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15

1. Video Kecurangan Suara Kubu 01

15

2. Kesalahan dalam Pengisian C1 dan Penyerahan C1 Palsu ke Kelurahan di
Sukabumi

16

3. Iridologi, Check-up Kesehatan Lewat Mata

17

4. Imam Nahrawi Mundur dari Menpora

18

5. Pesawat Wings Air Rute Sangihe-Manado Hilang Kontak

19

6. Harga Sewa Perangkat Pasif di Jalur MRT Terlalu Mahal

20

7. Bahaya Besar Komisioner KPU Ilham Adem Rapat dengan PDIP

21

8. HRS Akan Kerahkan People Power, POLRI: Kami Siap Tembak ―Mati‖ Perusuh
NKRI Sekalipun Itu Cucu Nabi
22
9. Aktivitas Sesar Batui dan Balantak di Sulteng Picu Gempa

23

10. Pasukan Brimob Ditarik dari Pelosok Nusantara ke Jakarta

24

11. Macan Kumbang Muncul di Kamojang Garut

25
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1. Artis Agnez Mo Meninggal Akibat dibunuh

26
26

2. Agar Baterai Smartphone Tidak Mudah Ngedrop Jangan Charge Hp Semalaman
27
3. Ilustrasi Kelenjar Susu pada Payudara Perempuan Berbentuk Bunga

28

4. Menteri Agama Nya Saja Bilang Mesti DIRANGKUL

29

5. Pohon Berdarah Saat Ditebang

30

6. Ular Raksasa Yang Menewaskan 320 Wisatawan Dan 125 Penyelam

31

7. Bagi-Bagi Hadiah J&T

32

8. Enema Kopi Membantu Pengobatan Kanker

33

9. NU Dalam Lingkaran Uang Haram

34

10. Surat Instruksi Pemasangan Spanduk dan Baliho Ucapan Selamat atas
Kemenangan Prabowo Sandi

35

11. Ustadz Di Bekasi Diserang Oknum Yang Menggunakan Atribut PKI

36

12. Teror di TPS 04 Lhokseumawe yang Memenangkan 02

37

13. PKI Gak Masuk DPR, Kalo Masuk Agama Bisa Hancur

38

14. Eggi Sudjana Sakit, Dirawat di RS Harapan Kita.

39

15. Presidium Bank Jabar Indonesia Mendeklarasikan Kemenangan Prabowo

40

16. Risma Walikota Surabaya Marah Besar dengan KPU dan Bawaslu

41

17. TNI: Prabowo Menang Mutlak, Silakan Deklarasi Kemenangan di Mana-Mana,
Asal Tertib
42
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43

1

1. Makhluk Aneh

43

2. Mobil & Motor Tunggak Pajak 3 Tahun Disita

44

3. Besi Penutup Got Di Underpass Tanah Abang Dicuri

45

4. Isu Teror Santet Via Sms

46

5. Seorang anak meninggal karena memasukan ujung charger ke mulutnya

47

6. Tanggapi People Power, UYM: Jihad Bela Prabowo ―Mati Syahid‖, Namun Pasti
Masuk Neraka!!
48
7. Tiga Skenario Kemenangan Indonesia Adil Makmur

49

8. Video FBR sedang melakukan sweeping di Jakarta Barat

50

9. Kuba Sudah Tiba Di Venezuela Siap Tempur

51

10. HRS Minta Real Count Disetop, KPU: Kami Hanya Tunduk Pada UUD, Bukan
Kepada Gelandangan
52
11. Berdasarkan Data, Perusahaan Luhut Rebut Lahan Petani di Kaltim, Luhut:
Rampas Lahan Petani Itu Lumrah
53
12. Permen Mengandung Narkoba Kasus Siswa SD Solok

54

13. Rancangan Istana Negara di Palangkaraya

55
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56

1. Viral Rumah Hantu di Blitar

56

2. Tradisi aneh di Singapura, orang tua menonton anaknya saat melakukan
hubungan intim malam pertama.

57

3. Pria ini tetap melanjutkan Sholatnya meski tubuhnya dibakar hidup-hidup

58

4. Tips '4 Jurus Emergency' Menolong Nyawa

59

5. IT KPU berada di Thamrin dan dikendalikan oleh Hacker bernama Dani
Firmansyah

60

6. Jembatan kaca di cina jatuh hancur membawa bencana.

61

7. Stand Indonesia di Pameran Dubai Representasikan Cina

62

8. Brimob akan Sweeping Ojek Online Malam Ini

63

9. Bareskrim Mabes Polri Di Gambir Jadi Pusat Kendali Situng Kpu

64

10. Banyak petugas KPPS meninggal karena asap Rokok/Vapor mengandung zat
tertentu yang membuat nafas dan jantung paru mengeras, yang disengaja.
65
11. TKI Ilegal Asal Blanakan Meninggal Jatuh dari tangga

66

12. Benarkah 150 Anak Penghafal Al-Quran di Afghanistan yang Tengah
Merayakan Kelulusan Terbunuh Akibat Serangan Tentara Koalisi Amerika?

67

13. Prabowo Batal Jenguk Ani Yudhoyono karena Ngambek Karena Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo
68
14. Semangka Bulan dari Jepang

69

15. Minum kopi beracun karena ada narkoba di dalamnya

70

16. Menelan Cairan Dari Miss V Mencegah Kanker

71
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72

1. Server KPU Diretas Oleh Komunis China

72

2. Penyusup di GBIP Maranatha Bandung

73

3. Kepala Daerah Diberi Celah dan Dibiarkan Korupsi Agar Dukung Jokowi

74

4. Hilang Diculik Mahasiswa Manajemen Negeri Malang

75

5. Putri Raja Salman yang Cantik

76

6. Video Perkelahian di Batu Mandi (Kal-Sel)

77

7. Tes mata online

78

8. Permen narkoba beredar di kantin sekolah di Aceh

79

9. Husein Khudri, Pemuda Yang Dihukum Gantung Oleh Iran Sebagai Aktivis Pro
Sunni
80
10. Malaikat Hancurkan Pesawat Israel

81

11. Sakit Sandiaga Uno Usai pencoblosan karena racun

82

12. Saksi Prabowo-Sandi Dikeroyok Polisi Karena Memprotes Kecurangan

83

13. Jokowi Menganut Tradisi China Pedalaman Bunuh Monyet Agar Mantera Sang
Pao Tse Tidak Luntur
84
14. Pembantaian Ulama Oleh PKI di Banten
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85
86

1. Koalisi Sipil Robertus Robet Dilaporkan Let Jend (Pur) Johanes Suryo Prabowo
86
2. Pinjaman Dana KSP Nasari

87

3. Berikan Dukungan Pada Prabowo-Sandi, Dapatkan Sembako Dengan
Menukarkan SMS

88

4. Nyanyi Lagu Indonesia Raya Sebelum Sholat

89

5. Kurma Harus Dicuci Bersih Karena Mengandung Virus Corona yang Berasal dari
Kelelawar
90
6. Saksi Prabowo-Sandi Mati Ditebas Lehernya

91

7. Sumber Virus Vaksin Rubella Berasal dari Janin yang Diaborsi

92

8. Suara Prabowo Hilang 10 ribu di Cianjur, Sidang Pleno Ricuh.

93

9. Rilis Data Perolehan Kursi DPR RI Sulsel dari Bawaslu

94

10. Dokumen Pindah Ibu Kota dari Bappenas

95

11. Kastil Diatas Tebing

96

12. Hantu Terekam di CCTV Raffles Place, Singapore

97

13. Mainan Magnet Pada Kulkas Menyebabkan Kanker

98
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99

1. Ribuan Formulir C1 Di Menteng Bertuliskan Dari Moh Taufik Seknas PrabowoSandi
99
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2. Partai Komunis Indonesia Bekerjasama Dengan Partai Komunis China

100

3. Saksi PKS Ditodong Pistol oleh Saksi Perindo

101

4. Tsamara Amany Sebut TKN dan BPN Sama-sama Temukan Kecurangan, KPU
dan Bawaslu yang Salah
102
5. Penemuan Kloning Dinosaurus

103

6. Ellen DeGeneres Bagi-Bagi Uang USD 10 Miliar di Facebook

104

7. Bebas Makan siang dan Berjualan di Masjidil Haram pada saat Bulan Ramadhan
105
8. Perayaan Ulang Tahun Carrefour Dapatkan Kupon Gratis 3 Juta Rupiah

106

9. Meteor Raksasa Melewati Langit Malang di Awal Malam Ramadhan

107

10. TNI AD Miliki Data Hasil Pemilu

108

11. Menjilat Amplop Dapat Menimbulkan Telur Kecoa Tumbuh Dalam Mulut

109

12. Optical Mouse Dapat Menyebabkan Kanker

110

13. Pasukan Brimob Panggul Cukong Anggota 9 Naga

111

14. Di Sidoarjo, mayat langsung terbakar di liang lahat sebelum ditutup

112

15. UI Melakukan Pendataan Mahasiswa Muslim Baru 2019

113

16. Daging Babi Halal ‗Halal Pork‘ di Singapura

114

17. TV ONE Siarkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 6 Juli 2019

115

18. Berdasarkan data KPK: Prabowo-Sandi Menang

116
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117

1. Gudang Peluru Sudah Diserahkan Polri Untuk Tembaki Rakyat

117

2. BUMN Sudah Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Politik

118

3. Pulau Berbentuk Bulan Sabit dan Bintang di Hawaii

119

4. Uang logam Rp 500 tahun 1991 mengandung emas ?

120

5. Video Sadis Deep Web ―Blank Room Soup‖

121

6. Air kelapa Hijau Dapat Memperlancar Haid

122

7. Surat Pemecatan Ustadz Abdul Somad Sebagai Dosen UIN Suska Riau

123

8. Plester Kompres Demam Sebabkan Kelumpuhan Otak

124

9. Usai Tarawih, Ada Meteor Jatuh Di Probolinggo

125

10. Jokowi:Korban Meninggal Itu Sudah Takdir Jangan Diperpanjang Lagi

126

11. KPU Minta masyarakat tak viralkan kesalahan input data Quick Count

127

12. Ketua KPUD Bekasi Meninggal

128

Laporan Isu Hoaks 9 Mei 2019

129

1. Penampakan UFO di Langit Brazil

129

2. Surat undangan Tes seleksi karyawan baru PT Waskita

130

3. Undangan Aksi Demo KNPI ke KPK

131

4

4. Quote Albert Einstein ―Aku takut pada hari dimana teknologi akan melampaui
interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi yang idiot.‖
132
5. Israel Diguncang Gempa, Tel Aviv Porak Poranda

133

6. Danjen Kopassus Dukung FPI

134

7. Foto Rusa Mengorbankan Diri Demi Anak-anaknya

135

8. Tradisi Kanibalisme Umat Budha

136

9. Ramuan Minyak Tanah Penyembuh Asam Urat

137

10. Penyerangan Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Karawang

138

11. Penipuan Mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama

139

12. Saksi PKS Pekanbaru Hatta Zailiyus Dirawat di Rumah Sakit karena Keracunan
Cyanida
140
13. Hukuman Bagi anak-anak di Myanmar Karena Mereka Muslim

141

14. Penganiayaan Ustadz oleh Orang Gila di Bogor

142

15. Buka Puasa di Jalanan Kota London Inggris

143

16. Tikus Raksasa Ditemukan di Sudan

144
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145

1. Ada Kolor Ijo Yang Ditemukan Warga Indonesia

145

2. Anak 4 Tahun Bermigrasi Sendirian di Gurun dari Suriah ke Jordan

146

3. Data Perolehan Suara Dapil 1 Distrik Manokwari Barat

147

4. Gambar X-Ray Tampilkan Kecoa Hidup Dalam Dada Manusia

148

5. Seekor Rusa Menyetubuhi Beberapa Sapi

149

6. Marinir Amerika Serikat Mendukung Papua Lepas dari NKRI

150

7. Gambar Dibalik Pembuatan Logo MGM Singa Diikat di Meja

151

8. Dieksekusi Mati Pria Ini Pilih Alkitab Sebagai Makanan Terakhir

152

9. Ricuh di KPU Tebing Tinggi Terjadi Penembakan Peluru Tajam

153

10. Replika Tengkorak Nabi Adam

154

11. Pekerja Indonesia Rata-Rata Lebih Banyak Malasnya dan Tak Punya Skill,
Harus Dihandle Pekerja China.
155
12. Sepak Terjang Khofifah Gubernur Jawa Timur Berakhir di Tangan KPK

156

13. Mata Air Api Tanda Kiamat

157

14. Pesan Berantai Teresia Fidalgo

158

15. Perbudakan di Papua Barat

159

16. Anggota KPPS Kel. Kb. Jayanti Bandung Meninggal dan Ditemukan Zat Kimia
C11H26NO2PS Di dalam Tubuhunya
160
17. Penampakan Babi Ngepet

161

18. Ratusan Saksi TPS Golkar Di 12 Desa Magetan Belum Terima Honor

162
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163
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1. Emak-emak Tidak Waras Demo di Depan Kantor KPU

163

2. Pembunuh Sekeluarga Kampung Mulya Kuta Alam Banda Aceh Sudah
Tertangkap

164

3. Buka Kunci Mobil Dengan Bola Tenis

165

4. Wanita Dengan Payudara Besar Memiliki IQ Lebih Cerdas

166

5. Seorang Wanita Memasukan Singkong ke Organ Intimnya

167

6. Jackie Chan Masuk Islam

168

7. Data Yang Dimiliki TNI AD Adalah Data Rill Pemilu 2019

169

8. Polisi Memukuli Imam Sholat Tarawih

170

9. Dari PDIP, Sekda Jabar Disebut Minta 1M Ke Meikarta

171

10. Bahaya Cacing Dalam Perut Belalang

172

11. Perintahkan Polisi Untuk Menembaki Rakyat

173

12. Bawaslu Panggil Ronnie Higuchi Rusli Sebagai Ahli Terkait Hasil Quick Count
174
13. Bagian Kecil Penyiksaan Kepada Orang Uyghur

175

14. Penipuan Yang Mengatasnamakan PT Makmur Mandiri

176
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177

1. Munculnya Bara Api di Yaman

177

2. Broadcast Untuk Menghindari Mall Di Jakarta dan Surabaya

178

3. Mendapat Gelontoran Dana Dari Kaum Yahudi

179

4. Ketua KPU Cium Tangan OSO

180

5. Pesan Telak Kopassus Untuk PKI

181

6. Hanya di Era Jokowi yang Mampu Membelah Gunung di Papua

182

7. Video Viral Seorang Pria Dilemparkan Menggunakan Ketapel Besar Dari Atas
Gedung
183
8. Istri Indro Warkop Meninggal Karena Menjadi Perokok Pasif

184

9. Benarkah KPU Umumkan Semua Provinsi Dikuasai Prabowo?

185

10. Ditemukannya Senyawa Kimia Pemusnah Massal pada 573 KPPS yang
Meninggal Dunia

186

11. Mendengarkan Musik Klasik Dapat Meningkatkan Kepintaran

187
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188

1. Jalan Tol Proyek Jokowi di Sulawesi Tengah

188

2. Rekaman Video Warga Rejang Lebong yang Tersengat Listrik

189

3. Koper Merah Berisikan Ta'jil Beracun Dari Mabes Polri

190

4. Pembegalan Seorang Pemuda Yang Melintas Di Kawasan Dendam Kota
Bengkulu

191

5. Polisi Dagelan

192
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6. Sandal Bertuliskan Huruf Arab dari Ayat Al-Quran

193

7. Polisi Menembak Saksi Yang Tidak Terima Rekap Pleno KPU

194

8. Ternyata Agnes Kusumahandari, Guru SDN Pakujajar Sukabumi Perekam Video
Ancaman Pemenggalan Kepala Presiden Jokowi
195
9. Informasi Data Pribadi Orang yang Diduga Ada dalam Video Berisi Seorang
Laki-laki yang Menyebut Akan "Memenggal Kepala Jokowi"
196
10. Arti NO 571 Pada Seragam Tentara Turki

197

11. Kecurangan Pemilu 2019 di Bekasi, Kotak Suara Pilpres Tidak Terkunci

198

12. Dimatiin Buat Nutupin Fakta

199
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200

1. 19 Minuman Mengandung Aspartame yang Bisa Menyebabkan Diabetes dan
Mematikan Sumsum Tulang Belakang
200
2. 22 Mei Ulang Tahun PKI

201

3. Siaran Kecurangan Pilpres TV Al Jazeera

202

4. Mobil Kecil 25 Juta

203

5. Mahfud MD Keturunan Aryo Among Koro (Tentara KNIL)

204

6. Mayat Perempuan Telanjang di Underpass Cawang

205

7. Bom di Pintu Masuk Mall Panakukang

206

8. Postingan Pesan Gus Dur Dalam Mendidik Anak

207

9. Surat Sahabat Luar Negeri

208

10. Benarkah Polri Melarang Pihak Rumah Sakit Melakukan Autopsi Terhadap
Jasad Petugas KPPS?
209
11. Buka Puasa Terpanjang Ada di Hanover, Jerman

210

12. Seorang Perempuan Disiram Air Panas Oleh FPI

211

13. Membumikan Bikini di Tempat Umum dengan Selfie

212

14. 4 Anak Sekarat Sekarat Setelah Minum Es Teh di Sekitar Monas

213

15. Impor Guru

214

16. Video Anak Kapolri Bergaya Hidup Glamor

215

17. Satreskrim Polres Tanah Bumbu Berhasil Meringkus Pelaku Yang Diduga
Penculikan Anak

216

18. Seorang Ibu Meninggal Akibat Terperosok di Setu Babakan Jagakarsa Jakarta Selatan

217
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218

1. Aplikasi Program War Room TKN, Bisa Mengubah Data

218

2. Mahasiswa Trisakti Bergerak (Malam gelora Trisakti)

219

3. Seorang Pria Tewas Dimakan Buaya Di Pangandaran

220

4. Hendropriyono Sakit dan Dilarikan ke Singapura

221
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5. Wanita Membutuhkan Tidur Lebih Lama Dibanding Pria

222

6. Real Count KPU Kalbar Angkanya Menang 01 Tapi Diagramnya Menang 02 (TV
One)
223
7. Permohonan Revisi PP No 35 & 36 Tahun 2019 Karena Penguasa Marah Tidak
Dapat Suara Dari PNS
224
8. Pesan Berantai Warga Tanjung Priok Serang Matraman

225

9. Detik.com: Klaim 80 Juta Suara, Relawan 01 Selfie Cantik Tak Sengaja Terlihat
Hanya 10 Juta
226
10. Pemerintah Jepang Memutuskan Untuk Membuang Semua Oven Microwave
227
11. Kapal Tenggelam di Gilimanuk
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228
229

1. Erdogan Mengumumkan Bahwa yang Menikahi Wanita Syria Akan Dihadiahi
Apartemen
229
2. Raja Salman Cium Bendera Amerika

230

3. Berantai Pembacokan Ojek Online di BSD

231

4. Surat Pengumuman LP5N Kepada Peserta Yang Lolos Jadi Pegawai Negara 232
5. Jika dalam People Power Ada yang Tertembak Inilah Dalangnya

233

6. Mujahid Syahid Palestina Disholatkan Dengan Kain Kafan Merah Putih

234

7. Seorang Guru Ngaji di Cisewu Diduga Cabuli Belasan Gadis di Bawah Umur 235
8. Megawati saja sudah mengakui Prabowo Presiden RI

236

9. Bus Jamaah Haji Indonesia Terbakar

237
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238

1. Info dari TNI-Polri Gangster dan Begal Merajalela

238

2. Telah Mati Seorang Pembantai Rakyat Hendroprayono di Singapura

239

3. Jean Claude Van Damme Mendapat Hidayah dan Menjadi Muslim

240

4. Obama buang hadiah dari istri Trump

241

5. Panglima TNI Lulusan SEBA Polri

242

6. Teori Otak Kiri dan Otak Kanan

243

7. Larangan Tadarus Menggunakan Pengeras Suara di Bandar Lampung

244

8. Donald Trump Kejiwaannya Terganggu dan Bersifat Seperti Anak Kecil Karena
Di Azab Allah
245
9. Panglima TNI Dan Kapolri Koalisi Dengan 01

246

10. Geng Motor Berkeliaran Di Jakarta

247

11. Foto dan Video Korban Tawuran di Pekanbaru

248

12. TNI Jadi Korban Pemilu Setelah Makan Sahur Yang Dibagikan Polsek Kenjeran
249
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13. Penggagalan Penculikan Di Jambi

250

14. Peserta BPJS Mendapatkan Tunjangan Hari Raya Sebesar 2 Juta Rupiah 251
15. Sniper Diatas Gedung KPU

252

16. Hujan Salju Di Sudirman Jakarta

253

Laporan Isu Hoaks 18 Mei 2019

254

1. Prabowo Mulai Unggul Semenjak Pemaparan Kecurangan Oleh Ahli IT

254

2. Hanya Islam Yang Boleh Masuk di Korut Kata Presiden Korut

255

3. Bayi Baru Lahir Seperti Putri Duyung

256

4. Ular Berkepala Tujuh

257

5. Foto Prabowo Pergi ke Luar Negeri jelang 22 Mei

258

6. 3 Guru impor sudah datang dari Filipina di Bekasi

259

7. Gaji ke 13 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, uangnya tidak ada
260
8. Panglima TNI Sepakat Tak Ada Toleransi Terhadap Aksi Yang Mengganggu
Keamanan dan Ketertiban NKRI, Tembak di Tempat
261
9. Mahasiswa Pekanbaru Berhasil Membobol Pagar Bawaslu dan Menduduki
Kantor Bawaslu

262

10. Mark Zuckerberg Menjual Sebagian Saham Facebook Kepada Pengusaha
Kaya Alumni 212
263
11. Foto Pria Bojonegoro meninggal karena mendengar musik dari HP nya sambil
tidur & korslet
264
12. Jumlah Pemilih Lebih banyak dari Jumlah Penduduk

265

13. Prabowo Siap Mengembalikan Lahan HGUnya Ke Negara

266

14. Kabar Angin Rancangan Anwar Ibrahim Menggulingkan Perdana Menteri

267

15. Orang Gila Ikut Coblos di Kelurahan Bampel

268
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269

1. "Jelaslah Siapa Mereka"

269

2. Foto Anak Kecil di Aleppo Syria Berdarah-darah Memegang Tangan Ibunya
yang Terputus
270
3. Ahmad Sukarno Ternyata Pemilik Mobil-mobil Mewah di London

271

4. Memanggil Nama Seseorang Ketika Dirinya Sedang Tidur Menyebabkan
Kerusakan Otak

272

5. Ganti Presiden atau Ingin Negeri Ini Hancur Dijajah Cina

273

6. Mantan Bupati Bandung Barat Meninggal Dunia

274

7. Wanita India bunuh diri karena memajang foto di Facebook

275

8. Syukuran Jokowi 2 Priode

276

9. Bahaya Radiasi Hp Bisa Menyebabkan Kanker Otak

277
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10. Serda Supran Sida meninggal dunia akibat Virus Monkey Pox
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1. Dibuang Saja

278
279
279

2. Suku Baduy ke Luar Banten Dengan Segala Ilmu Kanuragannya Siap Bergerak
ke Jakarta
280
3. Ribuan Warga Tasik Jalan Kaki Menuju Jakarta Untuk Aksi Kedaulatan Rakyat
21-25 Mei di KPU RI
281
4. 5000 Santri Buntet Cirebon ke Jakarta

282

5. Kapal Perang dari Sejumlah Negara Datang untuk Menjatuhkan Bom di
Indonesia

283

6. Hasil Quick Count Terbaru BMKG, 02 Unggul 69,99%

284

7. 29 Tokoh Pendukung Capres dan Cawapres 02 Sedang Dimonitori Aparat

285

8. Pertolongan Pertama Pada Serangan Jantung Dengan Membuat Batuk Secara
Berulang-ulang.
286
9. Hut PKI 22 Mei Bertepatan Dengan Pengumuman KPU Pusat

287

10. Sore Tadi Para Dayak Berbondong Bondong Ke Jakarta

288

11. 10.000 Pasukan Bermacam Suku Dayak Datang Ke Jakarta Ikuti Aksi Save
KPU 22 Mei
289
12. Rini Soemarno Tawarkan PT Inalum ke China

290

13. Sweeping HP oleh TNI POLRI

291

14. Tolak Angin Dilarang Dikonsumsi Di Amerika

292

15. Pengadilan PBB Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap Wiranto

293
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1. Kivlan Zein Bandar Demo Prabowo Mau Melarikan Diri

294
294

2. Seorang Syekh Palestina Ditembak Zionis Israel, Peluru Tidak Bisa Menembus
Kepalanya
295
3. Kapal Perang Negara Lain di Perairan Indonesia Untuk Evakuasi Warganya
Apabila Terjadi Sesuatu Yang Genting
296
4. Suku Pedalaman Turun ke Jalan Untuk Menyelamatkan Negeri Dari Kecurangan
297
5. Masih 92 % Sudah Diumumkan Menang Jokowi

298

6. Anjing Menyelamatkan Bayi Baru Lahir

299

7. Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang Proyek Besar
300
8. Himbauan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K, M.H.

301

9. SPDP Prabowo Sebagai Tersangka Makar

302

10. Kebakaran Pabrik Kembang Api

303

11. Penemuan Ikan Mirip Manusia di Kalimantan

304
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305

1. Pengumuman KPU Senyap-Senyap

305

2. Personil Brimob menyamar pakai baju TNI AL

306
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14. Mendagri Sepakat Tolak Perpanjangan Izin FPI, Tjahjo Kumolo: Ormas
Meresahkan Warga Tidak Ada Toleransi, BUBARKAN!!
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Hoaks

1. Video Kecurangan Suara Kubu 01

Penjelasan:
Beredar sebuah video yang memberikan informasi seakan ada penggelembungan suara dari
kubu 01
Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Lebak bahwa terkait data yang dimaksud
merupakan kesalahan dalam penulisan. KPU Kabupaten Lebak salah memasukkan nama
yang seharusnya kecamatan Cihara ditulis Kecamatan Kalanganyar. Kesalahan tersebut
sudah diperbaiki oleh KPU Kabupaten Lebak.
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Hoaks

2. Kesalahan dalam Pengisian C1 dan Penyerahan C1 Palsu ke
Kelurahan di Sukabumi

Penjelasan:
Diunggah sebuah Video yang menyatakan adanya kesalahan dalam pengisian C1 dan
penyerahan C1 Asli ke Kelurahan kejadian tersebut diduga terjadi di Sukabumi
Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kota Sukabumi
bahwa kejadian tersebut tidak ditemukan di Kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi.
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Hoaks

3. Iridologi, Check-up Kesehatan Lewat Mata

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di media sosial platform Facebook, tentang Iridologi ilmu
yang bisa mengecek kesehatan lewat mata, seperti dalam postingan ini.
Faktanya, dilansir dari media merdeka.com, bahwa teori ilmu Iridologi sampai saat ini belum
ada riset yang bisa di buktikan bahwa ilmu ini valid yang bisa diyakini kebenarannya.
Bahkan para tabib yang metode penyembuhannya menggunakan ilmu Iridologi, hanya
bermodalkan peta mata yang terhubung dengan tubuh, dan itu juga diagnosanya tidak selalu
benar, artinya kadang masih melenceng salah.

Link Counter:
https://www.merdeka.com/teknologi/7-hoax-dan-ilmu-pengetahuan-palsu-yang-dipercayaumat-manusia/iridologi.html
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4. Imam Nahrawi Mundur dari Menpora

Penjelasan:
Beredar broadcast mengenai mundurnya Imam Nahrawi sebagai Menpora.
Faktanya pesan broadcast tersebut langsung dibantah sendiri oleh Menpora Imam Nahrawi.
Fakta lainnya pertemuannya dengan Jokowi untuk membahas persiapan SEA Games 2019
dan Olimpiade 2020. Bantahan mengenai isu Imam mundur juga disampaikan oleh Ketua
DPP PKB Abdul Kadir Karding. Karding juga menyebut kedatangan Imam ke Istana untuk
melaporkan agenda SEA Games.

Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4531311/imam-nahrawi-tepis-isu-liar-mundur-dari-menporaitu-hoax
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190430230948-142-390997/imam-nahrawipastikan-isu-mundur-dari-menpora-hoaks
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Hoaks

5. Pesawat Wings Air Rute Sangihe-Manado Hilang Kontak

Penjelasan:
Telah Beredar di media sosia facebook tentang pesawat Wings air rute Sangihe-Manado
hilang kontak.
Faktanya setelah ditelusuri informasi itu tidak benar, pesawat Wings Air menyatakan bahwa
operasional penerbangan IW-1161 tidak sempat mengalami hilang kontak dan telah
dijalankan menurut standar operasional prosedur.

Link Counter:
https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/02/02/2019/lion-air-bantah-kabar-wings-air-rutesangihe-manado-hilang-kontak/
https://sindomanado.com/2019/02/01/wings-air-penerbangan-naha-tujuan-manado-tidakhilangkontak/?fbclid=IwAR2BAwYFNofNWp5ng139nsRcl5dAtRdD6hGd263KxDypLvASAV3jqyaJN
PI
https://babe.topbuzz.com/a/6653253951120474626?user_id=6645638878420353025&langua
ge=id&region=id&app_id=1125&impr_id=6653409599581882625&gid=665325395112047462
6&c=fb&fbclid=IwAR0XqRaaSCWvF637INAVcipBEa0YlVysnfq4g5waHjjp3tMZkAnYHQfro2c
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Disinformasi

6. Harga Sewa Perangkat Pasif di Jalur MRT Terlalu Mahal

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa harga sewa perangkat
pasif di jalur MRT terlalu mahal.
Faktanya, Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin menyatakan bahwa
harga sewa yang telah ditetapkan terbilang wajar, sesuai dengan perhitungan biaya investasi
yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur.

Link Counter:
https://teknologi.bisnis.com/read/20190328/101/905562/mrt-jakarta-bantah-sewa-perangkatseluler-mahal
https://bisnis.tempo.co/read/1188849/tarif-sewa-mahal-operator-seluler-ragu-pasang-jaringandi-mrt/full&view=ok
https://selular.id/2019/03/harga-cocok-smartfren-segera-pasang-jaringan-di-mrt-jakarta/

20

Disinformasi

7. Bahaya Besar Komisioner KPU Ilham Adem Rapat dengan PDIP

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial facebook foto komisioner KPU Ilham Adem rapat dengan
DPP PDIP dengan narasi di postingan tersebut ―Sebelum pilpres KPU adakan rapat dadakan
tertutup‖
Faktanya sesuai dengan klarifikasi KPU RI pada akun twitter @KPU_ID bahwa foto tersebut
merupakan dokumentasi foto saat komisioner KPU RI Ilham Adem sedang melakukan
verifikasi faktual ke kantor DPP PDIP pada tanggal 28 Januari 2018, hadir juga Bawaslu RI.
Link Counter :
https://twitter.com/kpu_id/status/962195013961531392
https://news.detik.com/berita/d-3839159/megawati-hadir-kpu-verifikasi-pdip
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8. HRS Akan Kerahkan People Power, POLRI: Kami Siap Tembak
“Mati” Perusuh NKRI Sekalipun Itu Cucu Nabi

Penjelasan :
Beredar Postingan di media sosial Facebook pernyataan Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H.
Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.,."HRS Akan Kerahkan People Power, POLRI: Kami Siap
Tembak ―Mati‖ Perusuh NKRI Sekalipun Itu Cucu Nabi".
Faktanya sesuai klarifikasi pada akun Instagram @divisihumaspolri bahwa pernyataan
tersebut tidak benar.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/Bw58i31p44v/?igshid=ojtm6om4zgp9
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9. Aktivitas Sesar Batui dan Balantak di Sulteng Picu Gempa

Penjelasan:
Beredar kabar berita mengenai adanya aktifitas Sesar Batui dan Sesar Balantak di
Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang dapat memicu tsunami pada media
online Facebook dan Twitter.
Setelah ditelusuri informasi tersebut adalah tidak benar. Kabar tersebut telah
diklarifikasi oleh Bapak Daryono selaku Kepala Bidang Informasi Gempabumi BMKG,
ia mengatakan bahwa zona subduksi purba Banggai-Sula terletak dibawah lengan
timur Pulau Sulawesi, serta sistem dari subduksi purba tersebut telah selesai dari
sekitar miopliosen dan jika dilihat dari umurnya, maka sesar batui dan Sesar Balantak
merupakan sesar tersier. Meskipun begitu, kedua sesar tersebut memang masih
mempunyai potensi terhadap aktivitas kegempaan. Besarnya magnitudo gempa tidak
akan sebesar sesar Palu-Koro. Daryono menuturkan, sepanjang sejarah, Sesar Batui
dan Sesar Balantak juga belum pernah memicu gempa yang merusak dan
membangkitkan suatu tsunami. Masyarakat di sekitar Kabupaten Banggai dihimbau
untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh adanya isu-isu yang tak dapat
dipertanggungjawabkan.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/01/10514211/hoaks-sesar-batui-danbalantak-di-sulteng-picu-gempa-dan-tsunami?page=all
http://palu.tribunnews.com/2019/05/01/kabar-adanya-aktivitas-sesar-batui-danbalantak-di-sulteng-picu-gempa-dan-tsunami-adalah-hoaks
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10. Pasukan Brimob Ditarik dari Pelosok Nusantara ke Jakarta

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di sosial media mengenai pasukan brimob yang
dikerahkan ke Jakarta. Dalam narasi postingan tersebut dijelaskan, bahwa penarikan
brimob daerah ke Jakarta karena terkait sekenario penurunan presiden RI disertai
dengan foto apel siaga pasukan brimob.
Adapun faktanya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris
Besar Argo Yuwono menjelaskan alasan penarikan sejumlah personil brimob dari
berbagai daerah ke Jakarta untuk membantu penyelenggaraan Operasi terkait
pemilihan presiden dan legislatif yang digelar hingga 20 Oktober 2019. Argo
mengatakan personil itu akan membantu menjaga di TPS, Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Link Counter:
https://metro.tempo.co/read/1199251/pengerahan-brimob-ke-jakarta-polda-metrojaya-buka-suara/full&view=ok
https://news.detik.com/berita/d-4521195/brimob-nusantara-ditarik-ke-dki-ksp-jakartabarometer-harus-diperkuat
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Disinformasi

11. Macan Kumbang Muncul di Kamojang Garut

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial sebuh video tentang kemunculan macan kumbang
di kawasan Kamojang.Macan kumbang tersebut berada di atas pipa, yang diduga di
kawasan Pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) Kamojang.
Faktanya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat
membantah tentang tentang adanya video tersebut.Kepala BBKSDA Jabar, Sustyo
Iriono menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan menemukan
video tersebut memang telah diunggah ke saluran youtube oleh seseorang dengan
nama akun caerole21. Video tersebut telah diunggah pada 4 Februari 2011 dan
lokasinya bukan di Garut melainkan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun
Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu Kapolsek Ibun, Iptu Asep Dedi mengatakan
bahwa video tersebut merupakan hoaks. Menurut Iptu Asep, berdasarkan ciri-cirinya,
tempat dalam video tersebut bukan berada di Kamojang.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=2gaXwL_kDAo
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3983083/viral-video-macan-kumbangmuncul-di-kamojang-ini-faktanya
https://bandung.pojoksatu.id/read/2018/04/20/macan-kumbang-turun-gunung-dikawasan-kamojang-garut-hoaks/
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1. Artis Agnez Mo Meninggal Akibat dibunuh

Disinformasi

Penjelasan :
Beberapa bulan yang lalu di media sosial telah digemparkan oleh sebuah informasi yang
menyatakan bahwa artis cantik "agnes mo" telah meninggal dunia akibat dibunuh. Narasi dalam
video tersebut bertuliskan "Beberapa hari tak keluar rumah, Agnez Mo ditemukan tewas di salon"
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya adalah korban yang meninggal akibat dibunuh di salon
bukanlah "Agnes Mo" seorang artis seperti yang dikira oleh orang-orang di media sosial. melainkan
korban bernama asli Riesa Pebria Rusady dan memiliki nama panggilan Agnes Monica.
Menanggapi hal itu Agnez memberikan klarifikasi nya dengan memposting sebuah foto poster yang
menunjukkan jika dirinya akan hadir dalam salah satu acara yang terselenggara di Los Angeles,
Amerika Serikat.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/BqqaKsghyiC/?utm_source=ig_embed
https://kumparan.com/banjarhits/agnes-monica-warga-banjarmasin-tewas-di-dalam-salonnya1543202449617255152
https://www.inews.id/daerah/kalsel/agnes-mo-ditemukan-tewas-membusuk-di-salonnya-didugadibunuh/360794
http://jateng.tribunnews.com/2018/11/27/hoax-agnez-mo-dikabarkan-meninggal-duni-dibunuh
http://kupang.tribunnews.com/2018/11/27/artis-agnez-mo-dikabarkan-meninggal
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Agar Baterai Smartphone Tidak Mudah Ngedrop Jangan Charge
Hp Semalaman
2.

Hoaks

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media sosial Facebook tentang baterai handphone bisa drop
apabila di charger semalaman. Dalam narasinya menyatakan hindari charging Hp
berlebihan, jangan charge hp semalaman, apalagi ditinggal tidur. Itu bisa mengakibatkan
baterai hp mudah rusak atau drop.
Faktanya, dilansir dari media online liputan6.com, menyatakan bahwa charging handphone
semalaman membuat baterai rusak atau drop itu tidak benar, nyatanya yang membuat
baterai handphone itu rusak karena baterai mempunyai masa bertahan atau siklus waktu
pemakaian tertentu, maka dari situlah baterai handphone akan mulai rusak dan menjadi
mudah cepat habis dayanya.
Link Counter:
https://hot.liputan6.com/read/3954647/5-mitos-teknologi-ini-kerap-dianggap-benar-padahal-keliru
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3. Ilustrasi Kelenjar Susu pada Payudara Perempuan Berbentuk
Bunga

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah foto yang diduga merupakan ilustrasi dari kelenjar susu payudara perempuan diunggah oleh
salah satu pengguna Twitter, @lemonadead ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam twit tersebut, dituliskan caption: "Saya baru sadar kalau saya tidak pernah melihat foto sistem
otot perempuan. Ini BUKAN seperti bentuk kelenjar susu yang saya bayangkan".
Faktanya, dilansir dari LiveScience, foto yang diduga merupakan sistem kelenjar susu perempuan
tersebut adalah klaim yang tidak benar.
Ternyata gambar tersebut merupakan ilustrasi dari aplikasi iPad yang bernama Anatomy &
Physiology.
Jika melihat aplikasinya, benda tersebut diduga sebagai kelenjar susu. Namun, dugaan itu tidak
tepat karena kelenjar susu memenuhi seluruh payudara dan tidak berbentuk bunga di bagian tengah
saja.
Link Counter:
https://sains.kompas.com/read/2019/04/30/203934423/hoaks-ilustrasi-kelenjar-susu-pada-payudaraperempuan-berbentuk-bunga
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4. Menteri

Agama Nya Saja Bilang Mesti DIRANGKUL

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial dengan akun bernama @ustdatengkuzul yang bernarasikan "73
Tahun Merdeka 7 Presiden Memerintah NKRI Belum Pernah Film Homo Lulus Sensor. Baru di Era
Ini..Paham Kalian Mengapa Para Ulama yg Lurus Turun Gunung Saat Pemilu Kemarin...? Omong
Kosong Homo Tdk Dilegalkan. Menag nya Saja Bilang mesti DIRANGKUL... Ya Allah Rusaknya
Zaman ini".
Faktanya akun tersebut memelintir konteks pernyataan Menag mengenai "merangkul", konteks
sebenarnya adalah mengajak untuk kembali ke jalan yang benar. Selain memelintir konteks nya
pemilik akun menambahkan narasi pelintiran untuk membangun premis yang salah, tidak ada
melegalkan atau legalisasi homo seperti klaim yang disebutkan.
Link Counter:
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/18/p15hcy377-menag-berharap-masyarakatrangkul-lgbt?fbclid=IwAR06cGWZ_lqAVG7y3mhEHjKrAkJ7-GGT-RLiU5qnoMtyFOZCY2GhyHCdOtc
https://nasional.tempo.co/read/1137274/menteri-agama-tegaskan-menolaklgbt?fbclid=IwAR2gCj0SGCwUyWA09lzPoinYmMEZmv6FlL_m_0MPX_baRt_6KVpYUxkYkrw
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5. Pohon

Berdarah Saat Ditebang

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan video di media sosial facebook yang bernarasikan pohon berdarah pada saat
ditebang.
Faktanya pohon tersebut memang benar ditebang namun yang keluar bukan darah melainkan getah.
Getah tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai darah yaitu merah pekat. Pohon tersebut
bernama Corymbia Opaca atau Desert Bloodwood.
Link Counter:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Corymbia_opaca?fbclid=IwAR3NPmClPNZcLc9rtBaIID9_BnXVEfivp2
gzKenDVlmxA0usOw8AZoudgDY
https://www.amusingplanet.com/2014/05/the-bloodwoodtree.html?m=1&fbclid=IwAR1XUc0iKlistVtT3tj4o_3qsRMbPAPGGNN4O4Bmg8_taXvwtxubcywqLMA
http://thefunnybeaver.com/bloodwoodtree/?fbclid=IwAR3h6VXrAAQ5olvQJNQ2mAKxzI4DFW1xdAR0RiRMPL2fT9xVhSN-_LsBWO8
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6. Ular Raksasa Yang Menewaskan 320 Wisatawan Dan 125
Penyelam

Hoaks

Penjelasan :
Beredar unggahan foto ular raksasa dengan tubuh ular yang melebihi besarnya sebuah Kendaraan
dan dituliskan narasi yang menyebutkan bahwa ular tersebut telah menewaskan 320 Wisatawan dan
125 penyelam di Mesir.
Faktanya ular tersebut adalah asli namun kendaraan pada foto tersebut adalah kendaraan mainan
yang tidak memiliki ukuran sesuai dengan kendaraan sebenarnya. Adapun narasi yang menyatakan
bahwa ular tersebut telah menewaskan manusia dengan total 445 manusia adalah berita bohong
yang tidak memiliki sumber yang kredibel.
Link Counter:
https://www.hoaxes.id/2017/10/4-hoax-internet-penemuan-ular-raksasa.html
http://beritahoaxislamindonesia.blogspot.com/2014/03/amazing-giant-snake-found-and-captured.html
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7. Bagi-Bagi

Hadiah J&T

Hoaks

Penjelasan :
Diunggah pada media sosial informasi tentang adanya pembagian hadiah handphone yang
dilakukan oleh salah satu Perusahaan Jasa Pengiriman Logistik J&T dengan cukup membayar jasa
pengiriman sebesar Dua Ratus Ribu Rupiah.
Faktanya Informasi tersebut bukanlah Informasi resmi dari situs Perusahaan J&T melainkan sebuah
situs yang diduga penipuan hadiahjnt.me dan ptjnt.info.
Link Counter:
https://www.jne.co.id/id/berita/berita-detail/waspada-terhadap-penipuan-yang-mengatasnamakan-jne
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8. Enema

Kopi Membantu Pengobatan Kanker

Disinformasi

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa enema kopi dapat
membantu pengobatan kanker, karena dengan enema kopi dapat membantu perbaiki
pergerakan usus.
Setelah ditelusuri, enema kopi tidak dapat membantu pengobatan kanker. Faktanya,
Cancer Research UK menulis bahwa enema kopi telah dikaitkan dengan infeksi serius,
dehidrasi, konstipasi, colitis (radang usus besar), dan ketidakseimbangan elektrolit yang
berbahaya atau bahkan kematian. Dalam hal ini, enema kopi sering dijadikan salah satu
alternatif pengobatan pembersihan racun pada usus. Enema kopi adalah alternatif
pengobatan yang dikenal pengobatan dengan resiko berbahaya dan tidak bisa
sembarangan dilakukan.
Link Counter:
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41800542
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/enema-kopi-bahaya/
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1561513/enema-kopi-cara-bersihkan-usus-lewat-anusyang-berbahaya
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9. NU Dalam Lingkaran Uang Haram

Hoaks

Penjelasan :

Diunggah pada media sosial Facebook informasi tentang kasus korupsi anggaran KONI
yang mendera kader muda NU, disebutkan bahwa uang negara yang diambil ternyata
sebagiannya dialirkan untuk acara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ketika
menyelenggarakan Muktamarnya.
Faktanya Informasi tersebut tidak benar. Robikin Emhas, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM
dan Perundang-Undangan membantah menerima uang dari Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) terkait dengan penyelenggaraan muktamar NU di Jombang, Jawa Timur.
Beliau juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Wakil Bendahara Panitia, Muktamar Fanani
yang mengatakan bahwa tidak ada uang sesen pun yang diterima Panitia Muktamar dari
KONI.
Link Counter:
https://www.beritasatu.com/nasional/550798/pbnu-bantah-terima-uang-dari-koni
https://aceh.antaranews.com/berita/73547/nu-bantah-terima-uang-dari-koni-untuk-muktamar
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/26/10222741/pbnu-panitia-muktamar-tidak-sesen-punterima-uang-dari-koni
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/26/staf-menpora-bantah-terima-uang-dari-sekjen-konitapi-yang-dikatakan-saksi-malah-sebaliknya
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10. Surat Instruksi Pemasangan Spanduk dan Baliho Ucapan
Selamat atas Kemenangan Prabowo Sandi

Hoaks

Penjelasan :

Beredar surat instruksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi yang isi
dari surat tersebut adalah menginstruksikan kepada seluruh relawan Prabowo Sandi untuk
memasang spanduk atau baliho ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo Sandi sebagai
Presiden dan Wakil Presiden di setiap wilayah-wilayah Kota atau Desa di seluruh
Indonesia.
Faktanya surat yang beredar itu palsu sesuai dengan klarifikasi dari juru bicara BPN
Prabowo Sandi, Dian Fatwa kepada Suara.com, Rabu (1/5/2019).
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/05/01/205219/beredar-surat-instruksi-pemasangan-balihoucapkan-selamat-bpn-palsu
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pqu384377/beredar-surat-edaran-palsu-iniklarifikasi-bpn
http://riau1.com/aji/print.php?k=politik&link=1556732179Beredar-Surat-Palsu-Instruksikan-PasangSpanduk-dan-Baliho-Ucapan-Selamat-Ini-Klarifikasi-BPN-Prabowo-Sandi
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11. Ustadz Di Bekasi Diserang Oknum Yang Menggunakan Atribut
PKI

Hoaks

Penjelasan :

Telah beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang memberikan informasi
bahwa telah terjadi penyerangan terhadap salah satu ustadz di kawasan Bekasi. Pelaku
menggunakan atribut PKI dan di dalam tas pelaku terdapat beberapa benda tajam.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Dilansir poskotanews.com, Kapolresta Bekasi,
Kombes Pol Candra Sukma Kumara mengatakan Ustadz di Kampung Gudang Desa
Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara diserang dengan atribut PKI adalah hoaks. Selain
itu Kapolsek Tambun, Kompol Sujatmiko juga menegaskan bahwa informasi tersebut tidak
benar. Menurutnya penyebaran berita hoax ini bisa dikenakan pasal 45 atau 2 UU ITE
memenuhi unsur pasal 28 ayat (1) atau 2 dengan ancaman penjara 6 tahun penjara.
Link Counter:
http://poskotanews.com/kapolresta-bekasi-penyerangan-ustad-di-tambun-berita-hoax/
https://gobekasi.pojoksatu.id/beredar-kabar-penyerangan-ustad-di-tambun-ini-kata-kapolres/
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12. Teror di TPS 04 Lhokseumawe yang Memenangkan 02

Hoaks

Penjelasan :

Seorang pengguna media sosial Facebook bernama Ahmadi Brenk mengunggah sebuah
video suasana kepanikan di salah satu TPS, di Lhokseumawe dengan disertai narasi TPS
04 Lhoksemawe! Terjadi teror di TPS susulan yang memenangkan 02, ya allah,,, SAMPAI
seginikah MEREKA menakut nakuti RAKYATnya, PERCEPATLAH PROSES ambil alih
KEKUASAAN di NEGERI ini ya allah...
Setelah ditelusuri lokasi TPS yang melakukan pemungutan suara ulang berada di Desa
Gampong, Kecamatan Muara Dua, sementara lokasi kejadian dalam video tersebut berada
di desa Pusong, Kecamatan Banda Sakti. Adapun kericuhan tersebut terjadi pada saat
proses perhitungan surat suara dan bukan saat pemungutan suara ulang. Kejadian yang
sebenarnya adalah Aparat keamanan TNI-Polri melepaskan tembakan ke udara untuk
mengantisipasi massa yang mulai anarkis, karena tidak terima dengan dugaan aksi
kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada seorang anak. Dalam hal ini pihak
berwenang di Lhokseumawe memastikan insiden tersebut tidak terkait dengan Pemilu
2019, hanya saja insiden tersebut terjadi dekat dengan salah satu TPS yang berada tidak
jauh dari Pos TNI Pusong.
Link Counter:
http://aceh.tribunnews.com/2019/04/18/insiden-di-pos-marinir-pusong-lhokseumawe-ini-penjelasankapolres-dandim-danlanal-dan-keuchik?page=all
https://regional.kompas.com/read/2019/04/28/06325181/pemungutan-suara-ulang-di-tpslhokseumawe-jokowi-14-suara-hingga-tenda-bocor
https://daerah.sindonews.com/read/1396855/174/pos-tni-al-di-lhokseumawe-aceh-diserang-warga1555556960
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Disinformasi

13. PKI Gak Masuk DPR, Kalo Masuk Agama Bisa Hancur

Penjelasan :
Diunggah pada media sosial facebook postingan foto wanita memakai baju logo PKI
Alhamdulillah Gak masuk DPR. kalau masuk agama bisa hancur.
Faktanya wanita tersebut bukan anggota DPR atau tidak ada kaitannya PKI dengan
anggota DPR. Foto tersebut adalah seorang wanita yang hendak menjemput anaknya di
Terminal 1B Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Sabtu malam, 17 Juli
2016. Wanita berusia 51 tahun itu diamankan karena kedapatan mengenakan kaos
berlambang palu arit. sedangkan wanita tersebut mengaku mendapatkan kaos tersebut
dari kakak iparnya yang pulang dari Vietnam. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/2554651/polisi-bandara-soetta-amankan-ibuberkaos-palu-arit
https://www.sulawesita.com/news/artikell/read/2554651/polisi-bandara-soetta-amankanibu-berkaos-palu-arit
https://beritatangsel.com/2016/07/17/kenakan-kaos-bergambar-logo-komunis-di-bandarasoetta-ibu-muda-ini-ditangkap-tentara/
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Hoaks

14. Eggi Sudjana Sakit, Dirawat di RS Harapan Kita.

Penjelasan :
Telah beredar informasi di sosial media Instagram informasi yang berisi tentang Eggi
Sudjana sakit dan dirawat di RS Harapan Kita, kami doakan semoga cepat pulih sehat
seperti sedia kala dan dapat kembali beraktifitas seperti semula sehingga hari Jumat bisa
menghadiri pemeriksaan lanjut di Polda Metro Jaya.
Pitra Romadoni Nasution selaku pengacara Eggi menjelaskan, kliennya saat ini dalam
keadaan sehat dan sangat menyesalkan informasi yang memberitakan kliennya masuk
rumah sakit karena stroke. Pitra menjelaskan Eggi dalam beberapa hari terakhir
beraktifitas seperti biasa, bahkan Eggi datang ke kantor DKPP untuk melaporkan Ketua
KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Informasi itu tidak benar sama sekali, dia
sehat walafiat dan dia sama saya beberapa hari terakhir, ucap Pitra
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4530960/viral-isu-eggi-sudjana-dirawat-di-rs-harapan-kitapengacara-itu-hoax
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Hoaks

15. Presidium Bank Jabar Indonesia Mendeklarasikan
Kemenangan Prabowo

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial unggahan video deklarasi yang diiringi narasi
Presidium bank jabar indonesia mendeklarasikan kemenangan presiden dan wakil
presiden Prabowo-Sandiaga Uno, Bravo bank jabar.
Faktanya setelah ditelusuri video tersebut adalah video deklarasi kemenangan salah satu
paslon pilpres yang dilakukan oleh Ormas Bang Japar Indonesia bukan deklarasi dari
Bank Jabar. Bank Jabar yang dimaksud adalah Bang Japar Indonesia bukan Bank Jabar
Banten (BJB).
Link Counter :
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/photos/pcb.290335308567729/290335
215234405/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=83y0t8gCc_I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2d4LnQq
1orXHkuuVMAQSkT0OQI_Ztwl5NOQPjSKWLCn7uywECbxE4tdhc
http://www.bangjapar.org/?fbclid=IwAR2YO1Fy2u1ihOhL5lDO54ryijp9eVX4YYIzzWA9xh7
YYwIb7pafz94ml0Y
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Hoaks

16. Risma Walikota Surabaya Marah Besar dengan KPU dan
Bawaslu

Penjelasan :
Beredar sebuah video yang diunggah di sosial media mengenai video seorang
perempuan berorasi di depan sebuah gedung dan beberapa aparat kepolisian. Unggahan
video tersebut disertai dengan narasi Risma walikota Surabaya marah besar dengan KPU
dan Bawaslu karena banyak kecurangan.
Setelah ditelusuri, dilansir dari facebook Humas Pemkot Surabaya, kabar tersebut yang
melibatkan Bu Risma tidaklah benar. Menurut Humas Pemkot Surabaya kejadian video
tersebut tidak berada di Surabaya. Aksi tersebut memang benar ada namun aksi tersebut
adalah bagian dari aksi yang dilakukan puluhan orang yang tergabung dalam Dewan
Syari'ah Kota Surakarta yang menuntut lembaga penyelenggara Pemilu untuk tidak
curang dalam perhitungan suara pemilu.
Link Counter :
https://www.facebook.com/watch/?v=1344489885726694
http://jatim.tribunnews.com/2019/05/02/beredar-video-orasi-bertulis-wali-kota-surabaya-dimedsos-humas-pemkot-itu-hoaks-bukan-bu-risma
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Disinformasi

17. TNI: Prabowo Menang Mutlak, Silakan Deklarasi
Kemenangan di Mana-Mana, Asal Tertib

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai pemberitaan dari situs acktuall.blogspot.com yang
memberitakan pernyataan dari TNI. TNI menyatakan bahwa Prabowo sudah menang
mutlak dan silahkan untuk melakukan deklarasi asal tertib. Dalam berita tersebut juga
dijelaskan bahwa Prabowo menolak semua utusan, serta sejumlah TNI yang sudah
menyebut kemenangan Prabowo-Sandi mutlak.
Berdasarkan penelusuran, isi artikel dari situs berita tersebut sama dengan berita dari
Detik.com berjudul ―Djoko Santoso: Prabowo Menolak Semua Utusan‖. Namun pada
berita dari Detik.com, tidak ditemukan adanya pernyataan dari TNI bahwa Prabowo
menang mutlak maupun ajakan untuk deklarasi asal tertib. Kejanggalan
acktuall.blogspot.com terlihat pada pernyataan tersebut, dikarenakan pernyataan ini justru
dikeluarkan oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan bukan oleh pihak TNI.
Aktualizer menyunting artikel dari Detik.com untuk menimbulkan disinformasi pada
masyarakat. Situs acktuall.blogspot.com juga tidak terdaftar pada situs Dewan Pers.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/4523126/djoko-santoso-prabowo-menolak-semua-utusan
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Laporan Isu Hoaks 3 Mei 2019

1. Makhluk Aneh

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook atas nama Wika Bambang membagikan sebuah foto binatang aneh yg
katanya ditemukan di kebun dekat rumah pemilik akun Facebook Ayuput Xiie Melankolis. Ayuput
mengatakan bahwa binatang tersebut memang benar dia temukan, bahkan memberikan alamat
tempat lokasi binatang ditemukan.
Faktanya itu ternyata adalah sebuah boneka silikon karya Laira Maganuco, dinamai Platinum
Silicone Baby Werewolf, yg dia jual di tokonya di situs Etsy. Laura adalah seniman boneka silikon yg
mengkhususkan diri dalam membuat boneka bayi dari berbagai mahluk dongeng, termasuk Avatar.
Link Counter:
https://observers.france24.com/en/20171031-baby-werewolf-hoax-dupes-social-media-users-roundworld
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2. Mobil & Motor Tunggak Pajak 3 Tahun Disita

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp yang menginformasikan adanya razia pajak STNK di seluruh
wilayah di Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bayu
Pratama memastikan kabar tersebut hoaks. Ia mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan perintah
menyelenggarakan razia tersebut.
Link Counter:
https://otomania.gridoto.com/read/241190541/hoax-mobil-motor-tunggak-pajak-3-tahun-disita?page=2#!%2F
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/01/18211441/beredar-info-kendaraan-tunggak-pajak3-tahun-akan-disita-polisi-pastikan?page=all
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3. Besi Penutup Got Di Underpass Tanah Abang Dicuri

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan beruntun dan video terkait adanya pencurian besi penutup saluran air di underpass
tanah abang.
Faktanya menurut Kasudin Bina Marga Jakarta Pusat Sukowibowo Edi Santoso pun membantah
kabar tersebut. Bahkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, Suko menyebut kejadian tersebut
terjadi di daerah Medan, Sumatera Utara.
Link Counter:
http://jakarta.tribunnews.com/2019/05/02/sempat-viral-besi-penutup-saluran-underpass-tanahabang-dicuri-kasudin-bina-marga-jakpus-itu-hoax
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4. Isu Teror Santet Via Sms

Hoaks

Penjelasan :
Beredar isu santet lewat SMS dari orang yang tidak dikenal. Isu lama yang tengah viral tersebut pun
cukup meresahkan masyarakat.
Terkait hal tersebut, Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang juga Pengamat
Telematika, Roy Suryo memastikan dari sisi teknologi hal itu tidak mungkin. Apalagi sampai ada
keterangan bahwa nomor yang muncul ada 666 dan berwarna merah. Itu tidak mungkin bisa
membuat nyawa seseorang melayang.
Sementara itu, dari sisi teknis, kata Roy, tidak mungkin nomor yang muncul di layar ponsel kemudian
berubah warna jadi merah.
‖Apalagi kalau ponselnya monochrome (bukan layar berwarna—Red),‖ jelasnya.
Link Counter:
https://tekno.kompas.com/read/2008/05/09/06151891/polisi.buru.penyebar.sms.santet?page=1
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5. Seorang anak meninggal karena memasukan ujung charger
ke mulutnya
DIsinformasi

Penjelasan :
Telah beredar kabar di media sosial bahwa telah meninggal seorang anak perempuan karena
memasukan ujung charger yang masih tersambung listrik ke mulutnya.
Setelah ditelusuri, foto yang digunakan dalam informasi tersebut sudah seringkali digunakan sebagai
penebar informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya dan sumbernya. Sebelumnya foto
tersebut digunakan dalam informasi yang mengatakan bahwa sang bocah meninggal terkena peluru
nyasar dari tembakan perayaan kemenangan pertandingan bola tim Iraq versus Iran, selanjutnya
disebut sang anak adalah korban peperangan di Suriah dan menjadi propaganda. Terkait dengan
apakah bisa seseorang meninggal tersetrum karena menelan kabel charger, para insinyur elektronik
dalam forum online berpendapat umumnya ada isolator pada ujung kabel sehingga secara teori
seharusnya aman. Kita bahkan bisa memegang langsung bagian metal ujung charger untuk
membuktikan apakah akan tersetrum atau tidak.
Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3321173/anak-bisa-tersetrum-karena-memasukka nujung-charger-ke-mulutnya?_ga=2.188531496.1408107574.1556350155-953818715.15506 79313
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6. Tanggapi People Power, UYM: Jihad Bela Prabowo “Mati
Syahid”, Namun Pasti Masuk Neraka!!

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pada media sosial sebuah artikel dengan judul ―Tanggapi People Power, UYM: Jihad Bela
Prabowo ―Mati Syahid‖, Namun Pasti Masuk Neraka!!‖ pada hari Selasa, 30 April 2019 dengan
memasang foto Ustadz Yusuf Mansur.
Faktanya judul artikel tersebut tidak benar sesuai klarifikasi oleh Ustadz Yusuf Mansur pada akun
Instagramnya @yusufmansurnew, Kamis (2/5/2019) bahwa dirinya tidak pernah membuat
pernyataan tersebut
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/Bw9P9mKlbuB/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=k3zqaoyq bwyx
http://kupang.tribunnews.com/2019/05/02/ustadz-yusuf-mansur-difitnah-lagi-kali-ini-soal-peopl epower-dan-seruan-jihad-bela-capres
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7. Tiga Skenario Kemenangan Indonesia Adil Makmur

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto di media sosial mengenai tiga skenario kemenangan koalisi
Indonesia Adil dan Makmur. Dalam foto tersebut dijelaskan ada tiga tahapan yang akan ditempuh
kubu 02 untuk meraih kemenangan.
Mengenai foto yang telah beredar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi
Ferdinand Hutahaean memastikan kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, tidak ada rencana kotor
seperti itu. Dilansir dari okezone.com, Andre Rosiade yang juga sebagai Juru Bicara BPN PrabowoSandi mengatakan tidak pernah melihat dan mengetahui ada skenario tersebut karena memang
tidak ada rapat soal itu. Ia melanjutkan, yang di fokuskan sekarang hanya mengumpulkan C1 dan
juga rekapitulasi yang masih berjalan di tingkat kecamatan di wilayah Indonesia.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/05/2019/viral-3-skenario-kemenangan-prabowosandibpn-pastikan-itu-hoax/ https://news.okezone.com/read/2019/05/02/605/2050835/dugaan-skenariopeople-power-unt uk-delegitimasi-hasil-pilpres-tersebar-viral-di-medsos
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8. Video FBR sedang melakukan sweeping di Jakarta Barat

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video yang klaim sebagai aksi sweeping yang dilakukan Organisasi Masyarakat
(Ormas) Front Betawi Rempug (FBR). Dalam video berdurasi 2.16 menit itu terlihat iringan atau
konvoi sepeda motor yang dilakukan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi menjelaskan, bahwa video yang terjadi
pada Rabu 24 April 2019 itu bukan merupakan video aksi sweeping melainkan video sejumlah
massa yang hendak mengantarkan jenazah anggota FBR, Muhammad Usen yang meninggal saat
mencoba melerai perkelahian antara kelompok Ambon dan Kupang. Hengki mengakui pihaknya
telah berkoordinasi dengan Ketua Umum FBR, KH Lutfi Hakim.
Link Counter:
https://metro.sindonews.com/read/1399114/170/beredar-video-fbr-sweeping-di-jakbar-polisi-p
astikan-itu-hoaks-1556265049
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9. Kuba Sudah Tiba Di Venezuela Siap Tempur

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di Facebook dan media sosial mengenai Kuba sudah tiba Di
Venezuela siap tempur. Pasukan Kuba menghentikan operasi militer untuk tujuan kematian
dan kehancuran pada konstitusi Venezuela.
Mengenai berita tersebut, Kuba membantah memiliki pasukan keamanan di Venezuela.
Pihaknya juga menuduh pernyataan itu adalah bagian dari kampanye kebohongan yang
diatur untuk membuka jalan bagi intervensi militer di negara Amerika Selatan tersebut.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza mengecam pejabat AS tersebut yang dia
anggap mengarang berita palsu.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/internasional/20/02/2019/as-tuding-kuba-miliki-pasukan-di-venezuel arodriguez-ini-fitnah/ https://international.sindonews.com/read/1400683/42/kuba-bantah-sebarpasukan-di-venezue la-1556766395 https://international.sindonews.com/read/1400607/42/atasikrisis-venezuela-as-siap-lakukan-a ksi-militer-1556731947
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10. HRS Minta Real Count Disetop, KPU: Kami Hanya Tunduk
Pada UUD, Bukan Kepada Gelandangan
Disinformasi

Penjelasan :
Beredar pemberitaan dari situs acktuall.blogspot.com yang memuat pernyataan dari KPU. KPU
menyatakan bahwa mereka tidak akan tunduk pada pihak manapun selain UUD, dan bukan pada
gelandangan politik seperti HRS. Dalam artikel tersebut, dinyatakan pula bahwa KPU tidak akan
tunduk kepada 02 dan 02. KPU hanya ber tunduk kepada UU dan bukan seorang buronan seperti
HRS.
Berdasarkan penelusuran, artikel dari situs acktuall.blogspot.com menyalin berita dari Detik.com
berjudul ―Habib Rizieq Minta Real Count Disetop, KPU: Kami Tak Bisa Ditekan‖. Namun tidak
ditemukan adanya pernyataan KPU yang menyebut HRS sebagai gelandangan politik maupun
menyebut HRS sebagai buronan pada artikel yang dirilis oleh Detik.com. Situs acktuall.blogspot.com
telah menyalin serta menyunting artikel rilisan Detik.com dengan menambahkan kutipan hasil
fabrikasi mengenai HRS sehingga menimbulkan disinformasi. Situs Aktualizer maupun
acktuall.blogspot.com juga tidak terdaftar pada situs Dewan Pers.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4532959/habib-rizieq-minta-real-count-disetop-kpu-kami-tak-bi saditekan
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11. Berdasarkan Data, Perusahaan Luhut Rebut Lahan Petani di
Kaltim, Luhut: Rampas Lahan Petani Itu Lumrah
Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari situs makn4.blogspot.com. Situs tersebut
mengangkat berita mengenai perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan yang merebut tanah petani di
Kalimantan Timur. Luhut disebut menyatakan bahwa rampas lahan petani itu lumrah.
Adapun berita yang dirilis oleh makn4.blogspot.com tersebut menyalin berita yang dirilis oleh
Katadata.co.id berjudul ―Walhi Tuduh Perusahaan Luhut Rebut Lahan Petani di Kalimantan
Timur‖.Namun berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan dari Luhut yang menyatakan
bahwa rampas lahan petani itu lumrah. Situs makn4.blogspot.com menyunting artikel yang dirilis
oleh Katadata.co.id dan menambahkan pernyataan palsu mengenai Luhut yang menyebabkan
terjadinya disinformasi.
Link Counter:
https://katadata.co.id/berita/2017/01/30/walhi-tuduh-perusahaan-luhut-rebut-lahan-petani-di-k
alimantan-timur
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12. Permen Mengandung Narkoba Kasus Siswa SD Solok

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook yang memberikan informasi tentang permen
yang mengandung narkoba.Dalam informasi tersebut dijelaskan kasus siswa SD Solok yang
keracunan narkoba karena tiap hari makan permen tersebut, kemudian siswa tersebut dibawa ke
RSUP M Djamil dan dikatakan kalau hasil urine positif ganja.
Faktanya Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi RSUP M Djamil, Gustafianof mengakui
pihaknya sedang merawat seorang anak berusia 7 tahun yang dirujuk dari RSUD Solok, akan tetapi
belum ada kesimpulan medis terkait penyebabnya.Selain itu Kepala BBPOM Padang, Martin
Suhendrik menjelaskan kalau pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengambil sampel permen
yang disebut mengandung narkoba untuk diuji laboratorium.Martin mengatakan berdasarkan hasil uji
laboratorium pihaknya memastikan bahwa permen yang diduga mengandung narkoba tersebut
negatif dari narkoba dan zat berbahaya.
Link Counter:
https://hariansinggalang.co.id/bpom-permen-mengandung-narkoba-di-solok-hoax/
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13. Rancangan Istana Negara di Palangkaraya

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial twitter unggahan gambar rancangan istana negara di Palangkaraya,
dalam gambar tersebut istana negara menyerupai bentuk burung Garuda.
Faktanya foto rancangan istana negara tersebut merupakan proyek prestisius di era Presiden ke 2
RI Soeharto bernama Gedung Graha Garuda Tiara Indonesia. Berlokasi di Cileungsi Bogor Jawa
Barat, bangunan tersebut menempati lahan seluas 5 hektare dari total lahan 44 hektare, proyek
tersebut dimulai pada tahun 1995. Berdasarkan penampakan menggunakan citra satelit bangunan
tersebut sudah rata dengan tanah dan tidak berbekas wujud bangunan yang berbentuk Garuda
tersebut.
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/05/03/102828/cek-fakta-rancangan-istana-negara-di-palan
gkaraya-berbentuk-garuda?fbclid=IwAR2i7G1ckxNbcROCGdadKzMUg0Kv2CcOaoNRAtzDm
Ba3hbauzrmibqmmViw https://wow.tribunnews.com/2019/05/02/viral-di-twitter-rancangan-desainistana-negara-di-pal angkaraya-ini-fakta-dibaliknya?page=all&_ga=2.215773079.1642317225.1556871779-43807
6786.1543306055&fbclid=IwAR2JpHJcL7IZzMGlpIixNFmp5NGLzvLrOX3yWANy9r2OXowUf
KgTRMZjF28
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Laporan Isu Hoaks 4 Mei 2019

Hoaks

1. Viral Rumah Hantu di Blitar

Penjelasan :
Di media sosial viral sebuah rumah kosong di Blitar yang berhantu. Seseorang memesan
motor yang dialamatkan ke rumah tersebut. Namun motor itu hilang begitu dimasukkan ke
rumah.
Pihak kepolisian pun memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.
"Kabar itu hoaks. Kabar itu sebenarnya sudah lama, munculnya sekitar lima bulan yang lalu,"
ujar Kapolsek Kanigoro AKP Purdyanto kepada detikcom.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3760742/viral-rumah-hantu-di-blitar-polisi-kabar-ituhoax
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Hoaks

2. Tradisi aneh di Singapura, orang tua menonton anaknya saat
melakukan hubungan intim malam pertama.

Penjelasan :
Beredar foto yang menyatakan satu keluarga di Singapura memiliki tradisi menyaksikan
malam pertama beramai-ramai.
Faktanya situs Singapura mothership.sg mengatakan rumor tersebut tidak benar. Foto
sebenarnya adalah foto yang diambil saat adegan syuting film dewasa berjudul "Due West:
Our Sex Journey". Selain itu gambar sudah dimanipulasi dilihat dari orang yang
menggunakan kemeja lengan panjang yang merupakan hasil manipulasi Photoshop.
Link Counter :
https://mothership.sg/2016/05/malaysian-website-thinks-article-about-spore-family-watchingson-make-love-to-wife-is-real/
https://www.hoaxes.id/2016/05/rumor-tradisi-orangtua-di-singapura-menonton-anaknyamalam-pertama.html?fbclid=IwAR1BG3ASkn4J6nF32t0Riux9tzez1nM9lof7krhfYZ6XK2r_FTrZYs1d7E
https://en.wikipedia.org/wiki/Due_West:_Our_Sex_Journey
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Hoaks

3. Pria ini tetap melanjutkan Sholatnya meski tubuhnya dibakar hiduphidup

Penjelasan :
Beredar foto di blog-blog internet dan jejaring sosial seseorang tetap melanjutkan Sholatnya
meski tubuhnya dibakar hidup-hidup.
Faktanya pria yang terbakar itu bukan sedang Sholat melainkan korban kekerasan
"Xenophobia" yang melanda Afrika Selatan pada Mei 2008. Ernesto Alfabeto Nhamuave,
warga Mozambik, ia salah satu korban amukan massa di kota Ramaphosa, Afrika Selatan,
saat terjadi tragedi xenophobia 2008.
Link Counter :
https://www.hoaxes.id/2019/04/fakta-sebenarnya-foto-pria-terbakar-diklaim-sedangsholat.html?fbclid=IwAR3kTigsYoikZGBhs4QEiExEHJEeNqz3PMPcg4GrVOPnUSTj4aSrhFzSKw
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Hoaks

4. Tips '4 Jurus Emergency' Menolong Nyawa

Penjelasan :
Viral pesan berantai yang menyebar di berbagai grup whatsapp. Pesan tersebut berisi tips
mengatasi 4 gangguan kesehatan dengan teknik tusuk jarum.
Ahli bedah saraf dari RS Mayapada, dr. Roslan Yusni Hasan, SpBS dengan tegas
membantah informasi yang ada dalam pesan berantai tersebut.
"Nggak ada benar-benarnya sama sekali, malah bahaya informasi seperti ini," kata dokter
yang akrab disapa dr Ryu tersebut.
"Tidak usah di forward. Tapi tiap ada yang posting, langsung aja diberi tahu: ini hoaks dan
membahayakan," saran dr Ryu.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3829090/beredar-tips-4-jurus-emergencymenolong-nyawa-ini-kata-dokter
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Hoaks

5. IT KPU berada di Thamrin dan dikendalikan oleh Hacker bernama
Dani Firmansyah

Penjelasan :
Beredar sebuah cuitan di media sosial twitter yang mengatakan bahwa IT KPU berada
disebuah gedung di kawasan Thamrin dan dikendalikan oleh seorang Hacker bernama Dani
Firmansyah.
Berdasarkan penelusuran data dan informasi dapat dipastikan bahwa isi cuitan tersebut
adalah hoaks atau bohong. Sebagaimana dilansir dari tribunnews.com, ruang IT Server KPU
berada di gedung KPU RI (Pusat). Adapun Dani Firmansyah yang disebut-sebut sebagai
Hacker yang mengendalikan server atau IT KPU adalah hacker xnuver yang pernah
ditangkap satuan Cyber Crime Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya
pada 24 April 2004. Ketika itu xnuver menerobos sistem keamanan website kpu.go.id. Dia
berhasil berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta pemilu.
Link Counter :
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/25/misteri-lokasi-ruangan-server-kpu-ri-yangdirahasiakan
https://komisiinformasi.go.id/?news=kpu-ri-ajak-ki-pusat-cek-ruang-server-untuk-keterbukaaninformasi-pemilu
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2365148/ini-dia-tampang-para-hacker-terbaik-asalindonesia
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Hoaks

6. Jembatan kaca di cina jatuh hancur membawa bencana.

Penjelasan :
Telah beredar informasi dalam bentuk video berisi detik-detik jembatan ambruk, dalam
narasinya mengklaim bahwa jembatan dalam video tersebut merupakan jembatan di china.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya dalam video tersebut bukanlah kejadian di jembatan
kaca yang ada di China melainkan kejadian lama yakni februari 2014 di Provinsi Lai Chau,
distrik Tam DUong, Vietnam Utara.
Link Counter :
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2567684/Eight-people-killed-bridge-collapses-funeralprocession-carries-coffin-Vietnamese-graveyard.html
https://www.batamnews.co.id/berita-5130-video-dramatis-jembatan-gantung-putus-saatrombongan-pembawa-jenazah-melintas.html
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Disinformasi

7. Stand Indonesia di Pameran Dubai Representasikan Cina

Penjelasan :
Diunggah pada media sosial sebuah foto stand bertuliskan "Indonesia" dalam acara pameran
di Dubai dan dituliskan narasi bahwa stand tersebut merupakan Representasi Indonesia
sekarang yang diklaim lebih merepresentasikan budaya Cina dibandingkan budaya
Indonesia.
Faktanya Stand berwarna merah bertuliskan "Indonesia" itu benar adanya, tepatnya berada di
bagian dalam Far East Pavilion (Paviliun Asia Timur Jauh) di taman Global Village, Dubai
bersama stand serupa lainnya yang juga dipasangi papan nama seperti Korea, Japan dan
Philippines. Adapun klaim bahwa stand tersebut adalah stand Indonesia yang
merepresentasikan Cina adalah Disinformasi karena Indonesia juga memiliki stand nya
sendiri yang bercorak Toraja dan bertuliskan Wonderful Indonesia.
Link Counter :
https://www.facebook.com/KJRIDUBAI/photos/a.211147958956648/1275288119209288/?typ
e=3&theater
https://www.hoaxes.id/2016/12/klarifikasi-stand-indonesia-di-pameran-dubai.html
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Hoaks

8. Brimob akan Sweeping Ojek Online Malam Ini

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di media sosial yang memberikan informasi bahwa brimob
akan melakukan sweeping terhadap ojek online (ojol) malam ini.Dan setiap komunitas
diharapkan menghindari beberapa tempat di Jakarta Selatan.
Setelah dilakukan penelusuran, faktanya dilansir dari news.detik.com Kapolres Jakarta
Selatan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto memastikan kalau pesan berantai tersebut
hoaks. Beliau juga mengatakan untuk menjaga situasi tetap kondusif di kawasan Jakarta
Selatan, polisi akan melakukan patroli agar tidak terjadi penyerangan. Karena sebelumnya
ada kejadian seorang anggota Brimob, Bharada Yasri Abdulmas yang dikeroyok oleh
beberapa orang yang tidak di kenal dengan menggunakan helm dan tangan kosong. Perihal
kasus tersebut, Mardiaz mengatakan, polisi tengah mendalami kasus itu apakah ada
kaitannya atau tidak.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/3900093/beredar-pesan-brimob-akan-sweeping-ojol-malam-inipolisi-hoax
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Hoaks

9. Bareskrim Mabes Polri Di Gambir Jadi Pusat Kendali Situng Kpu

Penjelasan :
Beredar pada media sosial berita tentang adanya penyusup yang melakukan perubahan data
hasil Pemilu 2019 disesuaikan dengan hasil Quick Count dalam Sistem Penghitungan Suara
KPU, dituliskan pula bahwa Bareskrim Mabes Polri di Gambir Jakarta Pusat ikut
mengendalikan SITUNG KPU tersebut.
Faktanya berita tersebut merupakan berita Bohong atau Hoaks. Ditegaskan oleh Humas Polri
Melalui media sosial Resminya bahwa berita tersebut Tidak benar dan menghimbau agar
masyarakat lebih cermat dalam menerima dan membagikan Informasi.
Link Counter :
https://www.facebook.com/DivHumasPolri/posts/2695001207195385
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Hoaks

10. Banyak petugas KPPS meninggal karena asap Rokok/Vapor
mengandung zat tertentu yang membuat nafas dan jantung paru
mengeras, yang disengaja.

Penjelasan :
Sebuah pesan berantai beredar di Whatsapp menyebutkan bahwa penyebab kematian banyaknya
petugas KPPS yang terjadi adalah diakibatkan asap rokok dan vapor yang mengandung zat tertentu
yang membuat nafas dan jantung paru langsung mengeras. Dalam pesan itu juga dinarasikan bahwa
asap tersebut sengaja ditiupkan oleh salah satu pelaksana yang menunggu di setiap TPS.
Pesan bernada provokatif dan tidak diketahui sumbernya itu dapat dipastikan merupakan berita hoaks.
Dilansir dari berbagai sumber kredibel telah banyak dijelaskan bahwa penyebab utama kematian
banyak petugas KPPS adalah faktor kelelahan. Menurut Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) dr Pirngadi Medan, Umar Zein, mereka pasti kelelahan dan kekurangan gizi, kehausan,
kelaparan sehingga daya tahan tubuhnya melemah, akhirnya jatuh sakit. Menurutnya, ada tiga pintu
kematian, yaitu otak, jantung dan paru. Bila otak tidak cukup mendapat oksigen oleh berbagai sebab,
kata dia, misalnya penyumbatan pembuluh darah, maka terjadi kematian sel-sel otak. Ia juga
menjelaskan kematian batang otak disebut kematian secara medis, butuh waktu beberapa jam untuk
kemudian terjadi kematian biologis setelah jantung dan paru berhenti berfungsi. Adapun kasus
kematian banyak anggota KPPS ini masih terus dalam penyelidikan.

Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190502071502-20-391247/penyebab-377-petugaskpps-meninggal-menyisakan-kejanggalan
https://sains.kompas.com/read/2019/04/24/131544523/119-petugas-kpps-meninggal-ini-yangterjadi-pada-tubuh-saat-kelelahan?page=all
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Hoaks

11. TKI Ilegal Asal Blanakan Meninggal Jatuh dari tangga

Penjelasan :
Beredar kabar meninggalnya TKI Ilegal Asal Subang di Riyadh Saudi Arabia viral di media
sosial. Dalam unggahan yang beredar disebutkan bahwa TKW asal Subang yang bekerja di
Riyadh itu meninggal akibat terjatuh dari lantai 2.
Kabar tersebut segara dibantah oleh pihak Disnakertrans Subang. Menurut Kasi Binapenta
H.Indra Suparman, SH Kabar meninggalnya Yuni TKI berstatus TKI asal Dusun Suka asih
RT.02/03 Desa Muara,Kecamatan Blanakan Subang yang sempat Viral di Facebook ternyata
bohong. Pihaknya telah mendatangi rumah kediaman orang tua terduga korban untuk
mengkonfirmasi berita tersebut dan orang tua korban menegaskan berita tersebut tidak
benar.
Link Counter :
https://www.wartakini.co/2019/05/viral-di-medsos-tki-ilegal-asal-blanakan-tewas-ternyatahoax/
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Disinformasi

12. Benarkah 150 Anak Penghafal Al-Quran di Afghanistan yang
Tengah Merayakan Kelulusan Terbunuh Akibat Serangan Tentara
Koalisi Amerika?

Penjelasan :
Foto yang diunggah akun Ahmad Sidiq itu disertai narasi bahwa 150 anak-anak penghafal AlQuran di Afghanistan yang tengah merayakan kelulusan, terbunuh akibat serangan tentara
koalisi Amerika.
Berdasarkan Penelusuran Tempo.co,yang pernah dimuat nyitmes.com bahwa foto tersebut
suasana pemakaman bagi 80 orang korban yang terbunuh ketika militer Pakistan
melancarkan serangan udara di sebuah sekolah agama dekat perbatasan Afghanistan.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/264/benarkah-150-anak-penghafal-al-quran-di-afghanistanyang-tengah-merayakan-kelulusan-terbunuh-akibat-serangan-tentara-koalisi-amerika
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Disinformasi

13. Prabowo Batal Jenguk Ani Yudhoyono karena Ngambek
Karena Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan
Presiden Joko Widodo

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook sebuah artikel berita yang memberitakan Prabowo batal
jenguk bu Ani, Ngambek gara-gara AHY ketemu Jokowi.
Faktanya juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade menjelaskan bahwa alasan pak
Prabowo batal berangkat ke Singapura untuk bertemu Pak SBY dan Bu Ani bukan karena
ngambek, Prabowo membatalkan kunjungannya ke Singapura lantaran harus berkunjung ke
Aceh ujar Andre Rosiade kepada wartawan jumat (3/5/2019). Andre mengatakan "Karena
memang ada agenda beliau hari ini ke Aceh ketemu relawan di Aceh. Kedua besok ke
Medan, Minggu ke Padang Sumbar untuk bertemu relawan dan pendukung,". Sekali lagi itu
tidak benar, di reschedule karena memang Prabowo ada kunjungan ke tiga daerah Aceh,
Medan dan Padang kata Andre.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4534926/bpn-bantah-prabowo-batal-jenguk-ani-yudhoyonokarena-ngambek
https://news.detik.com/berita/d-4535645/sangkal-tuduhan-ngambek-sandi-jelaskan-alasanprabowo-batal-jenguk-ani
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Hoaks

14. Semangka Bulan dari Jepang

Penjelasan :
Telah beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa telah beredar buah semangka
berwarna biru yang berasal dari Jepang. Semangka tersebut disinyalir hanya tumbuh di
Jepang dan diketahui bahwa semangka tersebut adalah jenis Moon Melon atau biasa juga
disebut dengan nama Asidus.
Setelah ditelusuri, gambar potongan buah semangka yang beredar di media sosial tersebut
adalah foto hasil editan Photoshop yang sengaja diubah dan disebarluaskan dengan tujuan
yang tidak jelas.
Link Counter :
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/290981601836433
￼
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Disinformasi

15. Minum kopi beracun karena ada narkoba di dalamnya

Penjelasan :
Telah beredar postingan Facebook yang menyajikan informasi mengenai sebuah video orang
yang keracunan setelah meminum kopi dan video tertangkapnya seorang yang mengedarkan
kopi sachet yang di dalamnya terdapat narkoba. Postingan tersebut berisi narasi "Minum kopi
racun tapi kopi dalam narkoba".
Faktanya, kedua video tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Video orang keracunan
setelah minum kopi terjadi di daerah Tangerang Selatan pada tanggal 23 April 2019,
sedangkan tertangkapnya pengedar kopi berisi narkoba terjadi di Lapas Kerobokan, Bali pada
tanggal 20 April 2019. Informasi dalam postingan diatas keliru karena menggabungkan 2
kejadian yang berbeda.
Link Counter :
http://bali.tribunnews.com/2019/04/22/edarkan-narkoba-via-sachet-kopi-special-mix-ke-lapaskerobokan-bnnp-bali-ringkus-made-teguh
https://news.detik.com/berita/d-4521595/4-pria-tangsel-keracunan-campur-kopi-excimerpengedar-diburu-polisi

70

Hoaks

16. Menelan Cairan Dari Miss V Mencegah Kanker

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai fakta bahwa cairan yang berasal dari Miss V dapat
mencegah beragam penyakit. Studi dari ilmuwan Universitas St Austin di North Carolina
mendapatkan manfaat dari konsumsi cairan Miss V. Cairan ini dikabarkan memiliki beragam
khasiat, salah satunya adalah mencegah kanker.
Namun berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya Universitas St. Austin di North
Carolina yang mempublikasikan penelitian ini. Adapun dikutip dari Detik.com, dr Hari
Nugroho, SpOG menyatakan bahwa menelan cairan Miss V sendiri tidak berbahaya selama
kebersihannya selalu terjaga serta terhindar dari keputihan. Dr Hari menyatakan pula bahwa
kuman di Miss V sangat banyak dan terdapat kemungkinan bahwa kuman baik di Miss V
dapat menjadi kuman tidak baik di rongga mulut. Sebaliknya kuman di mulut bisa menyebar
pada Miss V, dimana kuman di mulut yang baik pun dapat menjadi kuman tidak baik apabila
tumbuh di Miss V. "Sebetulnya kembali ke diri wanita itu sendiri apakah ada bakteri, jamur,
parasit atau tidak di cairan tersebut. Tapi pada dasarnya sangat tidak disarankan untuk
melakukan hubungan seks dengan cara yang tidak semestinya," kata dr Hari seperti dikutip
dari Detik.com. Penelitian lain pun menunjukkan bahwa melakukan seks oral dapat berisiko
kanker melalui penyebaran virus Human Papilloma Virus. Adapun pria yang melakukan seks
oral tiga kali lebih mungkin dibandingkan perempuan untuk mengidap virus dikarenakan
cairan Miss V memiliki viral load yang lebih tinggi, serta tubuh pria kurang mampu
membersihkan virus seperti dikutip dari Kompas.com.
Link Counter :
https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2467981/suami-tak-sengaja-telan-cairan-vagina-istriberbahayakah
https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/16/220000320/risiko-kanker-pada-pria-yang-hobiseks-oral-pasangan
https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2467981/suami-tak-sengaja-telan-cairan-vagina-istriberbahayakah
https://twitter.com/aproko_doctor/status/1114784350594306048
https://www.suara.com/lifestyle/2017/09/06/212000/seberapa-amankah-oral-seks
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Hoaks

1. Server KPU Diretas Oleh Komunis China

Penjelasan :
Di media sosial facebook banyak postingan atau unggahan yang menyebutkan bahwa server
Komisi Pemilihan Umum telah diretas oleh Komunis China.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, menghubungi pihak Komisioner KPU, Viryan Azis,
membenarkan, memang ada upaya suatu pihak melakukan peretasan situs milik KPU.
Menurut dia, upaya peretasan tak hanya datang dari luar negeri, tapi juga dalam negeri. Hasil
akhir pemilu tidak didasarkan pada penghitungan oleh server milik KPU ini. Apapun hasil dari
Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) KPU hanya alat bantu. Jadi tidak ada
kaitannya dengan hasil pemilu akhir.informasi seperti ini beredar beberapa kali di masyarakat
sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap setiap informasi yang diterimanya.Jadi
hoaks yang mengatakan, itu hoaks yang sudah beberapa waktu ini terus dikembangkan
sejumlah pihak dan itu tidak benar," tutur Viryan
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/19/13310451/klarifikasi-server-kpu-berusahadiretas-oleh-pihak-komunis-china?page=2
http://bogor.tribunnews.com/2019/04/19/beredar-server-kpu-berusaha-diretas-oleh-pihakkomunis-china-ini-penjelasan-kpu?page=2
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2. Penyusup di GBIP Maranatha Bandung

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook unggahan foto seorang pria berkaos hitam
diduga seorang teroris yang dilingkari berwarna merah sedang duduk yang diiringi narasi
penyusup di GBIP Maranatha Bandung.
Faktanya Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo menegaskan terkait berita
adanya satu terduga teroris di wilayah hukum Polrestabes Bandung adalah tidak benar,
Hendro mengatakan itu hoaks kemungkinan dia adalah jemaat baru. Ketua Lembaga
Pendidikan Art Therapy Center Widyatama, Anne Nurfarina mengklarifikasi dan menjamin
bahawa pria yang bernama Gian itu adalah mahasiswa jurusan Design Grafis angkatan 2015.
Gian adalah penyandang tunarungu dan sejak sore kemarin dituduh sebagai penyusup di
sebuah Gereja di Bandung dan dicurigai sebagai teroris karena tidak ada yang mengenalnya.
Gian salah satu penganut agama kristen yang sedang beribadah, karena bukan anggota
jemaat tersebut lantas dicurigai.
Link Counter :
http://lampung.tribunnews.com/2018/05/15/mahasiswa-tuli-asal-lampung-ini-jadi-korbanberita-hoax-disebut-penyusup-di-gereja-maranatha
https://radarmalang.id/hoax-seorang-tunarunggu-dituduh-terduga-teroris/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/15/05/2018/hoax-seorang-tunarungu-dituduhterduga-teroris/
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3. Kepala Daerah Diberi Celah dan Dibiarkan Korupsi Agar Dukung
Jokowi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa gambar jokowi berkampanye di makassar yang diedit
seakan jokowi memberi celah terhadap kepala daerah yang korupsi asalkan mendukung dia.
Faktanya hal tersebut adalah tidak benar karena selama kampanye di makassar jokowi tidak
ada mengatakan hal tersebut dan masalah korupsi adalah wewenang penegak hukum seperti
KPK dan Kepolisian bukan ranah Presiden.
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/04/01/12042651/fakta-kampanye-jokowi-di-makassarbanggakan-pembangunan-infrastruktur-hingga?page=all
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf
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4. Hilang Diculik Mahasiswa Manajemen Negeri Malang

Penjelasan :
Di media sosial Facebook banyak postingan atau unggahan yang menyebutkan bahwa hilang
diculik Ahmad Kevin Alfirdaus Mahasiswa Universitas Negeri Malang Dibawa Paksa mobil
hitam oleh orang tidak dikenal pasca peringatan hari buruh Internasional.
Berdasarkan penelusuran Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna
menegaskan, tidak ada penculikan aktivis terkait vandalisme pasca peringatan Hari Buruh
Internasional.Diungkapkan Kevin, bahwa saat ia diamankan polisi telah terjadi
kesalahpahaman lantaran usai diamankan polisi ia tak sempat memegang handphone,
karena dimintai keterangan. Dirinya pun kaget saat rekan-rekan aktivis menyebutnya hilang.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/05/04/519/2051600/polisi-bantah-terjadi-penculikanaktivis-mahasiswa
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5. Putri Raja Salman yang Cantik

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang mengunggah sebuah foto gadis cantik yang
diklaim bahwa gadis yang ada dalam foto tersebut adalah Putri Raja Salman yang cantik.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya gadis yang ada dalam foto tersebut bukanlah putri dari
raja Salman, melainkan dia adalah Kim Kardashian, seorang figur publik Amerika, bukan
seperti yang disebutkan di narasi.
Link Counter :
https://ohnotheydidnt.livejournal.com/21169461.html
http://tinypic.com/view.php?pic=eb5sg4&s=3#.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian
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6. Video Perkelahian di Batu Mandi (Kal-Sel)

Penjelasan :
Beredar di Youtube, video perkelahian sadis yang terjadi di Batu Mandi (Kal-Sel).
Faktanya Kapolres Balangan, AKBP Mohammad Zamroni, menyatakan bahwa video
perkelahian tersebut adalah hoaks. Adapun video perkelahian yang beredar tersebut terjadi di
Kecamatan Turatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan
Link Counter :
http://www.kalamanthana.com/2017/10/20/soal-video-perkelahian-sadis-di-youtube-kapolresitu-bukan-di-batumandi
https://balangan.kalsel.polri.go.id/index.php/2017/10/20/beredar-video-hoax-perkelahiansadis-ini-sanggahan-kapolres-balangan/
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7. Tes mata online

Penjelasan :
Sebuah pesan berantai tentang tes mata belakangan viral di aplikasi chatting. Dalam pesan
itu, terdapat sebuah gambar dengan latar hitam penuh dengan titik-titik putih melingkar
memenuhi gambar. Pesan itu juga dilengkapi dengan instruksi untuk membaca angka yang
Anda lihat dalam gambar. Jika sudah begitu, angka yang terlihat akan menunjukkan apa
masalah pada mata Anda, seperti astigmatisme (mata silinder), myopia (mata minus), atau
normal.
Dilansir dari kompas, Dokter Widyandana, staff Neuro-Oftalmologi RSUP Dr Sardjito,
sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran UGM menjelaskan bahwa ia sendiri belum pernah
lihat dasar ilmiah tes semacam itu. Ia juga menegaskan bahwa untuk melakukan tes
kesehatan mata sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Selanjutnya, resep yang didapatkan dari
dokter mata dibawa ke optik untuk dibelikan kacamata. Maka dapat disimpulkan tes mata
online yang belakangan viral beredar tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya
secara medis.
Link Counter :
https://sains.kompas.com/read/2019/05/05/080000723/viral-tes-kesehatan-mata-onlinedokter-sebut-tak-ada-dasar-ilmiahnya
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8. Permen narkoba beredar di kantin sekolah di Aceh

Penjelasan :
kukan penyitaan permen narkoba di salah kantin koperasi Sekolah di MIN Panton Labu, Aceh
Utara. Disebutkan bahwa barang bukti sudah disita oleh Polsek Tanah Jamboye Aye.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa pesan berantai tersebut adalah berita hoaks lama
yang disebarkan kembali. Berita hoaks tersebut terjadi pada tahun 2017 dan dari pernyataan
dari Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Goenawan dan Dirnarkoba Polda Aceh Kombes
Agus Sartijo mengatakan bahwa informasi tersebut adalah Hoaks.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-3678675/polisi-aceh-kembali-tegaskan-permen-narkobaadalah-hoax
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9. Husein Khudri, Pemuda Yang Dihukum Gantung Oleh Iran Sebagai
Aktivis Pro Sunni

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto seseorang yang tersenyum saat tengah digantung. Pria yang
disebut bernama Husein Khudri ini disebut merupakan aktivis pro-sunni dan aktif
menyebarkan dakwah sunni. Beliau merupakan pemuda yang berasal dari Kurdi, Iran. Dirinya
hukum gantung oleh Kerajaan Iran oleh karena aktivitasnya tersebut dan dirinya
menyambutnya dengan senyuman.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa foto tersebut merupakan foto pelaku
pembunuhan seorang hakim tinggi di lapangan Teheran, Iran. Pria yang tergantung tersebut
bernama Majid Kavousifar. Tidak hanya Majid, keponakannya yang bernama Hossein
Kavousifar turut diadili dalam eksekusi publik pertama di ibukota Iran sejak tahun 2002.
Sementara itu, Husein Khudri sendiri merupakan pria yang berbeda dengan pria pada foto
tersebut. Husein Khudri atau Hossen Khezri merupakan aktivis Iran Kurdis yang dijatuhi
hukuman mati oleh pengadilan tinggi Iran karena aktivitas politiknya yang anti pemerintah
selama di Partai Kebebasan Kurdi Iran.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2015/11/30/hoax-husain-khudri-pemuda-sunni-yang-tersenyum-ketikaakan-digantung-syiah-iran/
https://en.wikipedia.org/wiki/Majid_Kavousifar
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hossein_Khezri?fbclid=IwAR30wQPyv_ksglSLAo2j3XmL2znF
u-9W1TsNKWl1z3stja6sY62lDDSQf0I
http://rojhelat.info/en/?p=8101&fbclid=IwAR3gZh_3Db7wuipuXJ2oKYlT3hYcAbR19xVsJ8NumZBknsrvz6rYrJAG_c
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10. Malaikat Hancurkan Pesawat Israel

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai foto makhluk bersayap yang diklaim sebagai penampakan
malaikat. Malaikat tersebut diklaim telah menyerang dan menghancurkan 27 pesawat Israel
yang dsebut-sebut akan membombardir Masjid Al-Aqsa.
Faktanya video yang menampilkan malaikat tersebut merupakan video hasil editan dengan
menambahkan efek CGI. Video tersebut kemudian digabungkan dengan video helikopter atau
pesawat yang ditembak jatuh pada perang Suriah yang ditambahi atau dibumbui sosok
malaikat.
Link Counter :
https://www.facebook.com/IndoHoaxBuster/posts/hoax-malaikat-hancurkan-pesawatisraelberedar-info-video-di-media-sosial-dengan-/1536194386446032/
https://www.youtube.com/watch?v=1otaabUE7Gs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31ya3DxdB
TCJSdsd7JZjJ4_XOFKhOMi8ZBo-Wca556LTkIfhMe563ROMo
https://www.youtube.com/watch?v=Ev9QQfbdRNM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14CgHt1T
Ww4n2T9sqjrxsdCQjRFfCcxk0OLC9b0Pxsz-CRrUP1Il5mjJQ
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11. Sakit Sandiaga Uno Usai pencoblosan karena racun

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan pada media sosial informasi dengan nada Provokatif yang
menyatakan bahwa adanya operasi pembunuhan terhadap Cawapres nomor Urut 02
Sandiaga Uno dengan upaya diracun.
Faktanya Informasi tersebut tidak memiliki sumber yang kredibel. Berdasarkan pemeriksaan
Dokter Kartariadi ahli penyakit dalam dari RS Awal Bros, kondisi sakit yang diderita Cawapres
Nomor urut 02, Sandiaga Uno usai pencoblosan ialah dikarenakan gangguan lambung dan
radang tenggorokan.
Link Counter :
http://kupang.tribunnews.com/2019/04/21/hasil-pemeriksaan-dokter-kartariadi-ahli-penyakitdalam-sandiaga-alami-gangguan-ini
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12. Saksi Prabowo-Sandi Dikeroyok Polisi Karena Memprotes
Kecurangan

Penjelasan :
Seorang pengguna Facebook mengunggah video disertai narasi ya Allah Astagfirullah... Saksi
Prabowo-Sandi di duga dikeroyok polisi karena memprotes adanya kecurangan. Dipublikasikan 2 Mei
2019. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sampang tidak aman. Dikarenakan
kecurangan malah mereka dihajar oleh beberapa orang yang di duga oknum oknum polisi. Demokrasi
macam apa ini !
Faktanya kejadian tersebut terjadi karena saksi calon Presiden 02 memprotes hasil perolehan suara,
karena tidak cocok dengan data yang dimilikinya.Mulanya saksi kedua capres saling interupsi dan adu
argumen mengkritik ketidak cocokan data yang dibacakan PPK Kedungdung. Saksi Capres 02
mendesak untuk membaca ulang hasil perolehan hingga dengan cara membuka ulang kotak suara.
Saat dilakukan pembukaan DA1 untuk dicocokkan dengan perolehan suara Prabowo, saksi tidak
meladeni. Ia berikeras tidak mau mengisi from DB2 sebagai tanda keberatan, karena menurutnya sikap
tersebut sarat akan kecurangan. Saksi Capres 02 marah, kemudian menendang dan melempar kursi.
Ditengah kericuhan, Kepala Kepolisian Resor Sampang, AKBP Budhi Wardiman turut melerai cekcok
yang hampir terjadi adu fisik dan mengamankan kedua pihak, sehingga tidak tejadi bentrok fisik.

Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190503104852-20-391577/pleno-kpu-sampangricuh-saksi-kubu-prabowo-diamankan-petugas
https://cekfakta.tempo.co/fakta/269/fakta-atau-hoaks-benarkah-saksi-kubu-prabowo-sandidikeroyok-polisi-karena-memprotes-kecurangan-saat-pleno-rekapitulasi-suara-di-kabupatensampang
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13. Jokowi Menganut Tradisi China Pedalaman Bunuh Monyet
Agar Mantera Sang Pao Tse Tidak Luntur

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi bahwa jokowi menganut tradisi china pedalaman
dengan melepas kodok burung ikan serta bunuh monyet agar mantera sang pao tse tidak
luntur.
Faktanya jokowi tidak pernah membunuh monyet kalo terkait melepas hewan itu hanya terkait
dengan kemanusiaan dan foto dalam postingan tersebut ada foto jokowi membawa monyet
bukan terkait dengan membunuh monyet foto tersebut adalah terkait dengan razia topeng
monyet yang monyet hasil razia akan diserahkan kepada dinas kelautan dan pertanian.
Link Counter :
https://metro.tempo.co/read/523948/temui-pawang-jokowi-kasihan-monyetnya/full&view=ok

84

Disinformasi

14. Pembantaian Ulama Oleh PKI di Banten

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang menuliskan terjadinya pembantaian ulama di Gunung
Sari, Kabupaten Serang, Banten oleh anggota PKI.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa peristiwa tersebut tidak sepenuhnya benar, adapun
AKBP Firman Affandi, Kapolres Serang Kota telah mengklarifikasi peristiwa yang sebenarnya,
yaitu, pada hari rabu, 1 Mei 2019 Romli Hussein warga Bogor datang ke rumah guru ngajinya
bernama Syamsuddin. Romli bercerita ke Syamsuddin bahwa dia ditalak cerai oleh istrinya.
Romli menginap di rumah guru ngajinya tersebut. Kemudian pada Kamis, 2 Mei 2019, sekitar
pukul 06.30 WIB, sang murid mengamuk di rumah Syamsuddin dan mengambil golok di
dapur rumah. Sang istri kaget melihat suaminya bersimbah darah dan berteriak meminta
tolong. Teriakannya lalu menarik simpati warga berdatangan ke lokasi kejadian. Warga pun
melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Sebelum Polisi datang, warga yang kesal
melakukan amuk massa ke pelaku. Warga pun mengikat pelaku ke tiang listrik di dekat rumah
korban. Polisi yang datang segera melerai aksi main hakim tersebut dan melepaskan pelaku
dari tiang listrik. Kemudian pelaku dalam kondisi koma dibawa ke RSUD Banten, Sedangkan
korban yaitu Ustadz Syamsuddin dibawa pihak keluarga bersama warga ke RSUD Serang
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1145796-hoax-pembantaian-ulama-oleh-pki-di-banten-ini-faktasebenarnya
https://news.detik.com/berita/d-4535907/beredar-isu-pembacok-ustaz-di-serang-adalah-pki-polisi-hoax
https://banten.suara.com/read/2019/05/03/131947/ustaz-samsudin-dibacok-sebelum-salat-subuhsempat-sekarat-akhirnya-tewas
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1. Koalisi Sipil Robertus Robet Dilaporkan Let Jend (Pur)
Johanes Suryo Prabowo

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Koalisi Sipil
Robertus Robet Dilaporkan Letjen (Pur) Johanes Suryo Prabowo. Kasum ABRI pendukung
Prabowo Subianto.
Setelah ditelusuri,Aktivis Robertus Robert yang memplesetkan lirik Mars ABRI menjadi
tersangka kasus penghinaan institusi TNI. Hal ini menyeret nama Letnan Jenderal TNI (Purn)
Johannes Suryo Prabowo. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purnawirawan) Johannes
Suryo Prabowo membantah dirinya yang melaporkan aktivis Robertus Robet ke polisi. "Tidak
benar," kata Johannes kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.

Link Counter:
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/koalisi-sipil-sebut-robertus-robet-dilaporkan-suryoprabowo/ar-BBUtW1V
https://www.merdeka.com/peristiwa/ditanya-sebagai-pelapor-robertus-robet-ini-jawaban-suryoprabowo.html
https://nasional.tempo.co/read/1182992/klarifikasi-bivitri-susanti-soal-pelapor-robertusrobet/full&view=ok
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2. Pinjaman Dana KSP Nasari

Penjelasan:
Telah beredar pesan singkat SMS yang mengatasnamakan KSP Nasari yang melayani
pinjaman dana dengan proses cepat dan mudah.
Setelah ditelusuri di situs resmi KSP Nasari, pihaknya tidak memberikan layanan via
online/medsos, pelayanan/transaksi di lakukan di setiap kantor cabang serta tidak ada
prosedur yang mengharuskan setor dana terlebih dahulu. KSP Nasari menegaskan tidak
pernah membuka layanan kredit online, seluruh pengajuan kredit hanya melalui cabangcabang yang tersebar di 82 kota di tanah air. Pimpinan Cabang KSP Nasari Jakarta Agus
Santosa mengatakan dengan demikian kami juga tidak meminta calon peminjam untuk
menyetor biaya administrasi secara tunai atau transfer sebelum kredit dicairkan, ungkap
Agus dalam keterangan persnya, Jumat (16/11/2018).
Link Counter:
https://metro.sindonews.com/read/1355239/170/layanan-kredit-online-marak-ksp-nasariitu-penipuan-1542356041?fbclid=IwAR3-tyn0D5W8O74djVfuTnoLSusjxesP6WCCJHC0J8BGJfw67_j_LQ0Hdk
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/292095248391735?__xts__[0]=
68.
https://www.kspnasari.com/index.html
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3. Berikan Dukungan Pada Prabowo-Sandi, Dapatkan Sembako
Dengan Menukarkan SMS

Penjelasan:
Telah beredar tangkapan layar dari pesan singkat (SMS) yang berisi ajakan untuk
memberikan dukungan pada salah satu paslon capres dan cawapres serta mendapatkan
sembako dengan cara menukarkan SMS Tersebut sebelum pukul 10:30 WIB di sekre
BPP PAS jalan Arifin Ahmad atau di Sekre PAS di jalan Paus.
Hal tersebut lalu diklarifikasi oleh Faisal selaku Panglima Relawan Nasional PrabowoSandi melalui Facebook, Diberitahukan kepada semua relawan dari kawan kawan
pendukung capres dan cawapres 02 Prabowo-Sandi telah tersebar SMS Hoaks secara
langsung dan sengaja dengan tujuan ingin menjatuhkan nama paslon capres dan
cawapres 02 dan RN-PAS (Relawan Nasional Prabowo Sandi) di Provinsi Riau.
Diharapkan kepada seluruh relawan dan aktivis pendukung 02 agar lebih berhati hati dan
semakin semangat menjelang pilpres tanggal 17 April 2019 tulis Faisal. Ia juga sempat
mengunggah foto handphone yang mendapatkan pesan singkat tersebut.
Link Counter:
http://www.riau24.com/berita/baca/1552814116SMS-Hoax--Bagi-Sembako-BeredarWarganet--Kami-Tak-Butuh-Sembako-Cuma-Mau-Prabowo-Jadi-Presiden
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4. Nyanyi Lagu Indonesia Raya Sebelum Sholat

Penjelasan:
Telah beredar unggahan video di media sosial Youtube yang diiringi penjelasan
beredar potongan video orang orang bernyanyi Lagu Indonesia Raya sebelum
melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid yang bernama Masjid Nurul Ulum
Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Islam nusantara kalau mau sholat nyanyi dulu.
Ketua Panitia Musa mengklarifikasi informasi yang beredar di dunia maya itu
menyesatkan, Musa menegaskan bahwa yang diberitakan di media sosial tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya. Dalam video yang beredar tersebut adalah mahasiswa
yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama Unsoed (KMNU) yang
merupakan organisasi keagamaan eksternal mahasiswa Unsoed. Musa menjelaskan saat
itu pihaknya mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah dan Open
House KMNU Unsoed di Masjid Nurul Ulum Selasa (11/9). Isi dari rangkaian kegiatan
masjid itu beroso maulid simtuddor, khotmil Quran, dan Open House mahasiswa baru
serta pembukaan. Selanjutnya para peserta diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Yalalwathon lagu yang cukup populer di lingkungan santri. Lagu Indonesia Raya
adalah bagian dari rangkaian kegiatan bukan ritual dari ibadah, atas berita bohong yang
beredar pihak KMNU merasa dirugikan dan akan menempuh jalur hukum kepada pelaku
penyebar berita tersebut.
Link Counter:
http://jateng.tribunnews.com/2018/09/13/kmnu-unsoed-klarifikasi-soal-video-mahasiswanyanyikan-lagu-indonesia-raya-sebelum-sholat
https://akurat.co/news/id-315034-read-video-mahasiswa-nyanyi-lagu-indonesia-rayasebelum-salat-terbukti-hoax
https://chanelmuslim.com/nasional/video-nyanyi-lagu-indonesia-raya-sebelum-sholatternyata-hoax
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5. Kurma Harus Dicuci Bersih Karena Mengandung Virus Corona
yang Berasal dari Kelelawar

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook informasi mengenai anjuran dari dokter dan menteri
kesehatan di Timur Tengah untuk mencuci bersih kurma sebelum dikonsumsi karena
mengandung virus corona yang berasal dari kelelawar.
Faktanya menurut pakar kesehatan, dr. Eko Budidharmaja kabar tersebut tidak benar,
sebab mencuci kurma sebelum dikonsumsi tidak akan mampu mensterilkan virus. selain
itu dr. Eko menyebut coronavirus cenderung ditularkan melalui udara, khususnya dari
orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini melalui bersin dan batuk. Sehingga tidak benar
bila disebarkan oleh kelelawar.
Link Counter:
https://doktersehat.com/kurma-mengandung-virus-corona/?
https://stophoax.id/blog/post/salah-cuci-bersih-kurma-karena-mengandung-virus-coronayang-berasal-dari-kelelawar-9744
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6. Saksi Prabowo-Sandi Mati Ditebas Lehernya

Penjelasan:
Sebuah unggahan Facebook berisi informasi telah meninggal seorang saksi dari pasangan
calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin
Uno, atas nama Ade Samsul Hehanussa, di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Amalatu, Maluku.
Dijelaskan bahwa korban meninggal karena dibacok orang yang tidak dikenal hingga lehernya
putus saat mengerjakan tugasnya sebagai saksi dari Paslon nomor urut 02.
Faktanya, korban pembacokan di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
bukanlah Ade Samsul Hehanussa melainkan Syamsul Lussy Hehanussa (usia 38 tahun). Adapun
penyebab terbacok hingga tewasnya Syamsul dipicu oleh konflik antara Desa Latu dan Hualoy
yang telah berlangsung sejak Februari 2019. Fakta lainnya adalah peristiwa meninggalnya
Syamsul sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2019.

Link Counter:
https://www.tribun-maluku.com/2019/05/syamsul-jadi-korban-penganiayaan-di-hutan-pantai-desalatu/?fbclid=IwAR1utMYa7NN17Ml0lon8RIZBgzqRvHtYxKLyB18Wtf6MxRNTHkeCGiE4bu4
http://ambonekspres.fajar.co.id/2019/05/04/aparat-kemanan-perketat-keamanan-di-latuhualoy/?fbclid=IwAR3YdvaBFTfvRyvW9jxn_g2x_W57oc4sHuf6IUBB1IY1l0KX32oqjIBagCM
http://rakyatmaluku.com/2019/05/1-warga-hualoy-tewasdibacok/?fbclid=IwAR0jUUjkzACYCmHi7Ax7_sx9IkWBMs4IrhBYHB3n1SqFIhKpfQeYanO3bEg
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7. Sumber Virus Vaksin Rubella Berasal dari Janin yang
Diaborsi

Penjelasan:
Beredar pesan berantai melalui Whatsapp mengenai asal mula vaksin rubella yang
sumber virusnya berasal dari janin manusia yang di aborsi. Pada pesan tersebut
diceritakan bahwa terdapat seorang wanita hamil yang kemudian dengan sengaja
diinfeksi oleh virus rubella dan setelah virus tersebut menyerang janin, kemudian janin
tersebut diaborsi sebagai bahan untuk membuat vaksin rubella.
Faktanya, pada tahun 1960 beberapa kasus rubella yang terdeteksi semasa hamil,
terpaksa diterminasi untuk menghindarkan resiko serius infeksi rubella dan kondisi CRS
yang parah pada bayi dalam kandungan. Hasil aborsi atas indikasi medis inilah yang
kemudian dipelajari di laboratorium, dan berhasil mengisolasi virus rubella dari sel ginjal
janin. Peneliti lain mengembangkan galur sel dari paru janin yang diberi nama WI-38. Dan
ditemukan banyak virus, termasuk rubella, tumbuh dengan baik dalam sel WI-38 dan
terbukti bebas dari kontaminasi serta aman digunakan sebagai vaksin untuk manusia.
Jika dicermati asal usulnya, hanya 2 janin yang dilibatkan dalam riset pembuatan
vaksin, keduanya berasal dari hasil terminasi medis atau aborsi yang dikerjakan dengan
persetujuan ibu atas pertimbangan resiko cacat berat yang dialami janin.
Tidak ada aborsi yang disengaja untuk mencari galur sel manusia dalam pembuatan
vaksin.
Link Counter:
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/24/begini-fakta-vaksin-measless-danrubella-yang-masih-jadi-kontroversi?page=2
https://nakita.grid.id/read/0226981/dulu-memang-pernah-ada-vaksin-dari-janin-sekarangsudah-tidak-ada?page=all
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/513830642282809/
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8. Suara Prabowo Hilang 10 ribu di Cianjur, Sidang Pleno Ricuh.

Penjelasan:
Video sidang pleno rekapitulasi suara yang ricuh di Kabupaten Cianjur diunggah kembali
oleh banyak akun media sosial dengan keterangan yang menyatakan 10 ribu suara
Prabowo di Cianjur hilang.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa kabar tersebut adalah salah.
Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, menjelaskan kabar 10 ribu suara
Prabowo-Sandi hilang di Cianjur tidak benar alias hoaks. Hilman menuturkan, penyebab
kericuhan saat sidang pleno rekapitulasi suara yang terjadi beberapa waktu lalu bukan
karena perolehan suara. Namun karena tata cara penyampaian hingga menimbulkan
ketersinggungan.
Link Counter:
https://cianjurtoday.com/2019/05/05/heboh-10-ribu-suara-prabowo-hilang-kpu-cianjurhoaks/
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9. Rilis Data Perolehan Kursi DPR RI Sulsel dari Bawaslu

Penjelasan:
Pada Minggu 5 April 2019, beredar rilis perolehan suara untuk DPR RI Dapil Sulsel II
untuk 9 kursi. Rilis itu beredar di grup-grup sosial media dan pesan praktis, seperti
WhatsApp. Rilis itu mencantumkan partai pemenang, serta Caleg yang berhasil duduk.
Dirilis itu, tertulis 'sumber Bawaslu Provinsi'.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, membantah mengeluarkan rilis perolehan
suara DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel II. Mereka memastikan, data-data
yang mencatut nama Bawaslu itu bohong. Komisioner Divisi Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyebut, jika lembaganya tak punya wewenang untuk
merilis angka-angka perolehan suara kepada publik. Sehingga, data apapun yang terkait
perolehan suara, namun mencatut nama Bawaslu, dipastikan tidak benar.
Link Counter:
https://makassar.sindonews.com/read/25368/1/bawaslu-bantah-keluarkan-rekapitulasisuara-dpr-ri-untuk-dapil-ii-1557061530
http://makassar.tribunnews.com/2019/05/05/komisioner-bawaslu-sulsel-rilis-hasilperolehan-suara-dari-bawaslu-yang-beredar-hoax
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10. Dokumen Pindah Ibu Kota dari Bappenas

Penjelasan:
Telah beredar sebuah dokumen di media sosial yang berisi mengenai kriteria atau
penilaian suatu daerah sebagai ibu kota baru yang terdiri dari kesiapan infrastruktur
berbagai pulau sebagai ibu kota. Ada keuntungan, ancaman, hingga skor apabila ibu kota
berada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dokumen bertuliskan "Tim
Nawa Cipta 2018 untuk Bappenas".
Setelah ditelusuri, Pihak Bappenas membantah mengenai dokumen tersebut melalui akun
Twitter resminya yang berisi bahwa dokumen yang tengah beredar adalah bukan hasil
kajian resmi dari Bappenas RI. Dalam dokumen tersebut tidak tercantum logo Bappenas
dan tidak ada kata pengantar beserta tanda tangan Menteri PPN/Kepala Bappenas
selayaknya dokumen resmi.
Link Counter:
https://twitter.com/BappenasRI/status/1123482156020436992?s=19&fbclid=IwAR1IsgOS
qghYhMGh6RuDY7YZrncmPiGVxdAKqgrj63nxpDfZGhahias4moE
https://news.detik.com/berita/d-4532792/bappenas-klarifikasi-soal-dokumen-pindah-ibukota-dan-tim-nawa-cipta?fbclid=IwAR0Q16_2aXAo1asXF12mVhYE0JXHkHWdC18QLp8ydq1okqr2QzlTelQc_c
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11. Kastil Diatas Tebing

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah foto yang menampilkan kastil di atas tebing yang
terlihat ringkih. Dinarasikan bahwa Kastil di atas tebing tersebut terletak di daerah Irlandia.
Faktanya, foto tersebut adalah hasil rekayasa Photoshop. Foto tersebut adalah gabungan
dari foto sebuah Kastil di Irlandia dengan sebuah Gunung karang yang berada di
Thailand.
Link Counter:
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/291613981773195?
https://plus.kapanlagi.com/8-foto-yang-populer-di-internet-ini-ternyata-palsu-f5e23f-7.html
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12. Hantu Terekam di CCTV Raffles Place, Singapore

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan wujud hantu wanita
tua yang muncul dari belakang dua pria dalam sebuah lift di bangunan kantor.
Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa video tersebut merupakan video yang diperuntukkan
bagi perusahaan konsultan GMP. Dalam video statementnya, Josh Goh, Corporate
Services Manager GMP menjelaskan bahwa video ini memperlihatkan bahaya bekerja
lembur. Kemunculan hantu sendiri diperuntukkan sebagai candaan dalam video ini dan
hanya sebatas untuk memperlihatkan bahwa bekerja lembur tidak baik untuk kesehatan.
Video hantu yang dibuat untuk GMP oleh McCann Worldgroup ini menjadi promosi yang
sukses bagi perusahaan ini. Video ini sendiri telah beredar sejak lama dan populer
terutama di kalangan penggemar hantu.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=QcjB_taiThk
https://www.youtube.com/watch?v=Axn0FjMoESk
https://www.hoax-slayer.com/singapore-ghost-video.shtml
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13. Mainan Magnet Pada Kulkas Menyebabkan Kanker

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah informasi bahwa kulkas tidak boleh ditempelkan mainan
magnet. Hal tersebut dikarenakan pancaran elektromagnetik dari mainan magnet kulkas
dapat menyebabkan kanker jika meresap ke makanan.
Berdasarkan penelusuran, pesan mengenai bahaya mainan magnet kulkas tersebut
beredar dengan mencatut nama Princeton University. Akan tetapi tidak dapat ditemukan
bukti kredibel yang dapat mengonfirmasi klaim pada pesan tersebut. Tidak ditemukan
pula adanya studi dari Princeton University mengenai studi tersebut. Princeton University
sendiri telah menyatakan bahwa pesan tersebut adalah hoaks. Selain itu, belum ada bukti
kredibel yang menyatakan bahwa magnet kulkas dapat memberikan dampak yang
berbahaya pada makanan di dalam kulkas dikarenakan magnet kulkas berbentuk kecil
dan berkekuatan lemah.
Link Counter:
https://www.hoax-slayer.net/decorative-magnets-on-refrigerators-cancer-warning-hoax/
https://skeptics.stackexchange.com/questions/4459/are-decorative-magnets-onrefrigerator-dangerous
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Hoaks
1. Ribuan Formulir C1 Di Menteng Bertuliskan Dari Moh Taufik
Seknas Prabowo-Sandi

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook tentang Ribuan Formulir C1 Di Menteng Bertuliskan
Kepada Yth Bapak Toto Utmo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36
Jakarta Selatan dan Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokroaminoto no 93
Menteng Jakarta Pusat.
Faktanya M Taufik yang membantah dirinya sebagai pengirim ribuan formulir C1 yang masih
dicek keasliannya.Seknas tidak pernah mengumpulkan C1. Jadi Seknas tidak pernah
memberikan atau mengirimkan C1 ke BPN. Kedua, kejadian ini hari Sabtu sedangkan
beritanya hari Senin," kata M Taufik dalam jumpa pers di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS
Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4538342/m-taufik-bantah-terkait-ribuan-form-c1-di-mentengini-kata-bawaslu
https://news.detik.com/berita/d-4537667/m-taufik-bantah-terkait-ribuan-formulir-c1-yangdiamankan-di-menteng
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2. Partai Komunis Indonesia Bekerjasama Dengan Partai Komunis
China

Penjelasan :
Beredar di media sosial facebook tentang partai komunis Indonesia bekerjasama dengan
Partai Komunis China untuk memenangkan Presiden 01 dan Telah Membayar Ketua KPU.
Faktanya Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak
di Indonesia dengan Partai Komunis China tidak ada kaitannya dengan upaya pertukaran
ideologi.Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, Jokowi dan Tao membahas sejumlah
kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Cina. Kerja sama itu terkait proyek kereta cepat
Jakarta-Bandung dan proyek lainnya di bidang energi dan infrastruktur.
Link Counter :
https://www.merdeka.com/politik/partai-partai-ini-mesra-dengan-partai-komunis-china.html
https://news.detik.com/berita/d-3187170/presiden-jokowi-temui-perwakilan-partai-komunischina
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181015191208-32-338678/lemhannas-sebut-kerjasama-dengan-komunis-china-murni-bisnis
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3. Saksi PKS Ditodong Pistol oleh Saksi Perindo

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook mengunggah foto tangkapan layar berisi informasi bahwa telah
terjadi aksi penodongan pistol di Lampung Timur terhadap seorang saksi PKS (Partai
Keadilan Sejahtera) oleh saksi Perindo (Partai Persatuan Indonesia) pasca pemilu 17 April
lalu. Dinarasikan pula selain menjadi korban penodongan, salah seorang tim sukses PKS
meninggal dunia ditusuk pisau karena berusaha mempertahankan (melindungi) suara PKS.
Unggahan ini telah banyak dibagi ulang oleh netizen dan beredar luas di berbagai media
sosial.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi ancaman pistol ke saksi PKS di Lampung
Timur hanyalah rumor semata atau hoaks. ―Itu berita hoaks. Saksi PKS ditodong pistol itu
tidak ada sama sekali. Dan ini pun saya sudah klarifikasi (secara langsung ke partainya),‖
terang Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro. Terkait kasus penusukan di
Dusun Margomulyo, Desa Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan,
Provinsi Lampung adalah fakta namun tidak ada kaitan sama sekali dengan pemilu. Kapolres
Way Kanan dan pihak keluarga menolak mengaitkan kasus tersebut dengan situasi politik
pemilu.
Link Counter :
https://tirto.id/benarkah-saksi-pks-ditodong-pistol-oleh-saksi-perindo-karena-suara-dnAY
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4. Tsamara Amany Sebut TKN dan BPN Sama-sama Temukan
Kecurangan, KPU dan Bawaslu yang Salah

Penjelasan :
Beredar unggahan twitter milik akun atas nama @Tsamara_DKI yang menyebutkan Tim
Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) – Ma‘ruf Amin dan Badan Pemenangan
Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, sama – sama menemukan kecurangan.
Pihak yang dapat disalahkan atas peristiwa ini kata akun tersebut ialah Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Faktanya, Unggahan tersebut telah diklarifikasi langsung oleh Politisi Partai Solidaritas
Indonesia (PSI), Tsamara Amany pada akun @TsamaraDKI yang telah terverifikasi, Berikut
narasi klarifikasinya : ―Bro & sis, account ini sengaja menyamakan nama username dg saya &
menggunakan nama saya. Meski ybs mengaku itu nama aslinya, terlihat jelas bahwa isinya
ingin menggiring opini saya meragukan KPU & Bawaslu. Apalagi diisi video yg mengandung
unsur pornografi dg menyebut nama saya,‖
Mengacu kepada tujuh kategori disinformasi dan misinformasi dari First Draft, akun Twitter
yang menggunakan nama Tsamara Amany atau @Tsamara_DKI dapat dikategorikan sebagai
imposter content atau konten tiruan. Adapun akun Twitter asli dari Politisi PSI, Tsamara
Amany Alatas adalah @TsamaraDKI.
Link Counter :
https://web.archive.org/web/20190506045826/https:/twitter.com/TsamaraDKI/status/112421504314116
0960
https://turnbackhoax.id/2019/05/06/salah-melalui-akun-twitter-politisi-psi-tsamara-amany-sebut-tkn-danbpn-sama-sama-temukan-kecurangan-kpu-dan-bawaslu-yang-salah/
https://stophoax.id/blog/post/salah-melalui-akun-twitter-politisi-psi-tsamara-amany-sebut-tkn-dan-bpnsama-sama-temukan-kecurangan-kpu-dan-bawaslu-yang-salah-9594
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/887005784965291/
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5. Penemuan Kloning Dinosaurus

Penjelasan :
Beredar sebuah Foto bayi hewan yang disebutkan sebagai kloning Dinosaurus dan
diberitakan bahwa Scientists dari Universitas John Moore Liverpool telah berhasil
menemukan Kloning seekor dinosaurus
Faktanya tidak ditemukan pemberitaan resmi terkait penemuan tersebut, diketahui
pemberitaan tersebut pertama kali diunggah oleh situs Newshound yang mayoritas kontennya
adalah komedi dan parodi. Adapun Foto hewan yang disebutkan sebagai hasil Kloning
Dinosaurus diduga adalah foto dari bayi hewan Macropodidae.
Link Counter :
https://www.independent.co.uk/news/science/british-scientist-clone-dinosaur-they-haventthey-wont-and-they-never-will-heres-why-9225781.html
https://sains.kompas.com/read/2018/06/23/170000823/bisakah-dinosaurus-dikloning-sepertijurassic-world-2-ini-kata-ahli?page=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Macropodidae
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6. Ellen DeGeneres Bagi-Bagi Uang USD 10 Miliar di Facebook

Penjelasan :
Beredar postingan di sosial media Facebook unggahan foto Ellen DeGeneres yang
merupakan komedian dan host ternama, dalam foto tersebut Ellen DeGeneres yang sedang
memegang kertas yang berisi petunjuk untuk memperoleh hadiah sebesar 10 miliar dolar AS.
Setelah ditelusuri postingan tersebut sudah tidak ada akun tersebut adalah bukan Facebook
resmi dari Ellen DeGeneres. Gambar tersebut merupakan hasil suntingan dari gambar asli
yang di ambil dari twitter resmi ellen @TheEllenShow, dalam gambar asli Ellen DeGeneres
memegang kertas yang bertuliskan kalimat "I Stand for Equality" dan bukanlah petunjuk untuk
mendapatkan uang USD 10 Miliar. Mengutip dari Snopes.com, tujuan dari skema giveaway
palsu tersebut adalah untuk menaikan nilai jual suatu akun Facebook dengan menambah
jumlah pengikut atau like dan kemudian dijual ke pihak lain. Walaupun tidak berbahaya
memberikan like atau membagikan postingan palsu tidak sepenuhnya aman. Selain
mendorong berkembangnya penipuan online para penipu juga dapat mendapatkan data
pribadi korban penipuan.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3687504/cek-fakta-ellen-degeneres-bagi-bagi-uangusd-10-miliar-di-facebook
https://twitter.com/TheEllenShow/status/918630194553946113
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7. Bebas Makan siang dan Berjualan di Masjidil Haram pada saat
Bulan Ramadhan

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang disebutkan sebagai Jamaah dan pekerja di lingkungan Masjidil
Haram yang sedang makan pada saat Bulan Ramadhan dan Warung yang bebas berjualan
tanpa dilakukan Sweeping
Faktanya pada foto tersebut jelas terlihat bahwa orang yang sedang berjalan kaki
menggunakan alas kaki, Sedangkan di Masjidil Haram hal tersebut Dilarang. Fahmi Alkautsar
penerjemah khutbah Jum‘at para masyayikh di Masjidil Haram menegaskan bahwa Warung
makan buka setelah Magrib atau Isya pada saat Bulan Ramadhan dan membantah foto yang
menampilkan jamaah dan pekerja yang sedang makan hal tersebut dinyatakan bahwa itu
tidak benar.
Link Counter :
https://bersamadakwah.net/jamaah-masjidil-haram-bebas-makan-di-siang-ramadhan-itufitnah/
https://kanzunqalam.com/2016/06/14/analisa-foto-hoax-makan-siang-di-masjidil-haram-padabulan-ramadhan/
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Hoaks
8. Perayaan Ulang Tahun Carrefour Dapatkan Kupon Gratis 3 Juta
Rupiah

Penjelasan :
Telah beredar tangkapan layar dari situs https://promoindonesia.top/ yang berisi survei untuk
mendapatkan hadiah kupon gratis sebesar 3 juta rupiah dalam rangka perayaan ulang tahun
Carrefour.
Setelah dilakukan penelusuran situs https://promoindonesia.top/ tidak bisa di akses. PT Trans
Retail Indonesia memberikan pernyataan resmi mengenai hoaks yang beredar mengenai
hadiah kupon senilai 3 juta rupiah. Corporate Communication General Manager PT Trans
Retail Indonesia Satria Hamid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menggelar survei
seperti yang diberitakan tersebut, Satria Hamid menghimbau kepada para pelanggan setia
Transmart Carrefour untuk dapat selalu waspada atas informasi informasi dari pihak tertentu
di luar situs resmi Carrefour. Promo, survei, atau lomba/kompetisi yang secara resmi
diadakan di Transmart dan Carrefour hanya ada di akun resmi yaitu www.carrefour.co.id,
Fanpage Facebook, Instagram, serta Twitter.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4039663/waspada-hoax-survei-berhadiah-mengatasnamakantransmart-carrefour
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3163503/klarifikasi-transmart-carrefour-atashoax-survei-berhadiah-voucher
https://twitter.com/Transmart_IND/status/1000292296061960193
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Hoaks
9. Meteor Raksasa Melewati Langit Malang di Awal Malam Ramadhan

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Faceboook video yang berisi tentang meteor jatuh
yang terlihat jelas warna biru menyala diatas langit, postingan itu diiringi narasi warga Malang
Raya semalam dikejutkan adanya benda kangit (meteor) jatuh. Pemandangan cukup jelas
terpampang warna biru menyala diatas langit dan bergerak cepat kearah timur.
Setelah ditelusuri Pojoksatu.id, terjadinya meteor yang jatuh di langit Malang Raya pada hari
minggu malam memang ada, tetapi dalam video yang beredar tersebut adalah tidak benar
sebab kejadiannya bukan di Malang tetapi di Costa Rica. Video meteor yang disebutkan
warganet melintas di langit Malang merupakan video yang diambil di Costa Rica pada tanggal
23 April 2019. Menurut para ahli batu itu adalah meteorit batu chondritic, yang terdiri dari
silikon, besi dan magnesium yang usianya diperkirakan 4.560 juta tahun atau hampir seusia
planet Bumi.
Link Counter:
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/05/06/hoax-video-meteor-raksasa-di-langitmalang-usai-tarawih/?fbclid=IwAR34a2P-N2tz_Vm_I2RcKuZYG4wzMOFuX0juYnQuSMQgxWZ_0esogqaYk0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LByC1AB0nqQ
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10. TNI AD Miliki Data Hasil Pemilu

Penjelasan :
Tengah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter isu bahwa TNI AD telah memiliki data
hasil pemilu 2019. Hal ini bermula dari cuitan Mantan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman, Rizal Ramli di media sosial Twitter mengenai perwira menengah Angkatan
Darat (AD) berpangkat Letkol yang menyebut pasangan Prabowo Subianto memenangi
pemilihan presiden.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa
menepis jika TNI AD memiliki data hasil Pemilu 2019. Ia menegaskan bahwa dalam pesta
demokrasi tersebut, prajurit TNI AD hanya bertugas menjaga keamanan. Andika mengaku,
tidak mungkin pihaknya memiliki hasil pemilu termasuk formulir data C1 mengingat proses
penghitungan masih berlangsung. Andika menuturkan TNI AD akan segera menyelidiki siapa
oknum TNI AD berpangkat Letkol yang menyampaikan informasi bohong kepada Rizal Ramli.
Link Counter:
https://nasional.sindonews.com/read/1402015/14/ksad-tegaskan-tni-angkatan-darat-tidakkantongi-hasil-pemilu-1557184538
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190506193237-32-392452/tni-selidiki-letkolpembisik-rizal-ramli-soal-prabowo-menang
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11. Menjilat Amplop Dapat Menimbulkan Telur Kecoa Tumbuh
Dalam Mulut

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai berita dimana seorang wanita yang merekatkan amplop
dan perangko tanpa menggunakan lem dengan cara menjilat. Wanita tersebut kemudian
mengalami pembengkakan pada lidahnya yang ketika dibedah oleh dokter ternyata berisi
kecoa kecil yang merayap keluar. kecoa tersebut dilaporkan berasal dari telur yang sangat
kecil yang berada pada bagian lem dari amplop.
Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa skenario tersebut tidaklah mungkin. Telur kecoa
terkandung di dalam sebuah kapsul telur yang besar dimana kapsul tersebut, untuk beberapa
spesies, dapat menyimpan hingga 50 telur. Telur tersebut tidak dapat bertahan di luar dari
kapsulnya. Sehingga tidak mungkin sebuah telur dapat bertahan hidup di dalam amplop
maupun dalam mulut korban hingga telur tersebut menetas. Serta tidak memungkinkan bagi
satu kapsul telur untuk lolos masuk ke dalam tubuh tanpa disadari. Informasi ini adalah mitos
di masyarakat yang terus berulang hingga saat ini.
Link Counter:
https://www.orkin.com/cockroaches/cockroach-eggs
https://extension.umn.edu/insects-infest-homes/cockroaches
https://www.hoax-slayer.net/roach-eggs-on-envelopes-hoax/
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Hoaks
12. Optical Mouse Dapat Menyebabkan Kanker

Penjelasan :
Sebuah artikel di internet menyajikan informasi bahwa optical mouse yang digunakan pada
komputer dapat menyebabkan kanker. Penyebabnya adalah pancaran gelombang
elektromagnetik yang tinggi di bawah permukaannya. Pancaran tersebut dinilai lebih tinggi
dari frekuensi yang dipancarkan oleh ponsel. WHO, GreenPeace, dan CNN dikabarkan telah
menghentikan seluruh pemakaian optical mouse pada kantornya.
Berdasarkan penelusuran, optical mouse tidak mengeluarkan radiasi yang dapat
menyebabkan kanker. Komponen inti dari optical mouse sendiri adalah komponen LED yang
umum dijumpai pada perangkat elektronik sehari-hari. LED memang dapat memancarkan
cahaya yang sangat terang yang dapat berakibat buruk seperti sakit kepala dan gangguan
tidur. Namun LED terutama pada optical mouse tidak menyebabkan kanker. Selain itu, tidak
ditemukan adanya laporan kredibel mengenai optical mouse yang dapat menyebabkan
kanker, serta tidak ditemukan adanya informasi kredibel mengenai WHO, Greenpeace, dan
CNN yang menghentikan penggunaan optical mouse dengan alasan tersebut.
Link Counter:
https://computer.howstuffworks.com/question631.htm
http://texyt.com/bright+blue+leds+annoyance+health+risks
https://www.hoax-slayer.net/optical-mouse-cancer-warning-hoax/
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Disinformasi
13. Pasukan Brimob Panggul Cukong Anggota 9 Naga

Penjelasan :
Beredar di media sosial gambar pasukan Brimob memanggul seorang yang di klaim sebagai
cukong anggota 9 naga. Pada gambar tersebut juga terdapat narasi yang mengatakan bahwa
pasukan Brimob terlihat rendah karena merendahkan diri demi cukong kaya.
Faktanya, pria yang dipanggul pasukan Brimob tersebut adalah Dato Sri Tahir, bos dari
Mayapada Group yang diberi penghargaan waga kehormatan oleh Brimob, karena
kontribusinya terhadap Brimob, baik saran maupun masukan serta bantuan finansial kepada
Pusdik Brimob dengan memperbaiki sejumlah infrastruktur milik Brimob. Selain Dato Sri
Tahir, Brimob juga memberikan penghargaan kepada 9 Perwira Tinggi Polri, sebagai wujud
tertinggi yang diberikan korps Brimob Polri kepada personel Polri atau pejabat Polri di luar
Brimob, dan warga masyarakat yang memiliki kontribusi kepada Brimob Polri.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/271/fakta-atau-hoaks-benarkah-anggota-brimob-memanggul9-orang-taipan-china-di-depan-mabes-polri
https://www.liputan6.com/news/read/3690574/alasan-brimob-polri-beri-gelar-wargakehormatan-ke-bos-mayapada-grup

111

Disinformasi
14. Di Sidoarjo, mayat langsung terbakar di liang lahat
sebelum ditutup

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan sebuah video kegiatan
pemakamanan seseorang yang terlihat terbakar saat sedang diletakan ke liang lahat.
Dinarasikan bahwa kejadian tersebut terjadi di daerah Sidoarjo.
Faktanya, video tersebut bukan terjadi di Sidoarjo, melainkan di Bangladesh. Video yang
digunakan dalam postingan tersebut adalah hasil suntingan dari postingan Channel Youtube
TV NH Bangla yang diunggah pada tanggal 2 April 2019.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=a-cAcn-9FA8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1iy5hvfERVwhg5IzW1O2rTv9xvdC1UtIAQr2XsmTIV-4rOjAVHecMEik
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/293220794945847?__tn__=-R
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15. UI Melakukan Pendataan Mahasiswa Muslim Baru 2019

Penjelasan :
Telah Beredar di media sosial, tentang survei bertajuk "Pendaftaran Muslim UI 2019", dengan
format Google Form tersebut dianggap sebagai pendataan muslim baru 2019 di UI.
Faktanya, Banyak mahasiswa baru UI salah persepsi tentang Pendaftaran Muslim UI 2019,
sehingga Muhammad Anis selaku Rektor UI memberikan klarifikasi melalui surat edaran
nomor : SE-602/UN2.R/HKP.00.012019, menjelaskan bahwa form tersebut diisi bagi
Mahasiswa Baru Muslim yang ingin bergabung dengan UKM Salam UI, dalam surat klarifikasi
juga menyebutkan adanya kesalahan karena form tersebut tidak mencantumkan logo UKM
Salam UI, sehingga menimbulkan kesalahpahaman mahasiswa UI.
Link Counter:
https://edukasi.kompas.com/read/2019/05/07/07524071/benarkah-ui-melakukan-pendataanmahasiswa-muslim-baru
https://news.detik.com/berita/d-4537642/universitas-indonesia-tarik-form-data-mahasiswabaru-muslim
https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pr3bua409/klarifikasi-ui-soal-formpendataan-mahasiswa-baru-muslim
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16. Daging Babi Halal „Halal Pork‟ di Singapura

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi sebuah gambar produk daging babi segar berlabel halal dari Majelis
Agama Islam Singapura (MUIS), bertuliskan ‗Pasar Fresh Pork‘ yang dijual di jaringan
supermarket Singapura, NTUC FairPrice.
Berdasarkan penelusuran,Ini merupakan isu lama yang kembali beredar. Melansir dari laman
republika.co.id pada Januari 2014, NTUC FairPrice menyebut foto tersebut adalah hoax alias
bohong. CEO jaringan ritel supermarket NTUC FairPrice, Seah Kian-peng, menjelaskan
bahwa kemasan asli produk babi bermerek ‗Pasar Fresh Pork‘ tidak mencantumkan label
halal dari Majelis Agama Islam Singapura (MUIS).
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2019/05/06/salah-daging-babi-halal-halal-pork-di-singapura/
https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/hikmah/15/09/29/internasional/asean/14/01/28/n02p1s-produk-babi-berlabel-halalberedar-di-singapura
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Disinformasi
17. TV ONE Siarkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 6 Juli 2019

Penjelasan :
Beredar sebuah Meme tentang program berita Stasiun Televisi TV ONE yang memberitakan
terkait penetapan 1 Syawal atau Hari Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 6 Juli 2019. Bahkan
sebagian Netizen mengatakan bahwa TV ONE melakukan kesalahan pengetikan.
Faktanya belum ada penetapan resmi dari Kementerian Agama terkait 1 Syawal 1440 Hijriah
dan pihak TV ONE Membantah kabar itu dan menyatakan bahwa Meme tentang penetapan 1
Syawal tersebut merupakan hasil Suntingan dan bukan karena kesalahan penulisan.
Link Counter :
https://www.rmol.co/read/2016/07/05/252357/TVOne-Merasa-Difitnah-Editan-Penetapan-1Syawalhttp://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/07/05/klarifikasi-meme-lebaran-diundur-tigatahun-lagi-tvone-mengaku-dizalimi?page=2
https://www.viva.co.id/berita/nasional/793793-tvone-pastikan-gambar-breaking-news-sidangitsbat-palsu
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18. Berdasarkan data KPK: Prabowo-Sandi Menang

Penjelasan :
Sebuah akun di media sosial Facebook membagikan artikel berita dengan judul ―Berdasarkan
Data KPK, Jokowi-Ma'ruf Kalah Telak dari Prabowo-Sandi‖. Unggahan tersebut disertai narasi
yang menyatakan bahwa data KPK menyatakan Prabowo-Sandi Menang.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran terhadap konten artikel yang dibagikan tersebut,
ditemukan bahwa yang dimaksud dengan narasi ―Jokowi-Ma'ruf Kalah Telak dari PrabowoSandi‖ bukanlah dalam hal pemilu 2019 yang masih dalam proses penghitungan suara secara
real count oleh KPU, melainkan dalam hal jumlah harta kekayaan. Disebutkan dalam artikel
bahwa Berdasarkan rilis LHKPN oleh KPK, total harta kekayaan Prabowo-Sandiaga
mencapai Rp 7.051.974.018.624 atau lebih dari tujuh triliun rupiah. Sementara pasangan
Jokowi-Ma'ruf hanya memiliki total harta kekayaan Rp 61.893.900.682 atau hampir mencapai
62 miliar rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa narasi postingan itu merupakan disinformasi
yang berpotensi memicu ketegangan dalam situasi politik saat ini, terlebih yang berhak
mengumumkan hasil suara bukanlah KPK melainkan KPU pada 22 Mei mendatang.
Link Counter :
https://www.jitunews.com/read/85201/berdasarkan-data-kpk-jokowi-ma-ruf-kalah-telak-dariprabowo-sandi?halaman=2

116

Laporan Isu Hoaks 8 Mei 2019
Hoaks

1. Gudang Peluru Sudah Diserahkan Polri Untuk Tembaki Rakyat

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang memberikan informasi sudah siap perang Polri lawan
rakyat prabowo dan gudang peluru sudah diserahkan untuk tembaki rakyat.
Faktanya hal tersebut hanya sebuah isu yang sedang marak disebarkan untuk mengganggu
stabilitas keamanan indonesia sama seperti yang di kutip dari detik.com terkait tulisan blog
"Polisi tembak mati perusuh NKRI" yang merupakan kabar hoaks yang sudah ditepis oleh
Kapolri Tito Karnavian.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4532795/kapolri-tulisan-blog-polisi-tembak-mati-perusuh-nkrihoax
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2. BUMN Sudah Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Politik

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang memberitahukan bahwa BUMN Sudah dimanfaatkan
untuk kepentingan politik penguasa yang dibungkus dengan acara ulang tahun.
Faktanya adalah hal tersebut tidak benar. Menteri BUMN Rini Soemarno tidak tinggal diam,
Rini membantah dengan tegas pernyataan Said Didu tersebut bahwa tidak ada kaitannya
dengan kepentingan kampanye.
Link Counter :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4504236/heboh-hut-bumn-dituding-jadi-alatkampanye-jokowi
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4503645/medsos-ramai-tuding-bumnberpolitik-rini-membantah
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Hoaks

3. Pulau Berbentuk Bulan Sabit dan Bintang di Hawaii

Penjelasan :
Salah satu akun dalam media sosial telah mengunggah sebuah gambar yang diklaim sebagai
pulau Molokini di Hawaii, Pulau pada gambar tersebut berbentuk seperti bulan sabit dan
bintang.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya Pulau yang berbentuk bintang itu sebenarnya tidak
ada. Pulau berbentuk bulan sabit ini adalah kawah vulkanik Molokini yang terendam sebagian
di Hawaii. Ini adalah tempat yang populer untuk selam scuba dan juga Suaka Suaka
Konservasi Burung Negara Bagian Hawaii.
Link Counter :
https://www.tripping.com/explore/real-or-fake-crescent-moon-and-star-island
https://en.wikipedia.org/wiki/Molokini
https://www.google.co.id/search?q=molokini%20crater&espv=2&biw=1920&bih=1031&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGueyAv5_OAhWKq48KHXfnAO8Q_AUIBigB
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Hoaks

4. Uang logam Rp 500 tahun 1991 mengandung emas ?

Penjelasan :
Beredar informasi uang Rp 500 keluaran tahun 1991 memiliki kandungan emas.
Faktanya menurut Kepala Departemen Cetak Uang Logam dan Logam Non Uang Peruri,
Purwanto itu merupakan alumunium brown sehingga tidak mudah berubah warna dan tidak
mengandung emas.
Link Counter :
https://finance.detik.com/moneter/d-2260343/cerita-uang-logam-peruri-yang-bisa-disulap-jadicincin-emas?
https://intisari.grid.id/read/03210919/masih-ingat-koin-rp500-melati-harganya-sudah-10000kali-lipat-apa-benar-ada-kandungan-emasnya?
https://www.brilio.net/video/discover/benarkah-uang-logam-500-rupiah-tahun-1991mengandung-emas-170718v.html?
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5. Video Sadis Deep Web “Blank Room Soup”

Hoaks

Penjelasan :
Beredar video yang diklaim bahwa video itu memperlihatkan dua orang psikopat memaksa
seorang pria memakan sup yang berisi daging istrinya yang telah dimutilasi.
Faktanya video itu bukan berasal dari Deep Web dan bukan adegan mengerikan serta dua
orang berkostum bukanlah psikopat. Video itu berasal dari RayRay Tv – menyajikan video
hiburan. Video asli berjudul ―Freaky Soup Guy‖.
Link Counter :
https://www.hoaxes.id/2017/11/fakta-sebenarnya-video-sadis-deep-web-blank-roomsoup.html
https://youtu.be/nuquIZsYVqU?list=RDnuquIZsYVqU
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6. Air kelapa Hijau Dapat Memperlancar Haid

Penjelasan :
Banyak wanita percaya bahwa air kelapa hijau dapat melancarkan haid, sehingga membuat
aliran darah haid semakin deras.
Faktanya, tidak ada kaitannya meminum air kelapa dengan penyebab derasnya darah haid.
Belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa mengkonsumsi air kelapa dapat
memperlancar haid. Adapun penyebab banyak atau sedikitnya darah haid yang keluar lebih
dikarenakan ketidakseimbangan hormon sehingga lapisan dinding rahim berkembang lebih
tebal dan aliran darah haid lebih deras dari biasanya.
Link Counter :
https://lifestyle.okezone.com/read/2018/02/24/481/1864130/minum-air-kelapa-dapatmemperlancar-haid-mitos-atau-fakta
https://doktersehat.com/fakta-air-kelapa-bisa-lancarkan-haid/
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7. Surat Pemecatan Ustadz Abdul Somad Sebagai Dosen UIN Suska
Riau

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan yang memuat surat pemecatan terhadap Ustadz Abdul Somad
(UAS) sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau.
Menanggapi hal tersebut Rektor UIN Suska Riau, Prof Akhmad Mujahidin memberikan
klarifikasi terhadap kabar yang beredar tersebut. Prof Akhmad Mujahidin menegaskan bahwa
sampai saat ini UAS masih mengajar di UIN Suska Riau. Dia mengatakan bahwa surat yang
beredar bukanlah surat pemecatan UAS, melainkan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN). Beberapa poin yang ada dalam isi surat itu adalah mengenai netralitas sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN).
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2019/05/07/340/2052724/heboh-surat-pemberhentian-ustazabdul-somad-sebagai-dosen-ini-faktanya
https://www.inews.id/daerah/regional/beredar-surat-pemberhentian-uas-sebagai-dosen-uinsuksa-riau-ini-faktanya/537801?fbclid=IwAR3YG0AnyUyYbb6d86bcjB678I4tcTpFHeLWifiSvH1cC-mBgfrFmTUbxk
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8. Plester Kompres Demam Sebabkan Kelumpuhan Otak

Penjelasan :
Kabar tentang plester kompres demam menyebabkan kelumpuhan otak beredar di media
sosial. Dalam gambar yang dipunggah terdapat narasi yang menyebutkan bahwa plester
kompres demam yang ditempel di dahi akan menarik panas dan berkumpul di satu titik,
sehingga menyebabkan kerusakan otak atau yang dikenal dengan Cerebral Palsy.
Dari penelusuran, kabar tentang plester kompres demam yang dapat menyebabkan
kelumpuhan otak jika ditempel di dahi ternyata tidak benar. Dilansir dari liputan6.com,
penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak disebabkan oleh gangguan perkembangan otak,
yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Jadi, penggunaan plester
kompres demam bukan penyebab kelumpuhan otak. Adapun penggunaan plester kompres
demam tidak memicu terjadinya kelumpuhan otak.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3960557/cek-fakta-hoaks-plester-kompres-demamsebabkan-kelumpuhan-otak
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Disinformasi

9. Usai Tarawih, Ada Meteor Jatuh Di Probolinggo

Penjelasan :
Telah beredar postingan website yang dibagikan di media sosial Facebook, Youtube dan Whatsapp
video yang berisi tentang meteor jatuh yang terlihat jelas warna biru menyala di atas langit, postingan
itu diiringi narasi Masyarakat di wilayah Probolinggo dikejutkan munculnya sebuah benda aneh yang
terjatuh dari langit setelah melaksanakan salat tarawih perdana, Minggu, 5 Mei 2019. Kejadian langka
tersebut diketahui warga Probolinggo terjadi sekitar pukul 19.30 WIB.
Setelah ditelusuri pada laman Kompas.com, ditemukan klarifikasi dari Kepala Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional ( Lapan) Watu Kosek, Kejapanan, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Dian Yudha
Risdianto mengatakan, video tersebut merupakan video lama yang terjadi di luar negeri tepatnya di
Buenos Aires dan diunggah melalui akun Instagram @skytravelcr. Menurutnya, pihaknya tidak
membantah jika memang pada kisaran tanggal 6 – 7 Mei terjadi hujan meteor Eta Aquarids. Namun,
dipastikan tidak seperti yang terlihat di video viral tersebut. Dirinya juga membenarkan jika warga bisa
menyaksikan langsung fenomena hujan meteor namun kondisinya tidak seperti yang terlihat di video
yang diviralkan netizen dan terjadi di Probolinggo.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan sejumlah warga di Pasuruan dan Probolinggo melihat adanya
meteor yang melintas di langit di saat tarawih. Alih – alih tiba – tiba beredar video dari netizen yang
dikabarkan berasal dari Probolinggo padahal video tersebut merupakan video unggahan lama pada 22
April 2019 lalu.

Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2019/05/07/18292351/viral-video-benda-diduga-meteor-jatuh-diprobolinggo-ini-kata-lapan
https://www.wartabromo.com/2019/05/07/hoax-video-benda-mirip-meteor-bukan-di-probolinggo-tapi-dibrasil/
https://jatimnow.com/baca-15657-lapan-beberkan-fakta-baru-fenomena-meteor-jatuh-di-probolinggo
https://www.instagram.com/p/Bwi1x2lg1P9

125

Disinformasi
10. Jokowi:Korban Meninggal Itu Sudah Takdir Jangan
Diperpanjang Lagi

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan tangkapan layar berita di situs tempo.co dengan judul
"Jokowi:Korban Meninggal Itu Sudah Takdir Jangan Diperpanjang Lagi". Berasumsi bahwa
narasi dalam berita tersebut benar merujuk kepada kasus meninggalnya petugas KPPS di
Pemilu 2019.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa pernyataan Jokowi tersebut adalah hasil suntingan
dan dipelintir dari tempo.co yang sengaja diganti judulnya sehingga membangun premis yang
salah terhadap foto berita tersebut.Suntingan itu terlihat dari font teks judul yang berbeda
dengan font teks yang selama ini dipakai oleh tempo.co. Tempo tidak pernah
mempublikasikan tentang pernyataan Jokowi mengenai takdir korban meninggal.Jokowi pun
tidak pernah membuat pernyataan tersebut.Postingan berita asli dari tempo.co dengan judul
"Jokowi Diminta Tak Hanya Pindahkan Ibu Kota, Tapi..." Presiden Joko Widodo berbincang
dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden,
Jakarta, Senin, 29 April 2019. Rapat itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu
kota.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/272/fakta-atau-hoaks-benarkah-tempo-memuat-pernyataanjokowi-bahwa-korban-meninggal-adalah-takdir

126

Disinformasi

11. KPU Minta masyarakat tak viralkan kesalahan input data
Quick Count

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan sebuah informasi
mengenai tangkapan layar pada laman situs liputan 6 dengan artikelnya yang berjudul "KPU
Minta Masyarakat Tak Viralkan Kesalahan Input Data di Situs Resmi Real Count" dan diiringi
dengan narasi "CURANG KOK JANGAN DIVIRALKAN".
Setelah ditelusuri, faktanya tangkapan layar yang disajikan dalam postingan tersebut adalah
hasil manipulasi. Artikel yang sebenarnya adalah berjudul "KPU Apresiasi Laporan
Masyarakat Terkait Input Data Sementara Real Count". Hal tersebut menimbulkan
Disinformasi di dalam masyarakat.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/pileg/read/3945876/kpu-apresiasi-laporan-masyarakat-terkait-inputdata-sementara-real-count
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/888259798173223/
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Disinformasi

12. Ketua KPUD Bekasi Meninggal

Penjelasan :
Beredar luas di media sosial kabar tentang meninggalnya Ketua KPUD Bekasi lantaran
kelelahan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan,
kabar yang menyebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jajang
Wahyudin meninggal dunia saat rapat pleno adalah hoaks atau tidak benar. Ia memaparkan
bahwa kondisi kesehatan Jajang belakangan memang memburuk dan puncaknya terjadi saat
pleno penghitungan suara di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Rangas Bandung,
Kecamatan Kedungwaringin. Sekitar pukul 19.00 malam Jajang Wahyudin pingsan dan
langsung dilarikan ke RSUD Cibitung. Setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah
sakit, saat ini kondisi Ketua KPUD Kabupaten Bekasi itu berangsur-angsur membaik.
Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pr6ipf377/bawaslu-kabar-ketua-kpudbekasi-meninggal-adalah-emhoaksem
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Hoaks
1. Penampakan UFO di Langit Brazil

Penjelasan :
Beredar sebuah video dengan durasi 1.38 detik yang menyebutkan bahwa adanya
penampakan pesawat UFO yang sering disebut piring terbang di langit Brazil.
Faktanya video tersebut adalah rekayasa yang sengaja dibuat untuk kepentingan Iklan.
Diketahui bahwa video ini dibuat oleh perusahaan pemasaran yang bernama
Link Counter:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1362066/UFO-lights-Brazil-skies-Footage-flyingsaucer-hovering-Sao-Paolo.html
https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/8357480/UFO-spotted-inSao-Paulo.html
https://www.foxnews.com/science/ufo-lights-up-brazil-skies
https://web.archive.org/web/20110309073609/http://braziltodaynews.com/2011/03/brazilianufo-an-unintentional-hoax-says-author/
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Hoaks
2. Surat undangan Tes seleksi karyawan baru PT Waskita

Penjelasan :
Telah beredar pesan email berantai yang berisi undangan tes seleksi kerja yang
mengatasnamakan PT Waskita Karya.
Faktanya adalah surat tersebut adalah palsu dan dipergunakan untuk menipu korban
pencari kerja hal tersebut telah dibantah oleh PT Waskita Karya melalui akun media sosialnya
yang menegaskan tidak pernah mengeluarkan undangan tes seleksi kerja berupa surat.
Link Counter:
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/20/195337426/waskita-karya-tak-pernah-rilissurat-panggilan-tes-seleksi-karyawan-baru?page=2
https://www.instagram.com/p/Bn8W7dsgv-p/?utm_source=ig_embed

130

Hoaks
3. Undangan Aksi Demo KNPI ke KPK

Penjelasan :
Telah beredar di berbagai media sosial, baik platform facebook maupun whatsapp tentang
pesan undangan aksi demo yang akan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Komite
Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) ke kantor KPK, karena mahalnya harga tiket
pesawat dan dugaan adanya korupsi Gurita di dunia penerbangan.
Faktanya, Haris Pertama selaku Ketua Umum DPP KNPI membantah jika adanya aksi
demo KNPI ke kantor KPK, karena menurut Haris Pertama langkah dari Menhub itu benar
dan sudah sesuai instruksi serta arahan dari presiden yang menaikkan harga tiket pesawat.
Jadi jika ada undangan demo yang mengatasnamakan KNPI itu adalah hoax, undangan
tersebut diduga dibuat oleh orang-orang yang kalah dalam kongres kemarin.
Link Counter:
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/08/knpi-bantah-akan-demo-kpk-soal-menhub
http://www.teropongsenayan.com/100501-knpi-bantah-akan-demo-kpk-soal-menhub
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4. Quote Albert Einstein “Aku takut pada hari dimana teknologi akan
melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi yang
idiot.”

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook unggahan Quote dari ilmuwan ternama Albert
Einstein ―Aku takut pada hari dimana teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia
akan memiliki generasi yang idiot.‖ dan dalam foto tersebut juga terdapat gambar koleksi
orang orang yang sibuk dengan smartphonenya
Faktanya tidak ada bukti valid yang mendokumentasikan bahwa Einstein pernah
mengatakan kutipan tersebut. Berdasarkan penelusuran situs cek fakta, Snopes.com, kutipan
tersebut bukan berasal dari Albert Einstein, setidaknya tak ada bukti sahih yang mendukung
bahwa sang ilmuwan pernah mengatakan atau menuliskannya. Kutipan dari Albert Einstein
asli telah dikumpulkan dalam koleksi terpadu di The Ultimate Quotable Einstein dari Alice
Calaprice,
ahli
imitate
untuk
Albert
Einstein
di
University
Princeton.
http://press.princeton.edu/titles/9268.html. Kutipan tersebut dirilis pada tahun 2012, yang
selanjutnya ditambahkan gambar orang orang yang sibuk dengan smartphonenya sebagai
pelengkap seperti yang beredar tersebut.
Link Counter:
https://www.hoaxes.id/2017/01/hoax-mengatasnamakan-albert-einstein.html
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3686817/cek-fakta-albert-einstein-mengatakanperkembangan-teknologi-ciptakan-generasi-idiot
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Hoaks
5. Israel Diguncang Gempa, Tel Aviv Porak Poranda

Penjelasan :
Beredar sebuah status di media sosial yang mengabarkan bahwa Israel telah diguncang
gempa. Gempa tersebut mengakibatkan ibukota dari Israel, Tel Aviv, porak poranda. Status
tersebut dilengkapi dengan foto-foto pasca gempa yang menghancurkan banyak bangunan.
Adapun berdasarkan penelusuran, foto-foto yang diklaim sebagai gempa Israel tersebut
bukanlah kejadian gempa yang terjadi di Israel. Status ini menggunakan foto-foto gempa
yang diambil dari Google seperti foto gempa di Chile tahun 2010, China tahun 2009, maupun
foto gempa yang diperkirakan berasal dari Nepal dan India bagian utara pada tahun 2015.
Sedangkan berdasarkan penelusuran lanjutan, berita gempa terakhir dari Israel adalah pada
Januari 2019 silam dengan kekuatan 3.6 skala Richter.
Link Counter :
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/05/04/china.earthquake.schools/index.html
https://www.eldiario.es/turing/terremoto-sacudio-Chile-Antartica-estudio_0_290821204.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/el-peor-terremoto-de-la-historia-reciente-ocurrio-enchile-hace-58-anos
https://www.india.com/news/india/earthquake-in-nepal-and-northern-india-death-toll-in-nepalsoars-over-3800-366869/
https://www.jpost.com/Israel-News/Residents-of-Israel-reported-tremors-and-explosionspossible-earthquake-578586
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Hoaks
6. Danjen Kopassus Dukung FPI

Penjelasan :
Beredar di media sosial foto dari Danjen Kopassus, Mayjen TNI Madsuni yang tengah
melayani wawancara dari wartawan. Foto tersebut disertai kutipan pernyataan dari Danjen
Kopassus berbunyi ―DANJEN KOPASSUS :FPI ITU ORMAS TERBESAR DAN SUKA
MEMBANTU MEMBERANTAS KEMAKSIATAN. YANG HARUS DIBUBARKAN ORMAS
PREMAN YANG SUKA MEMBEKINGI KEMAKSIATAN DAN SUKA BIKIN RESAH
MASYARAKAT‖.
Adapun isu ini adalah isu lama yang dimunculkan kembali ke publik. Foto ini telah beredar
pada tahun 2017 silam yang telah diklarifikasi oleh pihak Kopassus TNI AD. Melalui akun
resminya, Puspen TNI telah memberikan pernyataan bahwa foto beserta statement yang
mencatut Danjen Kopassus tersebut adalah hoaks. Puspen TNI juga meminta masyarakat
agar tidak percaya berita ataupun pernyataan yang keluar tentang TNI selain dari Puspen
TNI.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2017/01/30/hoax-pernyataan-danjen-kopassus-dukung-fpi/
https://www.merdeka.com/peristiwa/kopassus-tegaskan-kabar-dukungan-ke-fpi-hoaxbelaka.html
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Hoaks

7. Foto Rusa Mengorbankan Diri Demi Anak-anaknya

Penjelasan :
Beredar foto dan narasi yang menceritakan seekor rusa yang mengorbankan diri demi
anak-anaknya akan dimangsa oleh kelompok cheetah.
Faktanya hewan yang ada di foto tersebut bukan rusa melainkan impala. Fakta lainnya
adalah di foto tersebut induk cheetah sedang mengajari anak-anaknya bagaimana cara
memburu dan membunuh mangsa.
Link Counter :
https://www.facebook.com/gepardi/posts/10212438608579521
http://www.alisonbuttigieg.com/cheetahkill/?fbclid=IwAR2Bi13U2diRl4dPdSRMn0SfOeR29woopvEBTJLHvH8AlWDixTazhlTfSc
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Hoaks

8. Tradisi Kanibalisme Umat Budha

Penjelasan :
Telah tersebar informasi berbentuk foto-foto pemutilasian terhadap mayat-mayat yang
diklaim bahwa itu merupakan tradisi kanibalisme umat budha terhadap pemimpinnya yang
sudah meninggal.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ini merupakan isu lama yang pada saat itu sangat
kontroversi. Sampai pada akhirnya Udatara Nagaviroj, seorang Konselor dari Kedutaan
Kerajaan Thailand di Pretoria membalas email mengenai yang dikirim oleh Thandokwakhe
Sibiya, seorang netizen dari Afrika Selatan. Nagaviroj menegaskan bahwa kasus ini bukanlah
kasus kanibalisme melainkan melakukan tradisi keagamaan yang disebut ―Lang Pa Cha‖
(yang berarti ―pembersihan dan merapikan kuburan‖), dimana relawan akan menggali mayat
yang diklaim oleh keluarga dan mengkremasinya untuk menghormati semangat mereka
sesuai dengan ritual keagamaan Buddha.
Link Counter :
https://www.hoaxes.id/2016/08/suku-kanibalisme-pemuja-iblis-di-thailand-hoax.html
http://hoaxataubukan.aregoodmag.com/2016/02/15/disturbing-picture-kanibalisme-di-thailand/
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Hoaks
9. Ramuan Minyak Tanah Penyembuh Asam Urat

Penjelasan :
Beredar pada media sosial facebook sebuah unggahan yang berisi bagaimana cara
menyembuhkan asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi dengan menggunakan bahan
minyak tanah, garam dapur, es batu lalu dicampurkan pada satu tempat dan rendam kaki
dengan mengulang sampai 4 kali setiap hari.
Faktanya menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kotawaringin Barat dr
Fachrudin bahwa belum ada penelitian terkait hal itu. Pengobatan alternatif atau tradisional
terkadang memang melabrak aturan medis yang terutama dalam pengobatan modern.
‖Sebelum melakukan pengobatan maka perlu diketahui terlebih dahulu penyebabnya.
Mengapa gangguan kesehatan itu bisa terjadi,‖ ujarnya, Rabu (2/8/2017).
Link Counter :
http://sampit.prokal.co/read/news/11054-ramuan-minyak-tanah-penyembuh-asam-urat.html
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Hoaks
10. Penyerangan Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Jannah
Karawang

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan di media sosial yang berisi bahwa akan terjadi penyerangan
ulama di pondok pesantren (ponpes) Miftahul Jannah Karawang. Ulama bernama Kyai Haji
Endang Darwis, seorang pengurus Pesantren Miftahul Jannah Karawang, diteror orang
bersenjata api.
Faktanya dilansir dari republika.co.id Kapolres Karawang AKBP Hendy Febrianto
Kurniawan mengatakan informasi tersebut hoaks. Pihaknya sudah melakukan penelusuran
dan tidak ada nama KH Endang Darwis tercatat sebagai pengurus Ponpes Miftahul Jannah.
Lalu, nama santri yang ada dalam pesan tersebut (Sopyan, Deny dan Hamdan) juga tidak
termasuk dalam daftar nama santri. Hendy menjelaskan bahwa pemimpin Ponpes Miftahul
Jannah yang sebenarnya adalah KH Omu Yazid Bustomi. Pihak kepolisian juga sudah
menanyakan isu tersebut kepada KH Omu Yazid Bustomi dan beliau sudah menyatakan tidak
ada teror kepada Ponpesnya
Link Counter :
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/22/p4k6d9330-polisi-rencanapenyerangan-terhadap-kiai-di-karawang-hoax
https://www.antaranews.com/berita/687919/kabar-rencana-penyerangan-kiai-di-karawanghoaks
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3880861/polisi-selidiki-penyebar-hoax-ulamakarawang-diteror
https://regional.kompas.com/read/2018/02/22/18015391/kabar-teror-penyerangan-ulama-dikarawang-hoaks
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Hoaks
11. Penipuan Mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama

Penjelasan :
Beredar SMS melalui nomor yang tidak dikenal mengatas namakan KSP Sejahtera
Bersama menawarkan pinjaman dana.
Mengenai SMS yang beredar tersebut situs website KSP Sejahtera Bersama memuat
press release berupa penipuan pinjaman online yang mengatas namakan KSP Sejahtera.
Dalam Press Release tersebut menegaskan bahwasannya KSP Sejahtera tidak pernah
meminta dana terlebih dahulu untuk calon anggota yang ingin melakukan pinjaman kepada
KSP Sejahtera secara pribadi. Masyarakat dihimbau agar berhati-hati dan segala hal yang
terkait dengan pinjaman online KSP-SB yang tidak sesuai dengan informasi yang
disampaikan dapat dilaporkan kepada KSP Sejahtera Bersama di nomor telepon (0251)
7560450, (0251) 7560451-55, dan alamat email webadmin@ksusb.co.id.
Link Counter :
https://ksusb.co.id/press-release-penipuan-pinjaman-online-yang-mengatasnamakan-kspsejahterabersama/?fbclid=IwAR07RtA46LAlEcMcQyNTM5j3T3cozzZi36L6eIxWBQurlYODzMRmcWM
2Tkg
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Hoaks
12. Saksi PKS Pekanbaru Hatta Zailiyus Dirawat di Rumah Sakit
karena Keracunan Cyanida

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan mengenai seorang saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Hatta Zailiyus di Pekanbaru Riau sakit setelah Pemilu 2019. Dalam narasi postingan
disebutkan bahwa Hatta Zailiyus sakit karena keracunan cyanida.
Mengenai kabar yang beredar tersebut, Ketua DPD PKS Pekanbaru Sofyan Siroj
mengunjungi Hatta di RSUD Arifin Achmad di Pekanbaru untuk mendapatkan penjelasan soal
penyakit yang dialami Hatta. Adapun faktanya, Hatta Zailiyus sakit bukan karena keracunan
cyanida melainkan karena penyakit lupusnya kambuh 3 hari pasca pemilu dan penyakitnya
saat ini lebih parah dibanding setahun sebelumnya.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4541098/viral-isu-miring-soal-saksi-pks-sakit-usai-pemilu-inifaktanya
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Disinformasi
13. Hukuman Bagi anak-anak di Myanmar Karena Mereka
Muslim

Penjelasan :
Telah beredar postingan berantai di media sosial Facebook unggahan gambar anak anak
dilindas tangannya dan diiringi penjelasan Hukuman bagi anak anak di Myanmar karena
mereka muslim,, sebarkan biar dunia tahu kejamnya mereka.
Faktanya setelah ditelusuri gambar tersebut bukanlah hukuman bagi anak anak di
Myanmar karena mereka muslim, tetapi sebuah sekolah di India Selatan yang sedang
menguji keterampilan karate muridnya dengan menabrak lengan mereka dengan
menggunakan sepeda motor. Direktur Pendidikan Dasar di negara bagian Tamil Nadu K.
Devarajan mengatakan kepada CNN bahwa acara yang diadakan tersebut diadakan dengan
persetujuan orang tua murid.
Link Counter :
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/07/28/india.karate.kids.test/index.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8173742.stm
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Disinformasi
14. Penganiayaan Ustadz oleh Orang Gila di Bogor

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa telah
terjadi penganiayaan terhadap ulama di Bogor. Seorang ustadz dibacok orang gila di Bogor.
Faktanya di lansir dari news.detik.com Polisi memastikan bahwa penganiayaan memang
terjadi tetapi tidak melibatkan ustadz ataupun orang gila. Direktur Reserse kriminal Umum
Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana mengatakan bahwa kejadian penganiayaan tersebut
ada, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan ulama ataupun orang gila. Penganiayaan
tersebut hanya melibatkan antar petani.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3856229/penganiayaan-ustaz-oleh-orang-gila-dibogor-hoax
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Disinformasi

15. Buka Puasa di Jalanan Kota London Inggris

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial tentang jalanan kota London yang diramaikan oleh
ratusan warga muslim yang berbuka puasa.
Faktanya, dikutip dari laman turnbackhoax.id, kejadian tersebut tidak terjadi di London
Inggris melainkan di Istanbul, Turki, yang memang didominasi oleh kaum muslim.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2016/06/08/hoax-buka-puasa-di-jalanan-kota-london-inggris/
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Disinformasi

16. Tikus Raksasa Ditemukan di Sudan

Penjelasan :
Sebuah gambar beredar dan menjadi viral di media sosial dan berbagai situs blog lainnya.
Dalam gambar yang diunggah tersebut mengklaim bahwa seekor ‗Tikus Raksasa‘ ditemukan
di Sudan.
Setelah ditelusuri, hewan aneh yang terlihat seperti tikus raksasa itu sebenarnya adalah
hewan Aardvark, bukan sejenis tikus. Aardvark (Orycteropus afer) atau biasa dikenal dengan
nama Beruang semut (Ant bear) merupakan hewan mamalia pemakan semut yang
penyebarannya hanya dapat dijumpai di benua Afrika.
Link counter :
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/photos/a.706244416094758/1084455241607005/?t
ype=1&theater
https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/a/aardvark/
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Hoaks
1. Ada Kolor Ijo Yang Ditemukan Warga Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar postingan di sosial media Facebook unggahan foto mahluk berkulit hitam
serta bertanduk yang diyakini bernama kolor ijo yang diiringi narasi hati hati buat semua para
cewek cewek jangan pernah berani keluar sendiri, sekarang ini sudah terbukti ada kolor ijo
yang ditemukan warga Indonesia dan masih banyak lagi yang belum ditemukan jadi
waspadalah.
Faktanya setelah ditelusuri gambar tersebut tidak benar, gambar tersebut bukanlah sosok
kolor ijo yang menakutkan seperti yang beredar di media sosial. Foto tersebut merupakan
kostum dari sebuah perayaan New Yam Festival di Anambara sebuah negara di bagian
Nigeria. Festival tersebut diadakan dalam rangka menyambut panen pertama.
Link Counter :
https://bontangpost.id/2017/09/13/20543/kolor-ijo-dari-nigeria/
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Hoaks
2. Anak 4 Tahun Bermigrasi Sendirian di Gurun dari Suriah ke
Jordan

Penjelasan :
Beredar postingan di Twitter foto seorang anak kecil yang berjalan sendiri di sebuah Gurun
dan dihampiri oleh orang dewasa, dalam narasi tersebut dijelaskan bahwa anak yang
berumur 4 tahun tersebut sedang bermigrasi sendirian dari Suriah dan menuju ke Jordan.
Dilansir dari Independent.co.uk, bocah tersebut tidaklah berjalan sendirian di padang pasir.
Setelah dilakukan penelusuran foto asli nya tidak seperti itu. Anak laki tersebut bernama
Marwan dalam foto asli anak tersebut sedang berjalan bersama 1000 pengungsi lainnya,
mereka melarikan diri dari negaranya di Suriah yang sedang dilanda perang. UNHCR
mengatakan bahwa anak laki-laki itu berjalan terpisah dengan jarak beberapa meter dari
rombongan pengungsi.
Link Counter :
http://lampung.tribunnews.com/2018/03/13/arie-untung-jadi-bulan-bulanan-netizen-karenadiduga-sebarkan-foto-dan-berita-hoax?page=all
https://www.merdeka.com/dunia/unhcr-sebut-bocah-suriah-marwan-tidak-sendirian-digurun.html
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3. Data Perolehan Suara Dapil 1 Distrik Manokwari Barat

Penjelasan :
Telah beredar ramai di berbagai media sosial platform Whatsapp dan Facebook, tentang
data rekapitulasi perolehan suara dan kursi DPRD Dapil 1 di Kabupaten Manokwari, data
tersebut menjelaskan nama-nama Caleg yang suaranya terbanyak.
Faktanya, Laila Muhammad selaku Komisioner Bawaslu Manokwari menyatakan dengan
tegas bahwa data tersebut tidak benar alias hoaks, dan data tersebut bukanlah dari Bawaslu
Manokwari, karena data perolehan suara Partai Politik maupun Calon Anggota Legislatif itu
adalah wewenang dari KPU dan jajarannya. Laila Muhammad memastikan bahwa data
tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Link Counter :
https://kumparan.com/balleonews/data-perolehan-suara-dapil-1-yang-ramai-beredardipastikan-hoax-1r2yqITiky3

147

Hoaks
4. Gambar X-Ray Tampilkan Kecoa Hidup Dalam Dada Manusia

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah cerita mengenai pasien pria di Zimbabwe yang mendapati
hasil x-ray tubuhnya menunjukkan terdapat kecoa hidup di dadanya. Pasien ini kemudian
melakukan x-ray ulang di India dan diberitahu bahwa tidak ada kecoa pada dadanya,
melainkan kecoa tersebut berada pada mesin x-ray yang digunakan di Zimbabwe. Cerita ini
disertai foto hasil x-ray bagian dada yang menampilkan siluet kecoa.
Adapun berdasarkan penelusuran, cerita ini adalah hoaks dan tidak benar-benar nyata.
Foto hasil x-ray tersebut juga merupakan hasil editing dengan menggabungkan foto x-ray
dada dengan gambar kecoa. Foto x-ray dada yang digunakan juga bukanlah foto dari
seorang pria, melainkan foto x-ray dada seorang wanita. Foto tersebut merupakan foto x-ray
dada dari Marilyn Monroe yang diambil oleh seorang dokter pada tahun 1954. Cerita dan foto
ini kemudian banyak disebarluaskan lewat media sosial dengan berbagai perubahan pada
lokasi pada latar cerita tersebut.
Link Counter :
https://www.hoax-slayer.net/no-a-circulating-x-ray-image-does-not-show-a-live-cockroach-ina-human-chest/
https://www.snopes.com/fact-check/cockroach-zimbabwe-x-ray/
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5. Seekor Rusa Menyetubuhi Beberapa Sapi

Penjelasan :
Beredar foto dan berita tentang seekor rusa bersetubuh dengan sapi. .
Faktanya foto tersebut merupakan gambar palsu yang disebarkan oleh penulis dan
diterbitkan di World News Daily Report (WNDR). Gambar sapi tersebut merupakan hasil
editan photoshop sementara itu situs WNDR adalah situs satir dan semua berita yang dirilis
berita palsu karangan penulisnya.
Link Counter :
https://www.flickr.com/photos/alaskafreezeframe/10979536675/in/photostream/
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6. Marinir Amerika Serikat Mendukung Papua Lepas dari NKRI

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar di media sosial facebook yang memperlihatkan foto Marinir Amerika
Serikat membentangkan bendera Amerika Serikat dan spanduk yang bertuliskan ―We Support
Agencies West Papua. By: US Military‖.
Setelah ditelusuri, foto yang telah ramai beredar tersebut merupakan hasil suntingan.
Foto tersebut merupakan Tim The United States Navy Sea, Air and Land (SEAL). Mereka
adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, yang disiapkan untuk melakukan
operasi tempur non konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra
terorisme, dan operasi khusus lainnya. Sedangkan pada foto hoaks yang beredar,
ditambahkan Tim SEAL ini memegang spanduk yang bertuliskan ―We Support Agencies West
Papua. By: US Military‖.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2015/11/20/hoax-marinir-as-mendukung-papua-lepas-dari-nkri/
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7. Gambar Dibalik Pembuatan Logo MGM Singa Diikat di Meja

Penjelasan :
Sebuah gambar populer yang di klaim proses pembuatan logo Metro Goldwyn Mayer (MGM)
dimana ikon Singa diikat pada meja.
Faktanya gambar singa kurus yang tengah diikat adalah nyata, tetapi itu bukan proses
pembuatan logo MGM. Gambar itu sudah diedit menggunakan Photoshop, gambar asli
menunjukan proses singa yang tengah menjalani CT Scan.
Link Counter :
https://thesilverscreenaffair.blogspot.com/2011/04/mgmlion.html?m=1&fbclid=IwAR1nZx92a75lmKjByP8kjuiOtlUL2J95PYWZ091LQBy2OxlLc2zGLzp
dEwY
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1486549/Pioneering-brainsurgery-saves-Samson-thelion.html?fbclid=IwAR3hEzHRF1w6dh4TeLyG9Ikt7gVM4OnGOHKUDnYjVHWUi_IjDfUJqvCE
Jf4
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8. Dieksekusi Mati Pria Ini Pilih Alkitab Sebagai Makanan Terakhir

Penjelasan :
Beredar pemberitaan napi akan dieksekusi mati dan meminta Alkitab sebagai makanan
terakhirnya.
Faktanya berita ini adalah berita bohong berawal dari sebuah situs World News Daily Report
(WNDR) dimana situs WNDR adalah situs satir dan semua berita yang dirilis berita palsu
karangan penulisnya.
Link Counter :
http://www.thatsnonsense.com/claims-death-row-inmate-ate-bible-last-meal-fake/
https://www.snopes.com/fact-check/inmate-bible-last-meal/
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9. Ricuh di KPU Tebing Tinggi Terjadi Penembakan Peluru
Tajam

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang memberikan informasi kericuhan yang terjadi di
KPU Tebing Tinggi kabupaten Empat lawang Sumatera Selatan yang terjadi tembakan peluru
tajam terhadap massa yang berdemo.
Faktanya adalah kejadian penembakan dengan peluru tajam adalah hal yang tidak benar
karena telah diklarifikasi oleh Kapolres Empat Lawang AKBP Eko Yudi yang mengatakan
"Untuk tembakan tadi hanya peringatan saja, itu gas air mata dan peluru hampa. Tidak ada
korban luka baik dari massa maupun anggota, hanya kaca saja yang pecah dilempar.
Link Counter :
https://news.detik.com/video/190507110/rapat-pleno-kpu-empat-lawang-sumsel-ricuh-karenaprotes-massa-caleg
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10. Replika Tengkorak Nabi Adam

Penjelasan :
Beredar pada media sosial facebook sebuah foto tengkorak manusia berukuran raksasa
yang disebutkan sebagai replika Tengkorak Nabi Adam
Faktanya belum ditemukan sumber yang resmi terkait adanya penemuan tengkorak dari
Nabi Adam AS. Foto replika tengkorak pada unggahan itu merupakan karya seni yang dibuat
oleh Gino de Dominicis dan diberi nama Calamita Cosmica, diketahui foto tersebut diambil
ketika replika itu dipamerkan di Palazzo Reale di Milan.
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/01/09/2017/kerangka-goliath-atau-nabi-adam/
https://bontangpost.id/2017/09/02/19840/kerangka-goliath-atau-nabi-adam/
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11. Pekerja Indonesia Rata-Rata Lebih Banyak Malasnya dan
Tak Punya Skill, Harus Dihandle Pekerja China.

Penjelasan :
Beredar gambar hasil tangkapan layar sebuah artikel dari situs Turbinsu mengenai Menko
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam artikel ini, Luhut menyoroti tentang masuknya
tenaga kerja asing (TKA) asal China. Dirinya menghimbau agar isu ini tidak digulirkan sebagai
isu suku, agama, dan ras (SARA). Dalam artikel ini, Luhut disebut memberi pernyataan
bahwa pekerja Indonesia rata-rata lebih banyak malasnya dan tidak punya skill, harus
dihandle pekerja China.
Berdasarkan penelusuran, artikel ini menyalin berita dari CNN Indonesia yang berjudul
―Luhut Minta Masuknya Pekerja China Tak Dijadikan Isu SARA‖. Oleh situs Turbinsu,
pernyataan dari Luhut mengenai alasan mengapa dirinya mewajarkan investor China
menggunakan tenaga kerjanya dipelintir menjadi pekerja Indonesia rata-rata lebih banyak
malasnya dan tidak punya skill. Luhut sendiri telah menjelaskan bahwa pemerintah
mewajibkan PMA asal China untuk membangun politeknik agar tercipta transfer pengetahuan
kepada tenaga lokal, sehingga TKA tersebut akan kembali ke negaranya secara bertahap.
Artikel berisi pernyataan yang dipelintir tersebut disebarkan untuk menimbulkan disinformasi
pada masyarakat.
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171019092537-92-249401/luhut-minta-masuknyapekerja-china-tak-dijadikan-isu-sara
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12. Sepak Terjang Khofifah Gubernur Jawa Timur Berakhir di
Tangan KPK

Penjelasan :
Sebuah judul artikel berita dari sebuah situs blogspot.com bertulisakan ―Sepak Terjang
Khofifah Gubernur Jawa Timur, Berakhir Di tangan KPK‖ di share oleh beberapa akun di
media sosial facebook. Tautan artikel tersebut juga banyak ditambahkan narasi yang
cenderung bernada provokatif yang mengesankan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa ditangkap oleh KPK.
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata link situs artikel berita yang dicantumkan tersebut
ternyata sudah tidak dapat diakses. Khofifah Indar Parawansa dipanggil oleh KPK untuk
diperiksa dengan status sebagai saksi kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama
yang menjerat Romahurmuziy.
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1202689/kpk-geledah-rumah-hakim-kayat-di-balikpapan
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13. Mata Air Api Tanda Kiamat

Penjelasan :
Telah beredar video mata air yang secara bersamaan mengeluarkan api yang diduga salah
satu tanda kiamat, kejadian tersebut dinyatakan berlokasi di Mekkah.
Faktanya yang dilansir jpnn.com dari laman Kurdiastan bahwa kejadian video mata air-api
tersebut tidak berlokasi di Mekkah tetapi terletak di Distrik Chamchamal, Provinsi
Sulaymaniyah, Iraq. Munculnya api karena air memancar bersamaan dengan gas yang
bertekanan tinggi. Arus gas dan air itu merupakan hasil dari penggalian dua sumur minyak
yang dilakukan pemerintahan Inggris dan Iraq pada 1936 serta 1954. Pengeboran tersebut
membuat tekanan gas tinggi di daerah yang kaya minyak itu.
Link Counter :
https://www.jpnn.com/news/lokasi-mata-air-api-itu-di-iraq-bukan-di-mekkah?page=1
https://harianriau.co/news/detail/17559/fakta-mata-airapi-tanda-kiamat-ini-viral-ini-videonya
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/21/11/2017/mata-air-api-di-iraq-bukan-di-makkah/
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14. Pesan Berantai Teresia Fidalgo

Penjelasan :
Kembali beredar sebuah pesan berantai di sosial media berisi permintaan Teresa Fidalgo;
seorang wanita yang meninggal di usia 27 tahun dengan pesan meminta orang yang
menerima pesan darinya untuk mengirimnya kembali ke 20 orang lain. Jika tidak akan
mendapat kemalangan. ―Saya Teresa Fidalgo dan jika Anda tidak memposting ini di 20 foto
lain, saya akan tidur dengan Anda selamanya, Seorang gadis diabaikan dan ibunya
meninggal 29 hari kemudian. Anda bahkan dapat mencari saya di google.‖
Faktanya cerita asli pada pesan berantai tersebut adalah karangan dari seorang produser
berkebangsaan Portugal, David Rebordão, dalam film garapannya berjudul ―Curva‖.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=o_a70cughDE
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/who-is-teresa-fidalgodebunking-the-fake-ghost-story-thats-got-instagram-spooked-9573936.html
http://creepypastaofficiall.blogspot.com/2015/05/teresa-fidalgo.html
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15. Perbudakan di Papua Barat

Penjelasan :
Salah satu akun di media sosial telah menyebarkan beberapa foto yang mengklaim bahwa
dalam foto tersebut merupakan potret adanya perbudakan yang dilakukan pemerintah
Indonesia terhadap masyarakat di Papua Barat.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya foto-foto tersebut merupakan aksi pengamanan dan
pembubaran Kongres Rakyat Papua yang berlangusng di Abepura pada tanggal 19 maret
2011 lalu. Saat itu aparat kepolisian menangkap 300 orang peserta kongres karena dinilai
melakukan upaya makar. Pembubaran paksa oleh aparat gabungan tersebut setelah KRP III
itu menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk deklarasi negara baru
yaitu Federasi Papua Barat.
Link Counter :
https://www.jpnn.com/news/pimpinan-dan-peserta-kongres-rakyat-papua-ditangkap
https://news.detik.com/foto-news/d-1748276/300-peserta-kongres-rakyat-papua-ditangkap/5
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16. Anggota KPPS Kel. Kb. Jayanti Bandung Meninggal dan
Ditemukan Zat Kimia C11H26NO2PS Di dalam Tubuhunya

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan mengenai meninggalnya Sita Fitriati anggota KPPS 32 kel. Kb.
Jayanti, Bandung. Di dalam postingan tersebut disebutkan di dalam tubuh Sita Fitriati
ditemukan zat kimia C11H26NO2PS yang merupakan cairan tidak berwarna dan tidak berbau
yang mampu mengganggu sistem saraf tubuh dan digunakan sebagai racun saraf dalam
perang kimia.
Adapun faktanya, dilansir dari tim Jabar Saber Hoaks yang langsung berkomunikasi dengan
pihak keluarga Sita Fitriati, bahwa informasi yang beredar adalah salah. Berita yang
menyebutkan ditemukannya zat kimia dalam tubuh Sita Fitriati tidak benar, Sita Fitriati
memang sudah sakit tb paru sejak lama dan dia masih semangat menjalankan amanahnya
sehingga tetap menjalankan tugasnya menjadi anggota KPPS.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/BxRACn6Az0J/
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/294853581449235?__tn__=-R
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17. Penampakan Babi Ngepet

Penjelasan :
Beredar sebuah foto penampakan dari makhluk aneh yang disebut berwujud mirip manusia
pada umumnya, beberapa netizen di jejaring sosial menyebutkan sebagai wujud dari Babi
Ngepet.
Faktanya hewan tersebut adalah beruang yang sakit dan kekurangan gizi, diketahui hewan
tersebut ditemukan di hutan Desa Sibu, Serawak, bagian utara Kalimantan yang masuk
wilayah Malaysia.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2564326/warga-serang-makhluk-asing-tapi-faktanyalebih-memilukan
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18. Ratusan Saksi TPS Golkar Di 12 Desa Magetan Belum Terima
Honor

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial facebook tentang postingan Ratusan saksi TPS Golkar di 12
Desa di Magetan belum terima Honor.
Faktanya partai Golkar satu Kecamatan di Magetan yang belum menerima honor dibantah
oleh Pengurus ranting. Pengurus ranting Partai Golkar Kecamatan Kartoharjo mengklaim
bahwa semua saksi telah menerima honor.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4541230/pengurus-golkar-bantah-saksi-dimagetan-belum-terima-honor?_ga=2.113728583.1190509860.1556350553715015289.1555073774
https://www.indonesia.shafaqna.com/ID/AL/325288
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1. Emak-emak Tidak Waras Demo di Depan Kantor KPU

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook tentang aksi demo emak-emak, yang
menjadi ramai dikarenakan pada saat demo tersebut emak-emak buka pakaian, seperti dalam
postingannya narasinya menyatakan bahwa Emak-emak tidak waras Demo di Depan Kantor
KPU.
Faktanya, Setelah dilakukan penelusuran, aksi demo emak-emak buka baju tersebut bukan
aksi demo di Kantor KPU, melainkan aksi demo Tol Paspro (Tol Pantura-Surabaya), demo
tersebut terjadi dikarenakan adanya Tol Paspro yang menjadikan jalur warga menuju ke
sawah menjadi jauh, dan demo tersebut terjadi pada tahun 2018 silam.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/regional/read/3225547/emak-emak-probolinggo-aksi-buka-bajupetugas-kerahkan-anjing
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2. Pembunuh Sekeluarga Kampung Mulya Kuta Alam Banda Aceh
Sudah Tertangkap

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang berisi gambar dua pria yang sedang
ditahan anggota TNI, gambar tersebut diiringi narasi pembunuh sekeluarga kampung Mulya
Kuta Alam Banda Aceh sudah tertangkap di tapaktuan pelaku merupakan supir korban, hati
hati sama supor sudah banyak kejadian, kalau sudah tidak senang sama supir jangan
marahin, pecat kasih pesangon dan ganti orang.
Setelah ditelusuri Kombes Misbahul Munawar Humas Polda Aceh, menegaskan bahwa foto
tersebut adalah tidak benar, menurutnya dua pria dalam foto tersebut adalah pelaku hipnotis
di Tasikmalaya yang berhasil ditangkap. Dalam konferensi pers yang di gelar di Kantor PWI
Aceh, Misbahul menjelaskan pelaku pembunuhan tersebut belum ditangkap dan masih dalam
proses pengejaran tim gabungan Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh.
Link Counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/hoax-foto-pelaku-pembunuhan-satu-keluarga-diaceh?fbclid=IwAR26v2oqgrzDbVAsYNUKAA3vePOKR58uFrY4AezSnQ3GLEeHtrzBRWxKMf
k
https://wartapriangan.com/2018/01/09/dua-pelaku-hipnotis-di-tasikmalaya-ditangkappolisi/?fbclid=IwAR1awwF3XLXRkA503tuJt3VHv_ICb1ZrQ3eyP9z4y0UyzUAyfk7Dn19O2Qc
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3. Buka Kunci Mobil Dengan Bola Tenis

Penjelasan :
Beredar di youtube cara membuka kunci mobil dengan menggunakan bola tenis.
Faktanya trik seperti itu sudah beredar beberapa tahun lalu dan hasilnya adalah tipuan. Cara
seperti itu sudah dibongkar oleh MythBusters dan dilakukan uji coba yang sama seperti di
video.
Link Counter:
https://youtu.be/TQ1jfhaL3Ec
http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/mythbusters-database/unlock-car-with-atennis-ball/
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4. Wanita Dengan Payudara Besar Memiliki IQ Lebih Cerdas

Penjelasan :
Beredar informasi bahwa sebuah laporan hasil penelitian Chicago University menyimpulkan,
wanita dengan payudara besar memiliki intelligence (IQ) 10 poin lebih tinggi daripada wanita
dengan payudara kecil. Klaim yang mencatut University of Chicago berdasarkan hasil studi
dari seorang sosiolog Dr Yvonne Rossdale dari Chicago University di Amerika Serikat.
Faktanya setelah dicari tahu siapakah Dr Yvonne Rossdale dengan melakukan pencarian di
google tidak ditemukan informasi keberadaannya di University of Chicago. Selain itu
ditemukan juga sebuah gambar dari Weekly World News (WWN), dalam berita tertulis judul
―REAL GENIUS Surprise: Women with big boobs are smarter, study shows.‖ Weekly World
News (WWN) merupakan media satir yang terkenal menerbitkan berita palsu.
Link Counter:
https://en.wikipedia.org/wiki/Weekly_World_News
https://books.google.co.id/books?id=TfMDAAAAMBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=Dr+Yvonne
+Rossdale&source=bl&ots=ZqwrvVwhZJ&sig=7Ww3cee7c003C9o0PBms6VFJYCg&hl=id&sa
=X&ved=0ahUKEwjxkc32kIDPAhUNTY8KHX09AqwQ6AEIJTAB#v=onepage&q=Dr%20Yvon
ne%20Rossdale&f=false
https://www.hoaxes.id/2016/12/wanita-dengan-payudara-besar-memiliki-iq-lebih-cerdashoax.html
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5. Seorang Wanita Memasukan Singkong ke Organ Intimnya

Penjelasan :
Beredar berita seorang wanita memasukan singkong ke organ intim.
Faktanya ini hanya cerita fiktif tanpa data yang spesifik. Gambar wanita yang sedang
terbaring di rumah sakit, diambil dari laman situs Malaysia intrend.com, dengan judul ―Kerana
Stress dan Gemuk, Wanita Ini diserang MILD STROKE‘ — Ini Kisah Benar Bagaimana Dia
Pulih―. Wanita tersebut adalah seorang penulis dan mantan editor bernama Marini Mat Zain.
Sedangkan gambar singkong berbalut kondom diambil dari berita seorang pria 55 tahun di
Kostarika dilarikan ke rumah sakit karena singkong dengan panjang 18 inci (45 cm) dengan
ketebalan lebih dari 3 inci (8 cm) terjebak di dalam duburnya. Operasi darurat mengeluarkan
singkong di dalam dubur pria malang tersebut dilakukan di rumah sakit Dios de publik San
Juan Kosta Rika di ibukota San Jose.
Link Counter:
http://www.marinimz.com/blog/jurnal-fit/
http://intrend.com.my/gaya-hidup/pedoman-hidup/mild-stroke
https://www.hoaxes.id/2017/04/seorang-wanita-memasukan-singkong-ke-organ-intimnyahoax.html
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6. Jackie Chan Masuk Islam

Penjelasan :
Beredar Foto Jackie Chan memakai pakaian gamis beserta sorban yang sedang berada di
dalam mobil. Foto itu ditambahkan dengan narasi yang menyebutkan bahwa Jackie Chan
berada dalam mobil ketika dalam perjalanan pulang setelah melakukan ibadah haji. Dalam
narasi tersebut juga dituliskan bahwa sang aktor telah menjadi muslim dan berubah nama
menjadi Abdullah Chan.
Faktanya, foto tersebut bukanlah foto Jackie Chan ketika pulang setelah selesai ibadah haji
dan bukan merupakan bukti Jackie Chan masuk Islam dan menjadi seorang Muslim.
Foto tersebut diambil saat Jackie Chan sedang menjalani syuting di Dubai, Uni Emirat Arab,
untuk film ―Kungfu Yoga‖.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2015/10/12/hoax-jackie-chan-masuk-islam/
https://www.inspiradata.com/jackie-chan-selalu-diberitakan-sebagai-mualaf-ternyata/
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Hoaks
7. Data Yang Dimiliki TNI AD Adalah Data Rill Pemilu 2019

Penjelasan :
Beredar postingan di facebook tentang Data TNI dan kemenangan Prabowo. Data yang
dimiliki TNI AD atau Babinsa adalah data rill Pemilu 2019.
Faktanya, setelah ditelusuri berita itu tidak benar. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal
TNI Andika Perkasa menegaskan, TNI AD atau Babinsa tak mempunyai data perolehan suara
Pemilu 2019. Tidak benar bahwa TNI AD atau Babinsa memiliki data atau hasil Pemilu.
Karena ya kami tidak ditugaskan mendata (hasil Pemilu 2019) ujar Andika dalam konferensi
pers di Mabes TNI AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/06/16235231/respons-twit-rizal-ramli-tni-adbantah-punya-data-hasil-pemilu-2019
https://news.detik.com/berita/d-4538358/ksad-tepis-cuitan-rizal-ramli-soal-babinsa-pegangdata-hasil-pemilu
http://wartakota.tribunnews.com/2019/05/07/ksad-jenderal-tni-bilang-omongan-rizal-ramlihoaks-soal-tuduhan-punya-formulir-c1
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Hoaks
8. Polisi Memukuli Imam Sholat Tarawih

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan dimedia sosial facebook yang memberikan informasi bahwa telah
terjadi pemukulan yang dilakukan oknum polisi di Padang Sidimpuan terhadap imam sholat
tarawih.
Setelah dilakukan penelusuran, faktanya dilansir dari sumutpos.co Juru bicara Kepolisian
Daerah Sumatera Utara,Kombes Pol Dra Rina Ginting mengatakan bahwa postingan berita
pemukulan imam sholat tarawih Muhammad Nabis Batubara oleh oknum polisi polres Padang
Sidimpuan tersebut tidak benar atau hoaks. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada kejadian
pemukulan terhadap imam sholat tarawih.
Rina juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan maupun menyebarkan
informasi melalui media sosial (medsos) tanpa mengecek kebenarannya. Rina meminta agar
masyarakat mengantisipasi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang
memancing konflik SARA.
Link Counter:
https://sumutpos.co/2017/05/30/polda-sumut-imam-tarawih-dipukuli-polisi-berita-hoax/
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Hoaks
9. Dari PDIP, Sekda Jabar Disebut Minta 1M Ke Meikarta

Penjelasan :
Beredar postingan di facebook tentang Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Iwa Karniwa, disebut meminta uang Rp 1 miliar dalam proses perizinan proyek Meikarta.
Faktanya, setelah ditelusuri berita itu tidak benar. Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan
selama ini tidak pernah ikut mengurusi rekomendasi perizinan pembangunan Meikarta,
bahkan tidak pernah bertemu Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin ataupun
dengan pihak pengembangnya terkait pembangunan Meikarta. Iwa yang pernah didatangkan
dalam persidangan membantah sama sekali mengenai hal itu Iwa tetap pada pendiriannya
bahwa tidak pernah menerima uang apa pun.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4455157/di-vonis-kasus-meikarta-sekda-jabar-turut-disebutterima-rp-1-m
http://jabar.tribunnews.com/2019/01/14/namanya-disebut-dalam-sidang-kasus-suap-meikartaiwa-mengaku-tak-pernah-urusi-proyek-tersebut
https://regional.kompas.com/read/2019/01/14/20252711/dituding-minta-rp-1-miliar-dalamproyek-meikarta-ini-kata-sekda-jabar
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Disinformasi
10. Bahaya Cacing Dalam Perut Belalang

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahayanya mengkonsumsi
belalang, karena cacing yang terdapat di dalam tubuh belalang.
Setelah ditelusuri, cacing yang terdapat dalam tubuh belalang sama sekali tidak berbahaya
bagi manusia. Cacing yang berada di dalam tubuh belalang adalah cacing rambut kuda dan
jika ada cerita bahwa cacing ini bisa menginfeksi manusia, maka cacing tersebut sebenarnya
berjenis hair-filaria worms yang memang memiliki bentuk mirip dan bukan berasal dari dalam
tubuh belalang.
Link Counter:
https://doktersehat.com/apakah-cacing-yang-kerap-menginfeksi-serangga-ini-berbahaya-bagimanusia/
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Disinformasi
11. Perintahkan Polisi Untuk Menembaki Rakyat

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Twitter yang menyajikan sebuah video kericuhan
yang tidak disebutkan dengan jelas dimana dengan narasi "Ketika rakyat tak sependapat dg
KPU. Anda perintahkan polisi anda .Untuk menembaki rakyat anda . ANDA BIADAB pak
Jokowi .". Dalam video tersebut terlihat bahwa kericuhan yang terjadi antara pihak pengunjuk
rasa dengan Polisi yang menjaga pertahanan Gerbang.
Faktanya, video yang disajikan dalam postingan tersebut adalah video lama yang terjadi di
Tapanuli pada tahun 2009. Video tersebut adalah video demonstrasi Protes DPT di Tapanuli
yang di publikasikan oleh Metrotvnews di channel Youtube nya pada tanggal 30 Maret 2009
dan sudah jelas tidak ada hubungannya dengan hasil KPU pada Pilpres 2019.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=nGBZcOaFO00&feature=youtu.be
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Disinformasi
12. Bawaslu Panggil Ronnie Higuchi Rusli Sebagai Ahli Terkait
Hasil Quick Count

Penjelasan :
Ronnie Higuchi Rusli menyatakan bahwa dirinya dipanggil Bawaslu untuk memberikan
pendapat sebagai ahli tentang hasil hitung cepat.
Faktanya berdasarkan klarifikasi langsung dari Bawaslu, Saudara Ronnie Higuchi Rusli yang
menyatakan bahwa dirinya dipanggil Bawaslu untuk memberikan pendapat sebagai ahli
tentang hasil hitung cepat adalah tidak tepat, karena Saudara Ronnie Higuchi Rusli tidak
dipanggil oleh Bawaslu. Saudara Ronnie Higuchi Rusli dihadirkan oleh Badan Pemenangan
Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga
Uno sebagai ahli dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 terkait
lembaga survei hitung cepat.
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Disinformasi
13. Bagian Kecil Penyiksaan Kepada Orang Uyghur

Penjelasan :
Beredar postingan beredar di Facebook sebuah gambar penyiksaan muslim uyghur yang
dilakukan oleh komunis, dalam foto tersebut terlihat pria dengan posisi sujud dan celananya
terbuka sebagian dan salah satu aparat yang menggunakan baju loreng menusukan
semacam pedang ke bagian belakang dari tubuh seseorang.
Faktanya setelah ditelusuri gambar tersebut bukan kejadian yang terkait dengan tragedi
kemanusiaan muslim Uyghur akan tetapi foto itu diunggah situs Minghui pada Tahun 2004.
Disana tertulis bahwa foto tersebut merupakan reka ulang penyiksaan di penjara provinsi Jilin.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/22/12/2018/konten-hoax-soal-uighur-makinmenjamur/
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Disinformasi
14. Penipuan Yang Mengatasnamakan PT Makmur Mandiri

Penjelasan :
Beredar sebuah SMS dari nomor tidak dikenal dan mengaku dari PT Makmur Mandiri yang
menawarkan pinjaman dana via online dengan bunga reSetelah dilakukan penelusuran,
faktanya dilansir dari website resmi PT Makmur Mandiri memuat sebuah postingan tentang
penipuan pinjaman online yang mengatasnamakan PT Makmur Mandiri. Postingan tersebut
menegaskan bahwasannya PT Makmur Mandiri tidak pernah memberikan pinjaman online
atau pinjaman melalui sosmed dengan setor deposit. "Waspada dan hati-hati penipuan yang
mengatasnamakan Koperasi Makmur Mandiri. KSP Makmur Mandiri tidak memberikan
pinjaman online atau pinjaman melalui sosmed dengan setor deposit dan diimingi cair
pinjaman. Harap Waspada."
Link Counter:
http://www.koperasimakmurmandiri.com/images/slidedepan/slidewaspada99.jpg
https://www.facebook.com/kspmakmurmandiri/photos/a.2276717982400544/2276721179066
891/?type=1&theater
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Laporan Isu Hoaks 12 Mei 2019

1. Munculnya Bara Api di Yaman

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar dua foto di media sosial dengan keterangan "Munculnya Bara Api di Yaman"
disertai dengan narasi sebagai tanda - tanda akan kiamat.
Faktanya, dua Foto itu bukan di Yaman, namun tepatnya di Gurun Karakun, Turkmenistan.
Sejarahnya tahun 1971 ada upaya pengeboran untuk gas alam, tiba-tiba tanah yang digali
runtuh, dan gas pun keluar menyebar. Untuk menghentikan penyebaran gas yang
berbahaya, perusahaan membakar lubang tersebut, diperkirakan akan habis dalam
beberapa hari, tapi setelah 40 tahun lebih lubang masih tetap menyala.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2015/10/03/hoax-munculnya-bara-api-di-yaman/
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2. Broadcast Untuk Menghindari Mall Di Jakarta dan Surabaya

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial whatsapp yang menyebutkan supaya
masyarakat menghindari sejumlah mall di kawasan Jakarta dan Surabaya. Dalam pesan
tersebut tercantum Badan Intelijen Negara (BIN) dan Densus 88 sebagai pemberi informasi.
Setelah dilakukan penelusuran, faktanya dilansir dari kumparan.com pesan tersebut
dibantah oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Beliau
memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Argo menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh pada pesan-pesan yang tidak
berdasar. Selain itu, Argo juga meminta masyarakat agar beraktivitas seperti biasa dan
melapor ke polisi jika menemukan hal yang janggal.
Link Counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/polda-metro-pastikan-broadcast-berisi-hindari-maladalah-hoaks
https://www.merdeka.com/cek-fakta/polisi-sebut-broadcast-hindari-mall-di-jakarta-dansurabaya-hoaks.html
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/14/13153041/hoaks-pusat-perbelanjaan-dijakarta-dan-surabaya-terancam-bom?page=4
http://wartakota.tribunnews.com/2018/05/14/beredar-pesan-berantai-imbauan-hindaritempat-perbelanjaan-polisi-pastikan-itu-hoaks
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3. Mendapat Gelontoran Dana Dari Kaum Yahudi

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial facebook tentang capres Jokowi mengajarkan minta-minta
untuk cari anggaran. Capres yang mendapatkan gelontoran dana dari kaum Yahudi.
Faktanya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan bahwa
pihaknya tidak pernah menerima bantuan dana asing untuk dana persiapan kepentingan
Pemilihan Presiden 2019. Joko Widodo (Jokowi), mengklaim tak memiliki uang sehingga
tak bisa ikut mengeluarkan 'fulus' untuk acara yang digagas para relawan. Jokowi
menyadari biaya untuk mengikuti pemilihan presiden 2019 sangat mahal, meski tak
menyebutkan angka pasti biaya tersebut.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/politik/buka-rekening-sumbangan-kampanye-tim-bendaharajokowi-akui-bidik-taipan.html
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190203203126-32-366137/jokowi-saya-enggakpunya-uang-untuk-pilpres-2019
https://akurat.co/news/id-584947-read-tkn-jokowimaruf-tegaskan-tak-pernah-terimasumbangan-asing-untuk-dana-pilpres
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4. Ketua KPU Cium Tangan OSO

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar foto Ketua KPU Arief Budiman mencium tangan Ketua Umum Partai Hanura
Oesman Sapta Odang (OSO) di berbagai sosial media.
Mengenai foto yang beredar, Ketua KPU Arief Budiman memberikan klarifikasi terhadap
foto tersebut. Menurut Arief ia tidak melakukan cium tangan kepada ketua Umum Partai
Hanura. Memang benar ia bersalaman dengan OSO namun ia menilai jabat tangan
tersebut bukan dalam rangka menegaskan sikap tertentu. Dilansir dari Republika.co.id,
Arief Budiman yang diwawancarai menegaskan bahwa ia salaman dengan siapapun seperti
itu, tidak berlebihan dan itu biasa apalagi dengan yang lebih senior.
Link Counter:
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/02/13/pmuvow409-ketua-kpu-jelaskanfoto-viral-dirinya-cium-tangan-oso
https://www.beritasatu.com/politik/537859/salaman-dan-seperti-cium-tangan-oso-inipenjelasan-ketua-kpu
https://news.detik.com/berita/d-4426491/ketua-kpu-tanggapi-foto-salaman-dengan-osoyang-viral
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5. Pesan Telak Kopassus Untuk PKI

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di sosial media facebook sebuah unggahan mengenai pesan dari kopassus
kepada PKI yang mulai bangkit.
Dilansir dari detiknews.com Kepala Penerangan Kopassus Letkol Inf Tri Hadimatoyo
menyatakan pesan tersebut adalah hoaks dan bukan dari Kopassus. Tri menegaskan
Kopassus tidak pernah mengeluarkan WA, Telegram dan sebagainya. Menurutnya pesan
tersebut dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengatakan bahwa
kopassus memiliki media sosial resmi yang segala sesuatu terkait Kopassus akan
disampaikan di media tersebut.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-3661706/kopassus-broadcast-pesan-telak-dari-kopassushoax

181

6. Hanya di Era Jokowi yang Mampu Membelah Gunung di Papua

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menampilkan foto jalanan di papua dengan
menyertakan narasi bahwa "hanya di era Jokowi yang mampu membelah gunung di
Papua".
Setelah melakukan penelusuran, foto tersebut bukanlah foto jalanan di Papua, melainkan di
Negara Australia dengan nama Kangoro Island.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2016/02/08/hoax-foto-jalanan-di-papua/
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Hoaks

7. Video Viral Seorang Pria Dilemparkan Menggunakan Ketapel
Besar Dari Atas Gedung

Penjelasan:
Beredar sebuah video klip yang memperlihatkan tiga orang pria dan satu orang
dilemparkan dari atas gedung pencakar langit dengan menggunakan ketapel besar
dengan target pendaratan menggunakan jaring pengaman diatas gedung lainnya, tetapi
nampaknya ada yang tidak beres hingga klip video langsung dihentikan.
Faktanya video itu diciptakan oleh sebuah perusahaan transportasi di Dubai dan
dibagikan di media sosial. Video tersebut merupakan hasil editing olah digital CGI yang
dibuat dengan tujuan viral marketing. Bahkan pihak perusahaan transportasi pembuat
video, Careem, menyatakan mereka mengupload video asli di Twitter dengan versi durasi
lebih panjang, di akhir video nampak si pria mendarat di atas kolam renang.
Link Counter:
https://twitter.com/i/status/777833986391408640
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Hoaks

8. Istri Indro Warkop Meninggal Karena Menjadi Perokok Pasif

Penjelasan:
Beredar meme yang menampilkan wajah pelawak kawakan Indro Warkop beserta quote
―Kebodohan Terbesar yang Pernah Saya Lakukan Adalah Merokok‖.
Faktanya melalui akun instagramnya (@indrowarkop_asli), Indro Warkop meluruskan
bahwa meme ―Kebodohan Terbesar yang Pernah Saya Lakukan Adalah Merokok‖ yang
kemudian dikaitkan dengan kematian istrinya sebagai perokok pasif merupakan informasi
keliru.
Link Counter:
https://www.mafindo.com/2018/10/salah-istri-indro-warkop-meninggal.html
https://www.instagram.com/p/Bpa31a7hpfw/?utm_source=ig_embed
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Disinformasi

9. Benarkah KPU Umumkan Semua Provinsi Dikuasai
Prabowo?

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial, melalui akun Setiawan Roni di grup Sahabat Prabowo
menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan paslon nomor urut 02,
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menguasai perolehan suara di seluruh provinsi di
Indonesia.
Faktanya,gambar yang beredar di media sosial itu berasal dari Berita Satu TV edisi 17
April 2019 dalam acara ―2019 Pemilu Damai‖ yang ditayangkan secara live. Rekaman
video berdurasi 11 menit 16 detik itu bisa disimak dalam channel Berita Satu di YouTube.
Saat itu konferensi pers KPU Pusat pasca pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019.
Dalam acara tersebut, Ketua KPU Arief Budiman, antara lain menjelaskan mengenai 0,28
persen TPS yang tidak bisa melaksanakan pemungutan suara pada 17 April karena
keterlambatan logistik dan bencana alam, tingkat partisipasi pemilih, perkembangan real
count di Situng KPU, dan petugas KPPS yang meninggal dunia.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/276/fakta-atau-hoaks-benarkah-kpu-umumkan-semuaprovinsi-dikuasai-prabowo
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Disinformasi

10. Ditemukannya Senyawa Kimia Pemusnah Massal pada 573
KPPS yang Meninggal Dunia

Penjelasan:
Ratusan anggota KPPS yang meninggal dunia, terhitung sejak pilpres 17 April 2019
lalu hingga masa rekapitulasi suara menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.
Tidak sedikit yang menuding jika sekian banyak anggota KPPS yang meninggal tersebut
telah diracun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baru-baru ini sebuah unggahan berbentuk foto tangkapan layar sebuah artikel dari
situs tamsh-news.com beredar di media sosial. Foto tersebut berisi informasi dan klaim
telah ditemukan senyawa kimia pemusnah massal pada tubuh 573 anggota KPPS yang
meninggal dunia. Tercantum jelas nama dr Ani Hasibuan dalam judul artikel terkait.
Faktanya hingga saat ini belum ada pembuktian (pemeriksaan) medis atau pun
pernyataan resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) terkait salah atau benarnya kabar
tersebut. Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, menyayangkan informasi yang
menyebut ada petugas pemilu yang meninggal karena diracun. Sejauh ini diketahui
anggota KPPS yang meninggal maupun sakit sebagian besar disebabkan karena
kelelahan dan kecelakaan.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/25/20410841/kpu-hingga-kamis-anggota-kppsmeninggal-225-orang-1470-sakit
https://news.detik.com/berita/d-4542025/idi-soal-kpps-meninggal-jangan-menduga-dugajika-ada-kecurigaan-laporkan
https://www.msn.com/id-id/berita/pemilu/kpu-bantah-informasi-kpps-wafat-karena-diracun
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Disinformasi

11. Mendengarkan Musik Klasik Dapat Meningkatkan
Kepintaran

Penjelasan:
Didasari oleh sebuah penelitian yang menunjukan bahwa mendengarkan musik klasik
seperti musik karya Mozart, dapat meningkatkan kemampuan otak. Hingga kini banyak
orang yang masih mempercayai hal tersebut.
Faktanya penelitian ini tidak memberikan hasil yang akurat. Dampak mendengarkan
musik klasik terhadap peningkatan kemampuan otak hanya berlangsung sangat sebentar
dan setelah itu akan kembali seperti semula. Selain musik klasik, penelitian juga
menemukan bahwa genre musik pop dapat memberikan dampak yang sama, dan bahkan
lebih tinggi dibanding musik klasik.
Link Counter:
https://www.idntimes.com/science/discovery/putri-wahyudewi/8-mitos-tentang-otak-yangsering-dipercaya-mentah-mentah/full
https://www.youtube.com/watch?v=qpb9pFRCfpc
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Laporan Isu Hoaks 13 Mei 2019

1. Jalan Tol Proyek Jokowi di Sulawesi Tengah

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan foto yang memperlihatkan jalan tol di Sulawesi Tengah. Foto
itu disertai dengan narasi yang berbunyi ―Jln tol proyek Jokowi..di Sulawesi Tengah‖.
Faktanya informasi tersebut adalah hoaks.
Setelah ditelusuri melalui mesin pencarian Google, foto tersebut merupakan gerbang
masuk Kota Makkah.
Link counter:
https://www.radarcirebon.com/gerbang-kota-makkah-disebut-tol-di-indonesia.html
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2. Rekaman Video Warga Rejang Lebong yang Tersengat Listrik Hoaks

Penjelasan:
Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video yang menunjukkan seorang warga
terbakar akibat tersengat aliran listrik.
Video itu disertai dengan tulisan yang menyebutkan kejadian dalam video itu berlangsung
di wilayah Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Rejang Lebong.
Melansir dari bengkulunews.co.id, yang melakukan konfirmasi langsung melalui
kepolisian setempat, dinyatakan jika informasi tersebut adalah hoaks.
Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, AKP Chusnul Qomar menghimbau kepada
masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum diketahui
kebenarannya.
Link counter:
http://www.bengkulunews.co.id/beredar-video-hoax-warga-curup-tersengat-listrik/
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3. Koper Merah Berisikan Ta'jil Beracun Dari Mabes Polri

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial postingan facebook tentang tersangka
pembawa koper merah yang berisikan ta'jil beracun namanya Azis dan beliau intel Mabes
Polri yang menyusup ke 02.
Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, Markas Besar Polri
membantah ada intelijen polisi yang menyusup dalam demo di Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) pada 10 Mei 2019 lalu memberikan makanan beracun dalam tas merah. Faktafaktanya direkayasa, sudah saya kirim ke tim siber untuk didalami akun yang
menyebarkan isu tersebut.
Link counter:
https://nasional.tempo.co/read/1204783/polisi-buru-penyebar-hoaks-intel-beri-makananberacun-di-bawaslu/full&view=ok
https://www.msn.com/id-id/berita/pemilu/polisi-buru-penyebar-hoaks-intel-beri-makananberacun-di-bawaslu/arAABh7vt?li=BBL55sA&ocid=iehp&%2525252525252520%2525252525252520OCID=reci
rclink#page=2
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4. Pembegalan Seorang Pemuda Yang Melintas Di Kawasan
Dendam Kota Bengkulu

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook yang memberikan informasi bahwa
telah terjadi pembegalan seorang pemuda yang melintas di kawasan Dendam Kota
Bengkulu pada malam hari. Dalam postingan tersebut menampilkan foto korban
pembegalan dengan luka bacok di bagian punggung.
Setelah ditelusuri faktanya informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari
liputanbengkulu.com, Bidhumas Polda Bengkulu melalui akun instagram dan twitter yang
sudah terverifikasi menjelaskan bahwa adanya aksi pembegalan di jalan Danau Dendam
tersebut tidak benar atau hoaks. Bidhumas Polda Bengkulu juga menjelaskan bahwa foto
yang beredar tersebut merupakan foto perkelahian di daerah lampung dan bukan
kejadian begal di Bengkulu.
Link counter:
http://liputanbengkulu.com/peristiwa-pembegalan-dendam-tak-sudah-hoax/
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5. Polisi Dagelan

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar unggahan pada media sosial, dengan konten berisi ―POLISI DAGELAN,
ANAK CHINA ANCAM TEMBAK JOKOWI DIBEBASKAN DENGAN DALIH LUCU
LUCUAN. ANAK PRIBUMI ANCAM PENGGAL JOKOWI LANGSUNG DITANGKAP &
DIANCAM HUKUMAN MATI, SELAMAT DATANG DI NEGARA BAGIAN RRC YANG
BERNAMA INDONESIA‖.
Faktanya konten tersebut tidak benar sesuai dari hasil klarifikasi Divisi Humas Polri pada
akun resmi @divisihumaspolri.
Link counter:
https://www.instagram.com/p/BxZWBzBpqZ/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=5lfwt88c18jn
https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/a.658387904190069/27119744954980
56/?type=3&theater
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6. Sandal Bertuliskan Huruf Arab dari Ayat Al-Quran

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah foto yang menunjukkan sepasang sandal yang terdapat tulisan arab.
Banyak yang menilai huruf arab itu bagian dari ayat suci.
Dilansir dari laman aceh.tribunnews.com, seorang netizen yang paham betul bahasa
arab, Yogi Maher Indah ikut berkomentar.
Yogi Maher Indah menerangkan bahwa tak ada yang salah dari tulisan di sandal tersebut.
Tulisan di sandal itu hanya menerangkan bagian kanan dan kiri dalam bahasa arab.
Link counter:
http://aceh.tribunnews.com/2018/05/21/heboh-sandal-bertuliskan-huruf-arab-netizenmarah-dikira-ayat-al-quran-ternyata-ini-artinya?page=all
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7. Polisi Menembak Saksi Yang Tidak Terima Rekap Pleno KPU

Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial postingan dan video yang memperlihatkan kericuhan di sebuah
ruangan dengan penuh kotak suara berlabelkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam
postingan video itu pun diberi narasi yang menyebutkan telah terjadi penembakan oleh
polisi kepada saksi saat rekap pleno KPU.
Faktanya video itu merupakan peristiwa kericuhan saat rapat pleno rekapitulasi suara di
Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Anggota KPU Sumsel Divisi Sosialisasi
Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Amrah Muslimin mengatakan, video
kericuhan itu terjadi saat rapat pleno di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Link counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507214949-32-392863/rekap-pemilu-kpuempat-lawang-ricuh-polisi-lepaskantembakan?fbclid=IwAR1a4CKOMXJvU59fDiUWqvX56v8IGgi1_d4fPXk1Sdlx7xMV9Wnvyi
F-JgY
https://regional.kompas.com/read/2019/05/09/15434211/viral-video-kericuhan-saat-rapatpleno-di-empat-lawang-ini-penjelasannya?fbclid=IwAR0Kg_sCUB1lkvMcDktqkGNZfSzPHBBQYMrNbgg26nVXmoz3BM3vHABbao
https://kumparan.com/urbanid/pleno-kpu-di-sumsel-ricuh-polisi-berikan-tembakan-dangas-air-mata1r2AAj8FDVE?fbclid=IwAR3z71OAG_eMFFyT8aTg0D2D7nkJxdql11pWYzyKvlcbrcuxPm
yAFvsARFI
https://news.detik.com/berita/d-4540057/pleno-kpu-empat-lawang-sumsel-ricuh-polisitembakkan-gas-airmata?fbclid=IwAR1vwiWOFPVClCAykpVplGdHLhf7UBl0VPUx75mU2RoUfoU1rX1BDbo_
jkM

194

Hoaks

8. Ternyata Agnes Kusumahandari, Guru SDN Pakujajar Sukabumi
Perekam Video Ancaman Pemenggalan Kepala Presiden Jokowi

Penjelasan:
Beredar di media sosial dengan isu yang menyebutkan wanita perekam aksi ancaman penggal
kepala Presiden Jokowi adalah seorang guru di Sukabumi bernama Agnes Kusumahandari.
Faktanya berdasarkan sejumlah bukti dan keterangan, menurut pernyataan Kapolres Sukabumi
Kota, AKBP Susatyo Purnomo memastikan bahwa Agnes bukanlah wanita perekam aksi
ancaman penggal kepala Presiden Jokowi
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4546564/soal-perekam-video-penggal-jokowi-seorang-guru-disukabumi-inifaktanya?fbclid=IwAR1M7m5OtIZLPxV_2eDlU4AZhLSFJ8MJkmKy8sKVbKqrgUo5qArGizu3eSE
https://jogjainside.com/agnes-bantah-ikut-demo-di-bawaslu-bawa-bukti-strukbelanja/?fbclid=IwAR28vfGtjj8oJsRToFLisAb6RKIaSE6TJVUuWxz_A41fsAQE7m0laUAswFc
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Hoaks

9. Informasi Data Pribadi Orang yang Diduga Ada dalam Video Berisi
Seorang Laki-laki yang Menyebut Akan "Memenggal Kepala Jokowi"

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial terkait data-data pribadi orang yang diduga sebagai pelaku
pengancaman terhadap Presiden Jokowi.
Faktanya foto dan data diri orang yang diduga tersebut bukanlah pelaku yang ada di dalam
video tersebut. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya Subdit Jatanras Ditreskrimum yang diberi
wewenang telah menangkap pria yang mengancam memenggal kepala Jokowi. Pelaku berinisial
HS ditangkap di rumahnya, perumahan Metro Parung, Kabupaten Bogor.
Link Counter:
https://twitter.com/penguasahati/status/1127124971459792896?s=19
https://www.grid.id/read/041724308/ekspresi-panik-pemuda-pengancam-pemenggal-kepalajokowi-saat-polisi-datangi-rumahnya-hs-saya-mengakui-salah
https://wow.tribunnews.com/2019/05/12/breaking-news-pria-yang-ancam-penggal-kepala-jokowiditangkap
http://manado.tribunnews.com/2019/05/12/ancam-penggal-kepala-presiden-jokowi-pria-iniakhirnya-ditangkap-pihak-kepolisian?page=2
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10. Arti NO 571 Pada Seragam Tentara Turki

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial yang mengungunggah sebuah foto 3 orang tentara
sedang duduk yang diklaim bahwa mereka adalah tentara Turki. pada seragam bagian lengan
tentara tersebut ada angka 571 yang memiliki arti bahwa itu adalah tahun lahirnya Nabi
Muhammad SAW.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya adalah foto tersebut berasal dari serial "Söz" (―Promise‖),
dan pada kehidupan nyatanya tidak ada Komando Operasi Spesial (Special Forces Command)
tentara Turki yang menggunakan atribut tersebut.
Link Counter:
https://www.imdb.com/title/tt6942048/mediaviewer/rm2896714752
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Forces_Command_(Turkey)
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2017/03/turkey-tv-series-can-create-newreality.html
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Disinformasi

11. Kecurangan Pemilu 2019 di Bekasi, Kotak Suara Pilpres Tidak
Terkunci

Penjelasan:
Sebuah video beredar luas di berbagai platform media sosial yang memperlihatkan sekelompok
orang tengah sidak gudang KPU. Dijelaskan hal kejadian tersebut terjadi di KPU (Komisi
Pemilihan Umum) Bekasi. Sekelompok orang yang terlihat dalam video tersebut menuding telah
terjadi kecurangan yang ditandai dengan pemindahan surat suara dari tempat rekapitulasi suara
di Gedung Balai Rakyat, Bekasi Selatan, ke gudang KPU di Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi.
Selain itu ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tergembok.
Faktanya, menurut Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, pemindahan kotak suara tidak
menyalahi aturan karena proses penghitungan suara sudah selesai dan berita acara sudah
diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini saksi peserta dan pengawas
pemilu. Nurul mengatakan pemindahan kotak suara sesuai dengan jadwal.
Terkait ditemukannya sejumlah kotak suara yang tidak tergembok, Nurul menjelaskan semua
kotak surat suara sudah digembok dan beberapa gembok terlepas saat proses pemindahan. Hal
senada dibenarkan pula oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4527269/penjelasan-kpu-bekasi-dan-polisi-soal-relawan-sidak-gudangkotak-suara
https://news.detik.com/berita/d-4527231/viral-relawan-bpn-sidak-gudang-kpu-bekasi-ini-penjelasanbawaslu
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Disinformasi

12. Dimatiin Buat Nutupin Fakta

Penjelasan:
Beredar di media sosial melalui akun Aline Yoana Tan dengan narasi ―Husni Kamil Manik Aja
Dimatiin Buat Nutupin. Fakta...Apalagi Cuma Sekelas Petugas KPPS. Nyawanya Murah
Meriah... Demokrasi Genosida !!!‖
Faktanya menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kematian Husni Kamil Manik disebabkan oleh
penyakit yang telah diderita. Ia sakit, ada infeksi pencernaan dan kebetulan pada waktu itu gula
darahnya sedang naik sehingga mengalami infeksi sistemik langsung menjalar ke aliran darah,
organ vital dan paru-paru. Sehingga beberapa pembuluh darahnya pecah.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160711145656-20-144115/komisioner-kpu-mintahentikan-spekulasi-kematian-husni-kamil
https://turnbackhoax.id/2019/05/12/salah-dimatiin-buat-nutupin-fakta/

199

Laporan Isu Hoaks 14 Mei 2019

Hoaks

1. 19 Minuman Mengandung Aspartame yang Bisa Menyebabkan
Diabetes dan Mematikan Sumsum Tulang Belakang

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial terkait pesan yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter
Indonesia (IDI), 19 minuman mengandung aspartame yang bisa menyebabkan diabetes dan
mematikan sumsum tulang belakang.
Faktanya informasi yang beredar ini adalah berita lama yang kembali diangkat. Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) tidak merasa mengeluarkan pesan tersebut. Pihak Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) juga menegaskan aspartam aman. Asalkan sesuai ambang
batas konsumsi yakni 600 mg/kg produk.
Link Counter :
https://doktersehat.com/benarkah-aspartame-penyebab-kanker-pengerasan-otak-atausumsum-tulang/?fbclid=IwAR1_Uwg-w2HsWLM_UimmYfPfaCtyrVGbl06xZnZBHrWN3jAmKUz0flfXRM
https://nasional.tempo.co/read/314517/hati-hati-pesan-hoax-soal-bahayaaspartam/full&view=ok
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1325357/idi-tak-pernah-keluarkan-peringatanbahaya-aspartam
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2. 22 Mei Ulang Tahun PKI

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah video yang mengatakan atau memprovokasi TNIPolri. Dalam video tersebut juga menjelaskan bahwa tanggal 22 Mei Merupakan hari Ulang
Tahun PKI.
setelah ditelusuri apa yang dikatakan dalam video tersebut tidak benar atau Hoaks.
Sampai dengan saat ini polisi telah membekuk dan menetapkannya sebagai tersangka
karena menyebarkan informasi yang salah atau Hoaks sesuai dengan uu yang berlaku.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4548163/video-provokasi-dosen-di-cirebon-soalulang-tahun-pki-berujung-bui
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3. Siaran Kecurangan Pilpres TV Al Jazeera

Penjelasan :
Beredar video berjudul "Siaran Kecurangan Pilpres TV Al Jazeera" di media sosial
Faktanya Kepala Biro Jakarta Al Jazeera Media Network, Sohaib Jassim menyanggah dan
menyesalkan beredarnya video tersebut karena tayangan tersebut sudah diedit dan diberi
caption di luar konteks berita.
Link Counter :
https://m.suara.com/pressrelease/2019/05/13/231529/al-jazeera-media-network-klarifikasisiaran-tv-kecurangan-pilpres?utm_source=babe&utm_medium=feed
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/05/13/164746/penjelasan-al-jazeerasoal-video-siaran-kecurangan-pilpres.html
https://kabar24.bisnis.com/read/20190514/15/922157/tayangannya-dijadikan-bahan-hoaks-aljazeera-pertimbangkan-jalur-hukum
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Hoaks

4. Mobil Kecil 25 Juta

Penjelasan :
Beredar di dunia maya, sebuah mobil kecil mirip Smart Fortwo dijual dengan bandrol
murah. Dengan alih-alih dari Cina, mobil bermesin 1.000 cc ini dijual cukup murah Rp 25 juta.
Faktanya mobil kecil tersebut adalah mobil listrik Smart Fot Two produk Daimler Jerman.
Harga jual resmi kisaran 345 juta
Link Counter :
https://www.liputan6.com/otomotif/read/3537182/mobil-kecil-rp-25-juta-wuling-saja-jual-rp-94juta-di-cina
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5. Mahfud MD Keturunan Aryo Among Koro (Tentara KNIL)

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan informasi mengenai Mahfud MD adalah
keturunan dari seorang Tentara KNIL (Belanda Hitam) yang bernama Aryo Among Koro. Diketahui
bahwa Aryo Among Koro disebut sebagai penghianat negara pada masa jajahan Belanda.
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Firmansyah Ali yang juga masih keponakan dari Mahfud
MD. Beliau menegaskan bahwa Mahfud MD sama sekali tidak ada darah Bangkalan, Mahfud MD total
orang pamekasan yang numpang lahir di Sampang, selain itu Ayah dan Ibu dari beliau adalah orang
biasa yang tidak ada hubungannya dengan Tentara Belanda atau Ningrat Bangkalan. Jadi, dapat
dipastikan Aryo Among Koro bukan nenek moyang Mahfud MD.

Link Counter :
https://beritalima.com/keluarga-prof-mahfud-md-bantah-berita-viral-keturunan-aryo-omongkoro/?fbclid=IwAR2-qtY9gYLgJRaMIblGgif3cYHk9G8oASwP3uQ5BJ-MnhJogNwVLCnrCIc
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahfud_MD?fbclid=IwAR3UtjJcpVoa8TGaIgQTaCOEIfrsWhQO4Ye4m81Hf
bov4h8Qn7bRGNxf26c

204
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6. Mayat Perempuan Telanjang di Underpass Cawang

Penjelasan :
telah tersebar sebuah video dan narasi yang mengatakan bahwa agar lebih berhati-hati
saat naik grab, gojek, taxi online dan lainnya, karena telah terjadi cewe yang diperkosa dan
dibunuh kemudian dibuang di underpass Cawang.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Video yang tersebar di media sosial bukanlah video mayat
perempuan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Kanit Reskrim Polsek Kuta, Iptu I Putu
Ika Prabawa dikonfirmasi menyampaikan bahwa video sosok mayat wanita setengah
telanjang itu adalah hoaks. Korban sesungguhnya adalah laki-laki, bukan perempuan seperti
yang beredar di medsos. pria setengah telanjang ditemukan bersimbah darah di Underpass
Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali. Mayat pria tersebut diduga korban tabrak lari. kata
Kapolresta Denpasar Kombes Ruddi Setiawan.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4542642/mayat-pria-ditemukan-di-underpass-ngurah-rai-bali
http://bali.tribunnews.com/2019/05/09/terkait-video-viral-penemuan-mayat-di-underpassngurah-rai-polisi-nyatakan-itu-korban-kecelakaan
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7. Bom di Pintu Masuk Mall Panakukang

Penjelasan :
media sosial kembali dihebohkan dengan isu bom di Mall Penakkungkang, Sulawesi
Selatan.
Faktanya Kejadian tersebut bermula ketika ada keributan antara ojek online dengan bentor
di sekitar mall. Kemudian terdengar suara seseorang yang berteriak bom, teriakan itulah yang
membuat pengunjung Mall Panakkukang berhamburan keluar dari gedung.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4547838/ada-hoax-bom-di-mal-panakkukang-pengunjungberhamburan?fbclid=IwAR1NGXk0VGCOWOzZu31QtOq0cH8Qjq8uGu8EGOKoGUeFe1drLxt3zzlSBI
https://news.detik.com/berita/d-4547871/isu-bom-di-mall-makassar-hoax-ini-kejadiansebenarnya?fbclid=IwAR1uzypvG3UGydUTAmTlIAmMNKdpqnL1GJfgoSbQ6bWNtgTzo5z_gUTQsY
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8. Postingan Pesan Gus Dur Dalam Mendidik Anak

Penjelasan :
Beredar ramai di media sosial sebuah postingan berjudul "Pesan Gus Dur Dalam Mendidik
Anak". Postingan tersebut menghebohkan jagat maya, namun ada beberapa warganet yang
meragukan kebenaran isi dari postingan tersebut.
Putri sulung presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid
memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. Menurutnya, beberapa poin sangat
berlawanan dengan apa yang diajarkan Gus Dur kepada keluarganya. 'Gus Dur mendorong
istri & anak - anak perempuannya untuk aktif di luar, bukan tidak boleh ke luar rumah", kata
Alissa Wahid.
Link Counter :
https://wow.tribunnews.com/2018/06/06/alissa-wahid-tanggapi-pertanyaan-soal-ajaran-gusdur-dalam-mendidik-anak-beberapa-poin-berlawanan
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9. Surat Sahabat Luar Negeri

Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang menyebutkan bahwa pemerintah merestui Menteri Agama
dan mendapat jaminan keamanan oleh kepolisian yang diinstruksikan langsung oleh kapolri
tito karnavian untuk melegalkan Syiah. Pesan tersebut juga dilengkapi video wawancara
Lativi dengan Ribka Tjiptaning Proletariyati.
Dalam pesan tersebut juga menyebutkan bahwa saat ini ada 15 juta kader PKI di
Indonesia yang siap menghancurkan Islam.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki
mengatakan bahwa Menteri agama tidak pernah melegalkan Syiah.
Isu soal Menteri Agama melegalkan Syiah itu memang sudah lama dihembuskan oleh
orang-orang tidak bertanggung jawab.
Mengenai asal klaim ―15 juta‖ kader PKI di Indonesia yang siap menghancurkan Islam,
klaim tersebut adalah hasil suntingan yang memotong hanya di pernyataan Ribka Ciptaning
yang menjawab pertanyaan ―Berapa jumlah orang senasib seperti dengan anda begini, dan
sebetulnya bukan terlibat anggotanya tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman
dan sebagainya‖ dari host wawancara tersebut. Konteksnya dibelokkan dari ―Perkiraan jumlah
nasib keturunan dan keluarga‖ menjadi ―Jumlah tersebut adalah jumlah yang siap bangkit‖.
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2018/02/25/hoax-surat-sahabat-luar-negri/
https://fajar.co.id/2018/02/16/menteri-agama-diserang-hoax-dengan-pesan-berantai/
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10. Benarkah Polri Melarang Pihak Rumah Sakit Melakukan Autopsi
Terhadap Jasad Petugas KPPS?

Penjelasan :
Beredar informasi melalui akun Akmal bahwa Polri melarang pihak rumah sakit melakukan tindakan
autopsi terhadap jasad petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Larangan yang
sama,juga berlaku untuk jasad para saksi dan pengawas.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Karo Penmas Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Polri
bekerja sesuai fakta hukum. Kalau nggak ada fakta hukumnya, dari pihak keluarga juga tidak ada
merasakan adanya hal-hal yang mencurigakan, kejanggalan, apa yang mau diautopsi.

Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/279/fakta-atau-hoaks-benarkah-polri-melarang-pihak-rumahsakit-melakukan-autopsi-terhadap-jasad-petugas-kpps
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11. Buka Puasa Terpanjang Ada di Hanover, Jerman

Penjelasan :
Beredar foto di media sosial terkait dengan acara buka puasa terpanjang di Hanover
Jerman.
Faktanya foto tersebut memang benar terjadi acara buka puasa terpanjang, namun
lokasinya bukan di Hanover Jerman melainkan di Alexandria, Mesir pada tanggal 27 Juni
2015.
Link Counter :
https://en.dailypakistan.com.pk/viral/egypt-sets-new-record-for-longest-ramazan-iftar-table564/
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Disinformasi

12. Seorang Perempuan Disiram Air Panas Oleh FPI

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook mengunggah foto yang memperlihatkan seorang perempuan
dengan kulit wajah kecoklatan dan lebam di sekitar mata. Berdasarkan narasi unggahan
dijelaskan bahwa perempuan tersebut telah disiram oleh anggota FPI dengan air panas.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Pengunggah sengaja membagikan foto yang
sudah beredar sebelumnya di Facebook dan menambahkan narasi yang tidak ada kaitannya
dengan konteks asli dari foto yang dibagikan. Pada foto asli dijelaskan bahwa seorang
perempuan mengalami alergi akibat obat yang dikonsumsinya sehingga menyebabkan kulit
melepuh dan lebam di sekitar mata.
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/05/13/152756/cek-fakta-pedagang-buka-siang-haridisiram-air-panas-oleh-fpi-benarkah
https://turnbackhoax.id/2019/05/12/salah-ibu2-pedagang-di-siram-air-panas-oleh-fpi/
https://twitter.com/zarazettirazr/status/1126387464455593985
https://www.facebook.com/domanisca.sky/posts/122944712228906
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13. Membumikan Bikini di Tempat Umum dengan Selfie

Penjelasan :
Beredar sebuah foto bapak Jokowi saat lagi ngevlog di pantai bali yang diklaim bahwa saat
ngevlog jokowi membumikan bikini di tempat umum dengan selfie. terdapat perkataan Jokowi
dalam videonya yaitu "For woman, just use bra & panties is OK OK aja dan bisa selfie with Mr
President.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya dalam video vlog pak Jokowi tidak ada kata-kata
"For woman, just use bra & panties is OK OK aja dan bisa selfie with Mr President" seperti
yang dimaksud dalam postingan tersebut. Ini soal perspektif dan framing, satu gambar bisa
diartikan banyak, tergantung narasi yang digunakan. Ada yang mengambil gambar ketika Pak
Jokowi nge-vlog, fotonya beredar, tinggal ditambah narasi sesuai keinginan. Di Bali, dan di
daerah wisata lainnya misalnya di Gili-gili (Pulau-pulau) di Lombok, pakaian yang seperti itu
sudah biasa. Sekali lagi, ini soal perspektif, frame, dan narasi.
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=GgamzCCLoD4&fbclid=IwAR3qOEwap0Axn1fg3CkYL3Wl
SJtwg3T3GBPZipp3YRTTMcj38D6ZRjd1TtU
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14. 4 Anak Sekarat Sekarat Setelah Minum Es Teh di Sekitar
Monas

Penjelasan :
Beredar video dan pesan berantai di Whatsapp yang berisi informasi mengenai 4 orang
anak sekarat setelah minum es teh manis di sekitar monas.
Faktanya 4 pemuda tersebut kejang-kejang setelah meminum kopi yang dicampur dengan
3 butir pil excimer, dan kejadian tersebut terjadi di Tangerang Selatan. Diketahui bahwa
keempat pemuda tersebut kerap membeli pil tersebut di lapak obat.
Link Counter :
http://jakarta.tribunnews.com/2019/04/22/polisi-periksa-empat-pemuda-yang-kejang-kejangdi-pinggir-jalan-alam-sutera
https://news.detik.com/berita/d-4521595/4-pria-tangsel-keracunan-campur-kopi-excimerpengedar-diburu-polisi
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15. Impor Guru

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang dinarasikan bahwa Indonesia terlalu banyak
mengimpor, sampai Guru pun akan diimpor juga. Hal tersebut dipicu dari informasi dari Mendikbud
yang akan mendatangkan Guru asing untuk latih Guru lokal.
Faktanya, narasi dalam postingan tersebut adalah keliru. Maksud Mendikbud mendatangkan Guru
Asing adalah untuk membantu Guru lokal untuk meningkatkan kemahiran Guru Indonesia dan lebih
tepatnya rencana Pemerintah adalah mengundang, bukan mengimpor Guru atau Instruktur asing untuk
melakukan program Training of Trainers kepada Guru Indonesia.

Link Counter :
https://tirto.id/rencana-impor-guru-asing-mendikbud-guru-asing-latih-guru-lokaldACE?fbclid=IwAR1MxaetWAmgrj2_yypilrMkxB3eDXbQM4k7oNEPBK253LvgWgdqlQNNFXU
https://cnnindonesia.com/nasional/20190510074624-20-393596/menko-puan-maharani-ingin-undangguru-dari-luar-negeri?fbclid=IwAR1f2u_qJ0dpFLKH8q_GhG23lXk7yvBE0n4-RDuofq2JOQALt4_n7aF0CU
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/891394351193101/
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16. Video Anak Kapolri Bergaya Hidup Glamor

Penjelasan :
Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita cantik dengan gaya glamor. Disebutkan
wanita cantik itu adalah anak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tito Karnavian. Dalam
video, wanita bergaya hidup mewah itu memperlihatkan beberapa moment mulai saat turun dari jet
pribadi, menginap di Hotel Ritz Paris hingga menyewa salah satu mobil termahal Rolls Royce.
Faktanya wanita hedon yang ada di dalam video itu bukan anak Tito Karnavian, melainkan Malisa
Caroline. Lisa Caroline merupakan model sekaligus brand ambassador Quality Technic. Tito sendiri
diketahui memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Tri Suswati. Salah satunya adalah Laviyah
Augusta (21). Penampilan Laviyah Augusta dan Lisa Caroline jauh berbeda. Laviyah terlihat biasabiasa saja, sedangkan Lisa Caroline tampak glamor dan hedon seperti Syahrini. Istri Tito Karnavian,
pernah menyebut bahwa ketiga anaknya sekolah di Singapura. Mereka tidak tidak neko-neko. Apalagi
soal uang, mereka tak biasa memegang dalam jumlah banyak.

Link Counter :
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/05/11/anak-tito-karnavian-korban-hoax-hedon-miripsyahrini/
https://pojoksatu.id/seleb/2019/05/11/disangka-anak-tito-karnavian-gaya-hidup-lisa-caroline-saingisyahrini/
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17. Satreskrim Polres Tanah Bumbu Berhasil Meringkus Pelaku
Yang Diduga Penculikan Anak

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan dimedia sosial facebook yang memberikan informasi bahwa
Satreskrim Polres Tanah Bumbu berhasil meringkus yang diduga sebagai pelaku penculikan anak dan
penjualan organ tubuh manusia di Hotel Fortuna Batulicin.
Faktanya, menanggapi informasi tersebut Kapolres Tanah Bumbu AKBP Kus Subiantoro, SIK
melalui Kasat Reskrim AKP Alfian Tri Permadi menjelaskan bahwa video tersebut merupakan video
penangkapan daftar pencarian orang (DPO) kasus narkoba bukan kasus penculikan anak. Selain itu
Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu juga memberikan klarifikasi bahwa video penangkapan tersebut
dilakukan bukan dari Satreskrim melainkan dari Satresnarkoba Tanah Bumbu.

Link Counter :
http://kabarbanua.com/2019/02/02/kasat-reskrim-itu-video-hoaxitu-video-dpo-penangkapankasus-narkoba-bukan-penculikan-anak/
https://tribratanewstanbu.kalsel.polri.go.id/2019/02/02/satresnarkoba-polres-tanbu-klarifikasiberita-hoax-yang-viral/
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18. Seorang Ibu Meninggal Akibat Terperosok di Setu Babakan
Jagakarsa - Jakarta Selatan

Penjelasan :
Beredar isu tewasnya seorang perempuan di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, akibat
selfie di pinggir setu dan tenggelam.
Informasi yang beredar adalah setelah diangkat ibu tersebut linglung lalu dibawa kerumah sakit dan
meninggal.
Pihak kepolisian memastikan bahwa isu tersebut adalah berita bohong. Menurut penuturan Kanit
Reskrim Polsek Jagakarsa Iptu Sofyan, memang ada kejadian perempuan yang terperosok di Setu
Babakan, tapi korban tidak meninggal. Sofyan menambahkan terkait diangkat dengan alat berat, hal
tersebut dilakukan untuk memudahkan proses penyelamatan dan supaya tidak semua harus masuk
dan terkena lumpur.

Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/07/02/pb842m349-isutewasnya-perempuan-di-setu-babakan-polisi-itu-hoax
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1. Aplikasi Program War Room TKN, Bisa Mengubah Data

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang menuduh Tsamara Amany, yang menyebutkan Program
aplikasi War Room TKN bisa dengan mudah mengubah data.
Faktanya setelah ditelusuri, Tsamara melalui akun Twitter @TsamaraDKI "saya selalu salut
dengan dengan narasi hoax yang mereka ciptakan. Kadang bagus juga untuk menghibur di pagi hari
setelah sahur. Input data C1 ke database real count TKN dianggap otak-atik situng KPU".

Link Counter :
https://www.suara.com/news/2019/05/14/105415/disebut-curang-di-video-viral-tsamara-tertawa-salutpada-narasi-hoaksnya
https://twitter.com/TsamaraDKI/status/1128058541837709312
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2. Mahasiswa Trisakti Bergerak (Malam gelora Trisakti)

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial berupa sebuah video yang dinarasikan sebagai acara
Malam Gelora Trisakti. Dinarasikan bahwa kegiatan pada malam itu adalah aksi mahasiswa Trisakti
menolak kecurangan dan terdapat pernyataan sumpah yang berisi "berbahasa satu, bahasa tanpa
kebohongan" dan ada beberapa narasi pada postingan lainnya terkait video ini yang mengatakan
bahwa "Sudah Saatnya Kalian Bergerak Serentak Wahai Generasi Muda Penerus Bangsa" dan
"Mahasiswa Trisakti Bergerak".
Setelah ditelusuri, informasi mengenai narasi yang disampaikan dalam postingan tersebut adalah
tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Presiden BEM Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah. Beliau
menjelaskan bahwa kegiatan mahasiswa di video tersebut adalah bagian dari 'Malam Gelora'. Kegiatan
itu bertujuan untuk mendoakan korban Tragedi Trisakti. Selain itu beliau juga menegaskan bahwa
kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dan aksi tersebut
digelar setiap tahun dan tidak ada unsur politis.

Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4546429/trisakti-tepis-isu-politis-malamgelora?single=1&fbclid=IwAR01J7qMg96AkbMDCrK6QhuazFKUKc01vG90fIAYG_9PTemh6X01GZGV
c6M
https://news.detik.com/berita/d-4546000/viral-video-mahasiswa-trisakti-bergerak-ini-fakta-dibaliknya?fbclid=IwAR1fYUX2WdLQAEgrEvAHJsF96c1d6WpWEdpTuqPH0zxIP6H6ts67aUHkeHU
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3. Seorang Pria Tewas Dimakan Buaya Di Pangandaran

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media sosial dan pesan berantai yang menyajikan mengenai
rekaman seekor buaya yang diduga memangsa seorang manusia di Pelabuhan Babakan,
Pangandaran.
Faktanya video tersebut bukan terjadi di Pangandaran, melainkan di Desa Kinapani, Kecamatan
Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 April 2019. Hal tersebut sempat
membuat gempar warga Pangandaran karena menyebar melalui pesan berantai.

Link Counter :
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/05/14/warga-heboh-ada-buaya-makan-manusiaternyata-bukan-di-pangandaran?fbclid=IwAR1vbaxLXMTycO5xOKT7aXCANHQFDU-2n_-jdWBpQELSlRsyZbfT_qa6K8
https://regional.kompas.com/read/2019/04/13/10310231/seorang-pria-di-buton-tewas-diterkam-buayasaat-memeriksa-pipa-airdalam?fbclid=IwAR1xKHanC0yqKrbll2pMXXJlz9UpZcEPBkoBp_PHBTCyCtgHOrmj-Mkt2uc
https://www.youtube.com/watch?v=_dipNsIrxhA
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4. Hendropriyono Sakit dan Dilarikan ke Singapura

Penjelasan :
Belakangan ini beredar kabar mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Makhmud
Hendropriyono sakit dan kini sedang dirawat di salah satu Rumah Sakit di Singapura. Bahkan dalam
beberapa unggahan dikabarkan jika mantan kepala BIN tersebut meninggal dunia karena sakit yang
dideritanya.
Setelah ditelusuri ditemukan fakta bahwa, isu Hendropriyono sakit dan dilarikan ke Singapura
merupakan isu lama yang diangkat kembali pasca beliau memberikan peringatan kepada kelompok
tertentu untuk tidak memprovokasi revolusi hingga membuat masyarakat turun ke jalan (7 Mei 2019).
Pada tahun 2014 lalu Hendropriyono benar pernah jatuh sakit karena mengalami pembengkakan di
sekitar tulang belakangnya sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.
Namun kini beberapa foto lama yang memperlihatkan mantan kepala BIN ini terbaring di rumah sakit
kembali beredar luas di media sosial dengan beragam narasi untuk menggiring opini netizen.

Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/608530/bengkak-habis-operasi-hendropriyono-membaik
http://realitassnews.blogspot.com/2014/09/tm2000-jitu-hendropriyono-dirawat-di.html
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5. Wanita Membutuhkan Tidur Lebih Lama Dibanding Pria

Penjelasan :
Beredar sebuah artikel yang menyatakan "wanita membutuhkan tidur lebih lama
dibanding pria".
Klaim bahwa wanita membutuhkan tidur lebih lama daripada pria karena otak wanita lebih
kompleks tidak berdasarkan uji ilmiah. Klaim ini pada dasarnya berasal dari kepercayaan
bahwa wanita memiliki multitasking lebih superior dibanding pria, namun klaim ini juga tidak
terbukti dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/women-need-more-sleep-than-men-because-their-brainswork-harder/
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6. Real Count KPU Kalbar Angkanya Menang 01 Tapi
Diagramnya Menang 02 (TV One)

Penjelasan :
Tengah viral beredarnya gambar hasil perhitungan real count KPU yang ditayangkan di
TV One menampilkan ketidak selarasan antara jumlah persentase dengan diagram. Dimana
paslon 01 mendapat 57,50% dan paslon 02 mendapat 42,50 %, namun pada gambar
diagramnya justru warna biru (paslon 02) lebih besar daripada warna kuning (paslon 01).
Tayangan ini kemudian banyak unduh oleh akun media sosial dan dinarasikan sebagai
bentuk ketidak konsistenan situng KPU yang mengindikasi adanya kecurangan.
Setelah dilakukan penelusuran pada situs hitung resmi KPU, didapati bahwa tidak
ditemukan ketidakselarasan antara jumlah persentase suara dengan gambar diagram
sebagaimana yang terdapat pada tayangan TV one. Sebagaimana yang diketahui bahwa
informasi valid dan resmi hasil hitung dapat dilihat langsung pada situs KPU
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/. Diduga kuat terjadi kesalahan oleh tim TV
one dikarenakan tampilan yang ditampilkan oleh TV One tidak sama sebagaimana tampilan
pada situs resmi KPU. Adapun dalam data progres terupdate pada 15 Mei pukul 08:15 paslon
01 berada pada 57,58 % dan paslon 02 42,42%.
Link Counter :
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/
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7. Permohonan Revisi PP No 35 & 36 Tahun 2019 Karena
Penguasa Marah Tidak Dapat Suara Dari PNS

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa foto surat permohonan revisi PP no 35 & 36
tahun 2019 hal tersebut disebabkan karena penguasa yang marah karena tidak dapat suara
dari PNS.
Faktanya hal tersebut tidak benar dilansir dari cbncindonesia.com telah diklarifikasi oleh
kepala pusat penerangan (Kapuspen) beliau menyebutkan, adapun penyebabnya adalah
salah satu pasal dalam aturan nomor 36 itu menyebut bahwa mekanisme pencairan THR bagi
PNS di tingkat pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) harus didasarkan pada aturan setingkat peraturan daerah atau perda
sehingga diperlukan revisi sehingga THR dan gaji 13 bisa segera diberikan.
Link Counter :
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190514134922-4-72370/pns-daerah-cemas-aturanpencairan-thr-gaji-ke-13-direvisi
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8. Pesan Berantai Warga Tanjung Priok Serang Matraman

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp terkait himbauan bagi warga
Matraman Jakarta Timur agar tidak keluar rumah dan mewaspadai aksi balas dendam yang
akan dilakukan warga Jakarta Utara, pasca peristiwa pembacokan yang menewaskan warga
Priok di taman genjing.
Faktanya menurut Kapolsek Matraman Kompol Warsito menyatakan, tidak ada tawuran
sebagaimana yang dinarasikan dalam pesan yang beredar luas lewat WhatsApp tersebut.
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/13/20185281/hoaks-pesan-whatsapp-tentangpenyerangan-warga-kematraman?fbclid=IwAR3ZhR6q88XUP_BhYb9xpih3PRU3kUPJtbE0xzS5VWz45vjPcIUCbcqJr
eE
https://news.detik.com/berita/d-4546206/tangkis-isu-penyerangan-di-matraman-malam-inipolisi-patroligabungan?fbclid=IwAR1_DB8f1sgsta5YN0tOhH4O8wUCgOLSj25q2djjtW6_AbaBVLhwAzOm
0c8
https://www.liputan6.com/news/read/3964051/polisi-tegaskan-pesan-berantai-warga-tanjungpriok-serang-matramanhoaks?fbclid=IwAR0Z0IEVIZ00o15YcacU2RG4i3v2cDu1aZuNqOqhTjq7q27H218WULsj7LU
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9. Detik.com: Klaim 80 Juta Suara, Relawan 01 Selfie Cantik Tak
Sengaja Terlihat Hanya 10 Juta

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari situs Detik.com yang memuat berita berjudul ―Klaim
80 Juta Suara, Relawan 01 Selfie Cantik Tak Sengaja Terlihat Hanya 10 Juta‖. Artikel ini
diposting pada hari Kamis 09 Mei 2019, pukul 03.21 WIB.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya artikel berjudul tersebut tersebut di
Detik.com. Adapun berita pada hari Kamis, 09 Mei 2019 pukul 03.21 WIB merupakan berita
berjudul ―Christian, Caleg Termuda yang Lolos ke DPRD Kota Bandung‖. Artikel ini kemudian
di-screenshot dan dimodifikasi pada bagian judul dan gambar berita yang ditambahkan
dengan judul dan gambar berbeda agar tampak seperti berasal dari situs berita asli.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4541876/christian-caleg-termuda-yang-lolos-kedprd-kota-bandung
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10. Pemerintah Jepang Memutuskan Untuk Membuang Semua Oven
Microwave

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang
semua oven microwave di negara itu sebelum akhir tahun ini, dimana semua warga negara
yang tidak mematuhi ini diancam dengan hukuman penjara. Alasannya adalah temuan dari
Universitas Hiroshima mengenai makanan yang dipanaskan pada oven microwave yang
memiliki getaran dan radiasi yang sangat tidak sehat.
Berdasarkan penelusuran, informasi ini berasal dari situs satire asal Rusia Panorama.pub
yang berjudul ―Япония окончательно откажется от СВЧ-печей к 2020 году‖ atau ―Japan
finally abandons microwave ovens by 2020‖. Namun pada berita tersebut telah disertakan
catatan bahwa informasi dari website tersebut adalah parodi dan bukan merupakan berita
sebenarnya. Informasi tentang Jepang yang akan membuang oven microwave ini kemudian
disebarkan melalui media sosial tanpa mencantumkan peringatan informasi parodi seperti
yang tertera pada situs parodi asal Rusia tersebut.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/japan-ban-microwave-ovens/
http://archive.fo/HLSA1
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11. Kapal Tenggelam di Gilimanuk

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan rekaman video amatir di media sosial tentang kapal
tenggelam di Selat Bali.Postingan video tersebut dengan narasi menurut informasi kejadian
pagi tadi 07 Januari 2019 di Gilimanuk, kapal menuju Bali.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran Kabag Ops Polres Jembrana Kompol Didik
Wiratmoko memastikan bahwa postingan rekaman video tersebut yang kejadiannya di
sebutkan di Gilimanuk adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya telah meminta anggotanya
untuk melakukan pengecekan ke Gilimanuk. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata
kejadian tersebut tidak pernah terjadi di Selat Bali atau wilayah Gilimanuk. Didik juga
menjelaskan bahwa rekaman video kapal tenggelam tersebut diduga terjadi di Kepulauan
Selayar, Sulawesi Selatan, Kejadiannya satu tahun yang lalu.
Link Counter :
https://kumparan.com/kanalbali/jadi-viral-kabar-kapal-tenggelam-di-gilimanuk-cuma-hoax1547018532384484966
https://www.facebook.com/humaspolresjbr/photos/a.343953802774665/538775186625858/?t
ype=3&theater
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1. Erdogan Mengumumkan Bahwa yang Menikahi Wanita Syria Akan
Dihadiahi Apartemen

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook sebuah informasi yang mencatut
nama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, postingan tersebut berisi foto pernikahan
massal yang diiringi narasi terjadi gelombang nikah massal di Turki akibat pengumuman
Erdogan bahwa yang menikahi wanita Syria akan dihadiahi flat/apartemen, untuk menjaga
kehormatan wanita wanita muslimah.
Setelah ditelusuri gambar tersebut tidak benar dan tidak terjadi di Turki seperti yang
diinformasikan, faktanya foto tersebut merupakan foto pernikahan massal yang diadakan di
Gaza, Palestina dengan dibiayai Uni Emirat Arab (UEA) sekitar tahun lalu. Dikutip dari
halaman Maan News Gaza, Senin (14/12/2015), foto pernikahan tersebut diadakan di sebuah
yayasan dan diselenggarakan untuk 400 pasangan di Chalets Resor Barat, Kota Gaza
dengan sumber dana seluruhnya dari Uni Emirat Arab (UEA).
Link Counter:
https://pojoksatu.id/news/internasional/2015/12/14/foto-nikah-massal-bonus-apartemen-diturki-hoax/
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2. Raja Salman Cium Bendera Amerika

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi di media sosial yang mengunggah sebuah foto raja
salman yang sedang mencium bendera amerika dan dibawah foto tersebut terdapat tulisan
"Yang anti Pak Jokowi, anti Ansor Banser, itulah antek Israel musuh Islam sebenarnya".
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya isu tersebut tidak benar adanya, foto tersebut
merupakan foto yang sudah diedit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat
raja salman seolah-olah sedang mencium kain bercorak bendera Amerika Serikat.
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/28/07/2017/raja-salman-cium-bendera-editan/
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3. Berantai Pembacokan Ojek Online di BSD

Penjelasan :
Belakangan viral beredar pesan berantai yang menyebutkan terjadi pembacokan di
wilayah BSD dan 8 orang pengemudi ojek online menjadi korban.
Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Alexander Yurik menyatakan pesan berantai
yang menyebut pembacokan yang menyasar pengemudi ojek online di BSD adalah hoax.
Alex juga menegaskan keamanan di Tangerang Selatan dijamin oleh Team Vipers yang akan
setiap hari, selama Bulan Suci Ramadhan di malam sampai pagi hari, melakukan Patroli
Gabungan Represif.
Link Counter:
https://metro.tempo.co/read/1205604/viral-pesan-berantai-pembacokan-ojek-online-di-bsdpolisi-hoax/full&view=ok
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4. Surat Pengumuman LP5N Kepada Peserta Yang Lolos Jadi
Pegawai Negara

Penjelasan :
Beredar sebuah surat yang mengatasnamakan dari LP5N(Lembaga Pusat Pengendali
Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara) yang dapat meloloskan peserta dalam
rekrutmen menjadi pegawai Negara.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com,Kepala Biro
Hukum,Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir mengatakan bahwa surat
yang mengatasnamakan LP5N tersebut dipastikan palsu atau bohong.Beliau menjelaskan
bahwa tidak ada lembaga yang bernama LP5N. Jika ada yang mengatasnamakan sebagai
pegawai LP5N sudah pasti itu oknum yang mempunyai tujuan tertentu.Beliau juga
menjelaskan bahwa beberapa masyarakat telah melakukan konfirmasi langsung ke pihak
kemenpan RB karena menerima surat tersebut. Dan masyarakat diminta waspada terhadap
informasi yang menyangkut rekrutmen Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai
pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu,Kementerian PANRB melalui
akun twitternya yang sudah terverifikasi menegaskan bahwa surat yang beredar di
masyarakat yang mengatasnamakan LP5N adalah penipuan.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/03180041/-hoaks-surat-pengumuman-lp5nkepada-peserta-yang-lolos-jadi-pegawainegara?page=all&fbclid=IwAR1QSvWmL46heUtEsY6DPbQDA-7yGXrnvASJ_bwObjnpdXhRRo5_WF9Lcw
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/15/14020711/hati-hati-penipuan-lembaga-lp5nbermodus-terimacpns?fbclid=IwAR3FW9KEWOAJy8Li_Z_3dAeFIy6fTqRoBOb2Z6RfxPCk7GzLsPYAkRr4gVg
https://twitter.com/kempanrb/status/1128590141277085697?fbclid=IwAR08xAyLDC7xleyWgn
-s0qoQ9jhQXKNqTk9UpJ7sONeJxyHIdeE59LIv-8U
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5. Jika dalam People Power Ada yang Tertembak Inilah
Dalangnya

Penjelasan :
Banyak beredar unggahan berupa video yang memperlihatkan polisi dan TNI yang
sedang apel dan mempersiapkan amunisi. Unggahan video tersebut disertai dengan narasi
"jika dalam aksi people power ada orang yang ditembak cacat inilah dalangnya".
Setelah ditelusuri, melalui akun facebook Polda Sumatera Utara yang telah terverifikasi,
video tersebut memang ada namun video tersebut bukan untuk persiapan menghadapi
people power seperti yang ada di dalam unggahan tersebut. video tersebut adalah video
persiapan pengamanan pemilu 2019 di Sumatera Utara, Kapolda Sumut didampingi oleh
Kapolri dan Panglima TNI.
Link Counter:
https://www.facebook.com/poldasumut.polisi/posts/2362539957361765?__tn__=-R
https://www.facebook.com/poldasumut.polisi/videos/2142011982581442/
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6. Mujahid Syahid Palestina Disholatkan Dengan Kain Kafan
Merah Putih

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial foto prosesi pemakaman yang disertai dengan narasi
"Mujahid Syahid Palestina di sholatkan dengan kain kafan Merah Putih..., Mereka memanggil
Indonesia...."
Setelah ditelusuri, foto tersebut adalah asli karena diambil dari proses pemakaman
seorang anak laki-laki berumur 15 tahun yang bernama "Mahmoud Badran" dari Bittour dekat
kota Ramallah yang merupakan korban penembakan dari tentara Israel IDF yang terjadi di
tahun 2016 silam. Namun jenazahnya diselimuti dengan bendera Palestina yang memiliki 4
warna yaitu hitam, hijau, merah, dan putih bukan bendera merah putih seperti yang tertera
pada narasi postingan, sehingga dapat dipastikan jika tulisan tersebut adalah tidak benar.
Link Counter:
https://www.presstv.com/Detail/2016/06/23/471841/Palestine-Israel-Teenager-West-BankMahmoud-Rafat-Badran
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/hoax-disinformasi-tulisan-mujahid-palestinasholat-kain-kafan-merah_putihisubere/1570212106364647/
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7. Seorang Guru Ngaji di Cisewu Diduga Cabuli Belasan Gadis
di Bawah Umur

Penjelasan :
Telah beredar kabar bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru
ngaji di Cisewu, Garut. Informasi tersebut beredar di media sosial dan berasal dari sumber
yang tidak jelas.
Faktanya, pelaku pencabulan tersebut bukanlah seorang guru ngaji, melainkan seorang
pria pengangguran yang mengaku sebagai orang pintar. Pelaku melancarkan aksi
pencabulan tersebut, dengan cara mengaku sebagai dukun yang mampu menyelesaikan
persoalan para korban.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4549995/16-gadis-garut-dicabuli-seorang-priapengangguran
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1148908-mengaku-orang-pintar-pria-di-garut-cabuli-16gadis-di-bawah-umur
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8. Megawati saja sudah mengakui Prabowo Presiden RI

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan berupa video dengan caption yang berisi megawati
berbicara memberikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung
Bapak Prabowo serta dukungan Megawati juga disampaikan kepada bapak Prabowo serta
meneruskan tugasnya menjadi Presiden Indonesia. Video tersebut diberi caption
"Alhamdulillah..Aamiin kan saudaraku..Mega saja sudah mengakui #PrabowoPresidenRI
Tonton sampai tuntas videonya"
Faktanya adalah Video yang diupload tersebut terjadi pemotongan sedemikian rupa
sehingga seakan-akan hal tersebut benar. setelah dilakukan penelusuran terkait video aslinya
video itu adalah bersumber dari KompasTV yang berisi ucapan terima kasih kepada
pendukung Paslon 01 dan kader PDIP terkait hasil Megawati masih menunggu hasil
Keputusan dari KPU.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=sKNg3N2-3XA
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9. Bus Jamaah Haji Indonesia Terbakar

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang memberikan informasi bahwa bus yang
ditumpangi jamaah haji Indonesia terbakar.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran kabid Transportasi panitia Penyelenggara
ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Subkhan Cholid mengatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar. Subkhan juga memastikan bahwa bus yang terbakar tersebut mengangkut jamaah haji
dari Turki,bukan dari Warga Negara Indonesia(WNI). Jadi,kejadian bus terbakar memang
benar adanya, namun bukan dari rombongan jamaah haji Indonesia.
Link Counter:
https://citraindonesia.com/hoax-video-bus-haji-indonesia-kebakaran/
https://www.timesindonesia.co.id/read/178257/20180728/124402/hoaks-bus-jemaah-hajiindonesia-asal-banyuwangi-terbakar/
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1. Info dari TNI-Polri Gangster dan Begal Merajalela

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp informasi yang berasal dari TNI-Polri yang berisi
maraknya aksi begal dan gangster yang sedang merekrut anggota baru dengan syarat harus
membacok acak siapapun yang mereka temui di jalan.
Faktanya Kepala Biro Penerangan Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah informasi
tersebut yang berasal dari Polri. Dedi menegaskan informasi tersebut tidak bisa diklarifikasi,
dalam pesan tersebut juga tidak disebut siapa oknum Polri yang menjadi Sumber Informasi
sehingga kebenarannya pun tidak bisa dipertanggung jawabkan. Meski demikian saat ini
Jakarta memang sedang ramai kabar mengenai Gangster yang beraksi di malam hari, salah
satunya adalah kelompok bersenjata di wilayah Cakung Jakarta Timur. Komplotan tersebut
beraksi di Jalan Raya Tambang Rengas dan aksi tersebut terekam sehingga menjadi viral di
media sosial. Namun polisi segera bertindak dengan menangkap pelaku dan menetapkan
sebagai tersangka setelah aksinya terekam. Terekam di video, bukti permulaan yang cukup,
kata Kanit Reskrim Polsek Cakung AKP Tom Sirait kepada wartawan, Senin (13/5/2019).
Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/15/16060471/hoaks-pesan-soal-perekrutandan-aksi-gangster-yang-mengatasnamakan-polri?page=2
https://news.okezone.com/read/2019/05/16/337/2056420/heboh-pesan-berantai-soalpembacokan-untuk-rekrut-gangster-motor-jakarta-ini-faktanya
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2. Telah Mati Seorang Pembantai Rakyat Hendroprayono di
Singapura

Penjelasan :
Beredar foto dari media sosial mengenai foto keranda mayat dikelilingi para elit politik. Foto
tersebut ditambahkan narasi bahwa telah mati seorang pembantai rakyat Hendroprayono
(atau Hendropriyono) di Singapura. Narasi tersebut juga mengatakan bahwa Hendropriyono
merupakan pembantai manusia.
Adapun foto di media sosial tersebut merupakan foto hasil editan. Foto tersebut merupakan
diskusi antara Presiden dengan BPIP tentang pengamalan Pancasila. Foto tersebut
kemudian ditambahkan dengan gambar keranda mayat yang disebut-sebut sebagai keranda
dari Hendropriyono. Kabar sakitnya Hendropriyono sendiri merupakan berita lama yang
diangkat kembali. Hendropriyono pernah dirawat di RS Mount Elizabeth Singapura karena
pembengkakan di sekitar tulang belakang. Namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014
silam dan bukan kejadian aktual pada saat ini.
Link Counter:
https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1127011516115349504
https://news.okezone.com/read/2019/05/11/337/2054411/mahfud-md-ada-yang-bertanyabuat-apa-pancasila-kalau-masih-banyak-korupsi
https://nasional.tempo.co/read/608530/bengkak-habis-operasi-hendropriyonomembaik/full&view=ok
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3. Jean Claude Van Damme Mendapat Hidayah dan Menjadi Muslim

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai video berdurasi 34 detik mengenai wawancara dengan
aktor Hollywood Jean Claude Van Damme. Video tersebut ditambahkan narasi bahwa Jean
Claude Van Damme telah mendapat hidayah dan menjadi mualaf.
Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan potongan dari video asli wawancara
Jean Claude Van Damme dengan stasiun TV swasta MBC yang berdurasi 1 menit 49 detik.
Dalam wawancara tersebut, Van Damme diberikan pertanyaan mengenai pola makanan yang
sehat dan beliau menjawab bahwa dirinya menyukai makanan Arab yang diakuinya
merupakan makanan yang sehat. Beliau juga menyatakan bahwa makanan yang diikuti oleh
Nabi Muhammad adalah salah satu yang terbaik bagi tubuh manusia. Klaim bahwa aktor
kelahiran Belgia tersebut menjadi mualaf sendiri tidak menyertakan bukti yang konkrit untuk
menjadi info valid.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=oHBNwXlyXOA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3le8qbzh9
gHHJDvmSW0U14IwpIVaIdwJ9VGQYi6EF7ifwujLnVIO6l858&app=desktop
https://ilmfeed.com/hollywood-actor-asked-healthy-eating-says-follow-example-prophetmuhammad/
https://www.worldbulletin.net/health-environment/jean-claude-van-dammes-muslim-dieth176690.html
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4. Obama buang hadiah dari istri Trump

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial antara keluarga trump dan obama dalam video tersebut
terlihat bahwa saat istrinya trump memberikan hadiah kepada obama, selang beberapa saat
obama membuang hadiah pemberian dari istri Donald Trump.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya adalah video tersebut merupakan hasil suntingan yang
dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. dalam video aslinya obama sama sekali
tidak membuang kotak pemberian dari istri Trump, dia pergi ke belakang untuk menitipkan
kepada pelayannya.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=RAjbDtyGsI4
https://www.theguardian.com/world/video/2017/jan/20/obama-trump-inauguration-whitehouse-tea-video
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5. Panglima TNI Lulusan SEBA Polri

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengatakan bahwa Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto yang kini menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
dulunya merupakan alumni SEBA Polri.
Faktanya menanggapi hal itu TNI AU pun segera memberikan klarifikasi Melalui akun Twitter
resmi @_TNIAU,dalam postingannya menjelaskan bahwa Marsekal Hadi masuk AAU setelah
lulus SMA dan tidak pernah menjadi anggota Polri. Menurut admin TNI-AU, dulu memang ada
program Ganesha. Prajurit yang aktif direkrut untuk seleksi masuk Akademi Angkatan Udara.
Tapi, Marsekal Hadi Tjahjanto murni melalui seleksi Akabri yang dilaksanakan bagi lulusan
SMA.
Link Counter:
https://www.kompasiana.com/cerahberbangsa/5a2ceb78ab12ae413d266d42/hoax-kabarmarsekal-hadi-lulusan-seba-polri
https://www.jpnn.com/news/marsekal-hadi-tjahjanto-disebut-pernah-jadi-polisi-ngawur
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6. Teori Otak Kiri dan Otak Kanan

Penjelasan :
Otak manusia hanya didominasi oleh sebagian otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak
kanan identik dengan hal-hal yang bersifat kreatif dan artistik, sementara otak kiri cenderung
dapat berpikir secara logis dan analitis.
Faktanya belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa otak manusia hanya
didominasi oleh salah satu bagian otak. Makalah yang dipublikasikan Peneliti dari Universitas
Utah pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa, tidak ada perbedaan dalam hal dominasi otak
karena pada dasarnya kedua sisi otak kurang lebih sama dalam jaringan saraf dan
konektivitasnya. Peneliti juga menegaskan bahwa teori otak kanan dan otak kiri adalah mitos.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/health/read/2448257/teori-otak-kanan-dan-otak-kiri-cuma-mitos
https://sains.kompas.com/read/2018/05/07/113209923/9-mitos-soal-otak-yang-tak-bolehdipercaya-lagi?page=all
https://www.idntimes.com/science/discovery/putri-wahyudewi/8-mitos-tentang-otak-yangsering-dipercaya-mentah-mentah/full
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7. Larangan Tadarus Menggunakan Pengeras Suara di Bandar
Lampung

Penjelasan :
Beredar unggahan di sosial media facebook mengenai sebuah tangkapan layar yang memuat
tulisan Walikota Bandar Lampung menentang surat edaran larangan tadarus Menteri Agama
disertai dengan narasi, "lama-lama takbiran pun dilarang".
Mengenai beredarnya kabar tersebut, Walikota Bandar Lampung, Herman HN menegaskan
bahwa tidak ada pelanggaran bagi warga di kota untuk melakukan kegiatan tadarus memakai
pengeras suara di masjid. Kementerian Agama Bandar Lampung juga menepis isu larangan
penggunaan pengeras suara untuk tadarus pada bulan ramadhan. Kemenag memastikan
warga khususnya umat muslim boleh bertadarus menggunakan pengeras suara di masjid.
Kepala Kantor Agama Kota Bandar Lampung, Seraden Nihan mengungkapkan pihaknya
tidak pernah menyebarkan surat edaran ke masjid-masjid yang membatasi warga bertadarus
menggunakan pengeras suara.
Link Counter:
https://www.antaranews.com/berita/870318/wali-kota-tidak-ada-larangan-tadarus-pakaipengeras-suara
http://lampung.tribunnews.com/2019/05/16/kemenag-bandar-lampung-pastikan-bolehtadarusan-pakai-pengeras-suara
https://republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/prlh1v320/wali-kota-bandar-lampungpersilakan-warga-tadarus-alquran
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8. Donald Trump Kejiwaannya Terganggu dan Bersifat Seperti
Anak Kecil Karena Di Azab Allah

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook unggahan video yang mencatut nama
Presiden Donald Trump, video tersebut berisi sang presiden sedang bermain layaknya seperti
anak kecil. Postingan tersebut juga diiringi narasi kejiwaan Trump mulai memburuk apakah ini
azab dari Allah?
Faktanya setelah ditelusuri dalam video tersebut bukanlah Donald Trump yang asli, tetapi pria
yang menyerupai Trump itu adalah seorang aktor komedi yang bernama Anthony Atmanuik
yang memerankan sosok Trump yang disertai parodi komedi yang berjudul Donny Goes to
School - The President Show - Comedy Central. Salah satu episode tersebut menceritakan
saat Donald Trump berperan sebagai anak kecil dan bermain dengan anak kecil sehingga
banyak yang menganggap bahwa yang ada dalam video tersebut adalah Donald Trump yang
asli.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=Th5uVIhQ8VY&fbclid=IwAR2I83JUJBQDDQ6d4Y82z9vm
82eaBmfCRX9w6UJTXz-GRuUzR5zatF6vFHw&app=desktop
https://deadline.com/2017/04/the-president-show-weekly-series-comedy-central-anthonyatamanuik-donald-trump-1202058966/?fbclid=IwAR22b_D0Mqj70FIYNX6BaEcb7sLuRDA1yxO0ye88fEBdzZ1KZdjlNL8p5o
https://me.popsugar.com/celebrity/Comedy-Central-President-Show-Parodies-Child-DonaldTrump43582630?fbclid=IwAR0Kh1qQgxkNPAOdRctDwS9rcpCv73ZBgfethVh9sveT1_MgTvMLEuh
YwuE
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9. Panglima TNI Dan Kapolri Koalisi Dengan 01

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan foto Menko PMK Puan Maharani
bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua DPR
Bambang Soesatyo dan beberapa orang lainnya dan dinarasikan bahwa Panglima TNI &
Kapolri Bersama dengan Koalisi dari pihak 01.
Faktanya, foto tersebut sudah ada sejak tahun 2018. Foto tersebut diambil pada tanggal 10
Juni 2018 saat Panglima TNI dan Kapolri meninjau Pos Polisi Cikopo, Purwakarta bersama
dengan pejabat-pejabat negara yang terdapat di dalam foto terkait. Jadi, berdasarkan temuan
tersebut maka dapat dipastikan bahwa foto tersebut tidak ada hubungan keberpihakan politik.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4067057/laporan-jalur-mudik-ketua-dpr-dan-usul-jalan-tol-jokowidodo?fbclid=IwAR1CHB4Pqeg9eagYhhFXyIbbvOpdyLphTojLZgGrAx9dnZ1iNVQt1OWV2
WA
https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-dan-rombongan-pantau-arus-mudik-dicikopo.html?fbclid=IwAR0oa0s9K0u_rObZODUFQv6fEpkQVDWEv5O2ATjsrgWmfvNBrDzJWicv4o
https://nasional.kompas.com/read/2018/06/11/15213961/menhub-arus-mudik-lebaran-tahunini-berjalan-lancar?fbclid=IwAR3OOk37Wd-mBALOkFLaU3hEoPC-Y_y7WsLtpCnsMKa8rNN2eV4m8Ltp8c
https://www.kompas.tv/article/32850/jokowi-ma-ruf-nomor-urut-1-prabowo-sandiaga-nomorurut-2?fbclid=IwAR2MqBFuazl_gixymmAjP7FArHS8VLKSiMY7ZZwoi4O72g_WRFuAmeVrOs
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10. Geng Motor Berkeliaran Di Jakarta

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyebarkan informasi mengenai adanya
geng motor yang berkeliaran di sekitaran Kota Jakarta. Dalam pesan tersebut terlampir
sebuah foto sekumpulan orang membawa senjata tajam dan dinarasikan bahwa mereka akan
menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
Faktanya, informasi tersebut bukan kejadian akhir-akhir ini, melainkan kejadian yang sudah
lama berlalu. Isi dalam pesan tersebut adalah foto lama yang terjadi pada 26 Mei 2017 dan
sudah diproses hukum oleh Polres Jakarta Timur.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/BxfMGu4JJhS/
https://www.instagram.com/p/BxgVzI-HlaC/
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11. Foto dan Video Korban Tawuran di Pekanbaru

Penjelasan :
Beredar unggahan di facebook foto dan video korban tawuran di pekanbaru, yang mana pada
unggahan tersebut terlihat luka serius yang dialami oleh para korban seperti tangan buntung,
punggung menganga, dan lain halnya.
Faktanya hal tersebut telah diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Riau, AKBP Sunarto, beliau
mengatakan ―Tak ada korban yang putus tangan seperti foto-foto yang beredar saat ini, dan
juga tidak ada korban dengan sejumlah luka di bagian belakangnya seperti dalam video. Itu
semua hoax, yang ada di lapangan ada empat korban yaitu korban berinisial RA mengalami
luka sayatan di bagian pergelangan tangan kanan, A dibagian kepala dirawat di RS Ibnu
Sina, dan dua lainnya luka-luka dirawat di RSUD Arifin Ahmad, Kita himbau kepada
masyarakat pengguna medsos untuk tidak menyebarkan ulang foto-foto dan video tersebut,
sebab hal ini akan memperuncing persoalan yang sebenarnya tidak sedemikian adanya.‖
Link Counter:
https://riaukepri.com/2019/05/17/beredar-foto-dan-video-hoax-korban-tawuran-di-pekanbaru/
https://www.goriau.com/berita/baca/polda-riau-video-korban-tawuran-alami-luka-mengangadi-punggung-itu-hoax.html
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12. TNI Jadi Korban Pemilu Setelah Makan Sahur Yang
Dibagikan Polsek Kenjeran

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang memberitakan sorang anggota TNI yang hilang
kesadaran dan mengalami pendarahan di otak ICH (Intra Cerebral Temorragic) setelah
makan sahur dengan makanan yang dibagikan dari polsek Kenjeran.
Faktanya adalah dikutip dari viva.com Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian
Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera membenarkan informasi
tersebut. musabab pendarahan otak yang dialami oleh Praka Yudha sudah dianalisis. Dia
menyarankan agar meminta penjelasan soal itu kepada pihak dokter yang menangani."Bukan
karena makanan yang dibagikan di Polsek. Seakan-akan karena makanan, itu enggak benar.
Saat ini yang bersangkutan juga sudah sadar," ujarnya.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1149583-usai-jaga-kotak-suara-anggota-tni-pingsandan-mulut-berbusa
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13. Penggagalan Penculikan Di Jambi

Penjelasan :
Beredar postingan di facebook tentang Video Penggagalan Penculikan Anak di Jambi
Dekat koren. Yang punya anak awasi
Faktanya berita tersebut salah. Lelaki tersebut bukanlah pelaku penculikan anak,
melainkan pencurian ponsel.pencurian ponsel di rumah warga. Saat masuk ke dalam
rumah, pemilik rumah memergoki pelaku," ujar Bhabinkamtibmas Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Palembang Brigpol Muslim, Rabu (31/10/2018).
Link Counter:
http://sumsel.tribunnews.com/2018/10/31/info-penculikan-anak-di-talang-jambepalembang-ternyata-hoax-ini-kejadian-sebenarnya
https://www.detiksumsel.com/dikira-penculik-rupanya-pria-ini-mau-mencurihandphone/?fbclid=IwAR2LlcXTO4QGQ9Si0eaOOfI1MwuxG8WvpWhv6iYlg76bu2yWC0QQ6h7lgM
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14. Peserta BPJS Mendapatkan Tunjangan Hari Raya Sebesar 2
Juta Rupiah

Penjelasan :
Telah beredar di beberapa media sosial sebuah isu tentang semua peserta BPJS
mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 2 juta Rupiah per kartu keluarga. Dengan
persyaratan sebagai berikut; Foto Copy kk, Foto Copy kartu BPJS, Foto Copy KTP kepala
keluarga masing-masing rangkap 2.
Setelah ditelusuri pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) mengatakan kalau
informasi tersebut tidak benar.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/17/13275131/isu-pesertanya-dapat-uanglebaran-rp-2-juta-bpjs-pastikanhoaks?fbclid=IwAR2W52pH16A8Rs3T2rYNjervrDOcIyiDhYPya4LcUbBwJHbE_o2GscgHjI
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/17/14220031/-hoaks-bpjs-beri-bantuanlebaran-untuk-peserta-sebesar-rp-2-juta?fbclid=IwAR1SaEt1qiJdHk2kLvk7kJnFy0Y2sq3risd1917X5m4s0kJsOZ7B7iBHZo
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15. Sniper Diatas Gedung KPU

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial, ada Sniper diatas gedung KPU, kita rakyat bukan mau
bikin keributan, tapi pengen menuntut KPU itu jangan curang.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo
Yuwono melakukan penjagaan ketat di area gedung KPU, soal sniper tidak disiagakan.
Namun dari pengecekan gambar dengan sebelumnya, benda di atas gedung KPU bukan
sniper, tapi peralatan komunikasi yang dimiliki gedung KPU.
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/05/15/102359/cek-fakta-heboh-ada-sniper-saat-demodi-gedung-kpu-benarkah
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16. Hujan Salju Di Sudirman Jakarta

Penjelasan :
Beredar sebuah pemberitaan tentang adanya hujan salju yang terjadi di jalan Sudirman
Jakarta, Unggahan tersebut disertai foto sebuah mobil yang berada diatas permukaan
jalan yang terdapat benda berwarna putih.
Faktanya benda putih tersebut bukanlah Salju melainkan Busa cairan sejenis sabun yang
berguna sebagai pelicin untuk melunakkan tanah pada saat proses pengeboran
terowongan. Busa tersebut material dari sisa pengerjaan proyek MRT.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-3494229/busa-mirip-salju-di-jakarta-berawal-darikecerobohan-karyawan-mrt
https://www.beritasatu.com/megapolitan/429309/butiran-mirip-salju-di-dki-akibat-proyekmrt-ini-klarifikasinya
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Hoaks
1. Prabowo Mulai Unggul Semenjak Pemaparan Kecurangan Oleh
Ahli IT

Penjelasan :
Pasca Pakar IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,
Khoirul Anas, menyebut hasil scanning di situng KPU merupakan hasil editan, banyak kabar
dan spekulasi yang menilai perolehan suara paslon 02 mulai meningkat dan mengungguli
paslon 01 Jokowi-Ma'ruf (unggul 3%).
Faktanya, berdasarkan data yang dirilis KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai badan yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, perolehan suara sementara dipimpin oleh
paslon 01, Jokowi-Ma'ruf. Adapun Jumlah keseluruhan suara per tanggal 17 Mei 2019 pukul
11:30 WIB sebanyak 86,29237 % dimana paslon 01 masih unggul dan memperoleh
74.025.371 suara (55.99 %) sedangkan paslon 02 sebanyak 58.154.091 suara (44.01 %).
Link Counter:
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/
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2. Hanya Islam Yang Boleh Masuk di Korut Kata Presiden Korut

Penjelasan :
Telah banyak beredar informasi di media sosial terkait perkataan Presiden Korea Utara yang
mengatakan bahwa hanya agama islam yang boleh masuk di Korea Utara. mereka menerima
islam berdiri di korea utara dan mendukung korea utara kedepannya dapat menjadi negara
yang mayoritas muslim.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya informasi tersebut tidaklah benar adanya. tidak ada
sumber informasi terkait hal itu dan pernyataan presiden Korea utara seperti itu tidak ada di
portal-portal berita internasional.
Link Counter:
https://fajar.co.id/2018/01/05/siapa-bilang-korea-utara-hanya-terima-warga-muslim/
https://www.jpnn.com/news/hanya-warga-muslim-yang-bisa-masuk-korea-utara
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3. Bayi Baru Lahir Seperti Putri Duyung

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook unggahan foto bayi yang menyerupai ikan
yang diiringi narasi bayi baru lahir menyerupai ikan duyung, yang melihat sejenak komen
amiin semoga bayi ini dimudahkan segala urusannya.
Faktanya foto tersebut memang benar adanya tetapi bayi yang dimaksut bukanlah asli, tetapi
bayi dalam tersebut adalah sebuah karya seni berupa patung yang dibuat oleh seniman asal
Amerika yang bernama Tristan Schane yang terbuat dari tanah liat. Pameran yang
menampilkan karya tersebut adalah Beinart Gallery yang berada di Melbourne Australia.
Link Counter:
https://radarmalang.id/akun-mamah-dedeh-palsu-berkeliaran-di-facebook-menyebar-hoax/
https://id.pinterest.com/pin/306174474648837701/?lp=true
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4. Ular Berkepala Tujuh

Penjelasan :
Beredar sebuah Foto penampakan seekor ular yang menghebohkan Masyarakat Kabupaten
Maros Sulawesi Selatan. Dalam Foto tersebut terlihat seekor ular dalam satu tubuh memiliki
tujuh kepala, Foto ular yang mirip jenis kobra itu berada di samping jalan beraspal. Dan jauh
dibelakang ular tersebut terlihat mobil truk melintas dan kerumunan warga.
Faktanya Ketua Harian Maros Fotografi dan Film (Marfografi) Ilham Halimsyah memastikan
isu ular berkepala tujuh yang berkeliaran di Wisata Alam Bantimurung Maros Sulawesi
Selatan adalah hoaks. Foto ular berkepala tujuh yang beredar hanyalah foto Rekaan.
Link Counter:
http://makassar.tribunnews.com/2013/04/03/marfografi-pastikan-foto-ular-di-bantimurunghoax
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5. Foto Prabowo Pergi ke Luar Negeri jelang 22 Mei

Penjelasan :
Beredar sebuah foto Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah elite Gerindra dan tokoh
lainnya sedang berada di sebuah tempat di Timur Tengah. Sebab di salah dinding tertulis
arrivals atau kedatangan. Terlihat juga ada Politisi senior PAN Amien Rais. Foto Prabowo
bersama sejumlah tokoh keluar negeri ini beredar jelang penetapan hasil Pemilu 2019 oleh
KPU 22 Mei 2019.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi foto tersebut. Menurutnya,
itu foto dua tahun lalu. Adapun soal kehadiran Amien Rais dalam foto tersebut, pantauan
VIVA, Amien sejak pukul 15.00 WIB menghadiri deklarasi kedaulatan rakyat di Rumah
Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi nomor 36, Menteng, Jakarta.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1149965-hoax-foto-prabowo-plesiran-keluar-negerijelang-22-mei
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6. 3 Guru impor sudah datang dari Filipina di Bekasi

Penjelasan :
Sebuah foto penyambutan kedatangan 3 orang guru dari negara Filipina ke sekolah SMP
Negeri 39 Bekasi menuai kesalahan persepsi di kalangan masyarakat. Banyak akun yang
menarasikannya sebagai Guru Impor yang siap menggusur keberadaan guru lokal.
Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono melalui aku fanpagenya memberikan klarifikasi
terkait kedatangan 3 guru dari Filipina tersebut. Ia menjelaskan bahwa foto itu adalah acara
sister school SMPN 39 Kota Bekasi dengan salah satu kampus dari Filipina. Sister school
adalah program pertukaran baik siswa maupun guru antar negara yang bertujuan untuk saling
bertukar dan belajar, baik budaya maupun kurikulum yang ada. Adapun 3 orang guru asal
Filipina tersebut datang sekitar 4 hari belajar banyak tentang kurikulum budaya Indonesia
yang diajarkan di sekolah. Setelah itu, guru asal SMP N 39 bergantian akan bertandang ke
Filipina.
Link Counter:
https://www.facebook.com/MasTriAdhianto/posts/2728805253802216?__tn__=-R
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7. Gaji ke 13 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,
uangnya tidak ada

Penjelasan :
Tengah ramai dibicarakan isu terkait gaji ke 13 PNS, TNI/Polri & Pensiunan akan molor atau
ditunda. Bahkan sebuah akun menuliskan bahwa penundaan gaji ke 13 tersebut sampai
batas waktu yang tidak ditentukan dikarenakan ketiadaan anggaran pemerintah.
Menanggapi isu yang tengah hangat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan
bahwa pencairan dana tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 tidak akan molor. Adapun
revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum pencairan dana tersebut akan
segera selesai. Ia juga mengungkapan, pemerintah akan segera mencairkan THR dan gaji
ke-13 PNS-Pensiunan dengan Jadwal sudah ditentukan. Adapun THR sudah bisa dicairkan
mulai tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan proses yang sekarang sudah berjalan. Sri Mulyani
mengungkapkan anggaran THR dan gaji ke-13 PNS-pensiunan mencapai Rp 40 triliun pada
2019. Angka ini melonjak dari tahun sebelumya yang hanya Rp 35,8 triliun.
Link Counter:
https://money.kompas.com/read/2019/05/08/184937226/catat-thr-dan-gaji-ke-13-pnspensiunan-cair-24-mei-2019
http://makassar.tribunnews.com/2019/05/15/jangan-percaya-hoax-menteri-keuangan-thr-dangaji-13-pns-tnipolri-pensiunan-cair-tepat-waktu
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8. Panglima TNI Sepakat Tak Ada Toleransi Terhadap Aksi Yang
Mengganggu Keamanan dan Ketertiban NKRI, Tembak di
Tempat

Penjelasan :
Beredar sebuah artikel dari situs Turbinsu beralamat ghsye547ujr.blogspot.com tentang
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyatakan bahwa pihaknya sepakat tidak akan
memberi toleransi kepada pihak yang berusaha mengganggu keamanan dan ketertiban
dalam menyikapi hasil pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 serta beliau
menyatakan akan melakukan tembak ditempat bagi para pelanggar.
Adapun berita ini menyalin berita dari situs Beritasatu.com berjudul ―Panglima TNI: Tak Ada
Toleransi terhadap Aksi Inkonstitusional‖. Dalam berita ini disebutkan bahwa Panglima TNI
menegaskan bahwa aparat tidak akan memberikan toleransi atas tindakan mengganggu
ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019 dan menyatakan bahwa TNI dan Polri
akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2019. Namun tidak
ada pernyataan maupun peringatan dari Panglima TNI bahwa TNI akan memberlakukan
tembak di tempat bagi para pelanggar. Pernyataan Panglima TNI dipelintir sedemikian rupa
dan dijadikan judul baru dari artikel situs Turbinsu sehingga bersifat provokatif.
Link Counter:
https://www.beritasatu.com/nasional/549487/panglima-tni-tak-ada-toleransi-terhadap-aksiinkonstitusional
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9. Mahasiswa Pekanbaru Berhasil Membobol Pagar Bawaslu
dan Menduduki Kantor Bawaslu

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah unggahan foto mengenai aksi mahasiswa di Pekanbaru.
Foto-foto aksi mahasiswa tersebut disertai dengan narasi mahasiswa sudah berhasil
membobol pagar bawaslu dan menduduki kantor bawaslu.
Setelah ditelusuri melalui pencarian google image, ternyata foto yang digunakan tersebut
adalah foto aksi mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) yang berhasil menduduki ruang
rapat paripurna gedung DPRD Riau. Dalam kesempatan itu mereka meminta pemerintah
pusat menstabilkan ekonomi rakyat, tidak membatasi hak demokrasi dan konstitusi dan
menuntaskan kasus PLTU Riau yang menyebabkan kerugian negara dan telah
menyengsarakan rakyat Indonesia.
Link Counter:
http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/10/ribuanmahasiswaduduki-ruang-rapat-paripurnagedung-dprd-riauserahkan-petisi-berisi-tuntutan
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10. Mark Zuckerberg Menjual Sebagian Saham Facebook Kepada
Pengusaha Kaya Alumni 212

Penjelasan:
Beredar unggahan facebook foto mark zuckerberg resmi menjual sebagian saham facebook pada
pengusaha kaya alumni 212, serta mendukung facebook digunakan untuk menyebarkan dakwah
dan aksi bela ulama
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa foto tersebut adalah tidak benar, adapun foto tersebut
merupakan foto editan dan foto aslinya merupakan jepretan fotographer Reuter Yuriko Nakao,
yang dalam foto aslinya adalah Mark sedang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang
2011-2012 Yoshihiko Noda.

Link Counter:
https://www.jpnn.com/news/hoaks-bos-facebook-jual-sebagian-saham-ke-alumni-212
https://www.radartasikmalaya.com/hoax-bos-facebook-yang-menggelikan/
https://japan.kantei.go.jp/noda/actions/201203/29KONDAN_Zuckerberg_e.html
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11. Foto Pria Bojonegoro meninggal karena mendengar musik
dari HP nya sambil tidur & korslet

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial mengenai seorang pria di Bojonegoro meninggal
akibat mendengar musik sambil tidur menggunakan headset. Arus Listrik masuk melalui telinga
sampai ke sekujur tubuhnya. Kulitnya meletup letup sampai membentuk lubang-lubang di seluruh
tubuhnya.
Faktanya, foto yang digunakan tidak ada kaitannya dengan isi narasi dari pesan tersebut. Foto
yang digunakan adalah foto kejadian kekerasan terhadap demonstran Sikh di Punjab, India.

Link Counter:
http://www.jantakareporter.com/india/faridkot/21917/
https://turnbackhoax.id/2015/10/24/hoax-pria-bojonegoro-meninggal-karena-mendengar-musikdari-hp-nya-sambil-tidur-korslet/
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12. Jumlah Pemilih Lebih banyak dari Jumlah Penduduk

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial, Twitter dan Facebook yang menunjukkan bahwa jumlah
pemilih pilpres Kabupaten Magelang (831.687) lebih dari jumlah penduduk (643.140).
Faktanya setelah ditelusuri, Jumlah suara sah pilpres 2019 di Kab. Magelang adalah benar
831.687 (1). Namun jumlah penduduk Kab. Magelang berdasarkan data BPS tahun 2018 adalah
1.274.881 (2). Tahun pada tahun 2019 tentunya jumlah penduduk semakin banyak lagi, sehingga
tidak benar jumlah pemilih lebih banyak dari jumlah penduduk.

Link Counter:
https://magelangkab.bps.go.id/statictable/2019/04/09/573/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhanpenduduk-kabupaten-magelang-menurut-kecamatan-tahun-2017-2018.
https://www.gatra.com/detail/news/414124/politic/rekapitulasi-magelang-jokowi-menang-72-persen
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13. Prabowo Siap Mengembalikan Lahan HGUnya Ke Negara

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial tentang Prabowo Subianto akan mengembalikan hak
guna usaha (HGU) ke Negara. Mengembalikan Lahan HGU untuk mengembalikan utang pada
teman yang lama kita tunggak
Faktanya kabar tersebut tidak benar, Pihak Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah kabar bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo
Subianto akan mengembalikan hak guna usaha (HGU) lahan konsesi seluas ratusan ribu hektar di
Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.Wakil Direktur Komunikasi dan Media BPN Dhimam Abror
menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat agenda tersebut. Ia juga memastikan tidak
ada rencana dari Prabowo mengembalikan HGU lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/06451601/bpn-bantah-kabar-prabowo-akankembalikan-ratusan-ribu-hektar-lahan-konsesi?page=all
http://jogja.tribunnews.com/2019/02/26/bpn-bantah-prabowo-akan-kembalikan-ratusan-ribuhektare-lahan-ke-negara
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14. Kabar Angin Rancangan Anwar Ibrahim Menggulingkan
Perdana Menteri

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang kabar Angin Rancangan Anwar
Ibrahim menggulingkan Perdana Menteri. Kabar angin hanya untuk mencetuskan ketegangan
dalam hubungan saya dengan Dr Mahathir.
Faktanya kabar tersebut tidak benar,Tokoh politik Malaysia Anwar Ibrahim membantah adanya
upaya untuk menggulingkan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Menurut Anwar, motif di balik
tuduhan itu adalah mengalihkan isu di mana PAS sedang terjerat skandal melibatkan dana 90 juta
ringgit. Tuduhan itu dilontarkan para pejabat Partai Islam Malaysia (PAS).

Link Counter:
https://internasional.kompas.com/read/2019/02/18/18293531/anwar-ibrahim-bantah-adanya-upayamenggulingkan-mahathir
https://www.inews.id/news/internasional/anwar-ibrahim-tepis-tuduhan-akan-menggulingkanmahathir-mohamad/463185
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15. Orang Gila Ikut Coblos di Kelurahan Bampel

Penjelasan:
Sebuah video diunggah di media sosial oleh seorang netizen yang memperlihatkan petugas
KPPS dan seorang polisi tengah mengamankan seorang wanita yang diklaim gila. Dijelaskan
bahwa diamankannya orang gila tersebut karena ia turut mencoblos di TPS 14 Bampel.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Petugas KPPS pada TPS 14 Kelurahan Bambu Pemali
(Bampel) bernama Rivai membantah jika pihaknya memberi kesempatan kepada orang yang tidak
waras. Dalam video berdurasi sekitar 0,7 menit tersebut, seorang perempuan berumur 40-an tahun
yang diketahui bernama Ayu Lestari menggunakan baju warna merah dan rok jeans warna biru
berusaha untuk lepaskan diri dari petugas yang sedang memegang tangannya untuk keluar dari
ruangan TPS. Terdengar suara orang yang memvideokan tersebut bahwa beginilah jadinya kalau
orang gila mencoblos.
Rivai menjelaskan bahwa orang tersebut belum mencoblos dan pihaknya juga mengetahui jika
yang bersangkutan kurang waras. Apalagi ia datang dengan KTP dari luar Merauke tanpa ada A5
atau surat keterangan pindah.

Link Counter:
https://www.ceposonline.com/2019/04/17/petugas-kpps-14-bantah-orang-kurang-waras-diberikesempatan-nyoblos/
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1. "Jelaslah Siapa Mereka"

Penjelasan:
Beredar di media sosial twitter yang mengungkit gambar pria bermata satu dan dinarasikan
tidak sesuai dengan konteks foto yang sesungguhnya untuk membangun premis pelintiran
yang menyesatkan di warung Martabak Markobar anaknya Jokowi.
Faktanya foto tersebut adalah isu lama yang terjadi tahun 2015. Mata satu di Markobar
mempunyai arti penyatuan visi dan misi antara saya (Gibran) dan Arif (Arif Setyobudi salah
satu pemilik Markobar). Satu bahasa dan satu pandangan dalam menjalankan bisnis ke
depan,".
Link Counter:
https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-penjelasan-gibran-soal-gambar-mata-satu-di-kafemiliknya.html?fbclid=IwAR3IlQW_rFKeXRboK7cRS0Jk6EkXNbf4lcYcg5b4amxEAzBQntiQRa
AYd4M
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/14/gambar-mata-satu-di-kafe-gibran-diungkitkaesang-pangarep-heran-kakaknya-foto-dengan-sosok-ini
https://plus.kapanlagi.com/foto/inilah-foto-kafe-gibran-anak-jokowi-yang-ada-simbol-matasatu.html?fbclid=IwAR3CrmOo94PcHnqIXB3VaPKEsFxeZ2sC3UqD5HQlvbUWR1N2C7_Bad
tE-JQ
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2. Foto Anak Kecil di Aleppo Syria Berdarah-darah Memegang
Tangan Ibunya yang Terputus

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial Facebook unggahan foto anak kecil yang berdarah
darah dan memegang tangan ibunya yang terputus, dalam narasi dijelaskan bocah ini
selamat dari roketnya asad yang mengenai rumahnya, tapi sayang seluruh keluarganya
dinyatakan meninggal.
Faktanya setelah ditelusuri anak tersebut bukanlah korban perang Syria, tetapi anak yang
ada dalam foto tersebut adalah anak yang sedang di dandani seperti zombie oleh kedua
orang tuanya. Foto tersebut merupakan kostum halloween terbaik di The 20 Best Halloween
Kid Costume Ideas for 2014.
Link Counter:
https://sumutpos.co/2018/03/16/zombie-kid-bukan-bocah-korban-perang-syria/
https://heavy.com/social/2014/10/best-funny-halloween-childrens-kids-costumes-ideasphotos-pictures/2/
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3. Ahmad Sukarno Ternyata Pemilik Mobil-mobil Mewah di London

Penjelasan:
Beredar informasi yang menyatakan seorang warga negara Indonesia bernama Ahmad
Sukarno memiliki mobil berlapis emas di London.
Faktanya pemilik mobil-mobil tersebut bukan warga negara Indonesia melainkan seorang
miliarder asal Arab Saudi bernama Turki Bin Abdullah.
Link Counter:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3515463/Inside-life-rich-Saudi-playboy-fleet-goldencars-taken-London-storm.html
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/saudi-billionaire-gets-80-parking-7858276
https://www.thedailybeast.com/turki-bin-abdullah-londons-gold-car-driving-arabprince?ref=scroll
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4. Memanggil Nama Seseorang Ketika Dirinya Sedang Tidur
Menyebabkan Kerusakan Otak

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial bahwa memanggil atau meneriakkan nama seseorang yang
sedang tidur dapat menyebabkan kerusakan otak pada orang tersebut. Hal ini dikarenakan
adrenalin yang melonjak dapat menyebabkan rasa takut dan panik yang menimbulkan
kerusakan otak. Informasi ini disebut-sebut disebarkan oleh World Health Organization
(WHO).
Berdasarkan penelusuran, pesan ini adalah pesan yang disebarkan oleh pihak tidak
bertanggung jawab dengan mengatasnamakan WHO. Memanggil seseorang yang sedang
tidur tidak menyebabkan kerusakan otak maupun cedera lainnya. Seseorang yang tiba-tiba
bangun dari tidur memang dapat merasa kaget ataupun merasa kacau. Namun, terkecuali
orang tersebut memiliki masalah medis atau psikologis, kekagetan tersebut tidak akan
menyebabkan masalah kesehatan yang serius.
Link Counter:
https://www.hoax-slayer.net/calling-a-sleeping-persons-name-will-not-cause-brain-damage/
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5. Ganti Presiden atau Ingin Negeri Ini Hancur Dijajah Cina

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan yang berisi narasi "Tidak ada alasan apapun lagi, kenapa
harus ganti presiden? dari cina2 yang sudah masuk ke negeri kita tercinta ini sudah sangatsangat jelas tujuannya! Ganti presiden? atau ingIn negeri Ini hancur dijajah cina2 yang sudah
masuk di negeri kita tercinta ini?".
Postingan tersebut adalah konten sejenis seperti hoaks sebelumnya yang terus dihembuskan
yang bertujuan menggiring opini publik dan sangat meresahkan masyarakat.
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2017/11/20/hoax-pki-dan-cina-sdh-siap-merampas-indonesia/
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6. Mantan Bupati Bandung Barat Meninggal Dunia

Penjelasan:
Beredar di sosial media mengenai meninggalnya mantan Bupati Bandung Barat H. Abu
Bakar.
Dilansir dari detiknews.com, kerabat Abu Bakar, Jelly C Supriadi menjelaskan kabar yang
sebenarnya melalui sambungan telepon, " Hoaks itu (informasi meninggal). Kemarin selasa
masuk rumah sakit dan sekarang masih dirawat. Menurutnya, saat ini Abu Bakar sedang
dirawat secara intensif di rumah sakit. Kondisi pak Abu Bakar memang sempat menurun
namun saat ini mulai kembali pulih.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4550304/eks-bupati-abubakar-dikabarkanmeninggal-kerabat--itu-hoaks
http://jabar.tribunnews.com/2019/05/15/beredar-kabar-mantan-bupati-kbb-abubakarmeninggal-aa-umbara-menjenguk-ini-fakta-yang-sebenarnya
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7. Wanita India bunuh diri karena memajang foto di Facebook

Penjelasan:
Diunggah pada laman media sosial sebuah foto wanita dan penjelasan adanya kasus bunuh
diri seorang Wanita di India dikarenakan menampilkan foto di media sosial facebook dan
fotonya di manipulasi oleh seorang Pria yang kemudian di jadikan akun prostitusi.
Faktanya kasus bunuh diri di Patna India dengan foto korban wanita tersebut adalah benar.
Akan tetapi setelah diselidiki penyebabnya bukan karena persoalan media sosial Facebook
yang disebutkan. Melainkan karena trauma mendalam akibat ketakutan bahwa dia tidak bisa
lulus ujian CBSE ditambah dua pemeriksaan makalah fisikanya yang salah.
Link Counter:
https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/Police-probing-girlssuicide/articleshow/8534190.cms
https://www.telegraphindia.com/states/bihar/teenager-jumps-to-death-on-resulteve/cid/389383
https://www.patnadaily.com/index.php/news/4561-yet-another-girl-commits-suicide-inpatna.html
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8. Syukuran Jokowi 2 Priode

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial tentang diadakannya syukuran Jokowi 2 priode
dengan narasi bahwa acara dilakukan dengan tanpa kamera, bawa bekal sendiri dan
kompak.
Faktanya setelah ditelusuri, melalui sumber foto "wonderfulsoloraya" bahwa acara itu,
kegiatan ―Nyadran‖ di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Dan Nyadran itu salah satu dakwah
Walisongo yang masih melestarikan budaya lokal.
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2013/05/22/17051750/twitter.com
https://www.instagram.com/p/BxPsqGfBh_0/
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9. Bahaya Radiasi Hp Bisa Menyebabkan Kanker Otak

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang bahaya radiasi pada ponsel dapat
mengakibatkan kanker otak.
Faktanya, Dilansir dari merdeka.com menyatakan bahwa tidak ada hubungannya sama sekali
antara kanker otak dengan radiasi pada ponsel.
Pada tahun 2009 di San Francisco ada peraturan untuk menggunakan sticker yang
ditempelkan pada ponsel agar tidak terkena bahaya kanker otak yang dihasilkan oleh radiasi
ponsel, dan peraturan tersebut dicabut pada mei 2013 dikarenakan tidak ada hubungannya
antara radiasi ponsel dengan kanker otak.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/sehat/jangan-tertipu-mitos-radiasi-ponsel-tidak-menyebabkankanker-otak.html
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10. Serda Supran Sida meninggal dunia akibat Virus Monkey Pox

Penjelasan:
Beredar melalui platform whatsapp informasi yang menyebutkan meninggalnya salah satu
Prajurit TNI atas nama Serda Supran Sida akibat Virus Monkey Pox atau yang lebih dikenal
sebagai penyakit Cacar Monyet
Faktanya menurut Kepala Penerangan (Kapenrem) 043/Gatam Mayor Czi I Made Arimbawa
menyatakan bahwa Almarhum memang sudah lama menderita sakit dan dinyatakan
Meninggal duina, tetapi bukan akibat dari Virus Monkey Pox melainkan adanya pendarahan
pada bagian hidung. Penyebab meninggalnya almarhum akibat Cacar Monyet dibantah pula
oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandar lampung Edwin Rusli yang menuturkan kabar tersebut
adalah Tidak Benar.
Link Counter:
https://radarlampung.co.id/2019/05/19/gempar-kabar-anggota-tni-lampung-terkena-cacarmonyet-penrem-043-gatam-dan-dinkes-buka-suara/
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1. Dibuang Saja

Penjelasan :
Beredar foto Ma'ruf Amin yang dibagikan di media sosial sedang duduk.
Faktanya foto tersebut merupakan hasil suntingan dibagian wajah diganti dengan wajah
Ma'ruf Amin.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/Bsa9KSMljkz/
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/895756380756898/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/TurnBackHoax/status/1130110940723027968?fbclid=IwAR3NRmiqdl5dLo7
2_giC7gfKyNBZkxPfASj_kXRMDhP1VD_pGzAIE7r_YKk
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2. Suku Baduy ke Luar Banten Dengan Segala Ilmu Kanuragannya
Siap Bergerak ke Jakarta

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook sebuah foto masyarakat Baduy yang
diiringi narasi suku Baduy luar Banten dengan segala ilmu kanuragannya siap bergerak ke
Jakarta bela kebenaran dan hancurkan rezim.
Setelah ditelusuri foto tersebut adalah foto pada acara Seba Gede yang acaranya
berlangsung pada tanggal 2-4 Mei 2019 yang diadakan di Kabupaten Lebak yang bertempat
di museum Negeri Banten Alun-alun kota serang yang dihadiri 1.037 masyarakat baduy,
sebagai dukungan terhadap kearifan lokal PT Jamkrida Banten memberikan 30 dus air
mineral gelas yang diterima oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Dalam
agenda rutin tahunan tersebut warga Baduy merayakan seba dengan membawa hasil bumi
seperti padi, gula aren, pisang, dan sayuran. Selama ini masyarakat Baduy mengandalkan
kehidupan mereka dari hasil bercocok tanam pertanian ladang darat.
Link Counter:
https://jamkridabanten.co.id/suksesken-seba-baduy-2019/?fbclid=IwAR2IE6Be6kwOLveY5F_VWs_i5w4V6kPhAkzoyUP8IE86YYJ6Sw1lwHzjpA
http://dprd-bantenprov.go.id/post/detail/melihat-kelestarian-masyarakat-adat-baduy-dalamseba-baduy2019.html?fbclid=IwAR3ZJyVWh4WXF1_jkT08KMm0f0wO2MRllW_NtcrbQjmsam5LaEzJlKefi
o0
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3. Ribuan Warga Tasik Jalan Kaki Menuju Jakarta Untuk Aksi
Kedaulatan Rakyat 21-25 Mei di KPU RI

Penjelasan :
Beredar video yang menarasikan ribuan warga Tasik jalan kaki menuju Jakarta untuk Aksi
Kedaulatan Rakyat, 21-25 Mei di KPU RI.
Faktanya video tersebut sudah diunggah pada 28 November 2018, dan diklaim sebagai
peserta Reuni 212 yang berjalan kaki dari Tasikmalaya. Pada saat acara reuni 212 tahun
2018, kegiatan itu akan diikuti oleh umat Islam dari sejumlah wilayah, salah satunya dari
Tasikmalaya.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=pdz4D072XbU&fbclid=IwAR0DYGfNlNmrv9NtEKvBBdZ6ZSOHTr9HOXbrj3ZJ1Co4GgL_K8jP3JWzHk
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/12/01/pj1qn1384-ribuanumat-islam-tasik-siap-hadiri-reuni212?fbclid=IwAR2l9jhuqbJefy_eupU5uEt3KlZ7V2TpgF2BlKBCKPSXqBJIoKG0iIbHbCU
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4. 5000 Santri Buntet Cirebon ke Jakarta

Penjelasan :
Jelang 22 Mei, beredar melalui pesan berantai whatsapp foto-foto yang diklaim sebagai santri
Buntet Cirebon dengan jumlah 5000 santri bersiap berangkat ke Jakarta.
Melalui akun fanpage resminya, Buntet Pesantren Cirebon mengklarifikasi bahwa isu tersebut
adalah hoaks dan menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai isu itu. Pihaknya juga
memastikan bahwa seluruh santri-santri Buntet saat ini tengah fokus mengaji di pesantren.
Link Counter:
https://www.facebook.com/web.buntetpesantren/photos/a.899769103383708/2644283838932
217/?type=1&theater
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5. Kapal Perang dari Sejumlah Negara Datang untuk Menjatuhkan
Bom di Indonesia

Penjelasan :
Gambar-gambar kedatangan kapal perang dari sejumlah negara di beberapa pelabuhan di
Indonesia beredar di media sosial. Sebuah akun menarasikan bahwa kedatangan kapal-kapal
perang itu untuk menghujani Indonesia dengan bom serta mengaitkan dengan gejolak pemilu
2019.
Berdasarkan penelusuran fakta oleh cek fakta tempo, diketahui bahwa kapal-kapal tersebut
memang benar datang ke Indonesia, akan tetapi tidak berkaitan dengan isu pemilu 2019
apalagi bertujuan untuk menjatuhkan bom, informasi tersebut tentu hoaks dan menyesatkan.
Adapun kapal perang dari Australia, HMAS Canberra dan HMAS NewCastle tiba di
Pelabuhan Tanjung Priok pada 18 Mei 2019 sebagai bagian dari kunjungan Gugus Tugas
Indo-Pacific Endeavour 2019 Angkatan Bersenjata Australia ke Indonesia. Lalu Pesawat
tempur milik Angkatan Laut Francis mendarat darurat di Lanud Aceh karena di sekitar kapal
induk Charles De Gaule yang menjadi base pesawat dan berada di 100 Nm barat Sumatera
diselimuti cuaca buruk. Sementara Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Blue Ridge,
bersandar di Tanjung Priok pada 1-5 Mei 2019 merupakan salah satu bagian dari rangkaian
peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/289/fakta-atau-hoaks-benarkah-kapal-perang-dari-sejumlahnegara-datang-untuk-menjatuhkan-bom-diindonesia?fbclid=IwAR0quAbrDMrHNdIWKZqMtry0Ua_qR9v_OGIITAaLOSkf9c7SARCjc5p3g
eA
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6. Hasil Quick Count Terbaru BMKG, 02 Unggul 69,99%

Penjelasan :
Tengah viral di kalangan netizen media sosial adanya postingan yang menyebutkan bahwa
hasil quick count terbaru BMKG Paslon 01 : 31,68 % sementara
Paslon 02 : 68,33%.
Dapat dipastikan postingan tersebut adalah hoaks. Sebagaimana yang diketahui bahwa
BMKG merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam programnya lembaga BMKG
hanya fokus pada isu iklim dan geografis dan tidak bersinggungan dengan isu pemilu apalagi
melakukan survey hitungan pemilu.
Link Counter:
https://www.bmkg.go.id/profil/?p=tugas-fungsi
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7. 29 Tokoh Pendukung Capres dan Cawapres 02 Sedang Dimonitori
Aparat

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial facebook mengenai pesan yang berisi instruksi agar
memonitor 29 orang yang mayoritas mendukung capres dan cawapres 02. Dalam postingan
itu disebutkan intruksi berasal dari Dirjen Imigrasi cc BIN.
Mengenai kabar yang beredar tersebut, jurubicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN),
Wawan Purwanto menegaskan bahwa informasi 29 nama tokoh mayoritas kubu 02 yang
sedang dimonitor aparat adalah tidak benar.
Link Counter:
http://www.rmoljabar.com/read/2019/05/18/99863/Jubir-BIN-Menampik-Informasi-29-TokohPendukung-02-Dimonitor-Aparathttps://turnbackhoax.id/2019/05/20/benar-klarifikasi-bin-terkait-pesan-berantai-yang-sebut-29tokoh-pendukung-prabowo-sandiaga-sedang-dimonitori-oleh-aparat/
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8. Pertolongan Pertama Pada Serangan Jantung Dengan
Membuat Batuk Secara Berulang-ulang.

Penjelasan :
Pesan kesehatan cara penanganan pertama pada serangan jantung dengan batuk CPR
banyak dibagikan di internet dan jejaring sosial, mengandalkan informasi dari pseudoscience
(ilmu semu).
Faktanya, batuk pada saat terjadi serangan jantung bisa menjadi kontraproduktif dan bahkan
bisa memperburuk kondisi penderitanya, itu artinya menyebarkan saran ini berpotensi
berbahaya. Saran itu tidak ada dasar ilmiahnya. Bahkan tidak disarankan oleh institusi medis
terpercaya. Batuk CPR hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan medis yang tepat atau
oleh orang yang telah mendapatkan pelatihan medis berdasarkan keahlian.
Link Counter:
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/ask-theexperts/cough-cpr
https://www.heart.org/en/health-topics/cardiac-arrest/emergency-treatment-of-cardiacarrest/cough-cpr#.Wk-GVd9l_4o
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9. Hut PKI 22 Mei Bertepatan Dengan Pengumuman KPU Pusat

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook informasi tentang sejarah terbentuknya
PKI yang dikutip dari naskah pidato Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKI D.N Aidit yang
dipublikasikan dalam brosur Menudju Indonesia Baru. Disitu tertulis, bahwa naskah pidato
D.N Aidit itu untuk memperingati ulang tahun PKI ke-33 yang diucapkan pada malam tanggal
22 Mei 1953 di Gedung Kesenian Jakarta. Dalam postingan tersebut juga ditambahkan narasi
mungkin sebagian orang Indonesia tidak ada yang tahu kalau tanggal 22 Mei itu merupakan
HUT PKI yang bertepatan dengan pengumuman KPU Pusat.
Faktanya situs majalah sejarah online Indonesia, Historia dalam artikelnya yang berjudul
―HUT PKI dan Pengumuman Pilpres‖ edisi tanggal 13 Mei 2019, dalam artikel tersebut
disebutkan bahwa hari ulang tahun PKI adalah tanggal 23 Mei. HUT PKI yang disebutkan
pada tanggal 22 Mei adalah tidak benar dan informasi yang menghubungkan antara HUT PKI
dengan pengumuman hasil pemilu 2019 juga tidak relevan.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/286/fakta-atau-hoaks-benarkah-hut-pki-sama-dengan-plenokpu-pusat-22-mei
https://historia.id/politik/articles/hut-pki-dan-pengumuman-pilpres-PzjqV
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10. Sore Tadi Para Dayak Berbondong Bondong Ke Jakarta

Penjelasan :
Beredar sebuah video mengenai sekelompok orang yang tengah melakukan aksi disertai taritarian dan foto-foto dari suku Dayak. Video tersebut diberikan narasi bahwa kelompok
tersebut adalah para dayak yang tiba di Jakarta untuk mengikuti aksi menjaga KPU dan
melawan People Power.
Berdasarkan penelusuran, kejadian pada foto tersebut bukanlah kejadian baru-baru ini. Foto
ini merupakan foto tahun 2017 yang ditambahkan narasi hasil pelintiran mengenai aksi jaga
KPU yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=prMaHZNRm20
https://turnbackhoax.id/2019/05/20/salah-sore-tadi-para-dayak-berbondong2-ke-jakarta/
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11. 10.000 Pasukan Bermacam Suku Dayak Datang Ke Jakarta
Ikuti Aksi Save KPU 22 Mei

Penjelasan :
Beredar sebuah video sekelompok besar orang yang mempertontonkan aksi dan tarian.
Video tersebut diberi narasi bahwa orang-orang tersebut merupakan 10.000 pasukan dari
berbagai macam suku Dayak di seluruh Kalimantan yang akan tiba di Jakarta untuk mengikuti
aksi Save KPU 22 Mei.
Berdasarkan penelusuran, video tersebut bukanlah kelompok orang yang akan mengikuti Aksi
Save KPU 22 Mei. Video tersebut adalah video tarian Cakalele yang dilaksanakan setiap
perayaan Hari Pattimura untuk memperingati perjuangan Thomas Matulessy alias Kapitan
Pattimura. Video tersebut kemudian ditambahkan narasi pelintiran yang tidak sesuai dengan
kejadian sebenarnya.
Link Counter:
https://terasmaluku.com/perayaan-hari-pattimura-ke-202-di-hulaliu-dan-saparua/
https://www.youtube.com/watch?v=q4OJp9Q7eww
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12. Rini Soemarno Tawarkan PT Inalum ke China

Penjelasan :
Beredar sebuah judul artikel berita yang menuliskan Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Rini Soemarno tawarkan PT Inalum ke China. Judul berita tersebut juga banyak
dibagikan oleh beberapa akun di media sosial facebook dan ditambahkan narasi yang
cenderung bernada provokatif yang mengesankan Rini Soemarno menawarkan PT Inalum ke
China untuk dijual.
Setelah ditelusuri, kunjungan Menteri Rini Soemarno ke China tersebut bukan untuk
menawarkan PT Inalum untuk dijual, melainkan untuk menjajaki kerja sama PT Inalum
dengan beberapa calon mitra strategis, salah satunya adalah Zhejiang Huayou Cobalt
Company Ltd.
Link Counter:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190517/257/924152/menteri-bumn-jajaki-kerja-samainalum-dan-pabrikan-china
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3968478/inalum-jajaki-kerja-sama-dengan-industrilogam-di-china
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13. Sweeping HP oleh TNI POLRI

Penjelasan :
Telah beredar unggahan pada media sosial facebook dengan narasi unggahan tersebut ―
Sweeping HP TNI POLRI sudah di mulai di setiap transportasi umum maupun pribadi. Hatihati bagi teman-teman yang berangkat ke Jakarta. Kosongkan HP dari grup-grup yang
bernuansa pendukung 02. Bila perlu uninstal apk WhatsApp Facebook dll. setelah tiba di
Jakarta baru instal kembali. Semoga bermanfaat‖ .
Faktanya adalah memang benar TNI POLRI melakukan sweeping di Suramadu, Terminal,
Stasiun dan Bandara di Jawa Timur. Adapun pemeriksaan itu berupa identitas, senjata tajam,
dan arah tujuannya, hal tersebut dilakukan sebagai wujud pengamanan gelombang
pergerakan massa jelang pengumuman hasil akhir pemilu dan pilpres 2019 tanggal 22 mei
mendatang di KPU RI, di Jakarta. "Kalau membawa identitas dan bersih dari sajam, kita akan
tetap memeriksa harus menjelaskan kemana. Kita akan memeriksa berulang," ujar Zain Dwi
Nugroho Kapolresta Sidoarjo, Sabtu (18) / 5) malam. Dari penjelasan tersebut bahwa TNI
POLRI tidak melakukan sweeping HP.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190519033034-20-396096/jelang-22-mei-polisisweeping-suramadu-terminal-dan-bandara
https://www.liputan6.com/news/read/3970104/jelang-22-mei-tni-polri-sweeping-penumpangdi-stasiun-jember
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14. Tolak Angin Dilarang Dikonsumsi Di Amerika

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto Produk tolak angin dengan lebel "Prop 65 Warning" yang
merupakan label peringatan di negara bagian California Amerika pada produk yang
mengandung bahan kimia dan dianggap bisa menyebabkan kanker dan disebutkan dilarang
dikonsumsi di Amerika.
Faktanya berdasarkan uji penelitian dinyatakan bahwa Produk Tolak Angin memenuhi
persyaratan mutu, termasuk kandungan logam berat Pb, Cd, As, dan Hg tidak terdeteksi atau
dibawah limit of detection (LoD). Adapun pihak distributor Empire International yang
memberikan label tersebut telah memberikan klarifikasi untuk melepaskan laber Prop 65
Warning.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2293154/distributor-as-minta-maaf-karena-sempat-captolak-angin-berbahaya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2995389/terbukti-tak-ada-logam-berat-labelwarning-tolak-angin-di-as-dicopot
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15. Pengadilan PBB Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap
Wiranto

Penjelasan :
Baru-baru ini isu pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan surat
penangkapan terhadap Wiranto beredar luas dan menjadi viral di media sosial.
Faktanya, ini merupakan isu lama yang diangkat lagi. Sebelumnya isu serupa sempat beredar
pada tahun 2004 bertepatan dengan majunya Wiranto sebagai calon presiden pada pilpres
2004. Pengadilan Khusus Timor Leste pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan
terhadap Wiranto atas pelanggaran hak asasi manusia di daerah eks Provinsi Timor Timur
pasca jajak pendapat pada 30 Agustus 1999. Perintah penangkapan itu juga diteruskan ke
interpol dan PBB. Namun surat perintah penangkapan tersebut telah dibatalkan oleh Jaksa
Agung Timor Leste pada Mei 2004. Pada pertengahan tahun 2019 ini, isu penangkapan
Wiranto kembali mencuat dan ramai diperbincangkan di media sosial. Namun tidak ditemukan
data-data yang membenarkan kabar tersebut. Berdasarkan hasil telusuran di website resmi
Interpol, tidak ditemukan nama Wiranto dalam daftar pencarian atau penangkapan orang. Isu
ini sengaja diangkat ulang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan maksud
menggiring opini negatif masyarakat.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/156190/pengadilan-pbb-keluarkan-surat-penangkapanterhadap-wiranto
https://www.liputan6.com/news/read/78099/timor-leste-mencabut-surat-penangkapan-wiranto
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
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Hoaks

1. Kivlan Zein Bandar Demo Prabowo Mau Melarikan Diri

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial facebook mengenai postingan yang berisi Kivlan Zein
bandar demo Prabowo mau melarikan diri ke Singapore. Untung team reserse Polri bergerak
cepat.
Mengenai berita yang beredar tersebut tidak benar. Mayjen (purn) Kivlan Zen membantah jika
dirinya hendak kabur ke luar negeri. Pensiunan TNI AD bintang dua yang dikabarkan dicegah
untuk pergi ke luar negeri sejak Jumat (10/5/2019) itu mengaku hanya pergi ke Batam. Yang
benar Kivlan berangkat ke Batam untuk bertemu dengan saudaranya. Hari ini dia bersama
cucu dan anaknya.
Link Counter:
https://www.beritasatu.com/nasional/553624/kivlan-zen-bantah-berusaha-kabur
https://www.kompas.tv/article/47133/bantah-mau-melarikan-diri-kivlan-zen-saya-kooperatif
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Disinformasi

2. Seorang Syekh Palestina Ditembak Zionis Israel, Peluru Tidak
Bisa Menembus Kepalanya

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai foto-foto dari seorang syekh yang hidup dengan peluru
yang tertancap di kepalanya meski tidak menembus. Foto tersebut diberi narasi bahwa syekh
tersebut berasal dari Palestina yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa ditembak oleh zionis
Israel dan dengan kuasa-Nya, peluru sniper tersebut tidak bisa menembus kepala syekh.
Adapun kejadian tersebut bukanlah di Palestina melainkan terjadi di Iraq. Pria bernama
Sheikh Mohamed Obaid Al-Rawi ini menjadi korban penembakan di distrik Nazzal dan terkena
peluru nyasar yang untungnya tidak berhasil menembus kepalanya. Namun kejadian ini tidak
memiliki hubungan apapun dengan Palestina maupun Masjid Al Aqsa.
Link Counter:
https://www.facebook.com/MafindoID/posts/salah-seorang-syekh-palestina-yang-sedangibadah-di-masjidil-aqsa-ditembak-oleh-/1169726553166981/
https://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/iraq/2014/08/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87.html
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Disinformasi

3. Kapal Perang Negara Lain di Perairan Indonesia Untuk Evakuasi
Warganya Apabila Terjadi Sesuatu Yang Genting

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah informasi yang menyatakan bahwa adanya keberadaan kapal
perang dari Amerika, China, Jepang, Perancis, dan Australia di wilayah Indonesia. Kapalkapal ini disebut akan digunakan untuk mengevakuasi warga-warga negara tersebut di
Indonesia apabila terjadi sesuatu dalam waktu dekat.
Berdasarkan penelusuran, kapal-kapal perang dari sejumlah negara yang disebutkan
memang sempat datang di beberapa pelabuhan Indonesia. Akan tetapi, kapal tersebut tidak
datang untuk mengevakuasi warga. Kapal dari Australia misalnya, mendatangi Indonesia
sebagai bagian dari kunjungan Gugus Tugas Indo-Pacific Endeavour 2019 Angkatan
Bersenjata Australia ke Indonesia. Kapal perang AS datang sebagai bagian dari rangkaian
peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan kapal
perang China berlabuh untuk melakukan Technical Port Calling. Serta beberapa pesawat
Perancis mendarat darurat di Aceh dikarenakan cuaca buruk.
Link Counter:
https://twitter.com/tweetmiliter/status/1130111686185066496
https://cekfakta.tempo.co/fakta/289/fakta-atau-hoaks-benarkah-kapal-perang-dari-sejumlahnegara-datang-untuk-menjatuhkan-bom-di-indonesia
https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/1852060/community-leaders-embarkblue-ridge-as-7th-fleet-flagship-returns-to-guam/
https://foto.tempo.co/read/72495/melihat-isi-geladak-kapal-induk-amfibi-australia-dijakarta#foto-1
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Disinformasi

4. Suku Pedalaman Turun ke Jalan Untuk Menyelamatkan
Negeri Dari Kecurangan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video suku pedalaman turun ke jalan untuk
selamatkan negeri ini dari kecurangan dan invasi asing terutama cina tiongkok.
Faktanya video yang telah diposting tersebut adalah video yang dipublish 6 desember 2016
terkait ribuan suku baduy luar maupun baduy dalam ke pendopo gubernur banten dalam
rangka Upacara Adat Seba Baduy, jadi tidak terkait dengan Pilpres.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=sKKmUKjqpEE
https://www.liputan6.com/regional/read/2505154/besok-ribuan-warga-baduy-jalan-kaki-115km-temui-ibu-gede
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Disinformasi

5. Masih 92 % Sudah Diumumkan Menang Jokowi

Penjelasan :
Pasca pengumuman pemenangan Pilpres 2019 yang disampaikan dalam rapat pleno di
gedung KPU pada selasa 21 Mei dini hari, ramai diperbincangkan di sosial media
bahwasanya KPU telah melakukan hal yang licik sebab mengumumkan pemenang sementara
penghitungan masih 92%. Narasi tersebut disertai screen shoot website situng KPU yang
menampilkan persentase 92%.
Sebagaimana diketahui bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman pernah
menegaskan jika Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tidak digunakan untuk
menetapkan hasil resmi pemilu 2019. Hasil pemilu yang akan ditetapkan berasal dari
rekapitulasi manual secara berjenjang, dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten,
kemudian provinsi, hingga terakhir di tingkat nasional. Ia juga menegaskan bahwa situng
bertujuan menjadi alat bantu memberikan informasi dengan cepat. Bagian dari penyediaan
informasi yang terbuka, transparan kepada publik. Adapun nanti yang di rekapitulasi secara
manual berjenjanglah yang dijadikan dasar penetapan. Terkait dengan pengumuman hasil
pemilu yang dilakukan, KPU telah merampungkan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di 34
provinsi pukul 24.00 WIB, Senin 20 Mei 2019. Usai menyelesaikan rekapitulasi, KPU
memutuskan untuk segera mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/10213801/kpu-penetapan-berdasarrekapitulasi-manual-bukan-situng
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3971330/kpu-umumkan-hasil-rekapitulasi-pemilu-2019hari-ini
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Disinformasi

6. Anjing Menyelamatkan Bayi Baru Lahir

Penjelasan :
Beredar postingan gambar di sosial media yang menyebutkan seekor anjing menyelamatkan
bayi yang dibuang orang tuanya di tempat sampah.
Gambar anjing yang nampak membawa bayi baru lahir (dengan tali pusar yang masih
menempel) itu menjadi viral di media sosial.
Setelah ditelusuri, gambar seekor anjing membawa sosok bayi itu telah lama beredar dengan
klaim yang sama.
Faktanya, anjing tersebut tidak menyelamatkan bayi, namun bayi tersebut telah meninggal
ketika ditemukan anjing dan lalu membawanya pergi.
Link Counter:
https://www.hoaxes.id/2016/05/anjing-menyelamatkan-bayi-baru-lahir.html
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Hoaks

7. Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang
Proyek Besar

Penjelasan :
Beredar di sosial media mengenai hasil tangkapan layar kanal berita suara.com dengan judul
"Kwik sindir anak jokowi, pura-pura jual martabak tapi pegang proyek besar".
Setelah ditelusuri, hasil tangkapan layar tersebut adalah editan. Judul berita yang sebenarnya
adalah ―Akun @kwikKianGie sindir putra Jokowi‖, Asli atau Palsu?. Dalam berita tersebut juga
dijelaskan bahwa akun @kwikKianGie tidak dikelola oleh Kwik Kian Gie. Dilansir dari
Suara.com, pada laman daring Kwik Kian Gie, yakni kwikkiangie.com terdapat tautan akun
twitter miliknya yang asli yakni @kiangiekwik.
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2019/04/24/174550/kwik-sindir-anak-jokowi-pura-pura-jualmartabak-tapi-pegang-proyek-besar
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8. Himbauan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K,
M.H.

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial pesan yang berisi himbauan 6 point penting dari Kadiv humas
Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., sehubungan dengan kekhawatiran
penyerangan massa akan hasil rekapitulasi suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden
periode 2019-2024.
Faktanya adalah Kadiv humas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal tidak pernah mengeluarkan
himbauan tersebut.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/BxtHNU0pFOA/?igshid=1dcx3bytqmyre
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9. SPDP Prabowo Sebagai Tersangka Makar

Disinformas
i

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas
nama Prabowo Subianto terkait kasus makar. Sebuah akun mengunggah surat tersebut dengan
narasi yang mengatakan bahwa surat tersebut adalah SPDP Prabowo sebagai tersangka makar.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menampik terbitnya Surat Perintah
Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Prabowo Subianto terkait kasus makar, SPDP tersebut
bukan menyatakan Prabowo Subianto sebagai tersangka dugaan makar. Dasco juga mengatakan,
SPDP yang beredar luas itu merupakan SPDP Eggy Sudjana, tersangka kasus dugaan makar.
Menurut Dasco, dalam SPDP itu status Prabowo adalah terlapor bukan tersangka. Adapun, pihak
Kepolisian sudah menarik SPDP Prabowo sebagai terlapor.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/3971424/gerindra-prabowo-subianto-terlapor-kasus-makarbukan-tersangka
https://turnbackhoax.id/2019/05/21/salah-spdp-prabowo-subianto-tersangka-makar/
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Disinformasi

10. Kebakaran Pabrik Kembang Api

Penjelasan :
Diunggah sebuah Video berdurasi 44 detik tentang peristiwa kebakaran yang
disebutkan sebagai pabrik kembang api di daerah Tangerang.
Faktanya Kejadian kebakaran pabrik kembang api memang pernah terjadi di daerah
Tangerang, Akan tetapi video yang diunggah di atas bukanlah terjadi di daerah
Tangerang melainkan terjadi di daerah kawasan Perindustrian Saleng, Senai, Malaysia
pada Juli 2017.
Link Counter :
https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2017/07/02/stor-kilang-disyaki-simpanmercun-terbakar/
https://www.bharian.com.my/node/298468
https://www.hoaxes.id/2017/10/video-detik-detik-terbakarnya-pabrik-kembang-api-di-tangeranghoax.html
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Disinformasi

11. Penemuan Ikan Mirip Manusia di Kalimantan

Penjelasan :
Diunggah pada laman media sosial sebuah foto yang disebutkan sebagai ikan dengan narasi
bahwa hewan tersebut telah ditemukan di Kalimantan.
Faktanya foto hewan berbentuk ikan tersebut tidaklah nyata melainkan sebuah karya seni
patung dengan bahan silikon yang dipamerkan di Universitas Seni di Thailand.

Link Counter :
https://www.futuro.cl/2018/12/la-verdadera-historia-del-sireno-de-indonesia/
https://larepublica.pe/tendencias/1270465-youtube-verdad-criatura-mitad-pez-mitad-humanoatrapada-indonesia-viral-video
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Hoaks

1. Pengumuman KPU Senyap-Senyap

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di facebook tentang Pengumuman KPU senyap-senyap.
Faktanya setelah ditelusuri Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah pernyataan Capres
Prabowo Subianto yang menilai hasil rekapitulasi diumumkan secara senyap-senyap. KPU
mengatakan tidak ada yang janggal karena rekapitulasi sudah selesai dilakukan. "Tidak ada
yang janggal. Ketentuan UU paling lambat 35 hari. Jatuhnya tanggal 22 Mei 2019, tapi karena
rekapitulasi Provinsi dan luar negeri sudah selesai, maka kami tuntaskan malam tadi," ujar
Komisioner KPU RI Ilham Saputra ketika dihubungi wartawan, Selasa (21/5/2019)
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4558624/kpu-bantah-hasil-rekapitulasi-diumumkan-secarasenyap-senyap
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/15014351/kpu-bantah-pernyataan-prabowo-soalwaktu-pengumuman-rekapitulasi-yang
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2. Personil Brimob menyamar pakai baju TNI AL

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan berupa foto anggota TNI yang memakai kaos kaki Brimob dan
pasukan Brimob yang menyamar pakai pakaian TNI AL.
Faktanya Foto yang diposting tersebut adalah anggota pasukan Marinir TNI AL dengan tanda
menggunakan baret ungu sesuai dengan warna baret yang telah diperuntukan.
Link Counter:
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/10/08/sekilas-tapi-bermakna-mari-mengenal-barettni
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/18553521/mengenal-6-pasukan-elite-dalamjajaran-tni?page=all
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3. Polisi menembaki para demonstran di dalam Masjid

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan video yang berisi mengenai rekaman
situasi di sebuah Masjid di daerah Tanah Abang. Dalam video tersebut dinarasikan bahwa Polisi
menyerang para demonstran yang berada di dalam Masjid tersebut dengan cara
menembakinya.
Faktanya, suara-suara tembakan yang terdengar dari video tersebut adalah suara dari luar
Masjid tersebut. Suara-suara tersebut berasal dari kerusuhan yang terjadi di sekitar daerah
Masjid tersebut, yaitu di daerah Tanah Abang. Dalam kericuhan tersebut terdapat banyak bom
molotov yang digunakan para demonstran untuk melempari Polisi dan suara tembakan gas air
mata yang digunakan Polisi untuk menarik mundur para demonstran.
Link Counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/makin-panas-massa-di-tanah-abang-lempari-polisidengan-bom-molotov-1r7mwOz1EsP
https://news.detik.com/berita/d-4559697/polda-metro-tidak-benar-polisi-kejar-massa-hinggamasukmasjid?utm_term=echoboxauto&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_conte
nt=detikcom&utm_source=Twitter#Echobox=1558487792
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4. Di Jalan Sabang Sudah ada penembakan peluru tajam

Penjelasan:
Telah beredar sebuah postingan di media sosial yang menyajikan video yang berisi mengenai
adanya beberapa selongsong peluru senjata api yang disebut-sebut digunakan oleh aparat
polisi untuk menembak para demonstran aksi di depan Kantor Bawaslu dan disebutkan juga
bahwa korban yang ditembak adalah Ustadz Mancung dari Sawangan, namun peluru tersebut
tidak mempan terhadapnya.
Faktanya, Polri menegaskan anggotanya yang bertugas melakukan pengamanan di depan KPU
pada 22 Mei 2019 hanya dibekali tameng dan gas air mata. Aparat yang bertugas dilarang
membawa senjata api dan peluru tajam. Jadi, isu yang beredar bahwa ditemukannya
selongsong senjata api yang digunakan aparat keamanan tersebut adalah tidak benar.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4555039/amankan-22-mei-depan-kpu-polisi-tak-bawa-senjataapi-berpeluru-tajam
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Hoaks

5. Wiranto: Biarkan Saja, Untuk Bahan Berburu Menembak TNI-POLRI

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial facebook sebuah postingan yang bertuliskan "Tanggal 22 mei
pendukung 02 Kepung KPU, Wiranto: Biarkan Saja, Untuk Bahan Berburu Menembak TNIPOLRI" dan dipadukan dengan sebuah foto korban aksi unjuk rasa 22 mei 2019.
Faktanya tidak ditemukan pernyataan Wiranto seperti yang diunggah diakun Facebook. Dalam
rapat tersebut Wiranto mengatakan jelang tanggal 22 mei banyak isu people power yang akan
membuat banyak masyarakat cemas, oleh karena itu rapat hari ini merupakan satu sinergitas
dari pusat dan daerah, dari semua kementerian dan lembaga termasuk yang ada dibawahnya
kepolisian, TNI hingga pemerintah daerah. Ini mensinergikan hal-hal negatif yang mungkin
terjadi yang berujung pada konflik sosial. Wiranto menuturkan pihaknya mengapresiasi pemilu
sudah selesai dan mendapat apresiasi dari 39 negara.
Link Counter:
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/16/wiranto-jelang-22-mei-tidak-perlu-takut-silakanjalani-kehidupan-seperti-biasa?fbclid=IwAR3acQdhhlR3b9tn2xBkCAGSv4XiNlAD7bAsmdCx2bsiQbwYPTP4Op_9VM
https://turnbackhoax.id/2019/05/22/salah-tanggal-22-mei-pendukung-02-kepung-kpu-wirantobiarkan-saja-untuk-bahan-berburu-menembak-tni-polri/
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6. Polisi (Brimob) Diimpor dari Cina

Penjelasan:
Pada aksi 22 mei, beredar di media sosial foto-foto anggota polisi dengan mata sipit yang dituding
sebagai polisi yang di impor atau bukan warga negara Indonesia. Foto dan narasi bernada provokatif
ini viral dan banyak di share di media facebook, beredar juga tuduhan bahwa polisi-polisi tersebut
didatangkan dari Cina
Dilansir dari berbagai sumber isu adanya polisi Impor tersebut adalah hoaks. Dalam konferensi
pers pada Selasa 22 Mei 2019, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal
membantah bahwa pasukan Brimob yang diterjunkan berasal dari luar negeri. Adapun polisi yang
menggunakan masker dalam foto yang tengah viral tersebut telah dikonfirmasi oleh akun facebook
bernama Diana leni yang merupakan kerabatnya. Ia menegaskan bahwa laki-laki dalam foto tersebut
adalah suami dari adiknya yang merupakan warga negara Indonesia.

Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4560137/viral-foto-brimob-sipit-polri-semua-personelwni?tag_from=wpm_nhl_4
https://www.merdeka.com/cek-fakta/polisi-tegaskan-kabar-brimob-sipit-dari-china-hoaks.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2428799590485204&set=a.589037207794794&type=3&the
ater
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7. Rombongan Gangster Sudah Ada di Samarinda dan
Membunuh 60 Orang

Penjelasan:
Telah beredar luas di sejumlah platform media sosial berupa pesan berantai yang berisi isu
adanya rombongan gangster telah berada di Samarinda dan membunuh 60 orang laki-laki dan
perempuan. "Ternyata tgl 22 Mei itu bukan hoax. Itu benar2 nyata. Sebab Rombongan gangster
udah ada di samarinda dan udah membunuh 60 orang laki2 dan perempuan. Dan termasuk
kakaknya teman saya udah jadi korbannya. aku harap tidak ada korban lagi selanjutnya. jika anda
benar2 syg sama orang terdekat anda tolong sebarkan berita ini. Dan semoga kita slalu dilindungi
dari marah bahaya oleh Allah SWT. Amin"
Faktanya kabar tersebut tidak benar atau hoaks. Hal ini diklarifikasi oleh Polresta Samarinda
melalui akun Twitter milik Polresta Samarinda @Polresta_SMD yang menyatakan bahwa informasi
itu tidak benar. ―Beredar pesan di Media Sosial terkait adanya Rombongan Gangster sudah ada di
Samarinda dan membunuh 60 orang laki laki dan Perempuan adalah Berita Tidak Benar (HOAX) . .
Mari Bijak Bermedia Sosial, Saring sebelum Sharing. . . #polrestasamarinda #divisihumaspolri
#poldakaltim.‖

Link Counter:
https://twitter.com/Polresta_SMD/status/1131049871371194368?fbclid=IwAR0ZddPenAbKyplaHu8
XRfa1NsF40YjyByGeDeLX5ADxaF2CfzmRUGkNtRQ
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8. Prabowo kabur ke Luar Negeri

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi di media sosial yang menyatakan bahwa prabowo subianto
bersama rekan-rekannya kabur keluar negeri terkait kasus Hukum dan potensi kerusuhan pada
tanggal 22 Mei 2019 nanti.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya tim BPN membantah isu yang beredar terkait kaburnya
prabowo ke luar negeri. BPN membenarkan bahwa bapak Prabowo pergi ke luar negeri, namun
bukan untuk kabur melainkan pergi ke Brunei untuk bertemu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Disisi
lain prabowo di Brunei pada tanggal 16 Mei 2019 dan hanya sehari setelah itu langsung pulang ke
Tanah Air dihari yang sama. jadi tidak benar jika ada isu yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ke
Luar Negeri kabur atau jalan-jalan.

Link Counter:
https://news.okezone.com/read/2019/05/18/605/2057402/bpn-akui-prabowo-ke-brunei-bukanuntuk-kabur-tapi-bertemu-sultan
https://news.detik.com/berita/d-4554822/dahnil-prabowo-bertemu-sultan-brunei-16-mei-fitnahbilang-beliau-kabur
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9. Tol Jakarta – Cikampek Ambruk

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial, ―Maaff buat temen temen arah jakarta cikampek macet
totol...jalan tol ambruk..,‖
Faktanya setelah ditelusuri, Corporate Communication Department Head Jasa Marga, Irra
Susiyanti menjelaskan yang terjadi sebenarnya adalah proses pemindahan steel girder atau
gelagar baja dari proyek jalan tol layang Cikampek.

Link Counter:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190522/45/925856/cek-fakta-tol-layang-cikampek-dikabarkanambruk.-ini-kenyataannya
https://www.indopos.co.id/read/2019/05/22/176043/pemindahan-sig-proyek-jalan-tol-layangcikampek-bukan-ambruk
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10. WA Dan Sosmed Error Karena Ada Pemasangan CC Rekam Untuk
Memantau Semua Aktifitas HP 100%

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai yang menyebutkan bahwa sinyal internet akan dihentikan di seluruh
Indonesia mulai pukul 18.00-20.00, dan semua aktivitas media sosial seperti WhatsApp, Facebook,
Instagram, Twitter dan Line, dipantau 100 persen. Disebutkan juga aplikasi Whatsapp dan seluruh
sosmed error dikarenakan ada pemasangan CC Rekam untuk memantau semua aktifitas HP meliputi
Semua rekaman panggilan telepon.
Melalui viva.co.id Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Ferdinandus Setu, membantah dan menegaskan isi dari broadcast tersebut adalah hoax. Adapun
Menteri Kominfo Rudiantara dalam konferensi pers menjelaskan bahwa Sejumlah fitur-fitur media sosial
seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Whatsapp memang dibatasi untuk sementara waktu sehingga
pengguna internet akan mengalami perlambatan untuk download dan upload video dan foto. Rudiantara
sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak menyebar konten aksi kekerasan dan ujaran kebencian.
Imbauan tersebut diterbitkan untuk merespons penyebaran konten foto, gambar, atau video yang dapat
memicu ketakutan di tengah masyarakat.

Link Counter:
https://www.viva.co.id/digital/digilife/1149882-beredar-pesan-berantai-whatsapp-soal-ancaman-kominfohoax-100-persen
https://www.kompas.tv/article/47726/kominfo-batasi-sementara-akses-media-sosial
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Laporan Isu Hoaks 23 Mei 2019
Hoaks

1. Otto Hasibuan Jadi Kuasa Hukum Prabowo

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial postingan facebook tentang KUASA Hukum Prabowo sandi
OTTO Hasibuan menyatakan bahwa tidak ada pasal mana pun yg bisa melawan pasal ini dalam
UUD 1945 dan OTTO sudah menyiapkan isi isi poin dari pasal itu sesuai yg tercantum dalam
UUD 1945.
Faktanya setelah ditelusuri, Pengacara Otto Hasibuan menepis kabar menahkodai tim kuasa
hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Otto mengaku hingga saat ini belum berkomunikasi dengan Prabowo maupun Badan
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.Pasalnya, menurut Otto, hingga saat ini ia
belum pernah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandiaga.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4560051/otto-hasibuan-bantah-pimpin-tim-kuasa-hukumprabowo-untuk-ke-mk
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/12124971/otto-hasibuan-bantah-jadi-kuasahukum-prabowo-terkait-gugatan-pilpres-ke-mk
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2. Pengumuman KPU Sebelum Tanggal 22 Mei 2019 Tidak Sah

Penjelasan:
Pasca pengumuman hasil Pilpres 2019, beredar gambar di sejumlah platform media sosial
dengan narasi yang menyebutkan bahwa penetapan hasil pemilu dan pilpres 2019 pada 21 Mei
2019 dini hari adalah tidak sah. Salah satu alasan tidak sahnya keputusan tersebut karena
dilakukan sebelum waktu penetapan yang sebenarnya yaitu tgl 22 Mei 2019.
Faktanya, kabar tersebut tidak benar. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum telah mengatur batas waktu pengumuman hasil pemilu oleh penyelenggara pemilu.
Aturan itu tertuang dalam Pasal 413 ayat 1 yang berbunyi; "KPU menetapkan hasil Pemilu
secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk
calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh
lima) hari setelah hari pemungutan suara". Berdasarkan ketentuan paling lambat 35 hari
tersebut, maka pengumuman atau penetapan hasil pilpres 2019 jatuh pada 22 Mei 2019
terhitung sejak hari pemilihan umum pada 17 April 2019.
Dengan demikian, penetapan rekapitulasi hasil pemilu 2019 oleh KPU pada 21 Mei 2019 sekitar
pukul 02.00 WIB, tidak menyalahi aturan dan masih berada dalam rentang waktu yang
ditetapkan undang-undang.
Link Counter:
http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentangPemilu.pdf?fbclid=IwAR2H_WbH7Ujg5LJ-UsaIAaNfzba-j8S2-NcxrK3szHJZxGqvh9PDrHntEFE
https://cekfakta.tempo.co/fakta/292/fakta-atau-hoaks-benarkah-pengumuman-hasil-pemilu-danpilpres-2019-pada-21-mei-dini-hari-tidaksah?fbclid=IwAR2H8zpidaUaSJK1VaQjvzWVumUPiJ88C_SiNPe72d31xNsENEwfc1lVVd4
https://twitter.com/KPU_ID/status/1130723842022711298?ref_src=twsrc%5Etfw&fbclid=IwAR3S
MYLr94cKkaFq25A9bahXQd8VuduT4ThiuiI65FAbel5Ad7e9bk6DVHw
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Disinformasi

3. Kapolri:Masyarakat Boleh Ditembak

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan video di media sosial yang menampilkan Kapolri Jenderal Tito
Karnavian yang tampak berbicara dengan anggotanya. Postingan video tersebut diikuti narasi
"masyarakat boleh ditembak,ditembak pakai senjata yang dibeli oleh uang masyarakat".
Setelah ditelusuri faktanya video tersebut sudah mengalami pengeditan dan dipotong. Dalam
video yang asli yang dimaksud Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah orang yang bawa parang
dan mau membunuh masyarakat yang identik dengan anggota geng motor. Jadi bukan boleh
menembak masyarakat akan tetapi boleh menembak orang yang ingin membunuh masyarakat.
Link Counter:
https://www.motorplus-online.com/read/251731573/video-kapolri-isyaratkan-geng-motor-bolehtembak-di-tempat?page=all#!%2F
https://news.okezone.com/read/2019/05/18/338/2057285/remaja-tewas-diseret-dan-ditusukgangster-usai-tertinggal-rombongan-sotr-di-jaksel
https://www.facebook.com/groups/beritasekitarkarawang/permalink/2392564287466237/
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Disinformasi

4. Jenazah Dibuang di Semak-semak TPU DKI

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang berisi beberapa foto yang menunjukan jenazah
yang telah dikenakan kain kafan yang sedang diangkat oleh 2 orang petugas TPU dan diletakan
di dalam peti. Foto tersebut banyak beredar di media sosial dan pesan berantai dengan narasi
yang menyebutkan bahwa jenazah tersebut dibuang di semak-semak yang berada di TPU
tersebut.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah keliru. Hal tersebut dijelaskan oleh Kabid TPU
Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Siti Hasmi. Beliau mengatakan bahwa lokasi
pemakaman jenazah itu berada di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat.Beliau menjelaskan bahwa
jenazah tersebut telah dikuburkan sesuai dengan syariat dan tidak dibuang. Angle pengambilan
foto membuat jenazah itu seolah seperti dibuang. Hal terkait juga dijelaskan oleh Abdul Roham,
selaku Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorang (PJLP) TPU Tegal Alur. Abdul menjelaskan
bahwa tidak ada sama sekali jenazah dibuang atau diterlantarkan seperti yang terlihat pada foto
yang beredar.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4039482/heboh-jenazah-dibuang-di-semak-semak-tpu-dki-inifaktanya?utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=cpc&utm_source=facebook&utm_ter
m=detikcom&utm_content=ctw&fbclid=IwAR1jWiREJ-KAIQqo_V3iZFGNQU2ZAnl9nuh5DYIwaVdMW8UUvq6RiioCRw
http://bangka.tribunnews.com/2018/05/28/gara-gara-ulah-siswa-foto-petugas-buang-jenazah-dipemakaman-jadi-viral-ternyata-ini-sebenarnya

318

Disinformasi

5. Rakyat Mulai Berdatangan dari setiap Provinsi untuk menuntut
kecurangan KPU

Penjelasan:
Telah beredar luas postingan di media sosial Facebook, beberapa gambar yang bertuliskan
"Rakyat mulai berdatangan..dari berbagai provinsi menuntut keadilan..KPU jangan curang"
Setelah ditelusuri gambar yang beredar tersebut merupakan gambar pada saat kampanye akbar
salah satu Capres di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dimana massa terlihat beberapa
bendera partai. Bukan gambar dimana masyarakat yang datang dari berbagai Provinsi seperti
yang disebutkan di atas.
Link Counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/ratusan-ribu-orang-ramaikan-karnaval-kampanyeakbar-jokowi-maruf-1qsVROBmU5G
https://www.inews.id/news/nasional/pawai-pendukung-01-dari-monas-ke-gbk-diiringi-lagudangdut-via-vallen/515025
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Disinformasi

6. Ma'ruf pastikan Amalia Raissa masuk kabinet jika dirinya Wapres

Penjelasan:
Telah beredar sebuah gambar dari hasil tangkapan layar pada artikel di laman situs detiknews
dengan judul "Ma'ruf Pastikan Amalia Raissa Masuk Kabinet Jika Dirinya Jadi Wapres".
Faktanya, hasil tangkapan layar yang beredar dalam postingan terkait adalah hasil suntingan
dari artikel detiknews yang berjudul "Ma'ruf pastikan anaknya tak masuk kabinet jika dirinya jadi
Wapres‖. Hal tersebut sengaja dimanipulasi tanpa tujuan, sehingga menyebabkan suatu
disinformasi.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4554302/maruf-pastikan-anaknya-tak-masuk-kabinet-jika-dirinyajadi-wapres?fbclid=IwAR2d7b5AjimWl6fnAvlemfJZMjTiXQ0jGv0zC9PvgxAXbclat3o6KEhvKhw
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7. Whatsapp Diblok Pada Aksi 22 Mei 2019

Penjelasan:
Bertepatan dengan aksi massa pada tanggal 22 Mei 2019, beredar kabar telah diblokir salah
satu platform media sosial yakni, Whatsapp, dan ramai diperbincangkan netizen. Tidak sedikit
yang memelintir isu pemblokiran Whatsapp ini dengan berbagai isu provokatif dan fitnah untuk
menggiring opini negatif netizen(masyarakat).
Faktanya Whatsapp dan sejumlah media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, hanya
ditutup sementara (dilakukan pembatasan akses). Hal tersebut disampaikan Menteri Kominfo,
Rudiantara saat melakukan konferensi pers pada Rabu, 22 Mei 2019. Hal senada juga
disampaikan Communication Lead Facebook Indonesia, Putri Dewanti. Upaya pembatasan
akses ini dilakukan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran video dan foto-foto yang
bersifat provokatif terkait peristiwa aksi massa di media sosial.
Link Counter:
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/22/22-mei-instagram-facebook-whatsapp-ditutupsementara-menteri-kominfo-beri-penjelasan
https://tirto.id/netizen-indonesia-keluhkan-whatsapp-down-pada-22-mei-dVfk
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8. Tadi Malam Kantor FPI Petamburan Jakarta Barat Diserang
Secara Membabi Buta

Penjelasan:
Beredar di media sosial mengenai kabar bahwa kantor FPI Petamburan diserang secara
membabi buta menggunakan gas air mata, peluru karet, serta peluru asli. Banyak dari mereka
yang mengalami muntah-muntah dan terluka. Kejadian tersebut disinyalir terjadi pukul 21.00
tanggal 22 Mei 2019.
Adapun dikutip dari Kompas.com, polisi tidak dibekali peluru tajam dalam pengamanan aksi
unjuk rasa di Jakarta. Polisi sendiri dibekali dengan tameng dan gas air mata serta water
cannon untuk melakukan pengamanan, serta peluru karet ketika suasana sudah memburuk.
Adapun video-video yang disertakan pada status tersebut kebanyakan merupakan kericuhan
yang terjadi di depan Bawaslu pada tgl 22 Mei 2019. Belum ditemukan informasi kredibel
mengenai kantor FPI Petamburan diserang secara membabi buta oleh aparat.
Link Counter:
http://wartakota.tribunnews.com/2019/05/22/ricuh-lagi-wilayah-petamburan-gelap-gulitapemadaman-listrik-terjadi-di-pemukiman-warga
https://news.detik.com/berita/d-4560936/polri-jelaskan-soal-peluru-tajam-dalam-mobil-brimob-dislipi
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/08510041/polisi-tak-dibekali-peluru-tajam-polrisebut-hoaks-penembakan-pengunjuk-rasa
https://news.detik.com/video/190522118/pecah-bentrok-terjadi-kembali-di-bawaslu
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9. 16 daftar nama demonstran meninggal pada aksi 21-22 Mei

Penjelasan:
Pasca aksi demo 21-22 Mei yang sempat terjadi kericuhan, beredar sebuah pesan berantai
yang berisikan 16 daftar nama demonstran yang meninggal pada kejadian tersebut. Di akhir
pesan itu juga tertulis Tim Monitoring Lapangan, Syamsul Bachri A Tambengi yang
mengatasnamakan diri sebagai pemilik data 16 korban meninggal yang kini beredar di
WhatsApp Group itu.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah data-data tersebut. Dia
menegaskan bahwa informasi itu bohong alias hoax. Dalam jumpa pers 22 Mei 2019, Kapolri
Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa pihaknya mendapat informasi jika sejauh ini korban
meninggal dalam aksi 21 dan 22 Mei berjumlah 6 orang. Data itu menyebut bahwa korban
meninggal karena terkena tembakan dan benda tumpul. Sementara pada 23 Mei 2019 data
terupdate korban meninggal bertambah menjadi 8 orang. Sementara yang luka-luka bertambah
menjadi 730 korban yang sedang dalam penanganan medis
Link Counter:
https://rmol.id/dpr/read/2019/05/23/390809/beredar-daftar-16-demonstran-meninggal-polri-hoax
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190523153339-20-397825/anies-korban-tewas-aksi21-22-mei-8-orang-730-luka-luka
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Hoaks

10. Mereka yang dirawat di Rumah Sakit Karena Luka-Luka
Menanggung Sendiri Biaya Rumah Sakitnya

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang biaya perawatan aksi demo 22 mei
2019, seperti dalam postingan tersebut narasinya menyatakan bahwa "Demo ke pemerintah,ke
KPU,ke Bawaslu,ada kerusuhan dan ada korban di sana-sini, Pertanyaannya,siapa yg
bertanggungjawab kl ada korban dari pendemo?Kalau pemerintah suruh nanggung semua,bisa
bangkrut negara. Pada akhirnya,mereka yg dirawat di rumah sakit karena luka2,menanggung
sendiri biaya rumah sakitnya.
Faktanya, Widyastuti selaku Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan bahwa semua
biaya pengobatan masyarakat yang menjadi korban dalam Aksi 22 Mei 2019 akan di tanggung
semua oleh BPJS dan Dinas Kesehatan. Menurut Widyastuti hal tersebut dilakukan karena
sesuai Undang-undang Kesehatan nomor 35 dan Permenkes 64 tentang penanggulangan
kesehatan. Artinya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
Link Counter:
https://metro.tempo.co/read/1207396/dinkes-dki-dan-bpjs-akan-tanggung-pengobatan-korbanaksi-22-mei
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Hoaks

11. Vendy Pano, Polisi penembak anggota FPI

Penjelasan:
Beredar sebuah screenshot dari broadcast Whatsapp tentang informasi anggota polisi yang
diduga telah menebak anggota FPI pada kerusuhan 21 Mei. Dalam screenshot tersebut juga
disertai foto sang polisi yang disebut bernama Vendy Pano.
Penkopassus atau Penerangan Komando Pasukan Khusus melalui akun instagram resminya
menginformasikan bahwa informasi dalam screenshot tersebut adalah hoaks dengan
mengunggah foto screenshot yang dibubuhi stempel hoaks.
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/BxwUn9knk9g/
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Laporan Isu Hoaks 24 Mei 2019
Hoaks

1. Proyek Obor Jual Indonesia Ke China

Penjelasan:
Beredar Informasi di media sosial, tentang proyek obor China ditekan beberapa hari yang
lalu adalah indonesia di jual ke China.
Faktanya melalui detik.com Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, isu
indonesia mau dijual ke China dan dikait-kaitkan dengan One Belt One Road (OBOR) itu tidak
benar.
Link Counter:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4541732/luhut-bantah-isu-proyek-obor-jualindonesia-ke-china
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2. Habib Sholeh Rotan Sudah Berada Di Jakarta dan Siap
Memimpin People Power

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan foto Habib Rotan(Habib Sholeh Bin Abu Bakar Alaydrus Palu) di
media sosial dengan caption bahwa Habib Rotan sudah berada di Jakarta dan siap memimpin
People Power 22 Mei 2019.
Faktanya Pihak Majelis Dzikir Nuurul Khairaat Palu melalui humasnya Adhy Roba
mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Adhy juga membenarkan kalau
Habib Sholeh (Habib Sholeh Bin Abu Bakar Alaydrus) berada di Jakarta akan tetapi bukan untuk
hadir di acara memimpin people power 22 Mei 2019. Tujuan utama beliau sebenarnya ke
Bandung untuk bertemu dengan Jamaah Majelis Dzikir Nuurul Khairaat Cabang Bandung
,sekaligus bertemu membahas masalah Huntara dan masjid yg belum di bangun oleh
Madinah517 di palu,Sigi dan Donggala.
Link Counter:
https://suarapalu.com/habib-sholeh-rotan-diisukan-ikut-aksi-di-depan-kpu/
http://swatvnews.id/2019/05/21/majelis-dzikir-nuurul-khairat-bantah-habib-rotan-ikut-aksi-peoplepower/
https://www.kabarselebes.id/2019/05/01-habib-sholeh-rotan-disebut-akan-ikut-aksi-peoplepower-ini-klarifikasi-mejelis-dzikir-nuurul-khairaat/
https://www.atmago.com/posts/habib-rotan-difitnah_post_id_21ba5d72-c429-47bc-ad609bc4c3b601f8
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3. Tulisan “Partai Komunis Indonesia”, Gambar Senapan, dan Logo di
Uang 100 Ribu

Hoaks

Penjelasan:
Beredar video yang memperlihatkan gambar senapan, logo palu arit serta tulisan Partai
komunis Indonesia di uang pecahan Rp100 ribu menjadi viral di media sosial.
Faktanya tulisan dan gambar-gambar tersebut tidak ada di uang dengan standar cetakan
oleh Bank Indonesia. Tulisan dan gambar tersebut dibuat sendiri dengan menggunakan "Tinta
Uv" atau "Tinta Tidak Terlihat" yang bisa dibeli bebas di pasaran.
Link Counter:
https://youtu.be/-0VCZK9_yao
https://turnbackhoax.id/2018/07/14/salah-tulisan-partai-komunis-gambar-senapan-dan-logo-diuang-100ribu/?fbclid=IwAR0_3RaK_PTzNmX00V2r_ltwsGfd4Q_Vj0p7FuRVR57oP3J6vnuKgF0o1Dk
https://cekfakta.tempo.co/fakta/290/benarkah-terdapat-gambar-senapan-logo-palu-arit-dantulisan-partai-komunis-pada-uang-pecahan-rp100ribu?fbclid=IwAR23VQ5inKuN3H2F3Nb24jePkwxZ3ySqfIyx8_t2uYxsgS7OUrECA0WNoxo
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4. Penculikan Massal Yang Dilakukan Oleh Tentara China

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di Whatsapp yang berisi informasi : Hati hati buat yang mau ikut ke
Jakarta.. kalo ada jemputan gratis yang supirnya gak kenal jangan mau.. soalnya ada rencana
penculikan massal dan tentara China sudah Standby di tempat tempat khusus dengan senjata
lengkap.. info dari Koramil Seberakan ke grup biar tau, info valid dari caleg Gerindra.
Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan soal pasukan sipit sipit dari negeri seberang
itu tidak ada dalam jumpa pers di kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat
Jakarta Pusat Rabu (22/5) yang didampingi Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi dan Kabag Penum
Divisi Humas Polri Kombes Asep S. Berita hoaks tentang masuknya tentara China ini telah
beredar lama yaitu pada tanggal 19 Desember 2018, di Facebook pernah ditemukan postingan
yang berisi informasi bahwa sebanyak 500 ribu tentara asal China sudah berada di indonesia
dan mereka siap menghanguskan seluruh indonesia.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/293/fakta-atau-hoaks-benarkah-pasukan-brimob-disusupitentara-cina
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5. Kena Shoot Tv One Bahasa Brimob Ini Pakai Bahasa China

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial Facebook unggahan video yang diliput oleh Tv
One yang diklaim sebagai bangsa china sedang menyorot pasukan polisi. Postingan tersebut
diiringi narasi Kena Shoot Tv One bahasa Brimob ini pakai bahasa china. Jadi bukan hoaks
kalau brimob disusupi china.
Setelah ditelusuri video tersebut merupakan rekaman video yang diputar di sebuah
handphone lalu kemudian direkam handphone lain yang membuat kualitas suara dan kejernihan
suara menjadi sangat rendah. Faktanya rekaman suara yang terdengar samar-samar tersebut
terdengar jelas di Platform Youtube yang berjudul TEGANG! Suasana Saat Aparat Bentrok
Dengan Massa di Kawasan Tanah Abang, dalam video tersebut bahasa yang diklaim bahasa
china itu terjadi di waktu 1:27:54 ternyata adalah bahasa madura, dan bukan suara dari pasukan
Brimob melainkan percakapan percakapan warga sekitar yang terekam oleh Tv One. Dalam
video tersebut bahasa yang terdengar yaitu de' iyah dalam bahasa madura artinya kayak gini,
dan tade' due' lah yang artinya udah engg ada (habis) dua dan ngko' rugi yang berarti aku rugi.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/293/fakta-atau-hoaks-benarkah-pasukan-brimob-disusupitentara-cina
https://www.youtube.com/watch?v=qeDytB8fvvw&fbclid=IwAR30_n3QuNAvZJuHYkN3bt70rFTIB4qFU1NAgCQT6W_Pu8FjBv2bHat9DU
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Hoaks

6. Erdogan Akan Bentuk Tentara Islam dan Minta TNI Bergabung

Penjelasan:
Beredar sebuah artikel di situs berita suaranasional.id, berjudul AS dan Israel Ketakutan
Erdogan Bentuk Tentara Islam, TNI Dipanggil! Dalam artikel tersebut menginformasikan bahwa
Presiden Turki berencana menggalang tentara Islam negara-negara anggota Organisasi
Konferensi Islam (OKI) sebagai pasukan gabungan untuk melawan Israel. Adapun artikel berita
tersebut mengambil sumber rujukan dari artikel yang di muat oleh Yeni Safak.
Faktanya tidak ada sumber atau bukti yang memperkuat bahwa hal tersebut disampaikan
Erdogan dan situs berita suaranasional.id bukanlah situs media yang tidak terdaftar di Dewan
Pers. Setelah ditelusuri media Yeni Safek yang menjadi sumber rujukan dari artikel tersebut
diketahui pernah bermasalah dalam kasus disinformasi hingga penyebaran konten hate speech
sehingga kredibilitasnya masih dipertanyakan. Terkait peran serta Indonesia di luar negeri,
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Sisriadi menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri RI
selalu memberikan kabar resmi.
Link Counter:
https://tirto.id/benarkah-erdogan-membentuk-tentara-islam-dunia-tni-ikut-serta-dMHw
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3965981/cek-fakta-erdogan-akan-bentuk-tentara-islamdan-minta-tni-bergabung-ini-faktanya
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7. Demo People Power di Medan

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial Facebook mengenai unjuk rasa "people power" di
kota Medan.
Dalam postingan yang beredar disertai judul video "People power di medan sudah turun".
Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja
menjelaskan pada tanggal 16 Mei 2019 tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian
mengenai unjuk rasa di Kota Medan.
"Konten berita bohong yang dibuat pelaku dapat menimbulkan keributan di kalangan
masyarakat," ucap dia.
Pelaku penyebar video hoaks tersebut telah diringkus Polda Sumut pada Sabtu (18/5)
sekitar pukul 11.30 WIB.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4555385/polisi-tangkap-penyebar-video-hoax-demo-peoplepower-di-medan
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8. Banyak Korban Tewas Karena Peluru Tajam, Kapolri: Itu Bukan
Tanggung Jawab Kami

Penjelasan:
Beredar berita dari situs aktualnews dengan alamat acktuall.blogspot.com. Berita tersebut
berjudul ―Banyak Korban Tewas Karena Peluru Tajam, Kapolri: Itu Bukan Tanggung Jawab
Kami‖.
Adapun isi berita dari situs aktualnews tersebut menyalin isi berita dari Viva.co.id berjudul
―Korban Tewas karena Peluru Tajam, Tito: Tujuannya Menyalahi Aparat‖. Dalam berita tersebut,
Kapolri meminta semua pihak tidak langsung menuduh aparat Kepolisian sebagai pelaku
penembakan 6 korban tewas, dikarenakan semua anggota kepolisian yang terlibat pengamanan
aksi tidak ada yang menggunakan peluru tajam. Namun berita ini kemudian dipelintir dan
dijadikan judul pada berita aktualnews yang bersifat provokatif. Selain itu, tidak ditemukan
adanya pernyataan dari Kapolri maupun Kepolisian RI yang menyatakan bahwa banyaknya
korban tewas pada aksi 22 Mei 2019 bukan tanggung jawab Kepolisian.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1151412-korban-tewas-karena-peluru-tajam-titotujuannya-menyalahi-aparat
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9. Oknum BAIS TNI Provokasi Massa di Aksi 22 Mei dan
Menyudutkan POLRI

Penjelasan:
Beredar sebuah video viral seorang pria memprovokasi massa di dalam masjid. Video
tersebut ramai diunggah di sosial media dengan narasi "Oknum BAIS TNI PROVOKASI Massa
di Aksi 22 Mei dan Menyudutkan POLRI"
Terkait hal tersebut pihak TNI menegaskan informasi tersebut adalah hoaks.
Kapuspen TNI, Mayjen Sisriadi mengatakan personel yang berpakaian loreng adalah
anggota Yonif 315 yang BKO Kodam Jaya yang ditugaskan di Petamburan. Personel itu sedang
melakukan pendekatan kepada tokoh agama untuk menenangkan massa yang emosional, tibatiba masuk seseorang ke dalam mesjid dan menyampaikan ujaran provokatif.
Berdasarkan informasi masyarakat sekitar Masjid Al-Ishlah, orang yang melakukan
provokasi tersebut tidak dikenal dan bukan warga Petamburan.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4563323/tni-bantah-provokator-di-masjid-petamburan-anggotabais-ini-penjelasannya
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10. Wiranto: Penangkapan Tokoh-tokoh Akan Terus Dilakukan
Termasuk Tokoh Inti Prabowo Subianto

Penjelasan:
Beredar berita dari situs aktualnews dengan alamat acktuall.blogspot.com. Berita tersebut
berjudul ―Wiranto: Penangkapan Tokoh-tokoh Akan Terus Dilakukan Termasuk Tokoh Inti
Prabowo Subianto‖
Berdasarkan penelusuran, isi berita dari situs aktualnews ini menyalin isi berita dari
Viva.co.id berjudul ―Wiranto: Penangkapan Tokoh-tokoh akan Terus Dilakukan‖. Dalam berita
tersebut, Wiranto menyatakan bahwa aparat tidak akan berhenti menangkap tokoh yang
dianggap melanggar hukum. Namun dalam berita tersebut , Wiranto tidak menyatakan bahwa
akan menangkap Prabowo Subianto maupun menyebut Prabowo sebagai tokoh inti. Situs
aktualnews memelintir pernyataan Wiranto dengan menyatakan bahwa Wiranto akan
menangkap tokoh termasuk Prabowo Subianto. Pernyataan pelintiran ini kemudian dijadikan
judul dalam berita aktualnews sehingga bersifat memprovokasi masyarakat dengan judul yang
keliru.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1151016-wiranto-penangkapan-tokoh-tokoh-akan-terusdilakukan
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Laporan Isu Hoaks 25 Mei 2019

Hoaks

1. Bahaya makan telur dan pisang secara bersamaan

Penjelasan:
Telah tersebar informasi di media sosial sebuah foto dengan narasi yang mengatakan bahwa
makan telur dan pisang secara bersamaan sangat berbahaya, karena campuran itu memberikan
racun yang membunuh dalam waktu 5 menit.
Setelah ditelusuri lebih lanjut menurut dua ahli toksikologi makanan mengatakan bahwa tidak
mungkin secara ilmiah telur dan pisang dimakan bersamaan menghasilkan racun.Bahkan
keduanya sangat baik untuk dikonsumsi oleh orang yang mengalami masalah infertilitas. Jika
telur mentah, kombinasinya akan lebih sulit dicerna, tetapi tidak sampai mati. Satu-satunya
kekhawatiran adalah jika contoh korban yang diunggah dalam postingan itu karena mereka
terkontaminasi dengan zat berbahaya lainnya.
Link Counter:
https://africacheck.org/fbcheck/no-truth-to-killer-egg-and-banana-hoax/
https://www.grid.id/read/04207705/telur-dan-pisang-tidak-boleh-dimakan-bersamaan-betulnggak-sih-simak-yuk-penjelasannya?page=all
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2. Ada Rush Money di Indonesia

Penjelasan:
Beredar Informasi melalui media sosial, tentang menarik uang secara massal di Bank-Bank dan
ATM (rush money) di jakarta dan seluruh indonesia.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri,
Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo ajakan rush money adalah isu yang pernah beredar pada 2016
kemudian diproduksi ulang saat ini. Isu penarikan uang massal menyebar di media sosial tak
lama setelah demo besar 4 November 2016 berupa tulisan ―Rush Money for Justice‖ dan di
tahun 2016 ini. Kemudian menurut Kadiv Humas Polri saat itu, Irjen Boy Rafli Amar
menegaskan, berita rush money saat itu adalah hoaks.
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/294/fakta-atau-hoaks-benarkah-ada-rush-money-di-indonesia
https://finance.detik.com/moneter/d-3349864/ada-isu-tarik-uang-massal-25-november-humaspolri-informasi-itu-hoax
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3. Gak ada salahnya belajar toleransi dari negeri Jeman

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan sebuah foto yang diduga adalah
acara Buka Puasa bersama sepanjang 10 km di Hannover, Jerman. Dinarasikan bahwa Jerman
dapat dijadikan contoh toleransinya, untuk negara yang mayoritas Kristen.
Faktanya, foto yang digunakan adalah foto buka puasa bersama 41.120 orang di esenler,
Istanbul, Turki. Acara tersebut bertujuan untuk memecahkan rekor Guinness Record Book.
Acata tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2010 silam.
Link Counter:
https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/esenlerde-rekor-iftar,TJYf6m0FnELAj0BtPXPqg/h3wGApLWPESYlE-vltBoBg
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/303862073881719
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4. Pesan Himbauan Agar Berhati-hati Dengan Aksi Gangster di
Solo

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial sebuah pesan himbauan kepada masyarakat Solo
agar berhati-hati dengan aksi gangster di wilayah Nusukan,Sumber,Laweyan dan Pedaringan
Surakarta. Disebutkan bahwa aksi gangster tersebut menimbulkan delapan korban.
Faktanya dilansir dari kompas.com Kepala Polisi Sektor Grogol Sukoharjo AKP Didik Noertjahjo
mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.Untuk meredakan kecemasan
dan keresahan masyarakat Solo dan sekitarnya Didik juga menyampaikan bahwa masingmasing polres telah melaksanakan patroli skala besar yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, dan
Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP). Selain itu Wakapolresta Solo, AKBP Andy Rifai
mewakili Kapolresta Solo, Kombes Pol Ribut Hari Wibowo juga mengatakan bahwa informasi
tersebut tidak benar atau informasi bohong (hoaks).
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2019/05/16/15343451/hoaks-pesan-yang-imbau-warga-solohati-hati-dengan-aksi-gangster?page=all
https://newssummedup.com/summary/%5BHOAKS%5D-Pesan-yang-Imbau-Warga-Solo-Hatihati-dengan-Aksi-Gangster-18l9o5
http://solo.tribunnews.com/2019/05/16/solo-diserang-pesan-berantai-ancaman-gangsterkapolresta-solo-pastikan-hoaks
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5. Dompet Dhuafa Mendukung 02 Prabowo Sandi

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial facebook yang menyajikan berita Dompet Dhuafa yang
terlihat mendukung capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi.
Faktanya, setelah ditelusuri Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, Imam Mulyawan
membantah pihaknya bagian dari pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandiaga di Pilpres 2019. Pernyataan itu juga sudah dituangkan di dalam akun twitter Dompet
Dhuafa bahwa itu tidak benar.
Link Counter:
https://twitter.com/Dompet_Dhuafa?fbclid=IwAR0zr7_EuSlIqK0dSuoD4a6l45e5k6EgJEGzyR6GRjMeAXY0k1YQVVd6ww
https://www.suara.com/news/2019/05/24/193344/dirut-dompet-dhuafa-bantah-tuduhanpendukung-prabowo
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6. Margaretha Nainggolan Meninggal Dunia Karena Gas Air Mata

Penjelasan:
Telah beredar postingan di media sosial yang memberikan informasi mengenai meninggalnya
seorang wanita yang bernama Margaretha Nainggolan karena terkena gas air mata.
Dinarasikan bahwa Margaretha mengikuti aksi unjuk rasa di depan Bawaslu pada tanggal 22
Mei 2019 dan disebutkan bahwa beliau terkena gas air mata dan meninggal saat perjalanan ke
Rumah Sakit.
Faktanya, informasi tersebut keliru. Foto yang digunakan dalam postingan tersebut adalah
seorang Ibu Rumah Tangga yang bernama Febina Priscila. Beliau mengatakan bahwa tidak
benar adanya dirinya terkait dengan informasi dalam postingan tersebut dan beliau sudah
melaporkan atas penggunaan foto tanpa izin dan pemberitaan yang salah ke Polres Tangerang
Selatan.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4564100/diisukan-meninggal-margaretha-nainggolan-ngadu-kepolrestangsel?utm_term=echoboxauto&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_cont
ent=detikcom&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR2eVSKIcTzOkQk_7f3pafa012o8fPV50gL4AM3y
Uf3lF0SgPU2-tAWr-b8
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7. Brimob Bunuh Anak 18 Tahun

Penjelasan:
Beredar video pemukulan anggota brimob kepada seseorang yang dianggap sebagai anak
dibawah umur yang dikabarkan tewas akibat pemukulan tersebut.
Faktanya video tersebut adalah penangkapan salah seorang perusuh yang berlari di dekat
Masjid Al-Huda, Kampung Bali bernama Andri Bibir berusia 30 tahun.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4564453/begini-pengakuan-pria-yang-dipukuli-brimob-dikampung-bali?tag_from=news_beritaTerkait
https://news.detik.com/berita/d-4564421/isu-korban-tewas-hoax-polri-jelaskan-soal-brimobpukuli-pria-di-kampung-bali?tag_from=news_beritaTerkait
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8. Danramil Sungai Kakap Tertembak dalam Pengamanan Ricuh di
Pontianak

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi yang menyebutkan bahwa dahi Kapten Arm Tri S, Danramil Sungai
Kakap, tertembak saat ikut mengamankan aksi massa rusuh di Perempatan Jalan Tanjung
Raya I, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Faktanya dahi Kapten Arm Tri S, Danramil Sungai Kakap, terkena lemparan batu.
Link Counter:
https://pontianak.kompas.com/read/2019/05/24/16102951/hoaks-danramil-sungai-kakaptertembak-dalam-pengamanan-ricuh-di-pontianak?fbclid=IwAR0VgWpelvr-vxHCIRwPH9J-J96bs31p7NKhNOzjiqJ8xIU0sYRYAmERm0
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2395912267127956
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9. Mapolsek Surabaya Yang Besar Saja Terbakar Oleh Api, Mimpi
Maksa Jadi Presiden Lagi

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah foto gedung dengan asap menyala. Foto tersebut diklaim
sebagai Mapolsek Surabaya yang terbakar. Kejadian ini disebut dipicu oleh Jokowi yang
dianggap curang ketika pilpres 2019.
Berdasarkan penelusuran, foto gedung yang seolah terbakar tersebut diambil dari foto Presiden
Jokowi yang menikmati malam tahun baru 2017 di Istana Bogor. Foto tersebut di-crop dan
dinarasikan seolah terjadi kebakaran di Mapolsek Surabaya. Selain itu, tidak ada kabar valid
bahwa Mapolsek Surabaya terbakar sebagai dampak dari aksi 22 Mei 2019 maupun aksi tolak
kecurangan pilpres. Kebakaran yang terjadi adalah di Polsek Tambelangan, Sampang, Madura
yang dibakar oleh massa dan bukan terjadi di Surabaya.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4563076/berita-hoaks-peristiwa-22-mei-berujungpolsek-tambelangan-sampang-dibakar
https://www.liputan6.com/news/read/3860602/jokowi-akhir-tahun-ini-kalian-di-mana
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10. Inilah Video Brimob Import Sedang Menembak Di Petamburan
Pakai Peluru Tajam

Penjelasan:
Beredar video di media sosial mengenai Brimob yang sedang menembak ketika kericuhan saat
aksi 21-22 Mei 2019. Video ini disertakan narasi bahwa para Brimob impor sedang menembaki
kerumunan massa di Petamburan dengan peluru tajam.
Adapun polisi sudah melakukan klarifikasi bahwa polisi yang melakukan pengamanan pada aksi
unjuk rasa tersebut tidak dibekali dengan peluru tajam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat
Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa senjata api hanya digunakan
oleh pasukan antianarkis di bawah kendali Kapolda Metro Jaya, dimana pengerahan pasukan
bersenjata tersebut dilakukan hanya saat terjadi peningkatan gangguan keamanan. Sedangkan
tudingan bahwa adanya Brimob impor dari Cina yang marak digaungkan telah dibantah oleh
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal. Beliau menegaskan bahwa
personel Brimob adalah murni warga negara Indonesia.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/12033121/klarifikasi-demonstran-ditembakipeluru-tajam-ini-penjelasan-polri?fbclid=IwAR3tRWYdIPvxudIr26D3ts8blz8YF5rnZP2WCdp4HQrJYMlH0aNIzBTbYU
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3972810/cek-fakta-tidak-benar-ada-aparat-impor-darichina-amankan-aksi-22-mei2019?fbclid=IwAR0qsHvM2MVTzF4HhXtgergm9z2JBOTPdKcI7Xe9jf7q5auFKCIEv-ghapM
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11. Provokator dibayar negara pengancam Jokowi dan Wiranto

Penjelasan:
Penjelasan : Telah beredar sebuah postingan yang berisi video beserta keterangan bahwa
provokator dibayar negara dengan berbekal uang 100.000 / 300.000 didandanin seolah-olah
relawan 02 dalam video tersebut terlihat sosok pria di kantor Polisi sedang berbincang sehingga
seakan menggiring opini publik itu adalah suruhan Polisi.
Faktanya dalam video tersebut adalah seorang tersangka pengancam Presiden Jokowi dan
Wiranto usai aksi anarkis disekitar petamburan dan dalam waktu singkat pria terkait dengan
video tersebut tertangkap dan saat diintrogasi Polisi sempat meminta pria itu untuk mengulangi
ucapannya dengan mengucapkan kata ‗pengkhianat‘ dan ‗biadab‘. Namun kali ini ucapannya
sangat pelan,
Link Counter:
https://www.liputan6.com/news/read/3974931/relawan-01-polisikan-pemuda-yang-ancambunuh-jokowi-dan-wiranto
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/05/24/garang-saat-ancam-bunuh-jokowi-giliranditangkap-malah-letoi-seperti-kucing-disiram-air/

346

Disinformasi

12. Bukti Video penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
terhadap warga

Penjelasan:
Telah beredar postingan berupa tiga video yang berisi salah satunya adalah terlihat Polisi
melakukan penembakan sedangkan 2 video berisi aksi demo di Bawaslu Jakarta.
Faktanya adalah Video penembakan yang dilakukan oleh polisi itu bukan terkait dengan aksi
demo yang terjadi di Bawaslu Jakarta tetapi terjadi di Empat Lawang, Sumatra Selatan AKBP
Eko Yudi yang mengatakan "Untuk tembakan tadi hanya peringatan saja, itu gas air mata dan
peluru hampa. Tidak ada korban luka baik dari massa maupun anggota, hanya kaca saja yang
pecah dilempar.
Link Counter:
https://news.detik.com/video/190507110/rapat-pleno-kpu-empat-lawang-sumsel-ricuh-karenaprotes-massa-caleg
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1. Pesan Berantai Horor

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyajikan suatu cerita mengenai
seorang anak berumur 12 tahun bernama Radit. Dinarasikan bahwa Radit tersebut sudah
meninggal karena terkena serpihan kaca pada kepala saat bom meledak. Radit meminta
kepada penerima pesan tersebut untuk menyebarkan kembali pesan tersebut, apabila tidak
maka Radit akan datang ke kamar penerima pesan dan mengancam untuk membunuhnya.
Faktanya, pesan berantai ini menyebar saat Radit yang sudah meninggal dan hal tersebut
adalah hal yang mustahil. Radit sudah berada di dalam kubur dan mengancam untuk
membunuh, hal tersebut menjadi mitos yang tidak penting untuk dipercaya, karena tanpa
ditelusuri pun, pesan tersebut tidak masuk pada akal sehat.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2932344/beredar-broadcast-mengerikan-dari-dalamkubur-kamu-juga-dapat
https://www.hipwee.com/hiburan/broadcast-dari-korban-bom-meninggal-ini-bikin-geger-kokya-masih-ada-orang-yang-percaya/
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2. Pesan Berantai Prabowo Pimpin Demo Besar-besaran Setelah
Shalat Jumat
Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan adanya aksi unjuk rasa pada Jumat
(24/5/2019).
Dalam pesan berantai itu disebutkan, aksi unjuk rasa akan dipimpin calon presiden nomor
urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno dengan mengusung
tema Kedaulatan Rakyat.
Isu tersebut pun dibantah oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo
Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade.
"Itu hoaks. Tidak benar bahwa besok setelah shalat Jumat Pak Prabowo akan memimpin
demo bersama Bang Sandi," ujar Andre.
Link Counter:
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/24/beredar-pesan-berantai-prabowo-pimpindemo-besar-besaran-setelah-shalat-jumat-ini-penjelasan-bpn
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3. 60 Orang Korban Meninggal Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019 di
Jakarta

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan informasi terkait jumlah korban
meninggal dari kerusuhan 21-22 Mei 2019. Dinarasikan bahwa korban meninggal mencapai 60
orang dan disebutkan juga bahwa peluru yang digunakan oleh aparat Polisi yang melaksanakan
penjagaan di tempat menggunakan peluru Kaliber 5,56.
Faktanya, hingga Kamis, 23 Mei 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan
jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan 22 Mei 2019 adalah 8 orang dan selama
penjagaan berlangsung, pihak Kepolisian sama sekali tidak menggunakan peluru tajam, melainkan
peluru karet. Terkait temuan peluru tajam, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir
Jenderal Dedi Prasetyo menjelaskan soal peluru tajam yang ditemukan di mobil Brimob saat terjadi
kerusuhan di Slipi pada aksi 22 Mei 2019. Beliau mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan
mobil komandan kompi Brimob yang memang diperbolehkan oleh standard operating procedure
(SOP) membawa peluru tajam untuk satuan anti anarkis dan peluru tajam tersebut sama sekali tidak
dipergunakan dalam kerusuhan 22 Mei 2019 tersebut. Selain itu, Jenderal Tito Karnavian juga telah
menegaskan bahwa aparat tidak dibekali peluru tajam dalam menghadapi aksi massa 22 Mei.

Link Counter:
https://nasional.tempo.co/read/1208708/soal-temuan-peluru-tajam-di-mobil-brimob-beginipenjelasan-polri/full&view=ok
https://cekfakta.tempo.co/fakta/295/fakta-atau-hoaks-benarkah-ada-60-korban-meninggaldalam-kerusuhan-21-22-mei-2019
https://www.suara.com/news/2019/05/23/173001/daftar-nama-8-korban-meninggalkerusuhan-22-mei-jakarta
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4. Pesan Berantai Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota
Balikpapan

Hoaks

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial Whatsapp yang memberikan informasi tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan yang mengharuskan
mendaftarkan dulu anaknya di kantor kelurahan setempat agar bisa menjadi peserta
zonasi.
Faktanya informasi tersebut dibantah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
Kota Balikpapan. Kepala Disdikbud Balikpapan Muhaimin mengatakan bahwa maraknya
informasi terkait penerimaan murid baru tersebut tidak benar atau hoaks.Muhaimin
menjelaskan bahwa pesan tersebut bukan dibuat dan dikeluarkan oleh Disdikbud Kota
Balikpapan sehingga dirinya tidak bertanggung jawab atas pesan berantai tersebut. Beliau
juga mengatakan kalau ada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya bisa langsung
mencari informasinya kepada Disdikbud Balikpapan.
Link Counter :
https://infosatu.co/2019/05/17/kadisdikbud-balikpapan-muhaimin-beredarnya-ppdb-dijararingan-sosial-itu-hoax/
https://penasatu.com/?p=2056
https://poskaltim.com/informasi-soal-ppdb-harus-daftar-di-kelurahan-ternyata-hoax/
http://www.inibalikpapan.com/pesan-berantai-terkait-ppdb-tidak-benar/
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5. Kura-Kura Terbesar ditemukan di Sungai Amazon

Hoaks

Penjelasan :
Beredar unggahan media sosial sebuah foto seekor kura-kura yang sedang dibawa oleh
Truk besar dan dituliskan narasi yang menjelaskan telah ditemukannya seekor kura-kura
dengan berat 800 Pon dan berumur 529 Tahun.
Faktanya foto tersebut adalah hasil dokumentasi foto pada sebuah film Jepang yang
berjudul "Gamera the Brave", yang mengisahkan seorang anak dengan Kura-kura
Raksasa.
Link Counter :
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamera_the_Brave
https://www.hoaxes.id/2017/10/4-hoax-internet-penemuan-ular-raksasa.html
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6. Kondisi Masjid yang Diserang Polisi dan Brimob Saat Ini

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial yang menggambarkan kondisi masjid yang diserang polisi dan
brimob pada kerusuhan 22 mei 2019 kemarin.
Faktanya foto tersebut bukanlah foto keadaan masjid di Indonesia, yang beredar tersebut
adalah foto kondisi masjid di Sri Lanka setelah penyerangan terhadap sejumlah masjid
pada 13 Mei 2019.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/foto/dunia/1079688/20190513233939-sentimen-anti-muslimmeluas-masjid-masjid-di-sri-lanka-diserang-001nfi.html?fbclid=IwAR38T2iGBlhUIRq7r_L3nwck1CaYhb2gleo25dLQ7yhJKQMycbt_Pf9dsM
o
https://news.detik.com/bbc-world/d-4548350/kekerasan-anti-muslim-menyebar-sri-lankaterapkan-jam-malam-nasional?fbclid=IwAR2g7o7yyoUx4L7vjy3U0tTESZluIK9t2QHliWxSW6V4znqXis7bNFxX0o
https://news.okezone.com/read/2019/05/13/18/2055049/gara-gara-pertengkaran-difacebook-masjid-masjid-di-sri-lankadiserang?fbclid=IwAR3cGIfZh3LTfelXG7MqhDj5ChyV6DhgYJZCvveBEOmz4xDCGf6EpMh
fock
https://news.detik.com/berita/d-4559697/polda-metro-tidak-benar-polisi-kejar-massahingga-masukmasjid?fbclid=IwAR0YkEypeg_STRcXhIxGwtVV5YkcdLrQAvnh68DSd2icPYTA36GMIw1Vu
0E
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7. Bangga Anaknya Mati Syahid, Ayah Farhan Gelar Tumpengan Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah hasil tangkapan layar kanal berita online viva.co.id di sosial media
facebook. Hasil tangkapan layar tersebut memuat berita yang berjudul "Bangga Anaknya
Mati Syahid Bela Prabowo, Ayah Farhan Gelar Tumpengan".
Diketahui Farhan adalah salah satu korban pada aksi 22 Mei 2019. setelah ditelusuri, Hasil
tangkapan layar tersebut yang diunggah pada hari Rabu, 22 Mei 2019 pukul 14:08
merupakan hasil editan dari berita sebenarnya yang berjudul "Anaknya Tewas Tertembak,
Ayah Farhan: Kita Tidak Radikal
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1151377-anaknya-tewas-tertembak-ayah-farhan-kitatidak-radikal
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8. Tarik semua tabungan dengan membeli emas

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan yang berisi 3 hal pergantian kekuasaan di tahun "98" yang
pertama adalah Rakyat menarik uang di bank, yang kedua rakyat menduduki DPR dan
tempat strategis dan yang ketiga bentrokan di beberapa titik. Ganti tabungan dengan
membeli emas sebelum situasi sulit dan uang kita tidak bisa diambil karena bulan depan
deadline Pemerintah untuk bayar hutang ke China.
Faktanya adalah postingan tersebut sangat berbahaya karena berisi ajakan untuk
pergantian kekuasaan yang sah. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati
menuturkan, penarikan dana secara masif di bank atau rush money dapat merusak
perekonomian Indonesia. Sedangkan terkait dengan \utang Pemerintah mekanismenya
tidak seperti apa yang diberikan karena pembayaran utang luar negeri indonesia adalah
dengan mengangsur per tahun dan akan lunas sampai dengan 9 tahun.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2655456/sri-mulyani-ungkap-dampak-penarikan-danabesar-besaran-di-bank
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/16/103000026/ini-cara-pemerintah-melunasiutang-luar-negeri-yang-tembus-rp-4.000-triliun
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9. Tato Jon Bovi di Badan Perusuh Demo Jakarta

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah foto dari salah seorang pendemo yang
memperlihatkan tato Jon Bovi
Faktanya benar badan pendemo itu bertato tetapi bukan tato JON BOVI seperti yang
diunggah di media sosial tersebut. Foto tato tersebut sudah merupakan hasil editan.
Link Counter:
https://news.detik.com/foto-news/d-4561180/ini-para-tersangka-rusuh-22-mei-ada-yangbadannya-penuhtato?fbclid=IwAR3G1_tMYjUJZIRVIMB_eh9KTe6B7oZBWv9R5A7dhZSMIy03BiXVLpxjLKg
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10. MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar di beberapa media sosial dan juga pesan bertai WhatsApp bahwa ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyarankan agar
Jokowi mundur dari jabatan sekarang.
Setelah ditelusuri Ketua Umum MUI DIY, Thoha Abdurrahman membantah bahwa lembaga
yang dipimpinnya menyarankan Jokowi mundur dan menyerahkan kekuasaan pada
Prabowo. ―MUI DIY tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ia mengatakan
selama dua hari ini mendapat banyak telepon dari berbagai pihak termasuk Polda DIY
karena adanya berita tentang MUI yang menyarankan Jokowi mundur.
Link Counter:
https://news.okezone.com/read/2019/05/24/337/2059991/pernyataan-minta-jokowi-mundurbukan-dari-mui-diy
https://kumparan.com/tugujogja/klarifikasi-sekretaris-mui-yogyakarta-soal-sarankan-jokowimundur-1r80tF2ARtS
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11. Gambar tangan Jokowi berlumuran darah di media Australia
dengan judul “Bloody Hands”
Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar cover majalah di Australia yang memasang gambar Jokowi
dengan tangan berlumuran darah juga sebuah tulisan di bagian bawah yang berbunyi
―Bloody Hand‖ . Gambar itu di share oleh beberapa akun dan dikaitkan dengan situasi
politik di Indonesia dan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 22-22 mei 2019 lalu. Sebuah
akun bahkan menarasikan bahwa cover majalah tersebut ditujukan untuk menyindir Jokowi
sebagai pembunuh rakyat.
Setelah ditelusuri, cover majalah tersebut memang benar ada. Namun gambar dalam cover
koran Australia yang bernama The Courier Mail tersebut bukanlah terkait dengan pemilu
2019 melainkan diterbitkan pada April 2015 lalu berkaitan dengan eksekusi mati terpidana
kasus narkoba . Ketika itu media tersebut menampilkan foto yang menggambarkan
Presiden Joko Widodo dengan tangan berlumuran darah sebagai bentuk protes kepada
pemerintah Indonesia lantaran Indonesia ketika itu baru saja melakukan eksekusi mati
terhadap dua warga negara Australia, duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran
yang terjerat kasus narkoba.
Link Counter:
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/30/nnkxdv-ini-foto-jokowi-dengantangan-berlumur-darah-di-media-australia
https://news.detik.com/berita/2901157/media-australia-gambarkan-tangan-jokowibersimbah-darah?9922022=
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12. Bener Bener Ada Penyusup Di Aksi 21 22 Mei, Anda Pasti
Tahu Dalangnya

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial kumpulan foto-foto polisi membawa senjata saat pengamanan
kerusuhan pada aksi 21-22 Mei. Foto tersebut disandingkan dengan foto Kapolri Tito
Karnavian yang memperlihatkan senjata di konferensi persnya. Senjata tersebut kemudian
disamakan dengan senjata polisi saat kerusuhan. Foto tersebut diberi narasi bahwa ada
penyusup di aksi 21-22 Mei dengan polisi sebagai dalangnya.
Adapun senjata yang dipamerkan oleh Kapolri Tito Karnavian merupakan senjata jenis M4
yang disita dari kelompok tertentu saat aksi 22 Mei lalu. Senjata tersebut disertakan dengan
peredam agar tidak terdengar suara. Tito mengatakan, senjata tersebut akan dipakai oleh
kelompok tidak bertanggung jawab untuk menembak massa 22 Mei dengan tujuan agar
seolah dilakukan oleh aparat sehingga menimbulkan kemarahan publik. Adapun polisi
hanya dibekali senjata berpeluru hampa ataupun peluru karet dalam melakukan
pengamanan Aksi 21-22 Mei, termasuk ketika polisi mengusir massa usai pembakaran 2
bus milik Brimob Polda Metro Jaya oleh massa di Jalan Brigjen Katamso, Slipi.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/news/read/3972964/foto-bus-polisi-dibakar-brimob-usir-massaaksi-di-slipi?page=7
https://www.liputan6.com/news/read/3972829/polri-kalau-ada-peluru-tajam-bukan-daripersonel-jaga-aksi-22-mei
https://www.suara.com/news/2019/05/22/150346/ini-senjata-senjata-provokator-untukrusuh-aksi-22-mei-yang-disita-polisi
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/21/aksi-22-mei-tnipolri-tak-akan-dibekalisenjata-api-dan-peluru-tajam
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13. Wanita pembawa bom di aksi 22 suruhan Capres yang gagal. Disinformasi

Penjelasan :
Aksi demo 22 Mei lalu sempat dihebohkan dengan adanya seorang perempuan berpakaian
serba hitam yang diduga membawa peledak/bom di area titik pergerakan masa yaitu di
dekat kantor Bawaslu. Berbagai narasi dan spekulasi menyebutkan wanita tersebut adalah
seorang boomer atau wanita yang membawa bom pipa dengan tujuan untuk meledakkan
diri atas perintah pihak-pihak tertentu.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan perempuan itu telah
diamankan oleh Polda Metro Jaya dan tengah menjalani pemeriksaan. Wanita itu didapati
membawa fake bom seperti petasan bukan bom pipa sebagaimana yang diisukan. Setelah
digeledah di dalam tas wanita tersebut berisi minuman mineral, alquran kecil, satu buku
tafsir dan satu botol obat. Adapun berdasarkan pemeriksaan, wanita tersebut diduga
tengah mengalami depresi.
Link Counter:
http://jakarta.tribunnews.com/2019/05/23/bukan-bom-perempuan-yang-diamankan-didekat-bawaslu-ternyata-bawa-petasan
https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-identitas-dan-isi-tas-wanita-misterius-dekat-bawasluyang-diamankan-polisi.html
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14. Mendagri Sepakat Tolak Perpanjangan Izin FPI, Tjahjo
Kumolo: Ormas Meresahkan Warga Tidak Ada Toleransi,
BUBARKAN!!

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar berita dari situs aktualnews dengan alamat acktuall.blogspot.com. Berita tersebut
berjudul ―Mendagri Sepakat Tolak Perpanjangan Izin FPI, Tjahjo Kumolo: Ormas
Meresahkan Warga Tidak Ada Toleransi, BUBARKAN!!‖.
Berdasarkan penelusuran, isi berita dari situs aktualnews ini menyalin isi berita dari
Wartaekonomi.co.id berjudul ―Mendagri Bakal Tolak Perpanjangan Izin FPI?‖. Dalam berita
tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan pihaknya akan mempertimbangkan petisi
online yang meminta institusinya untuk tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam
(FPI) meskipun beliau mengakui belum ada pembahasan terkait persoalan tersebut.
Pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap FPI sambil menunggu surat pengajuan
perpanjangan izin dari FPI. Pernyataan dari Mendagri tersebut kemudian dipelintir oleh
situs acktuall dan dijadikan judul yang bersifat disinformasi, seolah Mendagri telah sepakat
untuk menolak perpanjangan izin FPI dan menyatakan bahwa FPI ormas meresahkan
warga tidak ada toleransi. Judul yang berbeda dengan isi berita tersebut digunakan oleh
situs acktuall untuk memprovokasi masyarakat.
Link Counter:
https://www.wartaekonomi.co.id/read228052/mendagri-bakal-tolak-perpanjangan-izinfpi.html
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Laporan Isu Hoaks Harian 27 Mei 2019
Hoaks

1. Komplotan Penipuan Menyamar Menjadi Petugas Sensus

Penjelasan:
Telah beredar sebuah selebaran di media sosial yang mengatasnamakan Bid.Humas Polri yang
berisi himbauan untuk waspada akan adanya komplotan orang yang berkeliaran ke rumah
penduduk yang berkedok menjadi petugas sensus. Berkedok petugas sensus, komplotan
tersebut akan merampok barang berharga dengan cara membuat penduduk yang didatangi
tidak sadarkan diri terlebih dahulu.
Faktanya, selebaran tersebut adalah tidak benar. Humas Polri tidak pernah mengeluarkan
selebaran tersebut. Pengumuman tersebut dibuat oleh salah satu ketua RW di daerah Ciomas,
Bogor untuk memberikan himbauan agar warganya lebih waspada terhadap orang yang tidak
dikenal.
Link Counter:
https://twitter.com/HumasPoldaJatim/status/1125234433378832384
https://news.detik.com/berita/d-3798249/catut-polri-ketua-rw-di-bogor-bikin-pengumumanbahaya-manusia-sampah
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Hoaks

2. Hitlernya NKRI

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang postingan kepada Jokowi, dalam
postingannya Jokowi dikatakan sebagai Hitlernya NKRI, culun yang beracun, dalam foto
postingannya terdapat gambar Jokowi, juga tertulis bahwa lebih ganas dari 98, peluru tajam
digunakan membunuh rakyatnya, kamulah (Jokowi) pelanggar HAM sesungguhnya.
Faktanya, dilansir dari detik.com menyatakan bahwa unggahan informasi tersebut adalah hoax
alias bohong serta ujaran hate speech terhadap Jokowi. AKBP Muryanto selaku
Kasubbidpenmas Bidhumas Polda Kalteng menjelaskan bahwa pelaku yang membagikan
postingan tersebut bernama Hardianor alias Nuy alias Annoy sudah ditangkap di rumahnya,
karena melalui akun facebooknya sering memposting hoaks dan hate speech terhadap sejumlah
pihak, termasuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Atas perlakuannya
Hardianor memberikan pernyataan di akun instagram "humaspoldakalteng", meminta
permohonan maaf karena sudah menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di akun media
sosialnya.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4565679/posting-hoax-soal-jokowi-dan-kapolri-pemuda-dikalteng-ditangkap
https://www.instagram.com/p/Bx6OAy_p_Lp/
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Hoaks

3. Mendapatkan Arus Listrik dengan Menggunakan Korek Api
Listrik

Penjelasan:
Diunggah pada laman media sosial sebuah video yang memperagakan tata cara mendapatkan
Arus listrik dengan menggunakan korek api listrik.
Faktanya video tata cara mendapatkan arus listrik dengan menggunakan korek api tersebut
hanyalah sebuah trik rekayasa yang tidak benar akan tetapi ditampilkan seolah nyata. Tata cara
tersebut telah dilakukan oleh beberapa Netizen dan terbukti bahwa hal tersebut tidaklah benar.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=ldq5MUekoic
https://www.youtube.com/watch?v=fNrxca42hg4
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Disinformasi

4. Diet Berdasarkan Golongan Darah

Penjelasan:
Telah tersebar informasi di media sosial yang menjelaskan cara ampuh diet. yaitu diet
berdasarkan golongan darah, dalam postingan juga disebutkan makanan-makanan yang harus
dikonsumsi bagi pemilik golongan darah tertentu.
Setelah ditelusuri lebih lanjut menurut ahli diet dari Cleveland Clinic Wellness Institute, Kristin
Kirkpatrick, MS, RD, LD. Meski pilihan makanannya sehat, namun tidak ada cukup bukti ilmiah
untuk mendukung diet golongan darah ini. Ia menyarankan bagi yang melakukan diet ini, jika
ada yang mengharuskan untuk memotong sebagian kelompok makanan atau membeli makanan
khusus, maka lebih baik tidak diikuti apalagi dalam jangka panjang.
Link Counter:
https://health.detik.com/diet/d-3994360/masih-jalani-diet-golongan-darah-yang-kontroversialbegini-lho-faktanya
https://www.viva.co.id/arsip/475305-studi-diet-golongan-darah-tidak-valid
https://africacheck.org/spot-check/blood-type-diet-no-evidence-for-it-and-no-explanation-why-itwould-work/
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Disinformasi

5. Video Bom Bunuh Diri Di Baitullah Mekkah

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial terkait video bom bunuh diri di Baitullah Mekkah. Dalam
video yang berdurasi 37 detik tersebut memperlihatkan ada bercak merah seperti darah di lantai
dan orang-orang berkumpul di sekitar Ka‘bah.
Faktanya lewat juru bicara pasukan keamanan Masjidil Haram, Mayor Semeh Al Salami
mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Beliau menjelaskan bahwa
kejadian tersebut bukan adanya bom bunuh diri melainkan kecelakaan yang menimpa seorang
warga Afrika usia 50 tahun saat tergelincir dan menderita luka-luka sehingga darah berceceran
di sekitar Hajar Aswad. Kejadian tersebut juga kejadian lama pada saat tawaf.
Link Counter:
https://beritasidrap.com/hoax-video-bom-bunuh-diri-di-baitullah-mekkah-beredar-lagi
https://news.detik.com/berita/d-4565962/video-hoax-bom-bunuh-diri-depan-kakbah-beredar-lagiini-faktanya
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Disinformasi

6. Penjualan Organ Tubuh dan Daging Manusia

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan media sosial yang menampilkan lima Foto manusia dan beberapa
organ tubuh manusia, dengan penjelasan bahwa ada daging manusia yang dijual di seluruh
China dan Taiwan.
Faktanya semua foto yang yang ditampilkan pada unggahan tersebut tidak ada kaitannya
dengan Klaim Penjualan organ tubuh atau daging manusia. Foto-foto yang terdapat pada
unggahan adalah seorang korban pembunuhan di Meksiko, Cuplikan Film Resident Evil,
Pengolahan daging babi dan sebuah karya seni yang diciptakan seniman Thailand.
Link Counter:
https://www.bestgore.com/murder/girlfriend-mexican-drug-lord-brutally-murdered/
https://www.theepochtimes.com/pork-chops-new-names-include-porterhouse-chop_10043.html
https://www.buzzfeed.com/derekj/this-isnt-helping-the-zombie-apocolypse-people-r76
https://www.neatorama.com/2012/09/28/Wesker-Son-Resident-Evil-Human-Butchery/
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Hoaks

7. Partai Golkar Mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Hasil
Rekapitulasi KPU ke MK

Penjelasan:
Beredar di berbagai sosial media sebuah surat permohonan Golkar atas pembatalan hasil
rekapitulasi KPU ke MK yang mengatasnamakan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Unggahan
surat permohonan tersebut disertai dengan narasi "Kapten kapal mulai karam, Ada Apakah
Gerangan.."
Mengenai beredarnya surat tersebut Partai Golkar menegaskan tidak benar Partai Golkar
meminta membatalkan semua hasil pemilu 2019. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media &
Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily mengatakan Golkar melakukan gugatan terhadap
beberapa pemilihan legislatif di beberapa tempat bukan untuk membatalkan semua hasil pemilu
2019.
Link Counter:
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/ps44n4428/tak-tuntut-hasil-pilpres-golkarhanya-ajukan-sengketa-hasil
http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/05/26/bukan-tuntut-batalkan-hasil-pemilu-golkarhanya-gugat-perselisihan-suara-caleg
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Disinformasi

8. Sebuah helikopter menyemprot bubuk putih ke arah massa

Penjelasan:
Sebuah video merekam detik-detik dua helicopter menumpahkan sesuatu ke arah masa 22 mei
di flyover Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah narasi dihembuskan
bahwa yang ditumpahkan oleh helicopter tersebut berupa bubuk putih .
Dilansir dari berbagai sumber, diketahui jika yang ditumpahkan oleh helicopter tersebut
bukanlah bubuk putih melainkan air dari Dua unit helikopter water bombing dikerahkan untuk
memadamkan api yang menyala dari ban yang dibakar massa. terlihat air didapatkan dari
sungai Ciliwung yang tak jauh dari Jalan Jatibaru Raya. Ada 3 titik yang menjadi fokus
pemadaman api di sepanjang jalan Jatibaru Raya.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita/d-4560357/heli-water-bombing-padamkan-ban-yang-dibakarmassa-di-tanah-abang?fbclid=IwAR28lfL1Vy_4Pv2MB1sUF1A9lynDdbIFG5zX0On16uE31vIYUq0f_ZmBYk
https://www.liputan6.com/news/read/3973116/foto-helikopter-semprotkan-air-ke-arah-ban-yangdibakar-massa-di-slipi?page=5&fbclid=IwAR35R0XECgjvZ5yAsTZgXwXURO4BQYohzczOQCV8uvLqw5H2pYdl2IeMTA
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Hoaks

9. Cover majalah TIME ,Presiden Joko Widodo dengan tulisan " A
New Hopeless".

Penjelasan:
Dalam beberapa hari ini marak beredar di media sosial informasi yang mengaitkan reaksi media
di luar negeri terkait penanganan aksi demonstrasi 22 Mei 2019 oleh pemerintah. Salah satunya
adalah gempar dalam cover majalah TIME yang memuat foto Presiden Joko Widodo dengan
tulisan " A New Hopeless".
Dilansir dari antaranews.com, cover majalah TIME tersebut telah mengalami proses editing,
dimana pada gambar aslinya majalah TIME terbit dengan edisi cover wajah Presiden Joko
Widodo pada 16 Oktober 2014 atau beberapa hari sebelum pelantikan Joko Widodo sebagai
Presiden RI yang ke-7 pada 20 Oktober 2014 dengan tulisan "A New Hope" bukan "A New
Hopeless".
Link Counter:
https://aceh.antaranews.com/berita/78655/hoaks-unggahan-ilustrasi-gambar-presiden-jokowi-dimedia-asing
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10. Prabowo; Kadang Harus Mundur Tapi Bukan Menyerah, kita
Berjuang Lagi 2024

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah unggahan foto dan caption yang berbunyi "Prabowo ke
pendukung: Kadang Kita Harus Mundur tapi Tak Berarti Menyerah, Kita Berjuang Lagi 2024."
setelah ditelusuri faktanya akun tersebut telah dimanipulasi atau telah di edit dari sebuah artikel
Detik.com yang dimana judul dalam artikel tersebut adalah "Prabowo ke Pendukung: Kadang Kita
Harus Mundur tapi Tak Berarti Menyerah"
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4562168/prabowo-ke-pendukung-kadang-kita-harus-mundur-tapitak-berartimenyerah?fbclid=IwAR37_xy0nzzYzUogWRWTIhBVyQ4ecqjhKRv8kHSAGyHFMGBlCRjch-FZhOE
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11. Kejadian Aneh Di RSUD Melawi

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp video yang berisi kejadian di rumah sakit yang terekam
kamera. Dalam video tersebut terlihat sebuah tangga yang bergerak sendiri.
Faktanya Direktur RSUD Kabupaten Melawi Dr Sien Setiawan setelah menegaskan bahwa video
tersebut adalah hoaks. Dalam video tersebut tulisan dan gambar serta nama ruangan itu tidak
sesuai dengan objek. Pihaknya merasa dirugikan atas kabar bohong tersebut, Dr Sien Setiawan
resmi menandatangani surat laporan di Polres Melawi sehubungan dengan terjadinya kejadian
yang diduga tindak pidana pencemaran nama baik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
Link Counter :
https://www.postkotapontianak.com/dirut-rsud-melawi-geram-atas-beredarnya-video-hoax-laporpolisi/?fbclid=IwAR0AALN4C5aiqBi8RPqrkGx1C_eZtgDZb6nXN0va_hnvE0n2yyQSGyjNrH8
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12. Ustad Arifin Ilham matinya Juga Diracun Seperti 600 Petugas
KPPS, KH. Zaenudin MZ, DLL.

Penjelasan :
Beredar screenshot dengan nada Provokatif di WhatsApp terkait dengan meninggalnya Ust Arifin
Ilham.
Faktanya almarhum meninggal karena penyakit Kanker Getah Bening Stadium 4 dan bukan karena
di racun.
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4561335/riwayat-sakit-ustaz-arifin-ilham-dari-kankerhingga-infeksiparu?fbclid=IwAR292RzzBc_KCBL03jH1ZBXGWOH4jBDyXi_gKgC6WEpd5_fKf0_qGFoSw-Q
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13. Ketangkep Juga Nieh Si Abang Ganteng Yang Galak Yang
Ancam Pak Jokowi Dan Pak Wiranto

Penjelasan :
Beredar 2 video yang tersebar di akun-akun media sosial terkait pengancaman kepada Presiden
Joko widodo dan Menkopolhukam Pak Wiranto yang dilakukan orang yang menggunakan sorban
hijau dan ditangkapnya salah satu orang yang menggunakan sorban hijau tersebut.
Faktanya atas beredarnya video pria bersorban hijau yang mengancam Presiden Joko Widodo dan
Menkopolhukam Pak Wiranto yang disandingakan dengan video seorang yang diinterogasi pihak
kepolisian adalah 2 orang yang berbeda. Video seorang yang diinterogasi tersebut bernama Teuku
Yazhid yang sedang diperiksa oleh kepolisian untuk kebutuhan forensik wajah dan forensik suara.
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/Bx3NIesBuVr/?fbclid=IwAR03cPA8Ysv3D8aixOqnRV9LsOUvt5bHrifZ
vlTiTv2sTRsgYsCGubCr9gc
https://news.detik.com/berita/d-4565071/teuku-yazhid-pastikan-bukan-pria-berserban-hijau-yangancam-jokowi?fbclid=IwAR2LbTTYANKMNx6wxwva8APIwcT4PUUpjiOmhXe1BtHJkPJVZYFBpFqQgc
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Hoaks
1. Bupati Subang dan Wakil Adu Jotos

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang adanya isu Adu jotos antara
Bupati Subang dengan Wakilnya, sehingga ramai diperbincangkan di media sosial.
Faktanya, H. Ruhimat selaku Bupati Subang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah
terjadi adanya adu jotos dengan siapapun. Bahkan Dadang Juanda selaku Ketua Tim Panitia
Relawan Jinat Akur menyatakan bahwa adanya isun adu jotos tersebut adalah kabar bohong
atau hoaks yang dianggap sebagai pencemaran nama baik H. Ruhimat.
Link Counter:
https://jabarnews.com/read/71205/waduuh-hoaks-mencatut-nama-bupati-subang
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2. Penyerangan Geng Motor Ke Cikampek

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di whatsapp yang memberikan informasi tentang akan
adanya penyerangan oleh geng motor asal Purwakarta ke Sukaseuri dan Cijalu Cikampek.
Faktanya Kapolsek Kotabaru Polres Karawang, Ipda Asep Nugraha,SH mengatakan
bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Beliau juga mengatakan kalau daerah Sukaseuri yang menjadi sasaran dari isu tersebut
aman-aman saja. Pihaknya juga sudah melakukan patroli bersama anggotanya dan tidak
ditemukan adanya tanda tanda penyerangan oleh geng motor.
Link Counter:
https://www.putrakarawangtv.com/isu-penyerangan-gank-motor-ke-cikampek-hoax/
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3. Dahnil Ajak Pendukung Prabowo Mudik Lebaran Gunakan
Kuda

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang tangkapan
layar dari publikasi detik.com tanggal 27 Mei 2019 pukul 07:05 dengan judul Hidupkan
Sunnah Nabi, Dahnil ajak pendukung Prabowo mudik lebaran gunakan kuda.
Faktanya tangkapan layar dari detik.com tersebut merupakan hasil suntingan atau editan,
karena pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 07:05 tidak ada publikasi postingan oleh detik.com.
Publikasi artikel setelah pukul 06:57 adalah di pukul 07:28.
Link Counter:
https://news.detik.com/indeks/all/18?date=05/27/2019&fbclid=IwAR0J6RixzRkWcMSTRgW9U
E3_APJgG2YoLVCzVH9BcGuSpGFarciYw61jF_k
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4. Kecepatan Internet NASA 91 Gbps

Penjelasan :
Beredar informasi bahwa kecepatan internet di NASA adalah 91 Gbps.
Faktanya 91 Gbps bukan kecepatan internet di NASA, melainkan kecepatan INTRANET
dengan menggunakan jalur khusus antara SC13 di Denver dan fasilitas Goddard di Maryland.
Ini pun dalam rangka percobaan.
Link Counter:
https://science.gsfc.nasa.gov/606.1/HECN-highlights/SC13-report.pdf
https://markasbiner.blogspot.com/2018/06/91-gbps-kecepatan-internet-nasa-inilah.html
https://www.theitstuff.com/nasa-91-gbps-internet-speed-reality
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5. Tunawisma Meninggal Dengan Posisi Sujud di Rumah
Kosong

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto dengan narasi yang menyebutkan bahwa telah meninggal
seorang tunawisma pada sebuah rumah yang sudah lama kosong dengan posisi bersujud
seakan meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah Sholat, dan tidak ditemukan
identitasnya.
Faktanya narasi yang ditulis pada unggahan foto tersebut terlalu mengada-ada dan tidak
akurat. Foto pada unggahan tersebut adalah Mbah Maridjan seorang Abdi Dalam dan Juru
Kunci Gunung Merapi, yang sangat disayang juga hormati Masyarakat Yogyakarta yang
menjadi salah satu korban Erupsi Gunung Merapi di jawa tengah dan bukan merupakan
Tunawisma.
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2011/11/29/21293331/Mbah.Maridjan.Dapat.Anugerah.Bud
aya.2011
https://inet.detik.com/cyberlife/d-1476308/foto-jenazah-mbah-maridjan-lagi-sujud-ramaikaninternet
https://www.youtube.com/watch?v=TNJ6mtO0Btg
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6. Kenaikan Tarif Jalan Tol di Karawang Terkait Kerusuhan 22
Mei?

Penjelasan :
Beredar informasi tarif tol ruas Jakarta-Cikampek dari gerbang tol Karawang Barat ke
Karawang Timur naik tanpa pemberitahuan terkait dengan kerusuhan 22 mei 2019.
Faktanya menurut PT Jasa Marga Persero Tbk, tarif baru itu sebagai akibat dari
pemindahan Gerbang Jalan Tol Cikarang Utama ke Gerbang Tol Gerbang Tol Cikampek
Utama dan Kalihurip Utama serta dampak dari pemerataan tarif pada sistem transaksi
terbuka bukan dikarenakan kerusuhan 22 Mei 2019.
Link Counter:
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/05/25/sistem-terbuka-di-tol-jakarta-cikampekmembebani-pengendara-jarak-pendek
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4552514/gerbang-tol-cikarang-utama-dipindah-tariftol-japek-disesuaikan
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7. Handphone Dari Tim Medis PMI di Rampas dan di Banting

Penjelasan :
Telah beredar dimedia sosial bahwa seorang ibu telah di rampas handphone nya dan
dibanting oleh seseorang yang diduga aparat keamanan.
Setelah ditelusuri menurut akun resmi Palang Merah Indonesia wanita didalam vidio tersebut
bukanlah seorang anggota PMI. Dalam pelayanannya, PMI selalu menggunakan standard
seragam dan identitas PMI yang jelas.
Link Counter:
https://www.facebook.com/palangmerah/
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8. Universitas Gajah Mada Cabut Gelar Profesor Amien Rais

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial tentang pencabutan gelar profesor yang disandang oleh Amien
Rais selaku ketua Majelis Kehormatan Partai Amat Nasional (PAN) oleh Universitas Gajah
Mada.
Faktanya sesuai pernyataan Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Gajah Mada
(UGM) Iva Ariani mengklarifikasi, kalau UGM tak pernah mengeluarkan pernyataan mencabut
status guru besar dari Amien Rais. Sebab, menyangkut status guru besar menjadi
kewenangan Kemristekdikti.
Ungkap Rektor UGM Panut Mulyono juga mengatakan bahwa Amien Rais sudah tidak
memiliki ikatan secara institusional dengan UGM karena yang bersangkutan telah pensiun.
Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof Koentjoro mengatakan bahwa "Guru besar atau
profesor adalah jabatan akademik. Bukan gelar akademik yang melekat sepanjang hidup.
Kalau itu jabatan akademik maka ketika yang bersangkutan pensiun jabatannya itu pun
pensiun," ujar Koentjoro dalam keterangan tertulisnya yang diterima Merdeka.com, Selasa
(28/5).
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2019/05/27/18340911/ugm-bantah-cabut-jabatan-gurubesar-amien-rais
https://www.merdeka.com/peristiwa/dikabarkan-copot-gelar-profesor-amien-rais-inipenjelasan-ugm.html
https://www.wartaekonomi.co.id/read229690/ugm-bantah-cabut-gelar-profesor-untuk-amienrais.html
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9. Ternyata pembina Brimob adalah Dato Sri Tahir, Bos Mayapada
Group, seorang warga Taipan

Penjelasan :
Sebuah unggahan di media sosia facebook menyebutkan bahwa Dato Sri Tahir atau yang
memiliki nama Ang Tjoen Ming, Bos Mayapada Group yang seorang warga Taipan diampu
sebagai pembina Brimob atau Brigade Mobile Polisi Indonesia dengan menyertakan foto
Tahir tengah berpidato di depan sejumlah pasukan Brimob.
Narasi tersebut merupakan informasi yang salah atau hoaks. Dari hasil penelusuran,
diketahui bahwa foto yang disertakan adalah foto ketika Dato Sri Tahir tengah menerima
penghargaan warga kehormatan Brimob pada November 2018. Komandan Korps Brimob
Polri Inspektur Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi mengatakan, penghargaan warga kehormatan
kepada warga sipil diberikan kepada bos Mayapada Grup Dato Sri Tahir karena kontribusinya
terhadap Brimob. Tahir kerap memberikan bantuan finansial di Pusdik Brimob yang tidak
terjangkau APBN. Salah satunya dengan memperbaiki sejumlah infrastruktur milik Brimob.
Maka narasi yang menyebutkan bahwa Tahir adalah pembina Brimob adalah salah atau
hoaks.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1093760-bos-mayapada-tahir-jadi-warga-kehormatanbrimob
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Hoaks

1. Seorang Bayi di Tiongkok Mengalami Kebutaan Akibat Flash
Kamera

Penjelasan :
Beredar sebuah pemberitaan tentang seorang bayi berumur tiga bulan mengalami kebutaan
mata karena Flash Kamera yang difotokan teman orang tuanya dan disebutkan bahwa
peristiwa ini terjadi di Tiongkok.
Faktanya pemberitaan tersebut cenderung Fiksi karena tidak memiliki keterangan yang jelas
terkait nama bayi, nama orangtua bayi, nama ahli yang dikutip, nama dokter yang
menangani, dan nama rumah sakit tempat penanganan bayi tersebut. Sedangkan Menurut
Dr. Alex Levin, kepala oftalmologi pediatrik dan genetika okular di Wills Eye Hospital di
Philadelphia menyatakan bahwa Retina dibuat tahan lama, dan sangat tidak mungkin cahaya
seperti ini akan menyebabkan kerusakan dalam kata lain Kebutaan.
Link Counter:
https://www.yahoo.com/news/is-it-possible-to-blind-a-baby-with-a-camera125356546417.html
https://www.medhelp.org/posts/Eye-Care/infant-flash-photo/show/432284
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2. Demonstrasi di Depan Kantor KPU Bandung

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook yang memberikan informasi bahwa
Kantor KPU Bandung sudah mulai dikerumuni massa untuk demo. Masyarakat dihimbau agar
menghindari Jl. Soekarno-Hatta dan sekitarnya.
Faktanya Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar atau hoaks. Suharti juga menjelaskan bahwa sejak pagi hingga siang hari tidak ada
kerumunan massa di depan Kantor KPU Bandung. Pihak KPU Bandung juga tidak mendapat
informasi dari pihak kepolisian mengenai bakal adanya aksi demonstrasi di Kantor KPU
Bandung.
Link Counter:
http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=dipastikan-hoax-tak-ada-demonstrasi-di-depankantor-kpu-bandung
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3. Begal Berkeliaran di Kutai Barat

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial facebook yang memberikan informasi bahwa
untuk masyarakat Kutai Barat (kubar) khususnya daerah Simpang Raya berwaspada saja
karena ada begal/pencuri motor yang berkeliaran di daerah Simpang Raya.
Faktanya Kapolres Kutai Kubar (Kubar) AKBP I Putu Yuni Setiawan melalui kepala bagian
operasional polres Kompol Sarman di Sendawar Kamis mengatakan bahwa isu adanya begal
yang berkeliaran di Kutai Barat tersebut tidak benar atau hoaks. Sarman juga mengatakan
bahwa isu yang berhembus melalui media sosial itu hanya untuk menakut-nakuti masyarakat.
Sarman juga meminta masyarakat untuk lapor ke polisi jika benar ada aksi kriminal termasuk
begal. Daripada menyebarkan informasi melalui sosial media. Sarman juga menjelaskan
bahwa anggotanya sudah mengecek ke lokasi-lokasi yang diklaim rawan begal namun tidak
pernah ditemukan. Karena itu agar masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu tersebut,
namun tetap waspada.
Link Counter:
http://rri.co.id/samarinda/post/berita/670506/hukum_dan_kriminal/polisi_isu_begal_berkeliara
n_di_kubar_hoax.html
https://www.piah.com/beredar-viral-di-media-sosial-isu-begal-berkeliaran-di-kutai-barat-ituhoax/
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4. Ini Adalah Polwan dari Singkawang Asli Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform facebook, tentang seorang polwan cantik, seperti
dalam narasi postingan menyatakan bahwa kalian harus banyak belajar di negeri kita yang
kaya akan suku dan budayanya. Ini adalah polwan dari Singkawang, asli Indonesia.
Faktanya, setelah ditelusuri foto tersebut bukan foto asli dan merupakan hasil dari editan
sedemikian rupa. Adapun foto asli dari gambar tersebut adalah diambil dari seorang Polwan
dari Polres Kota Pematangsiantar yang bernama Bripda Lumehety Alpany boru Simbolon,
foto tersebut diambil saat menjaga keamanan TPS Pemilu 2019.
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2019/04/17/08494111/viral-foto-polwan-vani-simbolon-ajakpemilih-jangan-golput-akan-dijaga
https://www.instagram.com/p/BwRXiStl6xA/?igshid=1c30hko03hkdx
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5. Penampakan Mahluk Misterius di Santa Fe Argentina

Penjelasan :
Diunggah pada media sosial sebuah informasi yang menyebutkan adanya penampakan
misterius setengah manusia setengah hewan yang tertangkap kamera setelah memakan dua
ekor anjing di Santa Fe Argentina.
Faktanya informasi ini menjadi viral setelah diunggahan di laman media sosial Youtube oleh
akun UFO Mania pada tanggal 13 April 2018, Namun pada kenyataannya makhluk pada foto
tersebut adalah hasil manipulasi olah digital Photoshop yang sengaja dibuat oleh pecinta
UFO dan alien untuk meyakinkan keberadaan makhluk asing di bumi. Adapun wujud dari
makhluk tersebut diduga diambil dari salah satu tokoh Remus Lupin pada Film "Harry Potter
and The Prisoner of Azkaban".
Link Counter:
https://harrypotter.fandom.com/wiki/Remus_Lupin
https://www.youtube.com/watch?v=-agTClDfpcQ&gl=ID&hl=id
https://www.hoaxes.id/2018/04/makhluk-aneh-mirip-anjing-gegerkan-warga-argentinahoax.html
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6. Biji apel dapat menyembuhkan kanker

Penjelasan :
Telah tersebar sebuah artikel dengan judul "Biji apel dan kanker: pemerintah telah
menyembunyikan ini dari kami selama bertahun-tahun". Dalam artikel ini dijelaskan bahwa
kanker dapat kanker dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi biji apel, karena dalam biji
apel mengandung ―vitamin B17‖, juga dikenal sebagai laetrile. Vitamin B17 benar-benar dapat
membunuh sel-sel kanker dan 10.000 lebih kuat daripada kemoterapi.
Faktanya peneliti Snopes Alex Kasprak mengatakan bahwa ―vitamin B17‖ menyembuhkan
kanker adalah tidak benar. Mengkonsumsi biji apel untuk mengobati kanker tidaklah efektif,
bahkan mempunyai potensi yang berbahaya karena setiap 1 gram biji apel yang ditumbuk
halus atau dikunyah mengandung 0,06-0,24 mg sianida. Hal ini bisa menjadi racun yang tidak
baik bagi tubuh manusia.
Link Counter:
https://food.detik.com/info-sehat/d-3572658/biji-apel-mengandung-racun-bagaimana-jikatermakan
https://africacheck.org/fbcheck/vitamin-b17-in-apple-seeds-doesnt-cure-cancer-and-isnt-avitamin/?fbclid=IwAR2qLZS3AOTJGjeirU7S_uOquE6ACMBnxWIpq_RuMB9kB5OLwEvUDeE
-q3I
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7. Edy Rahmayadi: Kau Tembaki Wargaku yang ada di Sumatra
Utara, Ku Gepengkan Kepalamu

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah unggahan foto salah seorang Mantan Pangkostrad
Letjen TNI H. Edy Rahmayadi , Sekaligus Gubernur Sumut yang bertuliskan " Kau
tembaki wargaku yang ada di Sumatra Utara,Ku gepengkan kepalamu.‖
Setelah ditelusuri Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmyadi meminta masyarakat Sumut
untuk tidak terprovokasi pasca kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Edy mengatakan, akan
mendukung segala bentuk kebijakan oleh Pemerintah Pusat. Edy sudah mengatakan
bahwa seluruh jajaran ASN ataupun TNI/Polri di Sumut harus bersikap netral.
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2019/05/22/23385241/edy-rahmayadi-minta-wargasumut-tak-terprovokasi-aksi-kericuhan-di-jakarta
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8. Pesan Terbaru Habib Rizieq Shihab Langsung Dari Kota
Mekkah

Penjelasan :
Telah beredar postingan video di media sosial yang menyajikan video yang berisi audio
rekaman pesan terbaru dari Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Kota Mekkah. Dalam Video
tersebut berisi beberapa point yang disampaikan oleh beliau dan semua point yang
disampaikan berkaitan peristiwa demonstrasi pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Berikut
adalah point-point pesan yang diserukan oleh beliau. Pertama, Pada tanggal 21 mei 2019
sholat maghrib, tarawih hingga bubar telah berjalan dengan sangat tertib aman dan
damai. Kedua, Bahwa Kejadian kekerasan setelah massa peserta ajaran istor akbar 21
mei membubarkan diri adalah murni karena kelalaian aparat Kepolisian khususnya satuan
Brimob dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, isu adanya provokator adalah Hoaks.
Andaipun ada pihak yang disebut provokator justru mereka aman bersama polisi ikut
menyerang warga masyarakat dan adanya SOP untuk dibekali peluru tajam yang
sehingga jatuhnya korban meninggal dunia. Keempat, Polri telah melakukan pelanggaran
HAM dan yang terakhir, bahwa perlawanan rakyat terhadap Brimob sudah sah secara
hukum agama dan hukum negara dalam membela diri. Darah dibayar darah luka dibayar
luka nyawa dibayar nyawa. Jangan pernah takut hidup mulia dan mati syahid.
Setelah ditelusuri, beberapa point yang disampaikan oleh beliau berlawanan dengan fakta
yang terjadi di lapangan. Aparat keamanan, dalam hal ini Polisi menindak tegas para
perusuh dan provokator adalah tindakan yang sesuai dengan SOP dan aturan hukum
yang berlaku untuk menjaga keutuhan Negara.
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Selanjutnya terkait dengan provokator atau pihak ketiga yang disebutkan dalam pesan
HRS, tidak benar bahwa provokator terkait berasal dari pihak Kepolisian dan terkait
dengan SOP mengenai pengamanan menggunakan peluru tajam, memang benar pihak
Kepolisian membawa 1 kotak peluru tajam di dalam mobil Dinas Komandan Batalyon
Brimob, namun peluru tersebut tidak dibagikan kepada seluruh personel keamanan yang
berada di lokasi kerusuhan. Berdasarkan SOP, di dalam mobil tersebut diperbolehkan
membawa peluru tajam untuk kepentingan peleton antianarki dan harus melalui kontrol
yang ketat dari danyon (komandan batalion) atau atasan serta langsung melaporkannya
kepada Kapolda untuk penggunaannya dan mengapa banyak peluru tajam, yang
berserakan pada saat itu, diindikasi bahwa ada oknum yang sengaja membongkarnya
pada saat asrama diserang.
Maka dapat disimpulkan, ada kekeliruan dari beberapa point yang disampaikan beliau
dalam pesan tersebut.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-adatoleransi-untuk-perusuh-negara
http://jogja.tribunnews.com/2019/05/22/presiden-jokowi-tegaskan-tni-polri-akan-menindaktegas-perusuh-yang-merusak-negara
http://jogja.tribunnews.com/2019/05/22/presiden-jokowi-tegaskan-tni-polri-akan-menindaktegas-perusuh-yang-merusak-negara
https://www.inews.id/news/nasional/provokator-kerusuhan-aksi-22-mei-yang-ditangkapbertambah-jadi-101/551285
https://news.detik.com/berita/d-4560133/pembakar-mobil-di-asrama-brimob-petamburandiduga-massa-settingan
https://news.detik.com/berita/d-4562717/polri-peluru-tajam-dalam-mobil-brimob-di-slipitak-dibagikan-ke-personel
https://news.detik.com/berita/d-4560936/polri-jelaskan-soal-peluru-tajam-dalam-mobilbrimob-di-slipi
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9. Daun Sirsak Ampuh Atasi Kanker

Penjelasan :
Banyak diperbincangkan bahwa daun sirsak berkhasiat membunuh sel kanker.
Faktanya menurut para ahli belum ada penelitian yang membuktikan bahwa daun sirsak
ampuh mengatasi kanker, terlebih apabila kanker yang diderita sudah cukup parah. Karena
itu sebaiknya penderita kanker hendaknya menggunakan obat-obatan medis yang sudah
berstandar internasional, sebab obat tersebut sudah diketahui efeknya. Namun apabila
pasien tetap ingin mengkonsumsi daun sirsak atau obat herbal lain yang dipercaya mampu
mengobati kanker, maka itu hanya sebagai obat tambahan dan perlu diperhatikan dosis
penggunaanya karena dapat menyebabkan keracunan.
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-takterbukti-bisa-mengobati-kanker
https://health.detik.com/konsultasi-onkologi/d-1848695/apakah-benar-daun-sirsak-ampuhbunuh-sel-kanker
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3024650/sering-dianggap-obat-kanker-konsumsidaun-sirsak-bisa-bikin-keracunan
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10. Video Rekaman CCTV Kecelakaan Di Pandaan Kabupaten
Pasuruan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video rekaman CCTV di media sosial yang memberikan informasi
kejadian kecelakaan yang melibatkan truk dan puluhan sepeda motor disebutkan terjadi di
wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dalam video tersebut tampak mobil
kontainer hilang kendali dan menyeruduk puluhan pemotor yang sedang berhenti di traffic
light.
Faktanya Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan, Iptu Marti mengatakan bahwa rekaman
CCTV tentang kecelakaan tersebut kejadiannya bukanlah di pandaan melainkan kecelakaan
di luar negeri.Beliau juga menjelaskan bahwa dari bahasa yang terdengar dalam video
tersebut bukan peristiwa kecelakaan di Indonesia. Marti juga menjelaskan agar peristiwa
hoaks tentang peristiwa kecelakaan di Pasuruan ini tidak terulang. Marti pun menyarankan
kepada netizen agar tidak gegabah dalam bermedia sosial.
Link Counter:
https://jatimnow.com/baca-10782-viral-video-kecelakaan-disebut-di-pandaan-polisi-hoax
https://www.youtube.com/watch?v=hKX5aovUVvY
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11. Kecurangan Pemilu dan Meninggalnya Ratusan KPPS
Dilaporkan ke Mahkamah Internasional

Penjelasan :
Beredar Informasi di sebuah situs yang berjudul "Kecurangan Pemilu dan Meninggalnya
Ratusan KPPS Dilaporkan ke Mahkamah Internasional".
Faktanya setelah ditelusuri, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD
menyatakan tidak untuk mengadili sengketa pemilu suatu negara. PBB tidak bisa
mengadili kontestan pemilu. PBB Pengadilan internasional yakni peradilan sengketa
anatar negara dan mengadili konfik perbatasan, peradilan kriminal Internasional.
Link Counter:
https://kabar24.bisnis.com/read/20190411/15/910429/mahfud-md-sengketa-pemilu-takmungkin-dilaporkan-ke-pbb-dan-dunia-gaib
https://cekfakta.tempo.co/fakta/302/fakta-atau-hoaks-benarkah-kecurangan-pemilu-danmeninggalnya-ratusan-kpps-dilaporkan-ke-mahkamah-internasional
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1. Demo 22 Mei Bayar Preman Perkepala 300 Sampai 500

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial platform facebook, tentang demo bayaran aksi 22 mei,
seperti dalam postingannya menyatakan bahwa dalang dari demo 22 mei Jakarta tidak
terima kalah dan bayar preman per kepala 300 sampai 500 ribu.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com dari sejumlah amplop yang ditemukan oleh jajaran
Polres Metro Jakarta Barat menemukan uang sebesar Rp 20 juta, uang tersebut akan
dibagikan sebagai imbalan kepada para preman bayaran aksi demo 22 mei. Dari
beberapa pelaku yang ditangkap dan ditanya polisi memberikan keterangan bahwa para
pelaku mendapatkan imbalan uang sebesar 100-300 ribu per orangnya.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/3974521/pengakuan-mengejutkan-pelakukerusuhan-22-mei-di-jakarta
https://news.detik.com/berita/d-4562335/perusuh-22-mei-sebagian-preman-tanah-abangdibayar-rp-300-ribuhari
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2. Pengutil Vs Perampok di Sebuah Minimarket

Penjelasan :
Beredar unggah berupa video CCTV yang menampilkan adanya kejadian tindak
kejahatan di sebuah Minimarket dan diberikan keterangan bahwa terjadi dua tindakan
perampokan pada waktu yang hampir bersamaan dengan pelaku yang berbeda, akan
tetapi pada akhir video tersebut pelaku perampokan pertama melakukan aksi perlawanan
terhadap pelaku perampokan kedua yang menodongkan senjata kepada seorang kasir.
Faktanya peristiwa kejahatan pada video tersebut bukanlah kejadian nyata, melainkan
bagian dari iklan untuk seri web Facebook baru yang disebut Five Points. Five Points
merupakan serial drama yang ditampilkan di Facebook Watch yang diproduksi oleh Kerry
Washington.
Link Counter :
https://www.facebook.com/fivepoints/
https://www.facebook.com/watch/?v=936532746508932
https://deadline.com/2018/01/kerry-washington-five-points-facebook-watch-1202239307/
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3. Persekusi Sebuah Keluarga di India

Penjelasan :
Beredar pada media sosial sebuah foto satu keluarga yang bertelanjang bulat di muka
umum dengan narasi negatif bahwa mereka ditelanjangi dan siap dibakar.
Faktanya klaim tentang Persekusi diatas yang disebutkan terhadap keluarga tersebut
adalah tidak benar. Diketahui foto tersebut adalah foto Keluarga Dalit di distrik Gautam
Budh Nagar, India yang melakukan aksi protes karena menganggap polisi Greater Noida
gagal mendaftarkan FIR mereka atas dugaan perampokan.
Link Counter :
https://www.indiatoday.in/mail-today/story/dalit-famly-bares-it-all-after-greater-noidapolice-fails-to-register-their-fir-267392-2015-10-10
https://twitter.com/indiatoday/status/652696541950427136?lang=en&fbclid=IwAR13lZmDi
_DqUULvrORpWC_6yAP7yJLn_CCTgmCwu4o0L7lSycge_mI1g0I
https://www.facebook.com/sekoci.indo/photos/a.892546044180898/2223124117789744
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4. Bocah Palestina Menantang Tentara Israel

Penjelasan :
Beredar pada media sosial facebook sebuah foto anak kecil yang sedang menghadapi
tiga pria berseragam seperti tentara dan anak kecil palestina tersebut membentak
Sekelompok tentara israel.
Faktanya setelah ditelusuri bocah yang ada di dalam foto tersebut ternyata bukan bocah
asal Palestina. Foto tersebut juga bukan menggambarkan kejadian perlawanan penduduk
Palestina dengan aparat Israel. Foto itu ternyata merupakan kejadian unjuk rasa suku
Kurdi di Turki yang melibatkan anak-anak.
Link Counter :
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/3966691/cek-fakta-viral-foto-bocah-palestinamenantang-tentara-israel-inifaktanya?fbclid=IwAR1pGddilQBCQUYMi0kVbl8Hfqso5xGVJwnvFQNzA0dtISm5x9FXfi0p
ggA
https://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/1/turkey3118.htm?fbclid=IwAR0GCGSv9QYg9
fxMQjZR4wArmiseO9XnKURb5oVn8CoYaYWG4zx0yU9_DF4
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5. Masa Saya Dibilang Ikan Buntal

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah tangkapan layar yang diambil dari berita online
kompas.com yang memuat judul berita "Pesan Fadli Zon kepada SBY: Saya Kena Bully
Setiap Hari, Masa Saya Dibilang Ikan Buntal."
Setelah ditelusuri hasil tangkapan layar dari kompas.com yang diunggah pada hari
selasa, 28 Mei 2019 pukul 15:55 WIB adalah hasil suntingan dari judul berita yang asli
yang berjudul Pesan Fadli Zon kepada SBY: Saya Kena Bully Setiap Hari, Santai-santai
Saja.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/15553811/pesan-fadli-zon-kepada-sbysaya-kena-bully-setiap-hari-santai-santai-saja

400

Disinformasi

6. Menyembuhkan Diabetes dalam Lima Menit

Penjelasan :
Telah tersebar di media sosial informasi yang mengatakan bahwa seorang dokter asal
Filipina mengklaim bahwa ia telah menciptakan resep obat terdiri dari paprika manis, telur,
dan garam lau yang dapat menghilangkan diabetes dalam waktu 5 menit.
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya, Direktur Departemen Diabetologi, Endokrinologi,
dan gangguan metabolisme Rumah Sakit Paris Saint-Joseph di Prancis, Dr Dominique
Huet, dengan tegas membantah pernyataan ini. belum ada bukti secara ilmiah dan
sampai sekarang belum ada perawatan canggih dari ilmu kedokteran yang berhasil
menyembuhkan satu kasus diabetes. disarankan untuk terbiasakan makan sehat,
aktivitas fisik yang teratur, mempertahankan berat badan normal dan tidak merokok untuk
mengurangi beban penyakit ini.
Link Counter :
https://africacheck.org/reports/no-there-is-no-miracle-recipe-that-cures-diabetes/
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7. Konteks Buku "People Power" yang Dibawa Amin Rais

Penjelasan :
Di tengah pro kontra seruan people power, beredar sebuah unggahan di sosial media
yang menampilkan politikus senior PAN, Amien Rais tengah memperlihatkan sebuah
buku dengan judul "Jokowi People Power" saat beliau diperiksa sebagai saksi terkait
dugaan makar atas tersangka Eggi Sudjana. "Di periksa polisi dugaan makar, Pak Amien
Rais bawa buku JOKOWI PEOPLE POWER
CERDASS .." demikian narasi yang dibuat dalam unggahan tersebut.
Setelah ditelusuri ditemukan adanya upaya pelintiran konteks buku "Jokowi People
Power". Buku tersebut tidak berisi ajakan melakukan "people power" sebagaimana yang
dinarasikan oleh Amien Rais. Buku "Jokowi People Power" adalah sebuah catatan yang
dibuat oleh Bimo Nugroho (Alm.) dan M Yamin Panca Setia (Alm.) tentang pelajaran
dalam proses kerja politik sukarela yang dilakukan oleh banyak pihak, organisasi,
kelompok pada pemilihan presiden tahun 2014. Oleh karenanya langkah Amien Rais
menunjukkan buku itu diprotes oleh keluarga Bimo Nugroho yang disampaikan melalui
surat terbuka di twitter." Keluarga Bimo menilai konteks people power Amien Rais lebih
didasari oleh kepentingan politiknya.
Link Counter :
https://www.facebook.com/taty.apriliyana/posts/2202783226425918
https://twitter.com/tsuroiya/status/1132202974921420800

402

Disinformasi

8. Yogyakarta Minta Referendum Pascapemilu 2019

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial narasi tentang "Aceh dan Yogyakarta akan referendum.
Apa yang terjadi di negeri ini?".
Faktanya setelah ditelusuri, berita berjudul ―Mengapa Sri Sultan Mengusulkan
Referendum?‖ dimuat oleh viva.co.id pada Jumat 1 Oktober 2010. Usulan referendum
oleh Sultan Yogyakarta itu terjadi pada 2010. Konteksnya adalah terkait dengan
kekosongan aturan mengenai suksesi gubernur dan wakil gubernur DIY. Sehingga tidak
terkait dengan hasil Pemilu 2019.
Link Counter:
https://www.viva.co.id/indepth/fokus/180523-referendum-yogya-menuai-pro-kontra
https://cekfakta.tempo.co/fakta/304/fakta-atau-hoaks-benarkah-yogyakarta-mintareferendum-pascapemilu-2019
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9. Ini Jakarta bukan Singapore

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan informasi mengenai foto
sebuah sungai yang diambil dari ketinggian. Dinarasikan bahwa Sungai yang terlihat
indah dan mempesona tersebut adalah Kali Ciliwung dan disertai dengan narasi terkait
pasangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Setelah ditelusuri, ternyata foto yang digunakan dalam postingan tersebut adalah foto dari
Danau Sunter, bukan Kali Ciliwung dan mengenai narasi terkait pasangan Gubernur DKI
Jakarta, Danau Sunter dibersihkan dan dirapihkan saat masa kepemimpinan Gubernur
sebelumnya.
Link Counter:
https://chirpstory.com/li/399329
https://news.detik.com/foto-news/d-2356534/danau-sunter-dibersihkan
https://www.beritasatu.com/satu/480454/sandiaga-penataan-danau-sunter-sejak-era-ahok

404

Disinformasi

10. Manfaat Poligami Perpanjang Umur Pria

Penjelasan :
Beredar Informasi di media sosial narasi tentang "Manfaat Poligami Perpanjang Umur
Pria?".
Faktanya setelah ditelusuri, artikel tersebut berjudul "Manfaat Poligami untuk Kesehatan",
yang dimuat di klikdokter.com. dan juga ilustrasi foto itu pernah dimuat di liputan6.com
pada tahun 12 Oktober 2017.
Link Counter:
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2696372/manfaat-poligami-untuk-kesehatan
https://www.liputan6.com/showbiz/read/3126218/poligami-ini-bukti-ustaz-arifin-ilham-takabaikan-istri-pertama
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11. Jauh-jauh ke Bali Tom Holland main Timezone

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang menampilkan foto Tom Holland yang
sedang bermain di sebuah arena permainan Timezone di Bali. Dinarasikan bahwa Tom
jauh-jauh datang ke Indonesia malah asik main di Timezone. Diketahui bahwa Tom
sedang berada di Bali untuk mempromosikan film terbarunya "Spiderman-Far from home".
Setelah ditelusuri, ternyata foto yang digunakan dalam postingan tersebut adalah hasil
dari tangkapan layar dari video yang tersebar di Youtube. Video tersebut di upload pada 9
Januari 2019, sedangkan Tom berkunjung ke Bali pada tanggal 25 Mei 2019.
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=tAO3M8JEugY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Gob3
Chdck67SJgPQFs8qvgXilK3pQg4cT_-z1X0H8iy4WyryNynV-cpo
https://nawalakarsa.id/tom-holland-mampir-ke-indonesia-dan-keasyikan-main-di-timezoneituhoax/?fbclid=IwAR0Hh_7V1E5bhmrkErBNCLBhoEeLn6drC6kn4KxkBXz8Z1pdMOPLB0W
ql28
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12. Ditanya Soal Korban Aksi Massa 22 Mei, Jokowi: Saya
Tidak Tau, Itu Urusan Polisi dan TNI

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial sebuah halaman acktuall.blogspot.com dengan judul
artikel ―Ditanya Soal Korban Aksi Massa 22 Mei, Jokowi: Saya Tidak Tau, Itu Urusan
Polisi dan TNI‖
Faktanya setelah ditelusuri bahwa judul artikel tersebut merupakan halaman berita
sindonews.com dengan judul ―Soal Aksi 22 Mei, Jokowi: Itu Urusan Polisi dan TNI" yang
tayang pada tanggal 19 Mei 2019. Dari artikel tersebut dapat menggiring pembaca pada
premis atau hal yang dianggap benar padahal tidak sesuai dengan artikel berita yang
sesungguhnya.
Link Counter:
https://nasional.sindonews.com/read/1405593/12/soal-aksi-22-mei-jokowi-itu-urusanpolisi-dan-tni-1558279531
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1. Ulat gigi adalah penyebab karies dan sakit gigi

Penjelasan :
Telah tersebar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa ulat gigi adalah penyebab
karies dan sakit gigi. dalam postingan terdapat foto ulat yang diklaim bahwa ulat tersebut
merupakan ulat gigi yang dia ambil dari giginya. selain itu dalam postingan tersebut
membagikan cara ampuh untuk mengeluarkan ulat pada gigi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut ulat gigi penyebab karies dan sakit gigi hanyalah mitos,
kepercayaan yang berasal dari Mesir Kuno atau Babylonia. Mitos tersebut sebenarnya
sudah terbukti kebohongannya karena saat ini manusia sudah bisa melihat struktur gigi.
menurut drg. Dr. Mochamad Fahlevi Rizal, SpKGA(K), praktisi kesehatan gigi mengatakan
bahwa sebab gigi berlubang adalah karena terkikisnya email gigi oleh zat asam yang
merupakan hasil fermentasi karbohidrat, baik sukrosa, glukosa, laktosa dan lain-lain oleh
bakteri buruk dalam mulut. Jadi gigi berlubang ini memang erat kaitannya dengan bakteri,
kebersihan gigi dan makanan yang dikonsumsi.
Link Counter :
https://health.detik.com/advertorial-news-block/d-3020602/mitos-dan-fakta-mengenaipenyebab-gigi-berlubang
https://www.tanyapepsodent.com/plak-pembusukan-gigi/penyebab-karies-gigi-dan-caramengatasinya-lengkap-dari-ahlinya.html
https://www.dentalhealth.ie/dentalhealth/causes/dentalcaries.html?fbclid=IwAR2Ph6Y0JSjO
ak3jDDdGKcm3AMmghkDrj6Vgt7ytOyyYGDiAbyGrbIbJfyw
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2. Adanya Larva Pada Payudara

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto payudara wanita yang terdapat hewan Larva dengan
keterangan bahwa seorang antropolog bernama Susan McKinley terkena infeksi pada
payudaranya akibat memakai bra yang dibelinya tanpa dicuci terlebih dahulu pada saat
melaksanakan ekspedisi di Amerika Selatan
Faktanya foto pada unggahan tersebut diduga hasil dari editing karena tidak memiliki
kemiripan dengan kasus adanya Ruam (peradangan dan perubahan warna yang terjadi
pada kulit) disertai Larva pada payudara yang seharusnya digambarkan dalam narasi
unggahan. Diketahui bahwa kasus ruam disertai larva yang terdapat pada payudara tidak
memungkinkan memiliki luka yang rapi dan bersih seperti foto pada unggahan.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/breast-rash/
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2013/06/cerita-hoax-tentang-infestasi-larva.html
http://indonesianhoax.blogspot.com/2014/06/waspada-larva-amerika-yang-berbahayatumbuh-di-payudara-anda.html
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3. Efek Sakit Hati Sama Polisi, Takjil Yang Di Berikan Polisi
Di Tolak Mentah Mentah Oleh Jamaah

Penjelasan :
Beredar postingan di instagram video yang berisi polisi sedang membagikan Takjil untuk
para jamaah Masjid namun polisi keluar kembali untuk membawa takjil tersebut, dalam
postingan tersebut juga disertai narasi yang berjudul efek sakit hati sama polisi.. saat polres
memberikan sumbangan takjil ke masjid pun para jamaah masjid menolaknya.. rakyat
memang sudah cerdas..
Faktanya Polres Belawan memberikan Klarifikasi terkait adanya penolakan takjil di Masjid
Jamik Belawan. Takjil yang diantar itu diterima oleh H. Ahmad R selaku seksi ibadah di
Masjid Jamik. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh pengurus BKM Masjid ternyata
sumbangan takjil yang diterima oleh Masjid pada hari itu sudah banyak sehingga oleh BKM
mengatakan kepada Kapolsek Belawan bahawa pihak Masjid tidak menolak dan tidak
menerima takjil tersebut karena sudah banyak Ujar Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP
Ikhwan SH MH menegaskan melalui Kasat Binmas AKP Justar Purba SH MH. Video
tersebut bersifat provokasi bahwa sumbangan takjil dari polisi ditolak mentah mentah adalah
tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan efek sakit hati oleh polisi.
Link Counter :
http://tribratanews.sumut.polri.go.id/2019/05/27/beredar-provokasi-di-medsos-polrespelabuhan-belawan-klarifikasi-terkait-isu-video-penolakan-takjil-di-mesjid-jamik-belawan/
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4. Harga Tiket Kereta Jakarta-Surabaya Mencapai 1,5
Juta

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial mengenai harga tiket kereta Jakarta-Surabaya
mencapai 1,5 juta dan hasil tangkapan layar dari detikfinance. Unggahan tersebut disertai
dengan narasi yang menggiring opini negatif, dalam unggahan tersebut disebutkan garagara ulah sesembahmu rakyat makin sengsara karena harga tiket yang mahal.
Setelah ditelusuri hasil tangkapan layar yang terdapat dalam unggahan tersebut memang
benar dari detik finance yang berjudul "Musim Mudik Harga Tiket Kereta JKT-SBY Dijual
hingga 1,5 Juta". Namun harga tiket yang mencapai 1,5 juta tersebut adalah tarif kereta
Argo Anggrek Luxury. Kereta tersebut adalah kereta jenis sleeper train yang menawarkan
perjalanan dengan fasilitas dan layanan kelas bisnis dan eksekutif.
Link Counter :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4555675/musim-mudik-harga-tiket-keretajkt-sby-dijual-hingga-rp-15-juta
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4555896/ada-kereta-jkt-sby-bertarif-rp-15juta-mahal-mana-dengan-pesawat
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5. Tarif Tol Cikupa-Cilegon Timur Naik

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial foto struk tarif tol dari gerbang Cikupa menuju gerbang tol
Cilegon Timur sebasar Rp. 89.000 yang terjadi selisih dari tarif normal sebesar RP. 41.000.
Menurut Indah Permanasari selaku Kepala Biro Humas Astra Tol Tanggerang Merak bahwa
hal ini terjadi karena adanya kesalahan teknik pada mesin pembaca saat penggantian
periode tarif, dari sebelumya tarif diskon menjadi tarif normal pada pukul 23.59 WIB tanggal
30 Mei 2019 dan dari hasil pemeriksaan data transaksi, dapat dipastikan hanya ada satu
transaksi yang mengalami kesalahan, kamis (30/5/2019).
Dan dari pihak Astra Tol Tanggerang-Merak sudah menyampaikan maaf dan menghubungi
pengguna jalan tersebut guna melakukan ganti rugi.
Link Counter :
http://faktabanten.co.id/pengelola-klarifikasi-kesalahan-tarif-tol-cikupa-cilegon-timur-yangviral-di-medsos/
https://www.bantennews.co.id/viral-tarif-tol-cikupa-cilegon-timur-naik-begini-kata-astra-toltangerang-merak/
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6. Ustadz Haikal Hassan Ditangkap Di Dubai

Penjelasan :
Beredar Informasi jika Haikal Hassan ditangkap di Dubai ramai beredar di aplikasi
perpesanan. Disebutkan dalam pesan tersebut, setelah ditangkap di Dubai, Haikal
dideportasi ke Indonesia.
Faktanya, Informasi tersebut adalah tidak benar dan sudah diklarifikasi langsung oleh Andre
Rosiade selaku juru bicara BPN Prabowo-Sandi kepada pihak keluarga Ustadz Haikal.
Andre menyampaikan bahwa ustadz Haikal tidak ditangkap.
Adapun Pengacara dari Forum Advokat Antipenistaan Agama dan Ulama untuk Ustadz
Haikal Hassan, Novel Bamukmin, juga turut menmberikan klarifikasi mengenai kabar
tersebut, Novel mengatakan kabar kliennya ditangkap polisi dan dideportasi adalah bohong
atau hoax. Novel menyebut Haikal saat ini masih ada di wilayah Jazirah Arab dan telah
selesai menunaikan ibadah umrah, namun belum selesai melakukan kegiatan safari
dakwah. Novel juga menyebut kliennya dalam kondisi sehat dan berencana untuk ziarah ke
Yaman.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4569267/beredar-info-ustaz-haikal-hassan-ditangkap-didubai-pengacara-hoax
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/25/05/2019/viral-remaja-meninggal-dipukulipolisi-di-masjid-polri-hoax/
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/308035496797710
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7. Media Asing Tampilkan Wajah Jokowi Sebagai
Pembunuh

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai ilustrasi wajah Presiden Jokowi pada surat kabar
Australia ―Herald Sun‖. Bersama dengan ilustrasi tersebut, diberikan judul ―Portrait of A
Killer‖ atau potret seorang pembunuh. Foto surat kabar ini kemudian diberikan narasi oleh
banyak akun yang mengaitkannya dengan kejadian-kejadian pada Aksi 21-22 Mei 2019 lalu.
Adapun ilustrasi Presiden Jokowi pada surat kabar Herald Sun tersebut terbit pada April
2015 silam. Ilustrasi tersebut muncul sebagai aksi kecaman terhadap Jokowi akibat
eksekusi mati yang diberlakukan Indonesia kepada pelaku Bali Nine yang merupakan
jaringan narkoba asal Australia. Sehingga ilustrasi maupun judul berita dari Herald Sun
tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan kejadian pada Aksi 21-22 Mei 2019.
Link Counter :
http://kaltim.tribunnews.com/2015/05/01/herald-sun-tampilkan-jokowi-sebagai-wajahseorang-pembunuh
http://kaltim.tribunnews.com/2015/04/29/dua-anggota-bali-nine-sudah-dieksekui-bagaimananasib-7-anggota-lainnya
https://en.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine
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8. Petisi Pencopotan Anis Baswedan karena Pemda DKI Jakarta
Simpan Rekaman Kamera Pemantau Peristiwa 21-22 Mei

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang menyebut semua peristiwa dari tanggal 21-22 Mei
2019 terekam kamera pemantau dan datanya tersimpan di Pemda DKI Jakarta. Dan juga
membagikan informasi itu dengan narasi, bahwa itulah salah satu alasan dibuatnya petisi
untuk melengserkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta.
Faktanya setelah ditelusuri, akun Opini Kamu yang mengusulkan petisi pencopotan Anies
Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta tidak terkait dengan kerusuhan 22 Mei 2019. Petisi
tersebut diusulkan oleh akun Opini.kamu Juli 2018 atau setahun sebelum kerusuhan 22 Mei
2019.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/303/fakta-atau-hoaks-benarkah-alasan-petisi-pencopotananis-baswedan-karena-pemda-dki-jakarta-simpan-rekaman-kamera-pemantau-peristiwa-2122-mei
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/11/08532661/benarkah.5.000.cctv.terintegras
i.jakarta.smart.city.terpasang.di.dki.
https://www.change.org/p/joko-widodo-copot-anies-baswedan-sebagai-gubernur-dki-jakarta
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9. Pertemuan Referendum Raja dan Sultan Senusantara

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, yang menarasikan "Edisi 30 Mei 2019 Malam Kini Giliran
Sultan dan Raja Se- Nusantara.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon PRA
Arief Natadiningrat menyatakan bahwa video yang beredar di media sosial adalah berita
yang tidak benar alias hoaks. beliau juga menegaskan tidak ada pertemuan Forum
Silaturahmi Keraton Nusantara (FKSN)
Link Counter :
https://entertainment.kompas.com/read/2018/01/03/095441010/majelis-cendekiawankeraton-dikukuhkan-untuk-bangun-negara
https://jabarnews.com/read/71916/sultan-dan-raja-se-nusantara-menampik-lakukanreferendum
https://kumparan.com/@kumparannews/jokowi-undang-raja-dan-sultan-se-nusantara-keistana-bogor
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