://medan.tribunnews.com/2018/05/17/jangan-mudah-percaya-ini-hoax-pesan-berantainomor-telepon-densus-88-anti-teror-soal-pengaduan
http://jambi.tribunnews.com/2018/05/17/beredar-nomor-telepon-densus-88-hoaks-atau-f
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8. Harga BBM Pertamina Naik

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan broadcast yang telah di didaur ulang di Platform Whatsap yang berisi
informasi bahwa malam ini jam 24:00 harga BBM naik Premium Rp 9500,Pertalite Rp
11.000,Pertamax Rp 14.000,Bio Solar Rp 8250,dan Dexlite Rp 13000. Pesan berantai tersebut
juga pernah beredar pada tahun 2018
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito langsung
menanggapi hal tersebut dan mengatakan kabar tersebut sama sekali tidak benar karena tidak
ada kenaikan tarif BBM seperti kabar yang tersebar tersebut. Adiatma Sardjito menjelaskan
kabar tersebut sudah lama tersebar di media sosial ataupun pesan broadcsast.
Adiatma menjelaskam Selaku Badan Usaha, Pertamina akan melaporkan setiap perubahan
harga BBM kepada Pemerintah dan Menteri ESDM, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 34 tahun 2018 tentang perhitungan harga jual eceran BBM. "Pertamina patuh pada
aturan Pemerintah bahwa setiap penyesuaian harga harus dilaporkan dahulu," jelas Adiatma.
Pertamina mengatakan bahwa pihaknya mampu untuk terus menjaga penyediaan dan melayani
kebutuhan BBM di masyarakat.

Link Counter :
http://belitung.tribunnews.com/2018/09/08/bbm-dikabarkan-naik-pesan-berantai-pun-beredar-ptpertamina-langsung-umumkan-ini
http://batam.tribunnews.com/2018/09/10/pertamina-beri-penjelasan-soal-beredarnya-pesanberantai-harga-bbm-akan-naik-di-media-sosial
https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/09/05/94590/beredar-pesan-berantai-bbm-naikspbu-terpantau-normal
https://economy.okezone.com/read/2018/09/07/320/1947516/harga-premium-naik-jadi-rp9-500pertamina-itu-hoax
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9. Koneksi Internet GRATIS 20 GB

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai dimedia sosial berisikan penawaran kuota internet gratis
sebesar 20GB.
Faktanya, Setelah diklarifikasi kepada beberapa penyedia layanan provider di Indonesia,
isi pesan tersebut tidak benar. General Manager External Communications Telkomsel Denny
Abidini mengatakan, segala promosi yang berhubungan dengan produk dan layanan, operator
seluler selalu menggunakan kanal resmi perusahaan. "Dalam menyampaikan informasi untuk
pelanggan baik mengenai program, layanan, produk, ataupun promosi berhadiah, Telkomsel
selalu menggunakan kanal resmi perusahaan seperti situs www.telkomsel.com, aplikasi
myTelkomsel, dan aplikasi TCASH Wallet," ungkap Denny kepada KompasTekno melalui pesan
singkat, Senin (30/7/2018).
Sementara itu, Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto juga
mengatakan hal yang sama. Ia mengimbau para pelanggan untuk mengabaikan jika menerima
pesan seperti itu agar tak terjebak pishing. "XL Axiata tidak ada penawaran gratis atau
keterkaitan tertentu dengan link tersebut. Jadi kami menghimbau untuk diabaikan saja," ungkap
Henry kepada KompasTekno lewat pesan singkat. Trik penipuan dengan modus phising ini
sejatinya dapat dihentikan dengan tidak menyebarluaskan link atau tautan kepada pengguna
lain.
Jadi, jika Anda mendapat pesan berantai semacam ini, kroscek terlebih dahulu apakah isi
pesan tersebut benar atau tidak. Jika dalam pesan tersebut terdapat link yang mencurigakan,
sebaiknya Anda tidak mengklik dan menyebarluaskannya.

Link Counter :
https://tekno.kompas.com/read/2018/08/01/09311827/hoaks-pesan-berantai-internet-gratis-20gb
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1058960-beredar-pesan-berantai-kuota-gratis-20gb-diwhatsapp-itu-hoax
http://aceh.tribunnews.com/2018/07/31/tawaran-internet-gratis-20-gbtersebar-luas-begini-penjelasan-resmi-operator
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10. Cina akan Menyerang Indonesia, Jika Indonesia Ikut Campur Soal Muslim Uighur Hoaks

Penjelasan :
Cut Aisya Nursiah Abubakar mengunggah foto pada akun facebooknya didalam foto
tersebut seakan-akan tangkapan layar dari media kompas info berjudul “Cina akan Menyerang
Indonesia, Jika Indonesia Ikut Campur Soal Muslim Uighur”. Cut Aisyah ini mengunggah foto
tersebut setelah pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memberikan pidato pada
Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Senin (17/12) terkait
penindasan terhadap muslim Uighur di China dan JK mengatakan "Kita semua menolak atau
mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia,".
Pada faktanya media kompas tidak pernah menerbitkan berita berjudul “Cina akan
Menyerang Indonesia, Jika Indonesia Ikut Campur Soal Muslim Uighur” pada 18 Desember
2018 dan Tagline kompas “Amanat Hati Nurani Rakyat” tidak berwarna merah tetapi pada
website aslinya berwarna biru. Dengan demikian berita itu dipastikan tidak benar.

Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/92/fakta-atau-hoax-benarkah-cina-akan-menyerang-indonesiajika-ikut-campur-soal-muslim-uighur
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/12/17/pjvc7x382-jk-tolak-penindasan-hamterhadap-muslim-uighur
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11. "KTP Bodong Itu Nyata! KTP Ganda Itu Nyata!..."

Hoaks

Penjelasan :
Isu e-KTP palsu maupun e-KTP ganda sebenarnya merupakan isu lama yang sering dan
sengaja diangkat lagi, disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Motifnya
antara lain membentuk oipini negatif dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat
mengingat tahun 2019 ini merupakan tahun politik .
Telah beredar sebuah video yang memperlihatkan adanya KTP ganda. Video tersebut
menampilkan foto orang yang sama pada tiga KTP berbeda dengan identitas yang berbedabeda pula. Oleh karenanya isu KTP palsu dan KTP ganda yang beredar selama ini diklaim
benar benar ada. "KTP Bodong KTP Ganda ternyata benar-benar ada silakan lakukan
pengecekan seperti video berikut di bawah : Kawan dan Saudara sekalian saya kira ini sudah
pada tahap yang sangat membahayakan Kedaulatan negara ? Mengapa Rezim ini tega
melakukan ini semua ? apa maunya mereka #2019GantiPresiden".
Faktanya foto KTP yang digunakan oleh pembuat video tersebut adalah rekayasa (hasil
suntingan) dari foto lama saat isu ini diangkat menjelang Pilkada DKI pada 15 Februari 2017
lalu. Saat itu Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno, mengklaim bahwa tidak
benar ada KTP ganda, seperti yang beredar di media sosial Facebook. Dia mengaku sudah
mengecek langsung ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Itu tiga orang
yang berbeda, dan dipalsukan dengan foto orang yang sama. Saya bisa menjawab ini karena
sudah dicek di Dinas Kependudukan," ujar Sumarno saat dihubungi Tempo, pada hari Sabtu 4
Februari 2017 lalu. Pernyataan serupa datang dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang
memastikan foto tersebut adalah palsu.

Link Counter :
https://pilkada.tempo.co/read/843068/beredar-tiga-ktp-ganda-di-facebook-ini-kata-ketua-kpudki/full&view=ok
https://news.detik.com/berita/3413938/mendagri-pastikan-foto-ktp-ganda-terkait-pilkada-palsu
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12. Foto Kader Perempuan PKS Menggunakan Atribut #2019TAMBAHISTRI

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar foto sekelompok ibu-ibu tengah berkampanye untuk Partai Keadilan Sejahtera
(PKS). Salah satu ibu yang ada dalam foto tersebut terlihat menggunakan atribut yang
bertuliskan #2019TAMBAHISTRI.
Faktanya foto tersebut merupakan hasil suntingan dari foto yang diambil dari situs
antarafoto.com berjudul SOSIALISASI PEMILU PKS. Pada foto asli ditemukan pula keterangan
tambahan seperti; "Kader dan simpatisan PKS Kota Bogor mengikuti sosialisasi Pemilihan
Umum (Pemilu) 2019 di jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat pada 20 Januari 2019..." Foto
asli tersebut sudah digunakan oleh beberapa media lainnya, seperti pikiran-rakyat.com dan
alinea.id sebagai foto ilustrasi pemberitaan terkait PKS.

Link Counter :
https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1547964615/sosialisasi-pemilu-pks
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/02/08/optimistis-pks-sebut-elektabilitasprabowo-sandiaga-uno-kuasai-jabar
https://www.alinea.id/politik/tambahan-suara-pa-212-ke-pks-dinilai-tidak-signifikan-b1Xbi9h7r
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13. Indonesia ditinggalkan oleh saudara-saudara negara muslim dunia

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan tentang Indonesia yang tidak masuk kedaam koalisi militer yang
dibentuk Arab saudi untuk memerangi terorisme dengan narasi. Dalam postingan tersebut
Indonesia ditinggal oleh negara-negara muslim karena Indonesia saat ini dianggap merapat ke
komunis China dengan semua strategi bisnis dan politik ala komunis China.
Berita tersebut sebenarnya adalah isu lama, info soal Islamic Miltary Alliance yang ramai
diperbincangkan oleh dunia Internasional saat Arab Saudi membuat pengumuman soal
pembentukan aliansi tersebut. Dilansir dari Tempo.com Ryamizard Ryacudu sebagai Mentri
Pertahanan menjelaskan alasan mengapa Indonesia tak bisa bergabung dengan koalisi milter yang
dibentuk Arab Saudi untuk terorisme, Indonesia tidak ikut aliansi tersebut bukan karena
kerjasama dengan China melainkan karena dalam Hubungan Internasional Indonesia menganut
Bebas aktif yang bila mengikuti Koalisi Militer akan melanggar Undang-Undang Indonesia jelas
Ryamizard Ryacudu.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/757823/ini-alasan-indonesia-tak-ikut-koalisi-militer-bentukan-arab
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151216112152-106-98560/ri-tunggu-penjelasansoal-aliansi-militer-34-negara-islam?
fbclid=IwAR2_dH4BbJYVcE5z0fwq3B5sR0ELvH93DwLeCLS0tdfTrbrd1pkyNl-v7Pc
https://news.detik.com/internasional/3096214/arab-saudi-umumkan-koalisi-militer-islam-34negara-melawan-terorisme?fbclid=IwAR2HxvHgeHph9M7EibtAB_lmH6BYq5pewZWV9_obM5k0-T1QH3DjjSt5eA
https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/12/16/nzg3l0377tunisia-dan-yordania-sayangkan-indonesia-tak-masuk-koalisi-militer-islam
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14. TKI harus bayar untuk ikut pemilu

Hoaks

Penjelasan :
Warga Negara Indonesia di Singapura dibuat kaget oleh pesan berantai WhatsApp
mengenai Pemilu 2019. Pesan berantai itu menyebut Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di
Singapura harus membayar 30 dollar Singapura (sekitar Rp 312.000) ke Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) Singapura sebagai persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
Pesan berantai yang sama juga menyebutkan, ada SMS menyatakan jika TKI keberatan
membayar, mereka diberi opsi mencoblos dengan proxy melalui pegawai KBRI yang akan
menyalurkan hak konstitusional mereka pada hari pemungutan suara.
Pada 23 Februari 2019 ketika pesan berantai itu sampai ke Ngurah, petinggi KBRI
Singapura dengan sigap menggelar rapat darurat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
Singapura untuk menyelesaikan hoaks yang sudah beredar. KBRI Singapura kemudian merilis
pernyataan melalui laman Facebook bahwa proses pendaftaran pemilu gratis tanpa dipungut
biaya apapun. KBRI Singapura sendiri telah menggelar investigasi internal untuk
mengidentifikasi siapa penyebar hoaks yang memicu kebingungan ini.
Link Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2019/03/05/22104411/muncul-pesan-berantai-tki-harusbayar-untuk-ikut-pemilu-ini-komentar
http://jabar.tribunnews.com/2019/03/05/beredar-pesan-berantai-tki-harus-bayar-untuk-ikutpemilu-begini-tanggapan-kbri-singapura?page=3&fbclid=IwAR03DS1VobbWSuVzFf6lgE77VNHo16rYAmEJqKPpMf9ZrCMtN%E2%80%A6
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15. Cerita Inspiratif Thomas Alva Edison

Hoaks

Penjelasan :
Mungkin kita semua sudah pernah menerima cerita ini dari sosial media. cerita mengenai
ibunya Thomas Alva Edison yang mendapatkan surat dari gurunya Thomas waktu kecil.
kemudian ibunya membacakan isi surat didepan thomas :" Putra anda seorang jenius, sekolah ini
terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. agar
anda mendidiknya sendiri". padahal isi yang sesungguhnya adalah " putra anda seorang anak
yang bodoh, kami tidak mengizinkan anak anda bersekolah lagi".
Namun faktanya cerita tersebut tidaklah benar adanya menurut salah satu artikel
menyatakan bahwa memang benar thomas dikeluarkan dari sekolahnya, namun bukan karena dia
bodoh seperti yang diceritakan dalam kisah tersebut.melainkan Thomas Sebagai penderita
diseleksia, memang sulit beradaptasi dengan situasi belajar yang statis. Thomas tau kalo di
sekolah dia dijuluki addled oleh gurunya dan ibunya gak pernah menyembunyikan isi surat
kepada Thomas.
Link Counter :
https://www.truthorfiction.com/after-a-schoolteacher-called-thomas-edison-addled-his-heroicmother-stepped-in/?
fbclid=IwAR07yKcgKfYo2X8HmVP7qwhtc4d9HBgh1QAQSIq8pWBRg3DAzOfun8nEsJ4
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Hoaks
16. Isu ada tiket masuk berbayar pada saat Kampanye Jokowi di Kalsel

Penjelasan :
Di tengah persiapan kampanye Jokowi di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 17 Mei
2019 Lalu, muncul isu yang menyebutkan bahwa kampanye tersebut memberlakukan tiket
berbayar.
Merespon isu tersebut,Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Mardani H
Maming memastikan informasi yang menyebut untuk masuk ke lokasi kampanye Jokowi
memakai tiket berbayar adalah hoax. Mereka memastikan bahwa kampanye akbar yang
dihadiri pak Jokowi itu gratis. Adapun tiket yang dimaksudkan adalah semacam kupon untuk
mengambil minum dan roti secara gratis.
Link Counter :
https://klikkalsel.com/ada-tiket-masuk-kampanye-jokowi-mardani-h-maming-itu-hoax/
https://kalsel.antaranews.com/berita/90297/mardani-kampanye-jokowi-gratis-soal-tiketmasuk-tidak-benar
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Hoaks
17. Detiknews.com beritakan Developer PUBG Naikan Pajak 20% KOMINFO Resmi
Batalkan Pemblokiran Pada 30 Maret 2019

Penjelasan :
Beredar foto di sosial media facebook yang mengunggah hasil tangkapan layar pada
portal berita detiknews.com yang berisi tentang KOMINFO resmi membatalkan pemblokiran
game PUBG karena Developer PUBG menaikkan pajak 20%.
Setelah ditelusuri, berita tersebut tidak pernah di publikasikan oleh detiknews.com.
Adapun hasil tangkapan layar tersebut merupakan hasil editan. Foto tersebut Hasil editan dari
berita yang asli yang telah dipublikasikan oleh detiknews.com yang berjudul "Fatwa Haram
PUBG, Peneliti: Game Bukan Penyebab Utama Kekerasan." yang di posting pada Hari
Selasa, 26 Maret pada pukul 14:32 WIB.
Link Counter :
https://news.detik.com/dw/d-4483984/fatwa-haram-pubg-peneliti-game-bukan-penyebabutama-kekerasan?_ga=2.131207622.855927512.1553580983-1284897613.1553580983
https://news.detik.com/
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Laporan Isu Hoaks 28 Maret 2019

1. Pesan Berantai yang Mencatut Nama Gus Sholah Disertai Tulisan Umat Islam
Hukumnya Haram Pilih Jokowi

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang memberikan informasi mengenai pernyataan
K.H Salahuddin Wahid atau biasa dipanggil dengan Gus Sholah dalam Berita eramuslim.com yang
berjudul :KH. Salahuddin Wahid: Struktur NU Tak Boleh Instruksikan Pilih Jokowi-Ma’ruf. Pesan
berantai tersebut terdapat caption “UMAT ISLAM HUKUMNYA HARAM PILIH JOKOWI”.
Setelah ditelusuri, link berita yang dicantumkan dalam pesan berantai tersebut adalah benar
adanya, namun caption yang digunakan salah. Berita dalam situs eramuslim.com memang benar,
namun caption yang menyebutkan “UMAT ISLAM HUKUMNYA HARAM PILIH JOKOWI” ini
menyesatkan dan sudah di klarifikasi oleh akun Twitter @tebuirengonline sebagai pihak Pesantren
Tebuireng yang merupakan pesantren asuhan dari Gus Sholah.

Link Counter :
https://twitter.com/tebuirengonline/status/1110557521347907585
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/862387247427145/
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2. SAPI MENANGIS PELUK PEMIKNYA SEBELUM DISEMBELIH

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang menyajikan sebuah informasi
mengenai foto seekor sapi yang menangis dan memeluk pemiliknya sebelum disembelih dan foto
daging sapi tersebut membentuk lafaz Allah.
Setelah ditelusuri, ternyata foto yang disajikan dalam postingan tersebut tidak ada hubungannya.
Foto saat sapi mengeluarkan air mata dan foto sedang memeluk pemiliknya disunting dari internet dan
salah satunya terdapat pada laman situs brilio.net yang memberitakan mengenai "potret kasih sayang
sapi kepada majikannya pada 7 Agustus 2017 lalu, sedangkan foto mengenai daging sapi yang
membentuk lafaz Allah disunting dari internet dan media sosial, salah satunya diberitakan pada laman
situs bangka.tribunnews.com dengan judul berita "Heboh Daging Berlafaz Allah, Fotonya Tersebar.
Padahal Ini yang Terjadi Sebenarnya", dalam berita ini disebutkan alasan mengapa terdapat daging
yang membentuk lafaz Allah. Menurut penjelasan beberapa orang, daging hewan kurban terutama sapi
di bagian tertentu memang sering ditemukan yang menyerupai lafadz Allah. Bagian daging sapi yang
dimaksud disebut Sengkel atau Shank."Sengkel berasal dari bagian depan atas kaki sapi. Biasanya
digunakan sebagai bahan dasar sup, soto dan bakso urat.". Menurut penjelasan netizen bagian
sengkel ini memang sering ditemukan berbentuk lafadz Allah. Sehingga, sebenarnya tidak ada yang
aneh dari bentuk tersebut. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan menyikapi temuan daging berlafadz Allah
tersebut.

Link Counter :
http://bangka.tribunnews.com/2017/09/03/heboh-daging-berlafaz-allah-fotonya-tersebar-padahal-iniyang-terjadi-sebenarnya?page=all
https://www.brilio.net/wow/potret-kasih-sayang-sapi-kurban-kepada-majikannya-ini-viral-1708060.html#
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3. Dari Polisi Modus Anak kecil DiJalanan Adalah Penjahat untuk Merampok,
Memperkosa & Menculik

Hoaks

Penjelasan :
Beredar foto di sosial media facebook yang mengunggah pesan "Dari Polisi: sampaikan pesan ini
kepada keluarga dan kawan-kawan anda!!Pesan ini ditujukan kepada setiap pria dan wanita yg
bepergian sendirian ke kampus,tempat kerja atau kemana saja. Jika kalian menemukan anak kecil
menangis di jalan dengan menunjukkan sebuah alamat dan memintamu untuk mengantarnya ke
alamat tersebut, bawalah anak itu ke kantor POLISI dan jangan bawa anak itu ke alamat tersebut!! Ini
adalah Modus baru PENJAHAT untuk MERAMPOK, MEMPERKOSA & MENCULIK.Mohon
Informasikan ke semua kawan-kawan.Jangan ragu untuk membagikan pesan ini kepada yang
lainnya.Pesan ini bisa membantu menyelamatkan wanita dan orang yang penting dalam hidup
anda........karena sudah banyak korban.Jadi biarkan POLRI yang mengantarkan anak itu ke alamat
tersebut..AYO dicopy Paste dan sebarkan..sbc jangan di abaikan bagitu saja
mereka menyebar dibeberapa titik daerah yang sudah tergambarkan suasananya oleh para
pembegal.Bisa saja ada di Daerah kita.
ini foto korban modus baru penjahat!
Hati-hati dan Waspada Saudara-saudaraku!".
Setelah ditelusuri, berita tersebut tidak Benar. Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri
langsung memberikan label hoax pada informasi itu. Melalui akun Twitter @PolriMultimedia, mereka
meminta masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. ”Kami tidak
pernah mengeluarkan imbauan terkait modus baru penjahat untuk melakukan perampokan,
pemerkosaan, dan penculikan,” tulis Biro Multimedia.Polri tak pernah merilis informasi seperti itu
Namun, lanjut Rikwanto, meskipun pihak ke polisian belum menerima laporan terkait modus baru yang
disampaikan dalam pesan singkat tersebut, tapi saran yang dianjurkan bisa juga diterapkan.

Link Counter :
https://www.merdeka.com/jakarta/blackberry-messanger-anak-minta-tolong-hoax.html
https://www.jpnn.com/news/perampokan-modus-anak-tersesat-pesan-berantai-lebay
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/13/09/2017/info-palsu-perampokan-dengan-modus-anaktersesat
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4. Pengejaran Terduga Teroris di Rantepao Sulawesi Selatan

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai di sosial media whatsapp dan facebook tentang kabar
adanya pengejaran terduga teroris di Rantepao Sulawesi Selatan dengan ciri-ciri berbadan pendek,
berjenggot, serta membawa ransel dan kopor kecil. Orang tersebut hendak chek in di sebuah hotel di
Rantepao, namun saat dimintai identitas, dia tidak dapat menunjukkannya dan dengan cepat melarikan
diri.
Setelah dilakukan penelusuran faktanya berita tersebut tidak benar, dilansir dari
karebatoraja.com Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tana Toraja, AKBP Julianto P.Sirait menegaskan
pesan berantai tentang pengejaran terduga teroris di Rantepao tersebut adalah berita bohong atau
hoax.“Hoax itu. Sampaikan ke masyarakat agar jangan mudah terhasut provokasi ya,” tegas AKBP
Julianto. Julianto juga menghimbau agar masyarakat untuk tetap waspada dan mawas diri. Bila ada
hal-hal mencurigakan, segera lapor kepada aparat yang berwenang.

Link Counter :
http://wap.mi.baca.co.id/21385466?origin=relative&pageId=13fbd6be-bac6-4ab3-aae9424786efe644&PageIndex=1
https://www.karebatoraja.com/kapolres-pesan-berantai-soal-pengejaran-terduga-teroris-di-rantepaoadalah-hoax/
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5. Nenek NTB foto Nik Panggung Dapat 500rb, Ratusan Nenek2 Antri

Hoaks

Penjelasan :
Beredar foto di sosial media facebook yang mengunggah pesan Denger nenek NTB foto naik
panggung dapat 500rb, ratusan nenek2 sekarang antri mau peluk dan cium capres".
Setelah ditelusuri, berita tersebut tidak Benar. Juru Bicara BPN Taufan Rahmadi menegaskan,
nenek Inaq Irah tersebut tak menerima uang sepeser pun dari pihaknya. Dalam kesempatan itu, nenek
Inaq menceritakan diajak buat Vlog oleh seorang pemuda bernama Irpan. Di sanalah menjadi viral,
karena di video itu, dia mengaku dibayar Rp 500 ribu oleh Prabowo."Ndak ada saya dikasih uang 500,
yang memang dia senang bercanda sama saya, tukang parkir namanya Irpan itu, dia senang bercanda,
dikasih uang? Enggak ada apa, gitu saya, kau ini uang saja kau omongin, saya bilang gitu," jelas sang
nenek.

Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4485956/nenek-yang-peluk-prabowo-angkat-bicara-kini-bantah-terimarp-500-ribu
https://www.merdeka.com/politik/nenek-inaq-yang-dicium-dipeluk-prabowo-di-ntb-minta-maaf-sampaimenangis.html
https://www.merdeka.com/politik/bantah-bayar-rp-500-ribu-bpn-prabowo-sebut-ada-yang-manfaatkannenek-inaq.html
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6. LIPI Keluarkan hasil survei

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial akun facebook yang bernama Aulia Abu Musashi dengan
narasi "Ini Hasil Survei LIPI bukan konsultan kaleng kaleng apalagi konsultan bayaran 43 M itu dengan
disertakan gambar hasil survei pasangan Prabowo-Sandi unggul.
Prof Dr Firman Noor, MA, Kepala Pusat Penelitian Politik-LIPI memberikan klarifikasi mengenai
paparannya soal migrasi suara di Pilpres 2019. Firman menjelaskan hanya memaparkan soal peluang
migrasi suara,dan sama sekali tidak mengeluarkan hasil survei perolehan suara. Firman memberikan
klarifikasi untuk menanggapi konten video di 20detik.com dengan judul 'LIPI Ungkap Penyebab Migrasi
Suara Jelang Pilpres'. Video itu berisi konten yang salah satunya pernyataan Firman dalam Diskusi
'Migrasi Suara Pilpres 2019: Hasil Survei versus Realitas' yang diselenggarakan oleh Rumah
Demokrasi di Jakarta, Minggu, 24 Maret 2019. Dalam diskusi tersebut Firman hadir sebaai narasumber
untuk mencermati peluang migrasi suara dalam Pemilu 2019, dengan melihat peluang migrasi dapat
terjadi melalui perpindahan dari satu pasangan calon ke pasangan lain.
Firman mengatakan dia tidak pernah mengeluarkan hasil survei tersebut yang menyatakan
elektabilitas Jokowi-Maruf 40,30%, Prabowo-Sandi 45,45%, dan tidak tahu/tidak jawab 14,25%. Firman
juga menjelaskan hasil survei yang disampaikan pada diskusi tanggal 24 Maret 2019 itu adalah hasil
survei Rumah Demokrasi yang disampaikan oleh sdr Ramdansyah. Dan LIPI tidak terlibat sama sekali
di dalam proses dan penyampaian hasil survei tersebut tegas Firman.

Link Counter :
https://news.detik.com/berita/4483521/lipi-klarifikasi-migrasi-suara-pilpres-2019-pastikan-tidakkeluarkan-hasil-survei
https://nasional.tempo.co/read/1189207/lipi-tak-keluarkan-hasil-survei-yang-menyebut-prabowounggul/full&view=ok
http://www.beritamoneter.com/lipi-hasil-survei-yang-menangkan-prabowo-adalah-hoaks/
https://kabar24.bisnis.com/read/20190326/15/904629/survei-rumah-demokrasi-disebut-hoaks-lipi-beriklarifikasi
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7. Sultan Brunei Akan Jadikan Ustad Abdul Somad Sebagai Penasehat Kerajaan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang disebar melalui blog berita, YouTube dan media sosial terutama
Facebook dengan judul "Sultan Brunei Akan Jadikan Ustad Abdul Somad Sebagai Penasehat
Kerajaan". Kabar ini terpantau diangkat oleh blog islaminews.com yang pernah membuat berita hoaks
mengenai Sri Mulyani.
Faktanya kabar tersebut tidak benar. Ini adalah berita hoaks yang mencatut nama sultan Brunei
dan ustad Abdul Somad. Dijelaskan bahwa dalam pernyataan tertulis lewat akun pribadinya, Sultan
Brunei begitu menyesalkan terjadinya fitnah pada sejumlah ulama di negeri mayoritas Islam ini
(Indonesia). Namun tidak dijelaskan akun pribadi yang dimaksud adalah Twitter, Facebook, Instagram,
ataupun aplikasi media sosial lainnya. Selain itu tidak ditemukan pula berita asli atau pernyataan
tertulis sultan di media manapun seperti klaim pembuat berita bohong ini. Fakta lain adalah foto yang
digunakan dalam blog berita dan Youtube adalah foto lama Sultan Hassanal Bolkiah saat beliau
menghadiri ASEAN Plus Three Summmit di Bandar Seri Begawan, pada tanggal 10 Oktober 2013.

Link Counter :
https://ca.reuters.com/article/topNews/idCABRE99L0DQ20131022
https://mobile.reuters.com/news/picture/oil-kingdom-brunei-to-introduce-sharia-cidUSBRE99L0DQ20131022
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8. Mandi Malam Menyebabkan Rematik

Hoaks

Penjelasan :
Sering sekali kita mendengar pernyataan bahwa mandi malam dapat menyebabkan rematik atau
nyeri sendi. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri atau pegal-pegal pada anggota gerak
terutama pada sendi.
Adapun faktanya, mandi pada malam hari menyebabkan rematik hanyalah mitos belaka. Dokter
Spesialis Penyakit dalam dan Konsultan Reumatologi, Handono Kalim menegaskan bahwa mandi
malam tidak masalah, itu hanya mitos. Menurut Handono hingga saat ini belum ada penelitian yang
membuktikan bahwa sering mandi malam hari dapat menyebabkan rematik di kemudian hari. Hanya
saja terkadang mandi malam hari dan menggunakan air dingin dapat membuat otot kaku. Hal ini pun
lumrah dialami seorang jika tidak kuat dingin.

Link Counter :
https://lifestyle.kompas.com/read/2014/10/25/091648823/Sering.Mandi.Malam.Sebabkan.Rematik.Mito
s.atau.Fakta.
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/10/30/mandi-malam-sebabkan-rematik-mitos-atau-fakta?
page=2
https://doktersehat.com/mandi-malam-picu-rematik-benarkah/
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9. Jenazah Pria Dililit Ular

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar foto jenazah seorang pria yang berwajah gosong dililit seekor ular. Sebuah blog berita,
dakwah-keren6x.blogspot.com, turut membagikan informasi yang sama dengan menambahkan narasi
bahwa peristiwa tersebut terjadi di Bonoyolo, Solo. Informasi ini sempat viral di sosial media dan
menjadi bahan perdebatan masyarakat.
Faktanya informasi tersebut tidak benar adanya. Foto yang mempelihatkan pria dililit ular
merupakan foto dari salah satu adegan drama Malaysia berjudul “TANAH KUBUR” yang diproduksi
pada tahun 2014 oleh Astro OASIS salah satu PH di Malaysia.

Link Counter :
https://www.mstar.com.my/spotlight/hiburan/2014/07/25/pengurus-saluran-astro-oasis-sahkan-gambarjenazah-dililit-ular
https://www.malaysianreview.com/71388/gambar-mayat-dililit-ular-rupanya-rakaman-tanah-kubur-astrooasis/
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10. Kondisi di Lapangan Tempat Jokowi di Lhokseumawe Aceh Hari Ini

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook mengenai foto yang menampilkan kampanye capres
nomor urut 01 di sebuah lapangan yang dianggap berada di aceh. Adapun capres tersebut dikatakan
berkampanye dengan suasana yang lengang dan kosong di sebuah lapangan di Lhokseumawe, Aceh.
Adapun bila ditelusuri melalui penelusuran Google Image dan Google View, didapatkan bahwa
lapangan tersebut merupakan lapangan yang berada di kawasan Bali Lebih tepatnya adalah lapangan
Kompyang Sujana, Jalan Gunung Agung Desa Pemecutan Kaja Kota Denpasar. Selain itu kegiatan
tersebut juga merupakan kegiatan kampanye dari pasangan capres nomor urut 02 yang diadakan pada
tanggal 26 Maret 2019 silam.

Link Counter :
http://bali.tribunnews.com/2019/03/26/kampanye-di-kompyang-sujana-prabowo-puji-kepahlawananmasyarakat-bali
https://denpasarkota.go.id/baca-pojok-kota/123/Tampilan-Lapangan-Kompyang-Sujana-Dari-Ketinggian
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11. Kabar Jalan Raya Karanglo Malang Ditutup

Hoaks

Penjelasan :
Warga Malang mempertanyakan kebenaran tentang informasi adanya penutupan Jalan Raya
Karanglo, Malang karena adanya pemasangan pipa di underpass. Informasi itu tersebar dalam pesan
berantai sejak Rabu 27 Maret kemarin. Pesan itu mengatakan bahwa mulai jam 21.00-selesai (sekitar
subuh) akan ada pemasangan pipa di Underpass yang mana arah Malang akan ditutup total.
Menanggapi informasi itu, operator proyek pengerjaan underpass PT Jasa Marga PandaanMalang melalui Humasnya Agus Tri menegaskan bahwa proyek pemasangan tersebut sudah selesai
sejak 24 Maret 2019. Maka dapat dipastikan bahwa isu tentang penutupan jalan di Karanglo adalah
hoaks.

Link Counter :
https://jatimnow.com/baca-14059-kabar-jalan-raya-karanglo-malang-ditutup-dipastikan-hoaks
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12. Sereal adalah salah satu sarapan menu yang bagus untuk tubuh

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di platform Facebook yang di unggah oleh akun ""Poeva"" yang
menyatakan dalam postingannya ""Biar hari kamu lebih sehat, jangan lupa sarapan ya. Sereal adalah
salah satu menu sarapan yang bagus untuk tubuh karena mengandung zat besi, serat, dan kalsium.""
pernyataan tersebut tidaklah benar.
Karena Faktanya, Dilansir dari She Finds, makanan yang paling ideal untuk sarapan adalah
makanan yang banyak mengandung protein. Sedangkan salah satu makanan yang harus dihindari
adalah makanan manis seperti sereal dan bagel atau donat. Sereal dan bagel memiliki kandungan gula
yang tinggi namun minim protein, serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, makanan tersebut pun
berpotensi memperlambat metabolisme dalam tubuh.

Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/pownta459/sosis-dan-sereal-tak-dianjurkanjadi-menu-sarapan
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13. Pemerintah Jokowi Tawarkan Kota Bogor Kepada Cina, Luhut: Rakyat Diam,
Jangan Ikut Campur!

Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah artikel yang bersumber dari k0mpasinf0.blogspot.com diedarkan oleh beberapa akun
media sosial Facebook. Artikel tersebut berjudul “Pemerintah Jokowi Tawarkan Kota Bogor Kepada
Cina, Luhut: Rakyat Diam, Jangan Ikut Campur!”. Sekilas artikel tersebut nampak seperti berita biasa.
Pada artikel tersebut juga dimunculkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut
Binsar Panjaitan yang berbunyi “pemerintah tidak mengistemewakan Tiongkok kalaupun investasinya
masuk ke Indonesia. mohon untuk rakyat Indonesia jangan ikut campur apalagi tebar tebar fitnah, yang
bukan bukan tentang pemerintah.”
Adapun artikel tersebut mengutip berita dari radarbogor.id yang berjudul “Kecamatan Jonggol
‘Dijual’ ke China, Ade Yasin : Justru Saya Belum Tahu”. Namun, tidak ditemukan adanya pernyataan
Luhut yang berbunyi “pemerintah tidak mengistemewakan Tiongkok kalaupun investasinya masuk ke
Indonesia. mohon untuk rakyat Indonesia jangan ikut campur apalagi tebar tebar fitnah, yang bukan
bukan tentang pemerintah”. Pernyataan asli yang dikeluarkan oleh Luhut hanya menyatakan bahwa
pemerintah tidak akan mengistimewakan Tiongkok kalaupun investasinya masuk ke Indonesia. Mereka
kata Luhut, harus tetap memenuhi syarat selayaknya investor asing dari negara lain. Pernyataan Luhut
tersebut kemudian dimodifikasi oleh situs k0mpasinf0.blogspot.com dan menyebabkan disinformasi
pada masyarakat.

Link Counter :
http://www.radarbogor.id/2019/03/27/kecamatan-jonggol-dijual-ke-china-ade-yasin-justru-saya-belumtahu/
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/03/28/jonggol-dijual-ke-tiongkok-ini-kata-bupati-bogorade-yasin/
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14. Money Politic Capres 01 dibantu orang-orang berpakaian dinas

Hoaks/Disinformasi

Penjelasan :
Sebuah akun facebook bernama Asep Mujib Pelangi Memposting sebuah foto/Video yang
menampilkan sosok Jokowi bersama orang-orang berpakaian dinas tengah berdiri di dekat tumpukan
bingkisan. Dalam postingan itu dia menulis narasi yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah
kegiatan kecurangan Capres 01 dalam bentuk money politic.
Setelah dilakukan penelusuran ditemukan fakta bahwa foto yang diunggah oleh akun h tersebut
adalah foto atau dokumentasi yang dimuat dalam situs postkotanews.com pada tahun 2016 lalu. Ketika
itu Jokowi tengah mengunjungi warga Tugu Kujang kota Bogor pada 28 Juni 2016, dalam kunjungan
itu Presiden Joko Widodo tiba-tiba datang lalu membagikan sembako ke warga, termasuk ke sopir
angkot yang masih beroperasi. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa foto tersebut bukanlah foto
ketika Jokowi tengah kampanye sebagai Capres namun foto kunjungan Jokowi sebagai presiden dan
belum menjadi Capres pada pemilu 2019.

Link Counter :
http://poskotanews.com/2016/06/29/tengah-malam-jokowi-bagi-sembako-di-tugu-kujang/?
fbclid=IwAR3te3gOeFci2-EsFMOlDAvspc6XFDbfhPtcRTeQaSG5-oUZcuGpLWo07UQ
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15. Penggunaan Kotak Suara Berbahan Kardus Sengaja Dirancang Agar Mudah
Ditukar

Hoaks

Penjelasan :
Akun Jainudin Ngacir memposting sebuah tulisan di media sosial Facebook mengenai
penggunaan kotak kardus yang sengaja dirancang agar mudah ditukar.
dalam narasinya Jainudin Ngacir berkata bahwa ia mendapat pesan dari "orang dalam" dari kubu
Capres Jokowi, yang mengatakan bahwa Kotak kardus itu sengaja dirancang untuk memudahkan
pertukaran kotak suara di jalanan. Atau dengan alasan rusak saat di wilayah semacam Irian maka
diganti dengan kotak suara baru yang isinya telah dicoblos nomor 1 (Jokowi).
Faktanya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan
penggunaan kotak suara berbahan dasar kertas karton untuk pemilihan umum 2019. karena telah
disetujui oleh seluruh partai di Dewan Perwakilan Rakyat dan KPU.Ia menuturkan Ketua KPU Arief
Budiman juga telah memberi jaminan jika kotak suara ini kuat dan tidak mudah rusak. "Salah satu diuji
diperlihatkan ketua KPU bahwa itu (kuat) dinaiki. Karena itu dijaga agar tidak kehujanan. Ketua KPU
Arief Budiman pun telah membantah bahwa kotak suara dari karton itu rentan rusak. Arief mengatakan
banyak negara menggunakan jenis kotak suara tersebut.
dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai penggunaan kotak kardus sengaja dirancang agar
mudah ditukar adalah keliru.

Link Counter :
https://pemilu.tempo.co/read/1156581/polemik-kotak-suara-kardus-jk-sudah-disetujui-dpr-dan-kpu
https://pemilu.tempo.co/read/1155707/kata-kpu-soal-penggunaan-kotak-suara-dari-karton
https://cekfakta.tempo.co/fakta/168/fakta-atau-hoaks-benarkah-penggunaan-kotak-suara-berbahankardus-sengaja-dirancang-agar-mudah-ditukar
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Laporan Isu Hoaks 29 Maret 2019

1. Ma'ruf Amin:Setiap Malam Saya Mengajak 100 Malaikat Untuk Berdoa
Bersama Agar Prabowo Kalah

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial pada platform Facebook yang menyajikan foto beserta
dengan informasi terkait pernyataan Ma'ruf Amin. Dalam postingan tersebut terdapat foto Ma'ruf Amin
yang sedang berdoa dengan narasi "Ma'ruf Amin:Setiap Malam,Saya Mengajak 100 Malaikat Untuk
Berdoa Bersama Agar Prabowo Kalah" disertai dengan caption "Semakin tidak bisa saya mengerti
dengan orang tua yang satu ini...Pekok!!!"
Dari Hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah hasil pelintiran dari
nasional.sindonews.com yang menampilkan foto yang sama dengan narasi "Sempurnakan Haji, KH
Ma'ruf Amin Berdoa Dua Jam di Raudoh" foto tersebut telah diambil dan diubah narasinya menjadi
"Ma'ruf Amin:Setiap Malam,Saya Mengajak 100 Malaikat Untuk Berdoa Bersama Agar Prabowo
Kalah",sehingga menghasilkan informasi yang salah.

Link Counter :
https://nasional.sindonews.com/read/1333157/12/sempurnakan-haji-kh-maruf-amin-berdoa-dua-jam-diraudoh-1535266230
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2. Modus Penculikan Anak di Indramayu

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial pada platform Facebook yang mengunggah gambar
seorang ibu setengah baya menggunakan baju hitam dengan caption "Hati-hati kalau bertemu orang
ini, pura-pura gila padahal modus mau menculik anak, Anak incarannya 1-12 tahun untuk diambil organ
tubuhnya, kepada yang punya anak seusia 1-12 tahun hati-hati, mohon disebarkan".
Setelah dilakukan penelusuran faktanya informasi tersebut tidak benar, dilansir dari tribratanewspolresindramayu.com Kapolres Indramayu AKBP Eko Sulistyo Basuki, SIK,SH,MH melalui Kasubbag
Humas Polres Indramayu AKP Heriyadi MD,SH mengatakan bahwa berita tersebut tidak benar, hingga
saat ini Polres indramayu maupun Polsek jajaran belum menerima laporan mengenai adanya
penculikan anak terlebih lagi organ tubuhnya diambil. Polres Indramayu juga menghimbau kepada
seluruh masyarakat Indramayu agar tidak mudah percaya terhadap berita hoax yang belum jelas
sumbernya. Jika ditemukan orang yang tidak dikenal berkeliaran di Desa, laporkan segera ke pihak
yang berwajib.

Link Counter :
http://www.tribratanews-polresindramayu.com/2017/02/tanggapi-berita-hoax-penculikan-anak.html
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3. PKS Pasang Spanduk 2019 Ganti Presiden Ganti Sistem Khilafah Islamiyah

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial pada platform Facebook PKS Pasang Spanduk 2019
Ganti Presiden Ganti Sistem Khilafah Islamiyah
Dari Hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah salah. Dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suparyono, kemudian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi
PKS, Imam Budi Hartono dan Politisi PKS yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi
(Menkominfo), Tifatul Sembiring serentak membantah spanduk berlogo PKS bertuliskan “#2019
Membawa Misi Merubah Demokrasi Menjadi Sistem Khilafah Islamiyah” yang terpasang di Jembatan
Penyebrangan Orang (JPO) yang menghubungkan Depok Town Square dan Margo City, Depok.
Mereka menjelaskan spanduk itu bukan produk PKS dan sebagai bentuk mendiskreditkan PKS.
Spanduk tersebut pun sudah dicopot oleh Satpol PP setempat sejak pukul 09.00 pagi tadi. penggagas
gerakan #2019gantipresiden, Mardani Ali Sera percaya para aktivis dan simpatisan menjalankan
ativitas sesuai dengan koridor, foto spanduk dibuat atas dugaan fitnah. sebab aktivis dan simpatisan
gerakan ini tak akan membuat spanduk bernada memecah belah.

Link Counter :
https://www.kricom.id/beredar-spanduk-2019gantipresiden-ganti-sistem-khilafah-islamiyah-pks-inihoax#
https://news.detik.com/berita/d-4097228/ada-lagi-spanduk-pks-khilafah-islamiyah-kini-di-slipi
https://turnbackhoax.id/2018/04/27/salah-pks-memasang-spanduk-di-depok-yang-bertuliskan-2019membawa-misi-merubah-negara-demokrasi-menjadi-sistem-khilafah-islamiyah/
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4. PKS Menang, Dua Istri Menjadi Nyata

Disinformasi

Penjelasan :
Bereder dimedia sosial facebook dengan akun Annie Rae yang mengunggah foto poster yang
berisi materi kampanye dari Caleg PKS Bambang Sutopo yang bertuliskan ,”S.I.P. Surat Izin Poligami.
YUK! COBLOS CALEG PKS, PKS MENANG, DUA ISTRI MENJADI NYATA,”.
Menanggapi hal tersebut, Bambang Sutopo memberikan klarifikasinya, "itu tidak benar adanya".
Senada, Wakil Ketua Majlis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid juga menyatakan kabar itu adalah bohong
dan fitnah.

Link Counter :
http://jateng.tribunnews.com/2019/03/27/beredar-poster-caleg-pks-di-banyumas-jika-menang-2-istrimenjadi-nyata-bambang-sutopo-itu-hoaks?
fbclid=IwAR3OuIKxK2oqciCkWFCKUaCwA81uqiTBZgosMmlxBr3cCDqFGc5Ch0NQzcQ
https://regional.kompas.com/read/2019/03/26/17023301/hoaks-beredar-poster-sejumlah-caleg-pksdukung-ruu-poligami?fbclid=IwAR2-vfVhkGD8Soo5JH5hFSKMMVLtnbUz_1IgRuFx60KBeMJmp0FxgUcXsc
https://twitter.com/hnurwahid/status/1111148098393243649?
fbclid=IwAR1oByK1ISMBQESTrWugT2zBQb-pFbGg8hjMhzLlws1M7Ph9St-P-1zJJIc
https://akurat.co/news/id-572014-read-poster-caleg-pks-dengan-slogan-jika-menang-2-istri-jadi-nyataberedar-hnw-itu-hoax?fbclid=IwAR1F6Du8rPKiA3OEj_jAycGG2HNrr4WOGm3rWqjJXNTumcSzgGqc2DhaT8
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5. Cara Mengobati Kutil Kelamin Dengan Menggunakan Bawang putih

Hoaks / Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar di masyarakat tentang pengobatan tradisional mengobati Kutil Kelamin Dengan
Menggunakan Bawang putih, bahkan sudah banyak tersebar di berbagai situs-situs lainnya yang
mengatakan pengobatan tersebut ampuh tanpa mengeluarkan biaya besar, padalah cara tersebut
tidaklah benar.
Karena Faktanya, seperti yang di katakan oleh Dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Dian
Pratiwi, SpKK, FINSDV, FAADV dari Klinik Pramudia mengatakan bahwa hal tersebut belum terbukti
secara ilmiah. Bahkan Menurutnya, pengobatan tradisional yang salah satunya dengan menggunakan
bawang putih tersebut justru bisa memperburuk kondisi kutil kelamin, misalnya dengan mengoleskan
bawang putih justru bisa memicu iritasi pada kulit yang diolesi. Dr. Dian merekomendasikan
pengobatan-pengobatan yang sudah terstandarisasi secara medis dan sudah dalam penelitian terbukti
bisa mengeradikasi si virusnya dengan baik

Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4487516/bawang-putih-bisa-mengobati-kutil-kelaminbenarkah
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6. Sandiaga Uno Pakai Sorban Jadi Mauwlana Syekh Qardusy Al Bangony

Hoaks

Penjelasan :
Sempat viral beredar di media sosial sebuah foto yang diklaim sebagai Sandiaga Uno tengah
memakai peci berwarna putih dan sorban dengan narasi "Kelas akselarasi ulama itu sungguh nyata
Ana melihat cahaya putih waliyullah di foto ini Mawlana Syekh Qardusy Al Bangony"
Faktanya banyak masyarakat yang tidak faham bahwasanya foto tersebut merupakan hasil
suntingan atau editan, di dalam foto tersebut Sandiaga Uno terlihat menggunakan sorban dan peci
berwarna putih. Foto tersebut diduga merespon kengeyelan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Hidayat Nur Wahid yang menyebut Sandiaga sebaga ulama. Adapun foto tersebut Di duga kuat
merupakan foto dari Habib Bahar bin Smith yang pernah di unggah padan bulan Desember 2017 dan
telah mengalami proses pengeditan.

Link Counter :
https://www.piah.com/foto-sandiaga-uno-pakai-sorban-itu-hoax/
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2018/09/24/hoax-sandiaga-uno-pakai-sorban-jadi-mauwlanasyekh-qardusy-al-bangony/
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7. Harga BBM di Papua perliter 77 ribu

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di sosial media Facebook sebuah foto struk pembelian pertamina
dengan jumlah total harga mencapai 1 juta rupiah dan berisi narasi "Kata Jokowi BBM di Papua
sekarang sudah sama di jawa tapi buktinya Jokowi bohong.
Polda Papua memastikan bahwa kabar harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di atas
batas kewajaran merupakan hoax. Struk pembelian BBM tersebut telah diedit untuk menyebarkan
hoax. Hal itu terlihat dari sebuah postingan akun Facebook. Dalam postingan itu, dilampirkan gambar
struk pembelian BBM di sebuah SPBU Pertamina, Jl. Abepura Kotaraja, Jayapura dengan kode
84.991.06. Dalam struk yang diunggah, harga pertalite mencapai Rp 77.700 per liter. Namun, struk
tersebut telah diedit sedemikian rupa, sebab harga aslinya hanya Rp 7.700 per liter dalam struk
tersebut pembelian dilakukan tanggal 17 Desember 2017 pukul 12.29 WIT. Adiatma Sardjito VP
Corporate Communication Pertamina menanggapi hal tersebut, Adiatma mengatakan bahwa postingan
tersebut adalah tidak benar. Dirinya mengakui jika diwilayah Jayapura Pertamina telah memasarkan
berbagai berbagai produk Bahan Bakar Minyak namun isu mengenai harga Pertalite yang menembus
angka Rp 77 ribu perliter hanyalah kebohongan.

Link Counter :
https://kumparan.com/muslimah-solehah/ditangkap-penyebar-hoax-harga-bbm-di-papua
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/06/01/2018/pertamina-hoax-harga-pertalite-rp-77-ribu-perliter-di-jayapura
https://regional.kompas.com/read/2019/01/05/15484721/harga-pertalite-di-maluku-dan-papua-turunmenjadi-rp-7850
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8. Mengonsumsi pil KB membuat rahim kering?

Mitos

Penjelasan :
Beredar informasi mengenai mengkonsumsi pil KB bisa membuat rahim kering ?
Faktanya informasi tersebut hanya mitos. Ketika menggunakan pil KB, wanita merasakan efek
berupa darah menstruasi yang lebih sedikit daripada biasanya. dr. Tirsa Verani, Sp.OG dalam talkshow
Pil KB Andalan FE yang diadakan di Bogor, Senin (25/3/2019) mengatakan berkurangnya darah ketika
menstruasi itu bukan dikarenakan rahim kering. Berkurang nya darah menstruasi sejak minum pil KB
itu karena perubahan ketebalan dinding rahim setelah mengonsumsi hormon progesteron.

Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3196151/khawatir-pil-kb-bikin-rahim-kering-simak-dulupenjelasan-dokter
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4228677/pil-kb-bikin-rahim-kering-dan-susah-punya-anakmitos-atau-fakta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4228677/pil-kb-bikin-rahim-kering-dan-susah-punya-anakmitos-atau-fakta
https://nakita.grid.id/read/021678768/mengonsumsi-pil-kb-membuat-rahim-kering-cek-faktanya-disinimoms?page=all
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9. Napitupulu tokoh PKI

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi anggota partai PDIP Adian Napitupulu adalah tokoh
PKI di era sekarang yang di lindungi PDIP. konten tersebut mengatakan napitupulu adalah aktor
pemimpin 98 yang gulingkan suharto.
Faktanya adalah berita tersebut adalah isu dan tuduhan yang tidak mendasar cenderung
diskriminasi terhadap seseorang bahkan Forum Rembuk Aktivis 98 akan mengambil langkah hukum
terhadap tuduhan tersebut.

Link Counter :
https://chirpstory.com/li/415755
https://www.beritasatu.com/politik/540251/disamakan-pki-aktivis-98-akan-laporkan-kivlan-zein

445

10. Jenderal Hadi Tjahjanto dan para jenderal TNI pose 2 jari

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi foto jenderal Hadi Tjahjanto pode 2 jari beserta
petinggi TNI memberikan dukungan terhadap salah satu paslon.
Faktanya adalah hal tersebut tidak benar dan telah di klarifikasi oleh jenderal Hadi Tjahjanto
membantah bahwa foto dengan ibu jari dan telunjuk merupakan bentuk dukungan TNI-Polri kepada
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Nomor Urut 02, Prabowo
Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Ia menjelaskan, pose ibu jari dan telunjuk itu merupakan kode
yang menandakan solidaritas yang digunakan Akabri lefting 87, angkatan 92, dan Alumni Program
Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas tahun 2015. “Simbol yang digunakan oleh lefting
87, angkatan 92 serta Lemhannas XX itu adalah simbol untuk kebersamaan dan tidak ada maksud lain,
karena foto tersebut diambil sebelum pasangan calon mengambil nomor urut,”

Link Counter :
https://tni.mil.id/view-143623-panglima-tni-foto-simbol-ibu-jari-dan-jari-telunjuk-tidak-terkait-dengancapres.html
https://news.detik.com/berita/4368587/panglima-tni-dan-kapolri-kompak-jelaskan-soal-foto-2-jari
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11. Logo PKI pada Uang Kertas Republik Indonesia

Hoaks

Penjelasan :
Baru-baru ini warga kembali dikejutkan dengan adanya sebuah postingan di media sosial yang
menunjukkan logo mirip simbol palu arit dalam uang kertas pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan jika isu
gambar palu arit pada uang Rupiah adalah isu hoax. Pada setiap uang kertas rupiah yang masih
berlaku mulai pecahan Rp1.000-Rp100.000 terdapat unsur pengaman yang disebut sebagai
'rectoverso' atau gambar saling isi. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo
menegaskan uang Rupiah tidak memuat simbol terlarang palu dan arit. Dia menjelaskan gambar yang
dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai simbol palu dan arit merupakan logo Bank Indonesia yang
dipotong secara diagonal, sehingga membentuk ornamen yang tidak beraturan. Setelah ditelusuri
ternyata lebih sebenarnya ini merupakan isu lama yang pertama kali muncul pasca pemerintah resmi
mengeluarkan dan mengedarkan pecahan uang rupiah tahun emisi (TE) 2016.

Link Counter :
https://economy.okezone.com/read/2017/01/13/320/1590709/top-review-palu-arit-di-rupiah-hoax-fpidan-sri-mulyani
http://bangka.tribunnews.com/2017/01/24/inilah-fakta-sebenarnya-soal-logo-mirip-palu-arit-di-uang-rp100-ribu
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12. Viral video Salat Diiringi Musik Dugem di Aceh

Disinformasi

Penjelasan:
Potongan video seorang pemuda melakukan gerakan salat diiringi musik ngebeat viral di media sosial.
Video yang telah viral tersebut salah satunya diunggah oleh akun youtube Mister Roel. Unggahan itu disertai
dengan narasi, "Menari Menggunakan Gerakan Sholat. Terjadi di Banda Aceh. Pelanggaran Syariat Atau
Bukan?”
Dilansir dari detik.com, potongan video viral itu direkam di acara Pekan Ekonomi Kreatif Banda Aceh
2018. Pemuda yang melakukan gerakan salat sejatinya sedang melakukan aksi seni pantomim. Aksinya
bercerita soal kegiatan sehari-hari.
Faktanya, pemuda yang ada di video tersebut merupakan tuna rungu, sehingga tak tahu menahu musik yang
mengiringi musiknya.

Link Counter:
https://news.detik.com/berita/4009465/viral-salat-diiringi-musik-dugem-di-aceh-begini-faktanya

448

13. Waspada Equinox, Matahari Mencapai Titik Dekat Dengan Bumi

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook mengenai sebuah himbauan terhadap peristiwa alam bernama
Equinox. Dikatakan dalam peringatan tersebut bahwa Equinox merupakan peristiwa matahari mencapai titik
terdekat dengan bumi sehingga menyebabkan suhu udara naik beberapa derajat. Peristiwa ini sendiri juga
menyebabkan dehidrasi atau sun stroke sehingga disarankan untuk minum lebih banyak air dan makan buah
serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam himbauan ini, dikatakan bahwa Equinox berasal dari dua
suku kata, equi dan nox, yang berarti tidak ada perbedaan siang dengan malam. Sehingga suhu panas siang
hari juga akan terasa pada malam hari.
Adapun berdasarkan penjelasan dari BMKG, peristiwa Equinox bukanlah merupakan peristiwa jarak
terdekat maupun terjauh antara matahari dengan bumi. Peristiwa titik terdekat bumi dengan matahari disebut
Perihelion, sedangkan titik terjauh bumi dengan matahari adalah Aphelion. Equinox sendiri merupakan
peristiwa matahari tepat berada di khatulistiwa/equator. Equinox sendiri berasal dari bahasa latin yaitu
equinox, yaitu aequus yang berarti sama dan nox yang berarti malam. Fenomena Equinox sendiri
menyebabkan siang dan malam memiliki waktu yang sama, yaitu masing-masing 12 jam. BMKG sendiri
menyatakan bahwa dampak peristiwa Equinox terhadap perubahan suhu tidak terlalu signifikan. Terdapat
banyak faktor yang mempengaruhi perubahan suhu di bumi dan tidak bisa semata-mata disebabkan oleh
posisi matahari, khususnya fenomena Equinox saja. BMKG sendiri menghimbau masyarakat agar tidak
terlalu khawatir dengan informasi yang beredar di media sosial tersebut.

Link Counter:
https://www.instagram.com/p/Bvb6tyfh-ql/?
utm_source=ig_share_sheet&igshid=b3ut5vbmjf21&fbclid=IwAR1tMxz12b9thV9cWMeq3X8l3LR5tLXxc5lyVMJsFP-MZTN3X0XDfFrn_E
http://jabar.tribunnews.com/2019/03/23/heboh-fenomena-equinox-benarkah-suhu-panas-akan-meningkattajam-berikut-penjelasan-bmkg?page=all&_ga=2.22116091.1913931841.15534222031571639348.1551668757&fbclid=IwAR0tnrDLQWOaTRnmZcHnbfytCPyNpH_u4sbizD5nIzAEVlUMYFsy
sTT1mxU
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14. Dajjal Lahir di Kalimantan

Hoaks

Penjelasan
Sebuah foto makhluk bermata satu dengan lidah terjulur beredar di media sosial Facebook. Makhluk
tersebut disebut-sebut sebagai Dajjal yang terlahir di kampung pedalaman Kalimantan Barat yakni di Desa
Kora. Makhluk ini disebut merupakan pertanda bahwa bumi segera tua, dan disertai pula dengan nasihatnasihat mengenai pertobatan. Dalam narasi tersebut juga disertakan perintah untuk menyebarkan kabar ini
secepat mungkin.
Adapun kabar mengenai Dajjal lahir di Kalimantan merupakan kabar yang tidak benar. Makhluk
dalam foto yang disebut-sebut sebagai Dajjal ini sebenarnya merupakan seekor anak babi yang terlahir di
Desa Batu Agung, Jembrana, Bali. Anak babi ini terlahir dengan wujud tidak biasa yakni hanya memiliki satu
mata, tanpa lubang hidung, serta lidah yang menjulur panjang. Kondisi fisik anak babi yang “berbeda” ini
membuatnya tidak mampu bertahan lama dan mati setelah beberapa saat lahir. Foto anak babi ini kemudian
diberi narasi hasil fabrikasi sehingga menjadi pemberitaan palsu.

Link Counter:
https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00079686.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/bali-heboh-ada-anak-babi-bermata-satu-lidah-menjulur-keluar.html
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15. Rhenald Kasali Diusir di IPB

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar kabar di media sosial mengenai Rhenald Kasali diusir saat memberikan Kuliah Umum di
Institut Pertanian Bogor. Kuliah umum tersebut digelar di gedung Grha Widya Wisuda (GWW) dengan tajuk
"Leadership in The Disruptive Era".
Hal tersebut pun langsung dibantah oleh Rektor ITB Arif Satria.
Rektor IPB Dr. Aris Satria dalam pernyataan resminya menegaskan tidak ada pengusiran Rhenald
Kasali dalam kuliah umum tersebut. Menurut dia, yang ada adalah satu peserta keluar meninggalkan kuliah
umum tersebut.
“Setahu saya yang keluar hanya satu orang dan pak Rhenald meneruskan presentasi tentang leadership
hingga akhir,” ujarnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Kamis (31/1/2019).

Link Counter:
https://kabar24.bisnis.com/read/20190131/15/884305/hoax-rhenald-kasali-diusir-di-ipb.-hanyamiskomunikasi-tor-materi-kuliah-umum-berakhir-mulus
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16. Kecanduan Gadget Sebabkan Kanker

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di Whatsapp, diceritakan seorang anak bernama Zein Raffael Khasan yang
terserang kanker darah. berdasarkan cerita tersebut penyebab zein terserang kanker adalah karena Zein
kecanduan bermain gadget, radiasi yang bersumber dari gadget dan wifi diduga sebagai salah satu
penyebabnya.
Setelah ditelusuri cerita Zein Raffael mengidap kanker darah adalah benar, cerita tersebut
dipublikasikan oleh website Kitabisa.com, akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang mejadi
penyebab Zein Raffael mengidap kanker.
Faktanya Ponsel memang bekerja dengan sistem radiasi, atau lebih tepatnya gelombang radio, begitu
juga dengan microwave, pemancar radio, WiFi, dan banyak peralatan elektronik lainnya. Gelombang ini
memang menerpa tubuh kita dan terserap. Tetapi sampai saat ini tidak ada bukti nyata radiasi ponsel
menyebakan kanker. menurut dokter penyebab utama kanker dapat terjadi karena multifaktor, seperti gen,
usia, jenis kelamin, gaya hidup, riwayat kesehatan dan lain sebagainya.
Meskipun begitu, para ahli dari organisasi kesehatan dunia (WHO) sangat menganjurkan agar
pemakaian ponsel di kalangan usia anak-anak dibatasi sedemikian rupa dengan pemakaian 'hands free' atau
'screen time' guna meminimalkan risiko buruk yang mungkin terjadi.

Link Counter:
https://inet.detik.com/konsultasi-gadget/d-3848383/radiasi-ponsel-bisa-sebabkan-kanker
https://nakita.grid.id/read/02952181/berita-hoax-kesehatan-kecanduan-gadget-tidak-menyebabkan-kanker?
page=all
https://today.line.me/id/pc/article/Berita+HOAX+Kesehatan+Kecanduan+Gadget+Tidak+Menyebabkan+Kan
ker-aMDPNO
https://www.kitabisa.com/banturafael
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Laporan Isu Hoaks 30 Maret 2019

1. Ibu hamil tidak boleh tidur siang

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar suatu isu mengenai pantangan pada Ibu yang sedang hamil tidak
diperbolehkan tidur siang. Hal tersebut merupakan pantangan yang turun temurun
dari nenek moyang dan di khawatirkan tidur siang dapat menyebabkan bayi nya
kelak akan besae dan menjadi sulit melahirkan.
Setelah ditelusuri, pantangan tersebut adalah keliru. Dilansir dari
lifestyle.kompas.com, disebutkan bahwa Idealnya ibu yang tengah mengandung
melakukan tidur siang setiap hari. Hal ini penting terutama pada kehamilan
trimester pertama dan ketiga, saat kelelahan mencapai puncaknya. Hal tersebut
juga didukung oleh bogor.tribunnews.com yang menyebutkan bahwa kebaikan dari
tidur siang tidak berhenti di situ saja. Frekuensi tidur siang juga berperan positif
bagi berat badan bayi. Bagi ibu hamil yang rutin tidur siang dalam sepekan atau
minimal lima hari dalam seminggu, risiko punya bayi berberat badan rendah turun
22 persen.
Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pantangan
tersebut adalah Tidak Benar.
Link Counter :
https://lifestyle.kompas.com/read/2013/04/03/08200964/orang.hamil.wajib.tidur.sia
ng
http://bogor.tribunnews.com/2018/05/29/ibu-hamil-disarankan-untuk-tidur-siangternyata-manfaatnya-sangat-besar-lho
https://www.haibunda.com/kehamilan/d-4042023/pentingnya-tidur-siang-untuk-ibuhamil
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2. Dapat Rezeki 25000 Ribu Suruh Nyoblos 01

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial Postingan facebook tentang Dapat rezeki nih..
25000 ribu suruh nyoblos 01... Gue ambil uangnya buat amal di masjid..
Nyoblosnya ntar no.02 dikira rakyat bodoh kali.. 25000 ribu ditukar 5thn sengsara..
Faktanya setelah ditelusuri amplop berisikan uang 25000 gambar PDIP hal
tersebut tidak benar. PDIP Darmadi Durianto membantah yang dibagi-bagikan
timnya saat pertemuan dengan warga Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (12/12)
malam adalah amplop berisi uang.Bendahara Megawati Institute ini bahkan
menantang semua pihak yang tidak percaya dengan bantahannya untuk turun
langsung ke kawasan Cilincing, mengklarifikasi langsung kepada warga yang
menerima amplop.
"Jika ada mengatakan itu amplop berisi uang itu keliru. Silakan klarifikasi ke warga
yang hadir apakah saya memberikan amplop uang atau tidak," ujarnya sembari
menduga orang yang merekam dan menyebarluaskan video tersebut hanya ingin
merusak kredibilitas dia sebagai politisi dari partai penguasa.
Link Counter :
http://www.teropongsenayan.com/95806-politisi-pdi-p-ini-bantah-bagi-bagi-amplopke-warga
https://politik.rmol.co/read/2018/12/14/370710/caleg-petahana-pdip-bantahamplop-yang-disebar-ke-warga-berisi-uang
https://www.jitunews.com/read/92191/politikus-pdip-bantah-amplop-yangdibagikan-ke-warga-itu-bukan-uang-tapi
https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1103211-video-kampanye-hebohpolitikus-pdip-bantah-bagi-bagi-amplop
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3. Video Viral Beras Dibuat Dariplastik Bisa mantul Seperti Bola

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial Video facebook tentang Beras Dibuat dari bahan
plastik mengepalkan nasi menjadi bulatan sebesar bola ping-pong. Sembari
menunggu kepalan nasi usai, rekaman video berpindah, menyorot nama rumah
makan yang tertera di kotak nasi. Si Perempuan lalu melempar bola nasi, dan
memantul. Mereka pun ribut, menduga nasi itu terbuat dari beras plastik.
Faktanya setelah ditelusuri hal tersebut tidaklah benar. pihak restoran. Salah satu
pegawai restoran bernama Nur membantah nasi yang dimasak restorannya
adalah nasi plastik.Nur menjelaskan beras yang digunakan memang beras pulen
dengan kadar air sedikit, sehingga nasi -- seperti terlihat di video tersebut -- bisa
memantul dan tidak lengket.Badan POM kemudian merilis keterangan dan
menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap contoh beras, tidak
ditemukan indikasi beras tersebut mengandung plastik. Dalam rilis tersebut
dijelaskan, tekstur nasi dipengaruhi komposisi komponen penyusun pati dalam
butir beras, yaitu amilosa dan amilopektin. Kadar amilopektin tinggi mempengaruhi
tekstur lengket/pulen nasi, sehingga nasi dapat dikepal menyerupai bentuk bola.
Dalam setiap rilisnya Badan POM menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan
pengawasan secara rutin terhadap semua produk pangan yang beredar di
Indonesia tersebut. Secara sigap Badan POM akan segera menyelidiki setiap isu
pangan yang bergulir dan meresahkan masyarakat. penjelasan yang lebih detail
ada diliputan6.com .
Link Counter :
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2237476/beras-plastik-hoax-ini-5-faktailmiah-terkait-beras-plastik
https://kumparan.com/@kumparannews/7-hoax-isu-makanan-yang-diklarifikasibadan-pom
https://planet.merdeka.com/metro/penyebar-hoax-video-beras-plastik-yang-bisamantul-ditangkap-polisi-ini-video-penjelasannya.html
https://tirto.id/beras-plastik-rumor-atau-fakta-cvyu
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4. Video Viral Hujan Uang Di Probolinggo

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial Video facebook tentang hujan uang di Probolinggo
satu keluarga sebar-sebar uang dari atap rumah, mereka menyebutnya hujan
uang di Probolinggo. video itu kali pertama diunggah ke media sosial oleh akun
facebook Yuni Rusmi, kamis(3/1/2019)
Faktanya setelah ditelusuri Video tersebut salah. video tersebut memang benar
terjadi sebar-sebar uang Dilansir Kompas TV, video tersebut memang benar
terjadi, tapi berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi tepatnya adalah di Desa
Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.Pelaku penyebaran uang itu
adalah keluarga pengusaha bakso yang sukses di sana.Dia adalah Satuman,
warga setempat. Bersama keluarganya, Satuman menyebarkan uang dari lantai 2
rumahnya.Rumah Satuman terlihat cukup megah, dengan mobil Honda HRV
berwarna putih tampak di garasi.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/regional/2019/01/06/terungkap-ternyata-pelaku-videosebar-uang-yang-viral-penjual-bakso-sukses-di-sidoarjo
https://www.kompas.tv/article/38562/viral-ungkapkan-rasa-syukur-warga-sebaruang-dari-atas-rumah
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5.Percakapan Whatsapp Grup Polisi Dukung Jokowi

Hoaks

Penjelasan :
Beredar munculnya screenshot percakapan grup di whatsapp. Percakapan
tersebut berisi diskusi di sebuah grup polisi. Dalam percakapan tersebut ada nama
Kapolres Bima Kota, AKBP Erwin Ardiansyah yang tengah memerintahkan
anggotanya untuk mengkampanyekan pasangan 01 Joko Widodo.
Faktanya setelah ditelusuri percakapan tersebut adalah palsu. AKBP Erwin
dengan tegas membantahnya. Dia mengatakan, gambar yang beredar tersebut
adalah ulah oknum tidak bertanggung jawab, yang hendak memperkeruh suasana
pemilu.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bila terbukti
ada anggota Polri yang terlibat dalam upaya pemenangan salah satu paslon maka
akan ada sanski yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1135119-percakapan-whatsapp-grup-polisidukung-jokowi-adalah-hoax
http://www.repelita.com/polri-usut-isu-grup-whatsapp-kerahkan-kapolsek-dukungjokowi/
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6.Biaya tilang terbaru yang dikeluarkan oleh kapolri

Hoaks

Penjelasan :
Beredar dimedia sosial dan pesan whatsapp tentang informasi biaya tilang terbaru
yang dikeluarkan oleh kapolri. Dalam kabar tersebut terdapat daftar biaya dan
pernyataan yang diklaim dari Kapolri akan memberikan hadiah sebesar Rp10 juta
kepada anggotanya yang berhasil membuktikan tindakan suap.
Setelah dilakukan penelusuran, kabar tersebut adalah kabar tidak benar. Kabid
Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rina Sari Ginting telah mengatakan,
informasi biaya tilang terbaru di Indonesia yang tersebar adalah informasi yang
tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pesan berantai tersebut sudah
pernah beredar pada September 2017.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/3088037/heboh-pesan-berantai-daftar-biayatilang-ini-kata-polisi
http://waspada.co.id/medan/poldasu-informasi-biaya-tilang-terbaru-hoax/
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7.Kondisi terbaru Bahar bin Smith foto dengan saipul jamil

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa foto Bahar bin smith berdiri dan berfoto
dengan saipul jamil di dalam tahanan.
Faktanya adalah foto tersebut telah mengalami pengeditan dari foto aslinya.
Sementara itu, dari informasi yang kami dapat menyebutkan bahwa foto Saipul
Jamil saat ini sedang ditahan di Lapas Klas 1A Cipinang. Padahal, seperti yang
diketahui sebelumnya bahwa saat ini Habib Bahar berada di Rutan Polda Jawa
Barat.
Link Counter :
https://halobogor.id/2018/12/22/fix-foto-habib-bahar-bersama-saipul-jamil-ditahanan-adalah-foto-editan-ini-buktinya/
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8.Presiden Chechnya Dukung Prabowo Sandi

Hoaks/Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di facebook dengan narasi dan foto sebagai berikut "Presiden
Chechnya dukung Prabowo Sandi"
Faktanya foto tersebut hasil suntingan yang sudah beredar di tahun 2018 dan
dibuat seakan-akan Presiden Chechnya mendukung Prabowo Sandi. Gambar
sebenarnya adalah Kepala Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengucapkan
selamat kepada Mokhmad-Emi Akhmadov, manajer Dana Pensiun Republik
Chechnya di Republik Chechnya, pada hari ulang tahunnya. Dia menerbitkan
catatan di halamannya di jejaring sosial VKontakte.
Link Counter :
http://www.grozny-inform.ru/LoadedImages/2018/03/06/yr7SC5oI7o_w1200_h800.jpg?
fbclid=IwAR3jX6OThxjuBrOTtbOR9O9uriQbEu2Aq8mEKr0Eqq-oCXl4YkEldlHjF-w
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?
Part=11&PubID=93849&fbclid=IwAR0ZFzlbJMZZ9mgXx7t_1YGyRRCjAsjmtkVrEONymMLK8Wk-88BS3ShiJ8
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ru&tl=id&u=http://www.groznyinform.ru/main.mhtml%3FPart%3D11%26PubID
%3D93849&fbclid=IwAR2xEuuoxLAeYRRzlPmE9NH9Czj2o0GScPEsJVuy4DFRco7_WSZjtro0s4
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9.Prabowo Sandi dinanti dunia !

Hoaks

Penjelasan :
Foto yang beredar adalah hasil suntingan, menggunakan foto yang sebelumnya
sudah beredar di instagram oleh akun "Teuku Riefky Harsya"
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/4411980/sapa-warga-aceh-sandiaga-janjikanlapangan-kerja-untuk-milenial?
fbclid=IwAR1WqoKGNeyckCAglr_x03YaLzwTRPnH5olz4Zvep2pY2DyjGORuxRxe
k58
https://www.kompas.tv/article/40146/sandiaga-uno-ingin-majukan-aceh-terutamakembangkan-umkm?
fbclid=IwAR3fIhGN09vW4WUOce7HGn8r0ARPlHwbNZ9rhYEcGofmzwq6rXH21p
6uiL8
https://www.instagram.com/p/BtXfxFwFsGK/?
fbclid=IwAR1wMt3Ts43QZKByiTWpdISgi4hVZ6Pl7mHhwinjGEpQP1J7tPOoxRQN
iLU
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10. Ma'ruf Amin: Kalau Jokowi Mati Duluan, Saya Jadi Presidennya.

Hoaks/Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar kabar bahwa KH. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Kalau Jokowi
Mati Duluan, Saya Jadi Presidennya.
setelah ditelusuri Ma’ruf mengatakan jika kematian itu ada di tangan Allah SWT,
bukan perihal usia.
“Lalu dibilang sebentar lagi saya mati. Lah, urusan mati mah bukan soal tua soal
muda. Kalau saya mati duluan, ya ganti wakil (presiden)-nya. Tapi kalau Pak
Jokowi yang mati duluan? Saya yang naik jadi presiden ‘kan?” gurau Ma’ruf,
disambut tepuk tangan dari semua yang hadir.
“Soal tua, muda, dan mati itu urusan Allah. Siapa bilang saya muda? Enggak ada.
Semua orang juga tahu, istrinya yang muda,” imbuhnya. Tak lupa, Mustasyar
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun menegaskan jika semua kabar
yang beredar adalah bohong. Maka, Ma’ruf berharap masyarakat tidak mudah
tertipu ataupun terprovokasi.
Link Counter :
http://www.repelita.com/viral-beredar-video-maruf-amin-katakan-kalau-jokowi-matiduluan-maka-dirinya-jadi-presiden-benarkah-keberadaan-video-ini/
https://www.obsessionnews.com/balasan-kiai-maruf-soal-cibiran-cawapres-tuacepat-mati/
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11. Anggota KPPS dari TPS 20 Rappocini Kompak Kampanyekan
Jokowi.

Hoaks/Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar dibeberapa media sosial tentang Anggota KPPS dari TPS 20
Rappocini Kompak Kampanyekan Jokowi.
Faktanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, merampungkan
pemeriksaan terhadap 8 orang yang terlibat dalam viralnya video dukungan
terbuka untuk paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Awalnya mereka diduga
sebagai petugas dari Kelompok Panitia Pemungutan Suaranya (KPPS) di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini,
Makassar. "Untuk video yang di Rappocini, kami sudah melakukan pemeriksaan.
Dari 8 orang yang ada di video tidak ada satupun anggota KPPS. Sekarang kami
masih mendalami dan memeriksa video-video lainnya," jelas Komisioner KPU
Makassar, Gunawan Mashar, Jumat (29/3). Serangkaian proses klarifikasi dengan
mengambil keterangan seluruhnya dilakukan KPU sepanjang hari tadi. Beberapa
jam setelah video tersebut tersebar ke berbagai media sosial (Medsos). Namun
setelah, pengambilan keterangan tak seorang pun terbukti terlibat sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "Dari hasil pemeriksaan, tidak
ada anggota KPPS. Yang ada anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2
orang," ujar Gunawan.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/jpg-today/29/03/2019/viral-video-dukungan-petugas-tpsuntuk-jokowi-berikut-klarifikasi-kpu
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Disinformasi
12. MASJID INI DIBAKAR BARU TADI

Penjelasan :
Media sosial kembali dihebohkan dengan berita lama yang kembali diangkat dengan
keterangan waktu yang salah seolah-olah kebakaran itu baru terjadi lagi beberapa jam
yang lalu.
setelah sitelusuri kejadian itu sudah terjadi sejak tanggal 01 Agustus 2018. Berkat aksi
cepat tanggap dari Dinas PBK Kota Bengkulu, dalam waktu satu jam api berhasil
dipadamkan dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) turut
dibantu oleh warga serta pihak Kepolisian setempat.
Endang Aprizal, Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Dinas
Pemadam Bahaya Kebakaran (PBK) Kota Bengkulu menyatakan belum dapat dipastikan
penyebab terbakarnya rumah ibadah tersebut.
“Secara pasti kita belum tau penyebab kebakaran ini, tapi yang jelas kalu rumah kan ada
kompor ya, tapi ini belum jelas, sepertinya dari material listrik. Tidak berselang lama
setelah jamaah sholat ashar ini kejadia,” ungkap Endang Aprizal.
“Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kita langsung mengontak pos 4
Kampung Kelawi untuk langsung meluncur kesini. Sampai saat ini, sekitar 8 unit mobil
yang kita turunkan. Melihat dari kondisi bangunan, kerugian yang dialami tidak kurang dari
Rp 200 juta serta tidak ada korban jiwa”, tegasnya.

Link Counter :
http://www.mitratoday.com/si-jago-merah-hanguskan-masjid-mardhatillah-pasarbengkulu/?
fbclid=IwAR0dgCBCRSxUu1nrXPox2_sgAi12PmmD_CycCqG5ouH7J8NqmlOy0G
OKx1M
https://bengkuluekspress.com/masjid-di-pasar-bengkulu-terbakar/
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/748792258786645/
https://turnbackhoax.id/2018/09/18/salah-masjid-ini-dibakar-baru-tadi/
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Disinformasi
13. Tersungkur Saat Selfie, Iriana Mengaku Tulang Pantatnya Sedikit
Bergeser

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook mengirimkan gambar hasil tangkapan layar dari sebuah
situs berita Viva.co.id. Artikel tersebut berjudul “Tersungkur Saat Selfie, Iriana
Mengaku Tulang Pantatnya Sedikit Bergeser”. Menurut gambar, artikel ini
diposting pada rublik nasional pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 13.02 WIB.
Gambar hasil tangkapan layar ini mendapat cukup banyak reaksi dari netizen di
Facebook.
Adapun berita pada rublik nasional pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 13.02
WIB di website Viva.co.id berjudul “Saking Antusias, Iriana Terjungkal di Panggung
Saat Salami Pendukung”, sehingga berbeda dengan apa yang ditampilkan pada
tangkapan layar di sosial media Facebook. Berita tersebut memang mengabarkan
mengenai Ibu Iriana Joko Widodo yang sempat terjatuh ketika melayani selfie para
pendukung capres 01 saat kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun
seperti yang diberitakan pada viva.co.id, Ibu Iriana sendiri tidak apa apa dan tidak
mengalami pergeseran tulang seperti yang ditulis pada tangkapan layar yang
tersebar di media sosial. Adapun tangkapan layar dari berita Viva.co.id telah diedit
dan diubah judulnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk disebar di
sosial media sehingga menyebabkan disinformasi.
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1134517-saking-antusias-iriana-terjungkal-dipanggung-saat-salami-pendukung
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Hoaks
14. Viral! Cap Kopi LUwak Mudah Terbakar.

Penjelasan :
Telah beredar video mengenai serbuk produk kopi cap luwak yang terkesan mudah
terbakar ketika dipicu dengan sedikit api, dilansir dari sebuah akun instagram (29/3/19),
dalam video tersebut tampak beberapa orang pria dewasa tampak melakukan eksperimen
sederhana menggunakan korek api dan sebungkus kopi luwak. Kopi langsung terbakar
setelah korek dinyalakan. Apinya pun membesar dan membuat banyak orang kaget.
Karena hal tersebut banyak orang menduga jika kopi tersebut berbahaya dan
mengandung bubuk mesiu yang biasa dipakai sebagai bahan petasan.
Faktanya, hal tersebut telah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) langsung melalui siaran pers. Dengan tegas, BPOM menyebut produk kopi yang
disebutkan telah melalui evaluasi keamanan dan mutu serta telah mendapat nomor izin
edar. Lalu kenapa bisa menyala?
"Hal ini terjadi karena produk tersebut berbentuk serbuk, ringan dan berpartikel halus
serta mengandung minyak dan memiliki kadar air yang rendah sehingga mudah terbakar
dan menyala," tulis BPOM, Minggu (30/9/2018).
Dijelaskan sebelumnya, produk pangan yang mengandung rantai karbon atau ikatan antar
karbon, kadar air rendah. berwujud tipis dan berpori, akan menyala atau terbakar saat
disulut dengan api. Produk lain yang juga menyala saat disulut api adalah terigu, merica
bubuk, cabe bubuk, putih telur, pati jagung, biji-bijian, serta kentang.
"Hal ini bukan berarti bahan pangan tersebut berbahaya atau tidak aman untuk
dikonsumsi," lanjut pernyataan tersebut.
Tak lupa BPOM juga menyerukan untuk menjadi konsumen yang cerdas.

Link Counter :
http://aceh.tribunnews.com/2018/09/30/penjelasan-resmi-bpom-soal-viral-kopicap-luwak-mudah-terbakar
https://www.suara.com/tekno/2018/09/29/151439/luwak-white-koffie-terbakardianggap-berbahaya-hoax
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4235057/viral-kopi-instan-menyalasaat-dibakar-ini-penjelasan-resmi-bpom
https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3811894/bpom-beri-klafirikasisoal-video-kopi-luwak-yang-mudah-terbakar
https://www.hipwee.com/feature/hoax-soal-kopi-serbuk-yang-bisa-terbakar-sudahdiklarifikasi-bpom-bukan-karena-mengandung-mesiu-lho/
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Disinformasi
15. Memilih Prabowo, Berarti Anda Menginginkan Ideologi Pancasila
Dirubah, Termasuk Penghianat Bangsa

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook mengenai tangkapan layar dari situs
reportase13.blogspot.com. Situs ini menampilkan artikel yang berjudul “Luhut: Memilih
Prabowo, Berarti Anda Menginginkan Ideologi Pancasila Dirubah, Termasuk Penghianat
Bangsa”. Artikel berjudul tendensius ini menampilkan foto Menko Bidang Kemaritiman ini
disertai berita mengenai Luhut yang menghimbau ada gerakan yang berkeinginan
mengganti ideologi Pancasila. Artikel ini cukup ramai disebarkan dan mendapat banyak
tanggapan dari netizen di Facebook.
Adapun berita pada artikel tersebut merupakan saduran persis dari berita Tempo.co
berjudul “Luhut Panjaitan: Ada Gerakan Ingin Mengganti Ideologi Pancasila”. Berita
tersebut memang berisikan Luhut yang menghimbau akan adanya gerakan-gerakan yang
ingin mengganti Pancasila, serta mengundang mantan perwira dan mantan pejabat untuk
bertemu menjelang hari-H pencoblosan. Akan tetapi, tidak ada pernyataan Luhut yang
menghimbau bahwa apabila memilih Prabowo, berarti menginginkan ideologi Pancasila
diubah. Dalam berita ini, Luhut justru menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud
mengintervensi pilihan politik, dan tidak masalah apabila para mantan perwira yang
diundangnya untuk bertemu memilih nomor 01 atau 02 di pemilihan presiden 2019.
Pernyataan palsu yang seolah diucapkan Luhut tersebut dibuat untuk menimbulkan
disinformasi pada masyarakat.

Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1189795/luhut-panjaitan-ada-gerakan-ingin-menggantiideologi-pancasila/full&view=ok
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Laporan Isu Hoaks 31 Maret 2019

1. Pentol Bakar Berbahan Daging Kucing

Hoaks

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial pada platform facebook yang memberikan informasi tentang
adanya pentol bakar berbahan daging kucing. Dengan narasinya ih untung aja aq gak suka makan
pentol bakar rupa dan rupanya dari daging kucing. Aissss sesak leher dengernya...pantas aja
pembelinya berjibun setiap kali lewat penggemar pentol bakar memang banyak.
Faktanya setelah ditelusuri hal tersebut tidak benar.Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya
melalui Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, AKP Sudarno mengatakan bahwa informasi tersebut adalah
hoax."Isu yang beredar soal pentol kucing itu informasinya tidak jelas, kita cek di Polsek tidak ada yang
menangkap dan tidak ada penahanan. Tahu orangnya aja enggak". AKP Sudarno juga menghimbau
kepada masyarakat agar bijak dalam memilih informasi dan berita serta bijak dalam menggunakan
media sosial.

Link Counter :
https://koranbanjar.net/isu-pentol-berbahan-daging-kucing-hanya-hoax-ini-penjelasan-kasat-reskrimpolres-banjarbaru/
https://banjarbaru.kalsel.polri.go.id/akp-sudarno-berita-polisi-amankan-pedagang-pentol-daging-kucingadalah-hoax/
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2. Kerupuk Yang Menyala Ketika Dibakar Mengandung Plastik

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video mengenai kerupuk yang mengandung plastik yang terkesan mudah
terbakar ketika dipicu dengan sedikit api, video tersebut di posting pada tanggal 26 Desember 2015
melalui akun mhail viduka. Dalam video tersebut tampak beberapa orang pria dewasa tampak
melakukan eksperimen sederhana menggunakan korek api dan kerupuk. Kerupuk langsung terbakar
setelah korek dinyalakan. Karena hal tersebut banyak orang menduga jika kerupuk mengandung
plastik.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari health.detik.com Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) mengatakan kerupuk mirip uceng yang kalau dibakar pasti menyala.Hal ini patut
diwaspadai karena makanan yang digoreng dengan campuran plastik tentunya memunculkan dampak
negatif kesehatan. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Olahan BPOM, Ratmono, membantah
informasi yang mengatakan bahwa kerupuk yang menyala saat dibakar pasti digoreng mengunakan
plastik. Menurutnya, semua kerupuk kalau dibakar pasti akan menyala dan berubah menjadi hitam.
Ratmono menegaskan Kerupuk itu kandungannya 75 persen tapioka, sifatnya kalau dibakar akan
menjadi karbon. Jadi pasti akan menjadi hitam kalau dibakar, itu bukan karena digoreng dengan
minyak mengandung plastik. Ratmono menyayangkan beredarnya informasi tentang kerupuk
mengandung plastik di internet. Menurutnya, informasi yang menyesatkan seperti itu akan sangat
merugikan para pedagang kerupuk dan meresahkan masyarakat pada umumnya yang jadi takut makan
kerupuk.

Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2164056/bpom-kerupuk-seperti-uceng-kalau-dibakar-pastimenyala?fbclid=IwAR1fLSfx50w-q8lVqCmzLgrH1ruvEl5s7xmRIhcxoNmf0QQEWk9kA0I5xiI
https://www.merdeka.com/gaya/krupuk-dan-krekers-mudah-terbakar-ini-penjelasan-bpom.html?
fbclid=IwAR2TY66UwU6SZ9QOwib9J5xgFp4AowXcf7uY3myevrphrw4xmelGmlTZ0NM
http://style.tribunnews.com/2018/02/11/dapat-menyala-ketika-dibakar-benarkah-merupakan-cirikerupuk-dengan-campuran-plastik-ini-faktanya?
fbclid=IwAR1KO4NyDcxu4lxStvZmnjM9jp9hz5z9O4OE0L37fadeLZbiHyRfIglGPZU
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3. Kereta Api Argo Parahyangan Terbakar

Disinformasi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video pada platform youtube yang menampilkan sebuah Kereta Api Argo
Parahyangan yang terbakar, video tersebut di posting pada tanggal 30 Maret 2019 melalui akun Mifta &
Fando. Dalam video tersebut tampak beberapa penumpang kereta Api Argo Parahyangan tampak
panik karena Kereta Api Argo Parahyangan yang di tumpanginya terbakar dan mengeluarkan asap
tebal.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari viva.co.id PT Kereta Api Indonesia Operasi
II membantah kabar tentang kebakaran kereta Argo Parahyangan di padalarang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat. Manajer Hubungan Masyarakat PT KAI Daops II, Joni Martinus, menjelaskan bahwa
yang sebenarnya terjadi hanya gangguan mesin yang terlalu panas atau overheat di jalur Padalarang
pada pukul 08.35 WIB, Sabtu, 30 Maret 2019. Menurutnya, akibat gangguan itu, kabin mesin
mengeluarkan asap tebal yang menarik perhatian penumpang dan warga sekitar. “Yang berdampak
mengeluarkan asap dari kabin mesin,”

Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1135342-pt-kai-bantah-lokomotif-argo-parahyangan-terbakar
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/178433/ka-parahyangan-tidak-terbakar-cuma-gangguangmesin
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4. Jokowi pakai kaos #2019 ganti presiden

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di sosial media Facebook foto Jokowi berfoto dengan warga dan
menggunakan kaos putih polos dengan tulisan #2019 ganti presiden yang diupload oleh akun
Facebook bernama Ramadhan.
"Hoax banget (Jokowi pakai kaus #2019GantiPresiden)," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan
Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada detikcom, Selasa (10/4/2018). Ditelusuri detikcom,
foto asli Jokowi dengan angle yang ramai di medsos itu diambil saat Jokowi berada di Malioboro,
Yogyakarta, pada akhir Desember 2017. Foto tersebut telah mengalami proses pengeditan sebelum di
unggah oleh akun Facebook Ramadhan. Pada saat itu jokowi memakai kaus putih polos dengan
celana hitam panjang jokowi juga di dampingi putra bungsunya Kaesang Pangarep yang menggunakan
kaus dengan warna yang sama.

Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3963122/ramai-foto-jokowi-berkaus-2019gantipresiden-istana-hoaxbanget
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3441129/cek-fakta-jokowi-pakai-kaos-2019gantipresiden
https://www.suara.com/news/2018/04/10/162128/viral-foto-jokowi-pakai-baju-2019-ganti-presidenistana-hoaks
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5. Kampanye Homo dan Lesbi di Hari Perempuan Internasional

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi yg menyebutkan bahwa kelompok LGBT mengkampanyekan homoseksualitas
di Hari Perempuan Internasional. Akun tersebut membagikan lima foto suasana aksi dgn memfokuskan
pada poster tuntutan dan simbol-simbol berwarna pelangi.
Faktanya peserta aksi yang membawa poster kampanye perlindungan bagi LGBT sebenarnya
adalah jemaat Gereja Komunitas Anugerah – Reformed Baptist Salemba, Jakarta. Itu tampak dari logo
Gereja Komunitas Anugerah yang terpasang pada foto dua poster aksi

Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/161/fakta-atau-hoaks-benarkah-kelompok-lgbt-mengkampanyekanhomoseksualitas-di-hari-perempuan-internasional?
fbclid=IwAR3e2mODyJVC3Ic1Rd7YphjnI8kfebAZdGGHHDzJId04dvdpDwVVtvegoo0
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6. Alquran ditemukan didasar laut sudah menjadi karang tapi tetap utuh

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di sosial media Facebook gambar sebuah Alquran yang di beri narasi
"Alquran ini ditemukan di dasar laut sudah menjadi karang tetapi tetap utuh subhanallah , semoga yang
like share dan komen amiin rezeki berlimpah dan iman dan islam kita pun tetap utuh hingga akhir hayat
amiin" tulis akun Siti Aisyah.
Faktanya Gambar Alquran yang di-posting Siti ternyata diambil dari blog pribadi
http://stuffyoucanthave.blogspot.co.id. Blog tersebut memposting banyak benda yang diselimuti kristal.
Salah satunya, buku tebal dengan berbagai posisi. Seni tersebut biasa disebut spesialisasi art with
borax, yang bisa mengkristalkan benda dengan boraks dan salah satu karyanya digunakan untuk
narasi hoaks.

Link Counter :
https://www.jpnn.com/news/karya-seni-boraks-disebut-mirip-alquran-1
https://truebluemeandyou.com/post/139290567080/diy-crystallization-with-borax
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7. Jokowi mengatakan KPK 1998 sudah berdiri

Hoak/Disinformasi

Penjelasan :
Salah satu yang banyak disoroti paska debat pilpres 2019 ke 4 yang digelar pada 30 Maret 2019
adalah topik mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 1998 yang dipaparkan oleh
Capres 01 Joko widodo. Cuplikan paparan itu kemudian ramai-ramai diunggah dan dikomentari oleh
netizen dengan narasi bahwa Jokowi mengatakan KPK berdiri sejak 1998 padahal KPK baru dibentuk
tahun 2002. Salah satunya dalam video yang diunggah di youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=XHp0FxBr4r4
Faktanya, setelah ditelusuri kembali dari keseluruhan rangkaian debat yang di unggah oleh channel
Liputan6.com https://www.youtube.com/watch?v=ghVuAPiG6sg tepatnya pada menit ke 1:17:13 1:18:12 tidak ditemukan statemen Jokowi yang mengatakan KPK berdiri pada 1998. Pada sesi tersebut
jokowi hanya memaparkan data dari KPK bahwa pada 1998 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
adalah 20, dimana ketika itu Indonesia menjadi negara terkorup di Asia dan terus mengalami perbaikan
sehingga berada di angka 38. Sementara dilansir dari nasional.kompas.com, KPK memang pernah
merilis data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. KPK telah merinci datanya dari tahun 1998 dimana
ketika itu adalah benar bahwa IPK di Indonesia berada di angka 20.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Jokowi berstatement
KPK sudah ada sejak 1998 adalah informasi salah/disinformasi. Jokowi tidak mengatakan demikian
paparanya, Jokowi hanya memaparkan IPK indonesia yang telah di data KPK sejak 1998.

Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=ghVuAPiG6sg
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsikorupsi-indonesia-tertinggi-di-dunia?
fbclid=IwAR2URXsE89eAaVzFAwSf5CtnsuRd9UOR2O0e_dozcAGYgW4HxY-9UcYnidM
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8. Fakta Bukan Hoaks, Hasil Survei Terbaru Pilpres 2019 Versi Metro TV

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook dan Twitter mengenai hasil survei terbaru Pilpres 2019 yang
dikeluarkan oleh Metro TV. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa paslon 02 memiliki elektabilitas
sebesar 56,1%, unggul dibandungkan paslon 01 dengan 37,7%. Sedangkan 12,2% memilih tidak
tahu/tidak jawab. Pada hasil juga dituliskan bahwa hasil ini merupakan fakta dan bukan hoaks.
Namun melalui akun twitter officialnya, Metro TV menyatakan bahwa infografis tersebut tidaklah benar.
Metro TV sendiri dengan tegas menyebutkan bahwa gambar mengenai elektabilitas pasangan caprescawapres tersebut adalah informasi yang sengaja diubah angkanya. Metro TV sendiri juga
menghimbau agar berhati-hati dengan informasi hoaks sebelum menyebarkannya.

Link Counter :
https://twitter.com/Metro_TV/status/1111195194655993857
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9. Foto Cuitan "Presiden yang Tertukar"

Hoaks

Penjelasan :
Beredar cuitan di sosial media Twitter yang mengunggah foto hasil tangkapan layar pada kanal berita
beritasatu.com yang berisi foto Jokowi memakai sorban dengan judul berita "Ketua PBNU: Jokowi
Khalifah Bangsa Indonesia" dan hasil tangkapan layar pada kanal berita viva.co.id yang berisikan foto
Prabowo dengan judul berita "Prabowo: Yang Mau Ganti Pancasila, Berhadapan degan Saya". Cuitan
tersebut disertai dengan caption "Presiden yang tertukar, kita kembalikan agar negara kembali normal
sesuai pancasila...".
Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa hasil tangkapan layar pada foto jokowi tersebut adalah hasil editan
yang di ambil dari kanal berita suaranasional.com yang berjudul "Pemuda Aswaja: Jokowi Jelas
Keislamannya, Capres lain dipertanyakan" yang diposting pada 29 Maret 2019. Berita pada kanal
beritasatu.com yang diposting pada Hari Minggu, 2 November 2014 memang berjudul "Ketua PBNU:
Jokowi Khalifah Bangsa Indonesia" Namun foto dalam berita tersebut menggunakan foto Ketua PBNU
yakni KH. Said Aqil Siroj. Dalam berita tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yakni
KH. Said Aqil Siroj mengatakan bahwa kepemimpinan nasional adalah khalifah bagi bangsa Indonesia,
termasuk bagi umat muslim di tanah air dengan kata lain Presiden Jokowi adalah Khalifah kita sekaran
pemimpin Bangsa Indonesia termasuk umat islam dan menegaskan bahwa NKRI sudah sesuai Islam.

Link Counter :
https://www.beritasatu.com/nasional/222124/ketua-pbnu-jokowi-khalifah-bangsa-indonesia
https://suaranasional.com/2019/03/29/pemuda-aswaja-jokowi-jelas-keislamannya-capres-laindipertanyakan/
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10. Dosen dipecat karena bercadar

Disinformasi

Penjelasan :
Seorang dosen di IAIN Bukuttinggi Hayati Syafri diberhentikan dari kampusnya dan
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Beredar kabar, pemberhentian Hayati
dikarenakan dosen Bahasa Inggris itu mengenakan cadar. Kabar ini viral setelah
diberitakan berbagai media daring. Satu di antaranya tarbawia.net dengan judul berita
"Teguh Pertahankan Cadar, Dosen Ini Dipecat Kemenag".
Setelah ditelusuri, kabar tentang pemberhentian Hayati karena mengenakan cadar
ternyata tidak tepat. Hayati diberhentikan sebagai tenaga pengajar dan PNS karena
indisipliner. Hal ini sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com, Kemenag
membantah Hayati diberhentikan karena penampilannya yang bercadar. Berdasarkan
hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti
secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja. Dilansir dari tribunnews.com
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17,
kata Nurul, PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja tanpa
keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat
berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat sebagai PNS.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3904362/cek-fakta-viral-dosen-dipecatkarena-pakai-cadar-faktanya
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/24/dosen-iain-bukuttinggi-hayati-syafridiberhentikan-karena-tak-masuk-kerja-selama-67-hari
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