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Pasangan nomor 2. Foto tersebut diambil saat Sandi datang ke acara Mata Najwa pada
tanggal 3 Agustus 2016
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Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan kesepakatan untuk menambah angka nol
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Dukungan GARBI Kepada Jokowi

Penjelasan:
Mahfudz Siddiq, Salah satu relawan Garbi, telah melakukan klarifikasi bahwa ini tidak
benar beliau mengatakan GARBI sedang fokus dengan pemikiran kebangsaan nya
tidak dengan dukung-mendukung salah satu CAPRES tertentu.
Link Counter:

https://www.piah.com/poster-anis-matta-dukung-jokowi-dalam-pilpres-2019-itu-Hoaks/
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Ratna Sarumpaet Diancam Pemerintah

Penjelasan:

Berita ini sudah jelas tidak benar, Karena di media pihak Ratna Sarumpaet sudah
mengakui perbuatannya secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Link Counter:

https://www.youtube.com/watch?v=IjgShfGN1Tk
https://www.liputan6.com/news/read/3659635/mengaku-salah-ini-5-kalimat-maaf-ratn
a-sarumpaet
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Presiden Pesta untuk menyambut para delegasi IMF diatas penderitaan korban
bencana Palu

Hoaks

Penjelasan:
Foto tersebut adalah foto pada saat kunjungan kepresidenan di Jepang pada tanggal 22-25 Maret
2015 silam dan jauh sebelum terjadinya gempa di Palu.
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2015/03/24/143424126/Ini.Janji.Jokowi.kepada.Investor.Jepang

Rekening Gendut Jokowi di luar negeri yang tidak dilaporkan
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Penjelasan:
Permasalahan ini Selain karena tidak jelasnya sumber klaim pelapor, isu ini juga sudah dinyatakan
selesai oleh yang terkait di tahun 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan rekening Presiden
terpilih Joko Widodo bersih dari korupsi. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pandu Praja memastikan,
KPK telah menelusuri rekening dan aset Jokowi dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=-phvhKkHZpw
https://nasional.kompas.com/read/2014/10/14/13465271/KPK.Tidak.Ada.Satu.Pun.Rekening.di.Luar.N
egeri.atas.Nama.Jokowi
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Tulisan tagar 2019 Ganti Presiden di Kaos yang di bawa oleh Khabib
Nurmagomedov

Hoaks

Penjelasan:
Tulisan kaos di foto yang dipegang Khabib adalah “TRUST ME, I’M A CHICKEN WHISPERER” bukan
“#2019 GANTI PRESIDENT” seperti di foto hasil suntingan yang digunakan oleh post Masa Era Baru.
Selain itu, kaos rekan Khabib yang di sebelah kiri tidak ada tulisan “AL-FATIHAH NOT ALFATEKA”.
Link counter:
https://www.mma-core.com/photos/Khabib_Nurmagomedov_IG_Post_Saturday_night/199829

Pemerintah akan segera mengesahkan UU LGBT
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Penjelasan:
Tidak dibenarkan bahwa pemerintah tengah atau sedang mewacanakan UU pengesahan terhadap
LGBT atau perkawinan sejenis, bahkan DPR dan Majelis Ulama Indonesia sudah berkesepahaman
terkait larangan atau sanksi pidana terhadap pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau
LGBT dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Adapun foto yang tercantum merupakan foto pernikahan sejenis yang terjadi di thailand bukan di
Indonesia
Link counter:
https://nasional.tempo.co/read/1057953/dpr-dan-mui-sepakat-lgbt-dipidana-dalam-rkuhp/full&view=ok
https://www.youtube.com/watch?v=B6r51JaW7Pg

Berita gambar `Pegawai Kemenag Jember yang mengatakan bahwa PA 212 Muak
dengan Prabowo
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Penjelasan
Dalam gambar itu terpampang wajah Muhammad Muslim, Kepala Penyelenggara Syariah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Jember, beserta narasi kalimat judul dan kutipan seseorang yang
bernama Sulaeman, Wakil Ketua EKS 212. Judul meme: PA 212 Muak dengan Prabowo. Kutipan:
“Kami Eks 212 mengajak bersama-sama untuk mendukung Jokowi Ma’ruf Amin karena kubu Prabowo
hanya akan menurunkan citra dan menghancurkan PA 212”. Berita tersebut sudah di klarifikasi oleh
pihak yang bersangkutan bahwa hal tersebut adalah tidak benar atau Hoaks.
Link Counter :
https://kumparan.com/beritajatim/meme-hoaks-pejabat-kemenag-jember-bukan-kewenangan-bawaslu1539914698826874893?fbclid=IwAR0VGYA3ekWneB_xKVWP9RKKCeRuGjilo9RoHAIG1jbKb480YyL
wp7gVwnU
http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/341743/pegawai_kemenag_jember_dicatut_meme_%27p
a_212_dukung_jokowi%27.html?fbclid=IwAR2GWR7q62BlQ35rYHg1RN2A0WBFX6PxJwh9SbR88MTi
7i_vq3LA7H1yWy0

KH Maruf Amin Mencium Pipi Wanita Bukan Muhrim
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Penjelasan
Telah beredar foto KH. Maruf Amin mencium pipi seorang wanita dengan caption bahwa wanita itu
buakanlah mahromnya. Foto yang sempat viral beberapa minggu terakhir ini cukup menimbulkan
polemik dan propaganda terutama menjelang pilpres 2019 dimana beliau akan maju sebagai
cawapres. Faktanya wanita dalam foto tersebut adalah Hj. Wury Estu Handayani yang tida lain
merupakan istri sah beliau yang beliau nikahi pada 5 Februari 2016 lalu.

Link Counter:
https://id.wikipedia.org/wiki/Ma'ruf_Amin
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3619543/mengenal-sosok-istri-maruf-amin

Surat pemanggilan KPK terhadap Kapolri Tito Karnavian
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Penjelasan:
Sebelumnya telah beredar melalui pesan WhatsApp sebuah foto surat pemanggilan terhadap
Kapolri Tito Karnavian sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Surat tersebut
meminta Kapolri Tito Karnavian untuk menghadap KPK pada tanggal 2 November 2018.
Terkait foto surat tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo
mengonfirmasi bahwa foto yang beredar tersebut adalah Hoaks dikarenakan surat, stempel,
dan tandatangan yang tertera adalah palsu. Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga
mengonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah keliru karena KPK tidak pernah
mengeluarkan surat tersebut dan nomor surat yang digunakan juga merupakan nomor surat
palsu.
Link Counter
https://news.detik.com/berita/4273869/beredar-surat-pemanggilan-jenderal-tito-kpk-Hoaks
https://www.liputan6.com/news/read/3676920/beredar-surat-kpk-panggil-jenderal-tito-karna
vian-polri-itu-palsu

Beredar isu Kemendagri menyelundupkan 31 data pemilih baru yang
misterius dan tidak bisa di buka oleh KPU

29

Hoaks

Penjelasan:
Kemendagri dan KPU sudah mengklarifikasi terkait dengan 31 juta data pemilih yang disebut misterius
dan tidak bisa dibuka. Kemendagri menyatakan data 31 juta pemilih itu bukanlah data baru atau
tambahan dan Kemendagri membantah tuduhan 31 juta pemilih tidak dapat di akses KPU. Malah
Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses.

Link Counter :
https://turnbackHoaks.id/2018/10/24/benar-klarifikasi-kemendagri-dan-kpu-terkait-31-juta-data
-pemilih-yang-disebut-misterius-dan-tidak-bisa-dibuka/

Beredar di media sosial undangan yang mengatasnamakan timses Prabowo
- Sandi disebutkan akan diadakannya acara pada hari minggu 28 Oktober
2018 di Bundaran HI Jakarta dengan tema CFD Membiru.
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Penjelasan:
Menanggapi hal tersebut, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menyatakan bahwa undangan tersebut berita bohong alias
hoaks.
Link Counter :
https://turnbackHoaks.id/2018/10/27/salah-undangan-cfd-membiru-prabowo-sandi/
http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/27/hoaks-kegiatan-cfd-membiru-prabowo-sandiagadi-bundaran-hi

E-mail skenario Coklat 1
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Penjelasan:
1. Siapapun bisa mendaftarkan menggunakan nama apapun di penyedia layanan Gmail
tanpa perlu memberikan kepastian identitas, misalnya tanda pengenal valid, sehingga baik
pengirim maupun pemerima surel yang disebutkan oleh cuitan sumber tidak bisa dipegang
kredibilitasnya.
2. Penyebutan “info dari orang dalam” di cuitan pertama tanpa menyebutkan sumber valid
(misalnya: tautan) yang bisa digunakan untuk memeriksa kebenarannya adalah tipikal
penggunaan teknik “Appeal to Authority”, selengkapnya di (1) bagian REFERENSI.
3. Beberapa media yang memberitakan, termasuk klarifikasi dari Dahnil Anzar Simanjuntak
yang diklaim mengirimkan surel.
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2018/10/26/337/1969495/beredar-foto-viral-e-mail-skenario-c
oklat1-dahnil-anzar-itu-hoaks
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Broadcasting SMS/pesan WA Jokowi membagikan pulsa gratis.
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Penjelasan
Hoaks berupa sms broadcasting dan atau pesan yang memerintahkan si penerima untuk
meneruskan ke sejumlah orang untuk mendapatkan pulsa gratis dengan nominal tertentu
merupakan hal yang kerap terjadi di Indonesia dengan berbagai modus dan isu yang
berbeda-beda mulai dari agama, ancaman sampai isu politik. Hal tersebut sudah jelas
merupakan hoaks atau kebohongan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Link Counter:
https://www.lensaindonesia.com/2014/04/08/beredar-sms-bagi-bagi-pulsa-untuk-serang-citragerindra.html
http://netizen.media/2018/04/29/gerindra-berbagi-pulsa-gratis-rp100-000-itu-hoaks/

Kejamnya Rezim ini ( pernyataan Presiden Jokowi terhadap 5 Guru Honorer
yang meninggal dunia di Istana saat demonstrasi )
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Penjelasan:
Berita yang disalin adalah kejadian di 2016 yang diedaran kembali memanfaatkan momen
demo yang saat ini masih berlangsung, sehingga dari konteks waktu tidak tepat. Artikel yang
dibagikan oleh post sumber adalah tipikal artikel yang memancing mereka yang hanya
membaca judul saja lalu komentar dan atau membagikan tanpa membaca isinya secara utuh,
judul asli “5 Guru Honorer Demonstran di Istana Meninggal Dunia” ditambah “Jokowi: Itu
Bukan Urusan Saya!!”.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/2435044/ini-penyebab-kematian-5-guru-dan-pegawai-ho
norer-demonstran
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181031170148-20-342989/ribuan-guru-honorer-de
mo-istana-minta-diangkat-pns
https://www.liputan6.com/news/read/2434768/5-guru-honorer-demonstran-di-istana-dilaporka
n-meninggal-dunia

PDIP minta seluruh pesantren ditutup
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Penjelasan:
Penjelasan: Isu permintaan PDIP untuk menutup pesantren telah beredar sejak lama dan
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didaur ulang dengan narasi baru. Gambar tersebut berasal dari screenshot situs andebanews
yang telah dihapus oleh blogspot. Adapun narasi bahwa pendidikan agama akan dihapus
telah dikonfirmasi oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemdikbud Nadjamuddin
Ramly bahwa kabar tersebut tidaklah benar. Pelajaran agama adalah pelajaran wajib menurut
UU Sisdiknas.
Counter:
https://kumparan.com/@kumparannews/Hoaksbuster-tidak-benar-mata-pelajaran-agama-diha
pus
https://www.liputan6.com/news/read/2990212/benarkah-pendidikan-agama-akan-dihapus-inipenjelasan-kemdikbud
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/626556574343548/
http://news.detik.com/berita/d-3397832/video-pidato-mega-soal-peramal-masa-depan-yang-di
soal-habib-rizieq

Cukong Cina Pendukung Jokowi
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Penjelasan:
Beredar foto jokowi bersama dengan dua orang yang disebut sebagai cukong cina yang akan
memberi modal kepada jokowi untuk pilpres. Foto ini sendiri merupakan foto yang beredar
pada tahun 2014 mengenai Jokowi yang ditemui oleh perwakilan presiden tiongkok untuk
menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya jokowi-jk sebagai presiden dan wakil
presiden periode 2014-2019 sekaligus untuk menyampaikan undangan perhelatan APEC di
Beijing pada november 2014
Link Counter:
https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-dapat-ucapan-selamat-dari-presiden-china.html
https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2105654/kirim-utusan-presiden-china-ucapkanselamat-kepada-jokowi

Hoaks Anak DN Aidit Melaporkan Pak Prabowo
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Penjelasan:
Terdapat beberapa postingan yang beredar di media sosial mengenai Muannas Al Aidid,
pihak yang melaporkan Prabowo ke Polda Metro Jaya, sebagai keturunan dari salah satu
pimpinan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam gambar yang beredar, Muannas Al
Aidid disandingkan dengan Ketua Central Committee PKI yakni DN Aidit.
Isu ini telah ditampik oleh pihak Muannas sendiri dengan menyebutkan bahwa tidak ada bukti
bahwa dirinya dan Dakun (orang yang bersama beliau dalam gambar tersebut) merupakan
keturunan dari Aidit. Nama Al Aidid yang dimilikinya dipelintir oleh pihak lain sehingga seolah
menjadi Aidit.
Link counter :
https://tirto.id/benarkah-prabowo-dipidanakan-anak-tokoh-pki-dn-aidit-c9o5
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3687312/cek-fakta-pelapor-prabowo-tampang-boyola
li-keturunan-tokoh-pki

Khofifah Indar Parawansa Masuk Timses Prabowo – Sandi
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Penjelasan:
Telah beredar di media sosial foto Gubernur Jatim dengan caption “saya masuk timses
prabowo - sandi dengan tulus ikhlas demi masa depan indonesia” itu adalah hoaks. Foto
tersebut adalah foto saat wagub dan mensos bertemu guna membahas TMP Kalibata.
Link Counter:
https://turnbackHoaks.id/2018/11/13/salah-gubernur-jatim-khofifah-indar-parawansa-masuk-ti
mses-prabowo-sandi/

Foto seksi Grace Natalie

39
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Penjelasan:
Telah Beredar Foto seksi Grace Natalie media sosial, foto tersebut diposting oleh akun
“Srikandi Rahayu Ningsih” (https://www.facebook.com/dwi.sayekty.3/posts/192331321670127
), dengan caption “Pantaskah ketua umum Partai solidaritas Indonesia (PSI)..
Berselfy layaknya pelacur?
Ngeri bila Negri kita punya wakil rakyat seperti dia..
Satu kata Tenggelamkan partai PSI”.
Faktanya foto Grace Natalie hasil suntingan dari foto Akari Asahina aktris jepang, dan
mengambil dari salah satu komentar di sebuah post di forum kaskaus dan situs ImageBam.
Link Counter:
http://www.imagebam.com/image/4aae0793687838
https://www.kaskus.co.id/thread/579ecc7b9e7404ba448b4568/bagi-grace-natalie-ahok-tak-ga
gal-nyalon-independen-mengapa/

Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah
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Penjelasan :
Paska viralnya sikap politik PSI tentang penolakanya terhadap perda syari’ah yang dianggap
kontroversial, kembali beredar isu lama yang menyebutkan organisasi Islam Muhammadiyah
mengharamkan untuk memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Isu tersebut berasal dari
akun Fanpage Facebook Website Sang Pencerah dan media daring sangpencerah.id yang
mengklaim dirinya sebagai media milik Muhammadiyah.
Faktanya Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan fatwa resmi dan
pandangan keagamaan Muhammadiyah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah atau oleh PP Muhammadiyah melalui keputusan resmi. Terkait media
sangpencerah.id, Abdul Mu’ti menegaskan, media tersebut bukan media milik
Muhammadiyah dan tidak ada hubungannya dengan PP Muhammadiyah.
Link Counter :
https://radarmalang.id/pp-muhammadiyah-tak-keluarkan-fatwa-haram-pilih-psi/
https://turnbackHoaks.id/2018/03/27/salah-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-memilih-p
si/
https://www.jpnn.com/news/pp-muhammadiyah-tak-keluarkan-fatwa-haram-pilih-psi

Foto Anggota Polri Siap Dukung Salah Satu Pasangan Capres-Cawapres
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Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan beberapa anggota
kepolisian tengah berkumpul di sebuah aula dengan mengenakan peci berwarna putih. Foto
ini diunggah oleh salah satu akun dengan keterangan bahwa para polisi tersebut siap
mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakilnya, yaitu Prabowo Subianto dan
Sandiaga Uno.
Faktanya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan
bahwa narasi dalam foto tersebut hoaks. Adapun Kepala Polres Mojokerto AKBP Sigit Dany
Setiono kepada Kompas.com mengatakan kegiatan tersebut merupakan dokumentasi
kegiatan peringatan Hari Santri Nasional di Sekolah Polisi Negara Jawa Timur di Mojokerto.
Link counter :
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/11/18/geger-postingan-hoaks-polri-dukung-prabowosandiaga-uno-di-pilpres-2019-ini-faktanya

Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak
Mengkritisi dan Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin
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Hoaks

Penjelasan:
Tersebar kabar melalui media sosial Facebook yang mengatakan Kelompok Mahasiswa
Cipayung Plus yakni HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM Hikmabudhi dan KMHDI
menerima uang dari Badan Intelijen Negara (BIN) dengan maksud agar tidak mengkritisi
Calon Presiden (Capres) Incumben, Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Calon
Wakil Presiden (Cawapres), Ma’ruf Amin.
Menanggapi hal tersebut, Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus membuat pernyataan sikap
yang disebarkan ke media massa dengan mengatasnamakan Ketua Umum PB HMI Saddam
al-Jihad, Ketua umum DPP IMM Najih Prastiyo, Ketua Umum PB PMII Agus M Herlambang,
Ketua Umum DPP GMNI Rabaytullah Kusuma Jaya, Ketua Umum PP PMKRI Juventus Prima
Y Kago, Ketua presidium KMHDI I Kadek Andre Nuaba, Ketua umum PP GMKI Corneles
Galanjinjian dan Ketua
Umum Hikmahbudihi Sugiharta. Mereka menyatakan kabar tersebut tidak benar adanya atau
hoaks.“Tuduhan tersebut adalah hoaks dan fitnah yang sangat keji. Di tengah-tengah
kesibukan organisasi malah dituduh menerima uang dari BIN yang sama sekali jelas-jelas
tidak dilakukan,” tulis pernyataan sikap para ketua umum organisasi mahasiswa yang
tergabung Cipayung Plus, Minggu (18/11).
Link counter :
http://www.beritasatu.com/%E2%80%A6/523018-Hoaks-kabar-bin-suap-orma%E2%80%A6
http://indonesiasatu.co/detail/dituduh-dukung-jokowi--okp-cipayung-plus--fitnah-dan-Hoaks

Jokowi dan Megawati Potong Tumpeng di atas Lambang PKI
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Hoaks

Penjelasan :
Isu lama tentang kebangkitan PKI dan hubunganya dengan kepemimpinan Jokowi seolah tak
habis-habis. Foto-foto lama pun kembali diunggah dengan narasi-narasi yang menguatkan
kebenaran isu tersebut. Termasuk foto yang diunggah oleh salah satu pemilik akun Facebook
yang memperlihatkan Jokowi dan Megawati di sebuah acara tengah memotong tumpeng di
atas sebuah meja berwarna merah dan berlambang Palu arit yang dinisbatkan sebagai
lambang PKI.
Faktanya Foto tersebut merupakan hasil editan. Adapun sumber asli foto tersebut diambil
dari momen pemotongan tumpeng saat perayaan Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-43
yang bertempat di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan
sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional 2016.
Link Counter
http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/10/343242/hut-pdi-perjuangan-menteri-susi-dapat
-potongan-tumpeng-dari-mega
http://detik7.rssing.com/chan-5888487/all_p22.html#item423
https://www.jitunews.com/read/28540/cerita-tumpeng-dan-mesranya-megawati-dengan-jokow
i-di-rakernas-pdi-perjuangan
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Jika Menang, Jokowi Akan Ganti KH Ma'ruf Amin dengan Ahok

Hoaks

Penjelasan:
Beredar isu yang menyebut, calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin akan digantikan di tengah
jalan jika nanti terpilih dalam Pilpres 2019. Nama Ahok disebut sebagai calon penggantinya.
Liputan6.com mencoba menanyakan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, di
dalam aturan ketatanegaraan, tidak bisa begitu saja mengganti presiden atau wakil presiden.
"Di dalam ketatanegaraan, yang bisa untuk menggantikan posisi presiden atau wakil presiden
ada tiga ketentuan, pertama berhalangan tetap, kedua melakukan perbuatan tercela, dan
ketiga melakukan korupsi," ujar Herman
Kesimpulan : Berita yang beredar soal kabar pergantian Ma'ruf Amin jika menang
mendamping Jokowi adalah hoaks. Ma'ruf Amin telah membantah hal tersebut. Selain itu,
tidak bisa begitu saja mengganti wakil presiden tanpa alasan yang jelas. Semua ada
aturannya.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3696250/isu-akan-diganti-ahok-di-tengah-jalan-maruf-a
min-itu-menyesatkan-umat?source=search
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Atas Keinginan Jokowi, China Segera Kirim 3 juta Warganya ke Indonesia

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah akun di platform media sosial Facebook mengunggah gambar salah satu tagline
berita yang berbunyi “ATAS KEINGINAN JOKOWI, CHINA SEGERA KIRIM 3 JUTA
WARGANYA KE INDONESIA” dari sebuah situs berita www.radarpribumi.com yang diunggah
pada 23 November 2018. Adapun situs tersebut tidak terdaftar di dewan pers.
Faktanya; dilansir dari turnbackHoaks.id bahwa hal tersebut merupakan konten yang
dimanipulasi. Postingan yang diunggah tersebut merupakan hasil suntingan dari sebuah situs
berita yang telah diganti judulnya sehingga menimbulkan disinformasi atau informasi yang
salah. Adapun judull asli dari berita tersebut adalah “Bertemu Presiden Xi Jinping, Jokowi
Minta Wisman Tiongkok ke Bali & 10 Bali Baru” dimana pada pertemuan tersebut Presiden
Jokowi juga meminta agar Presiden Xi Jinping mendorong arus investasi di sektor pariwisata
di Indonesia. Adapun sumber berita asli tersebut pertama kali diunggah oleh meredeka.com
pada 20 November 2018.
Link Counter:
https://turnbackHoaks.id/2018/11/27/salah-atas-keinginan-jokowi-china-segera-kirim-3-juta-w
arganya-ke-indonesia/
https://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-presiden-xi-jinping-jokowi-minta-wisman-tiongko
k-ke-bali-10-bali-baru.html
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Laporan Isu Hoaks Bulan Desember 2019

Foto Prabowo di dinding pemimpin luar negeri

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah gambar yang menampilkan foto Prabowo terpanjang di dinding sebuah ruangan
kantor yang tampak seperti ruangan pejabat negara di luar negeri. Unggahan gambar itu
diposting dengan narasi berbunyi ; “Di dalam ruangan kantor2 para pemimpin luar negri. Poto
Prabowo Presiden sudah mulai dilengketkan di dindingnya. Amiin Yaa Rabbal Alamiin.”
Faktanya foto tersebut bukanlah foto asli, melainkan foto yang telah disunting atau diedit.
Adapun sumber foto asli tersebut berasal dari cuplikan adegan dari The Butler dengan Robin
Williams dan Forest Whitaker dalam sebuah film berjudul “Lee Daniels’ The Butler”, the Civil
Rights Movement told from a different angle. Film ini bercerita tentang perjuangan
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orang-orang Afrika-Amerika dalam isu kesetaraan yang diceritakan dari sudut pandang orang
kulit hitam.
Link Counter:
http://dallasexaminer.com/news/2013/aug/15/butler/
https://www.imdb.com/title/tt1327773/

Puan Maharani buka posko logistik di reuni 212

Hoaks

Penjelasan :
Pada saat pelaksanaan kegiatan Reuni 212 di Monas kemarin, tersebar kabar melalui media
sosial dan pesan berantai Whatsapp, bahwa Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Perjuangan yang juga Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK) membuka Posko Logistik dengan nama Maharani Peduli.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, salah satu akun Facebook bernama Yosi Alehandro
(@yosi.alehandro) mengatakan kabar tersebut tidak benar adanya. Maharani yang
dimaksudkan adalah Ibu Maharani penggagas dan pendiri Maharani Peduli, melalui
gerakannya itu Beliau rutin menyediakan Nasi Jumat yang dibagikan gratis pada kaum Duafa.
Adapun Maharani Peduli Bukanlah milik Puan Maharani.
Link Counter:
https://turnbackHoaks.id/2018/12/03/salah-puan-maharani-buka-posko-logistik-di-reuni-212/
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“Nusron Wahid : “Kalau Peserta Aksi 212 Lebih dari Seribu Orang Ludahi
Muka Saya”

Hoaks

Penjelasan :
Beredar berita yang mengutip statement Nusron Wahid dengan narasi “Kalau Peserta Aksi
212 Lebih dari Seribu Orang Ludahi Muka Saya””
Faktanya berita yang tampaknya diterbitkan oleh detik.com tersebut ternyata merupakan hasil
editan, dimana dua buah berita diambil gambarnya, digabungkan dan diganti judulnya.
Adapun sumber foto asli justru ditemukan dalam portal santrinews.com dengan judul “Nusron
Wahid: Ansor Akan Jaga Keamanan Natal” yang diunggah pada Desember 2014
Link counter :
http://www.santrinews.com/Nasional/2563/Nusron-Wahid-Ansor-Akan-Jaga-Keamanan-Natal
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https://news.detik.com/berita/d-3358312/waspadai-penebar-dusta-yang-masih-bertebaran
https://turnbackHoaks.id/2018/12/03/salah-nusron-wahid-kalau-peserta-aksi-212-lebih-dari-se
ribu-orang-ludahi-muka-saya/

Karni Ilyas Dipanggil Jokowi Karena Tv One Siaran Langsung Reuni Akbar
212

Hoaks

Penjelasan :
Sedang ramai diperbincangkan di media sosial berita mengenai dipanggilnya Karni Ilyas
selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Tv One oleh pihak Istana Presiden Joko Widodo.
Pemanggilan ini terjadi setelah Tv One menyiarkan langsung acara Reuni Akbar 212 02
Desember lalu, sehingga narasi dan persepsi yang bermunculan adalah Ia dipanggil lantaran
hal itu.
Faktanya, menanggapi isu yang senter beredar, Karni Ilyas pun memberikan klarifikasi bahwa
informasi atau isu pemanggilan dirinya ke Istana Presiden Jokowi adalah tidak benar. Karni
Ilyas juga menjelaskan melalui official akun twitternya dengan mengatakan bahwa dirinya
atau Tv One hanya menjalankan tugas jurnalistik yakni memberitakan sebuah peristiwa yang
terjadi di ruang publik.
Counter :
https://news.detik.com/berita/4330450/heboh-Hoaks-tvone-dipanggil-istana-gegara-live-reuni212
https://twitter.com/karniilyas/status/1069458722219421696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1069458722219421696&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.c
om%2Fkarniilyas%2Fstatus%2F1069458722219421696&fbclid=IwAR39Gqf7s1wUK34OBYjR
HcAhc7anBs0NxBAjBJD61dtTLt0J-qKsS9pJjos
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Surat Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk
Pemenangan Pilpres 2019

Hoaks

Penjelasan :
Pada akhir 2017 sempat beredar sebuah surat yang mengatasnamakan Presiden Joko
Widodo yang ditujukan pada sejumlah BUMN. Surat tersebut ditulis menggunakan bahasa
Inggris dalam sebuah kertas dengan KOP Kantor Kepresidenan Indonesia. Surat itu berisikan
permohonan dukungan oleh presiden jokowi kepada sejumlah BUMN dalam rangka suksesi
Pilpres 2019 mendatang. Pada bagian akhir, penulis surat palsu tersebut mengklaim alamat
jokowiriana@gmail.com sebagai alamat surel pribadi Presiden Jokowi. Belakangan surat itu
kembali beredar.
Faktanya surat tersebut sudah pernah diklasifikasi sebagai surat palsu oleh Staf Khusus
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Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP. Ia mengatakan Presiden maupun pihak Istana
tidak pernah mengeluarkan surat atau yang sejenis seperti itu. Selain itu Presiden Jokowi
juga tidak memiliki akun email baik resmi maupun pribadi dengan nama
jokowiriana@gmail.com
Link Counter:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170712093013-20-227276/beredar-email-jokowi-k
e-sejumlah-bumn-istana-pastikan-Hoaks?
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/23293511/surat.jokowi.minta.dukungan.pada.pi
lpres.Hoaks
https://www.merdeka.com/peristiwa/pembuat-surat-Hoaks-jokowi-telah-kirim-51-surat-ke-peru
sahaan-bumn.html

Ma’ruf Amin sakit parah karena terjatuh

Hoaks

Penjelasan:
Ketidakmunculan cawapres Normor urut 01 kh. Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu
memunculkan satu kabar bahwa yang bersangkutan tengah sakit parah lantaran terjatuh di
kamar mandi. Sakitnya beliau menyebabkan dirinya tidak fit untuk menjalankan berbagai
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agenda kampanye bahkan diisukan akan diganti oleh Ahok.
Faktanya Kh. Ma’ruf Amin tidak sakit parah, ketidakmunculan beliau setelah kunjungannya ke
provinsi Lampung pada 27 November lalu itu hanya untuk mengistirahatkan diri atas apa
yang di sarankan oleh dokter “saya tidak bisa ke daerah untuk sementara, istirahatkan diri
sesuai dengan saran Dokter. jadi sebenarnya saya enggak sakit”, ungkapnya. bahkan beliau
menegaskan juga bahwa dirinya tidak jatuh di kamar mandi.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4332900/bantah-jatuh-dari-kamar-mandi-maruf-amin-kaki-say
a-terkilir
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181206175616-32-351679/maruf-amin-saya-tidaksakit-cuma-kaki-terkilir
https://nasional.sindonews.com/read/1360648/12/tepis-kabar-jatuh-di-kamar-mandi-begini-pe
njelasan-maruf-amin-1544095636
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/19003071/bantah-dirinya-sakit-maruf-amin-seb
ut-hanya-terkilir

"JK selingkuh dukung no 2 menyelamatkan diri dari Partai PKI"
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Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar foto pertemuan antara Pak Jusuf kalla dengan Paslon nomor urut 02 melalui
media sosial Facebook dengan narasi “Pemberitahuan wakil presiden jokowi, Yusuf kalla
selingkuh dukung no 2 menyelamatkan diri dari partai PKI”. foto dengan narasi tersebut di
posting oleh akun facebook Doni Ramadhan
(https://www.facebook.com/groups/1499327813480258/permalink/2012343218845379/) dan
Hasna Abdul Karim (https://www.facebook.com/mamah.ayah.796/posts/776198576091205).
Faktanya Foto Prabowo dan Sandi yang menemui Juyuf kalla untuk bersilaturahmi dan
meminta restu pada waktu 15 Agustus 2018 yang lalu telah dipelintir dan disebarkan dengan
narasi untuk membangun premis bahwa Jusuf kalla mendukung pasangan calon presiden
Prabowo-Sandi.
Link Counter :
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3620161/jk-tepis-pertemuan-dengan-prabowo-sandi-be
ntuk-lobi-politik
http://news.metrotvnews.com/politik/Rb1VMVXk-jk-mengaku-netral-saat-menerima-prabowo-s
andi

Bupati Cianjur Mengarahkan RT RW Dukung Jokowi
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Hoaks

Penjelasan:
Sebuah Video yang berisikan ajakan kampanye beredar di media sosial dan Chanel youtube
Saifullah Oemar. Ajakan kampanye itu disebut-sebut dilakukan oleh Bupati Cianjur yang
terkena OTT KPK. Video tersebut telah ditonton 1.101 warganet. Dalam video tersebut
terdapat sejumlah orang yang tengah duduk di dalam suatu ruangan, terlihat mereka sedang
mendengarkan seseorang yang tengah berpidato.
Faktanya Video yang berisi ajakan kampanye ini bukan dilakukan oleh bupati Cianjur Irvan
Muchtar yang terkena OTT KPK melainkan dilakukan oleh Tjetjep Muchtar Soleh Mantan
Bupati Cianjur selkaligus Ayahanda Irvan Muchtar, Mantan Bupati dua periode ini kini menjadi
ketua Nasdem DPD Kab. Cianjur. sekaligus menjadi Calon Anggota Legislatif DPR RI dari
partai Nasdem dapil Cianjur.
Link Counter:
https://www.kabartoday.co.id/2018/12/cianjur-memanas-ayah-seorang-bupati-menggiring-sua
ra-coblos-jokowi-dari-rt-rw/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3806524/cek-fakta-bupati-cianjur-ajak-warganya-cobl
os-jokowi-maruf
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Ancaman Pembunuhan pada Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi di
Pilpres 2019.

Hoaks

Penjelasan:
Baru-baru ini telah beredar sebuah postingan di Media sosial Facebook yang menyebutkan
bahwa adanya ancaman pembunuhan terhadap Komisioner KPU apabila tidak
memenangkan calon Presiden Jokowi. Dalam Postingan yang disertai dengan foto itu
disebutkan bahwa Bupati Fakfak di Papua Barat meninggal dengan cara diracun karena
berniat membongkar kasus korupsi. Postingan tersebut juga menyinggung mengenai
meninggalnya mantan Ketua KPU Husni Kamil Manik pada 7 Juli 2016.
Faktanya salah satu pengguna Facebook memposting dua foto yang memperlihatkan
jenazah, Hingga saat ini belum diketahui siapa dua orang jenazah dalam foto tersebut.
Link Counter:
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/12/15434981/hoaks-anggota-kpu-dapat-ancamandibunuh-jika-tak-menangkan-jokowi
http://aceh.tribunnews.com/2018/12/12/beredar-kabar-anggota-kpu-dapat-ancaman-dibunuh-j
ika-tak-menangkan-jokowi-polri-pastikan-Hoaks?page=3
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Puan “Jika Negara Ingin Maju dan berkembang, Pendidikan Agama Islam
harus dihapus.

Hoaks

Penjelasan:
Telah beredar postingan dari akun Facebook
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691486994585545&set=a.535768853490694&typ
e=3 ) Berisikan Screen Capture dari sebuah artikel berjudulu “Puan: Jika Negara Ingin Maju
Dan Berkembang, Pendidikan Agama Islam Harus Di Hapus!!”. Akun tersebut menambahkan
narasi seolah-olah pernyataan yang ada di Screen Capture itu memang dinyatakan oleh Puan
Maharani, Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Faktanya Sumber Screen Capture tersebut berasal dari laman daring beralamatkan
operaind.blogspot.com. Di situs tersebut tidak ditemukan susunan redaksi ataupun alamat
redaksinya. Bahkan nama penulisnya pun tidak ada. Dan ada dua kutipan yang persis sama
namun diubah dari laman daring Suaranasional.com dengan judul “Edan, PDIP Tegaskan
Pelajaran Agama di sekolah hasil koruptor. kutipan yang sama tersebut adalah Kalimat “Sejak
PM Lee Kuan Yew ditetapkan bahwa agama urusan pribadi, bukan urusan sekolah atau
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negara. Keputusan itu diambil karena Lee Kuan Yew melihat pengajaran agama justru
menimbulkan perpecahan dan konflik, bukan perdamaian.” dan Kalimat “Bahkan, ada
Kementrian Agama yang memiliki jutaan pegawai di bidang agama, puluhan ribu sekolah
agama, ratusan ribu rumah ibadah, triliunan rupiah untuk pembangunan bidang agama.
Namun hasilnya? Indonesia masuk negara terkorup di dunia, bahkan korupsi pun marak di
Kementerian Agama.” Kedua kalimat itu ada di artikel operaind.blogspot.com dan
suaranasional.com. Namun, di operaind.blogspot.com dikatakan yang menyatakan kalimat itu
adalah Puan, sedangkan di artikel suaranasional.com disebutkan yang menyatakan
kalimatnya adalah Musdah.
Link Counter:
https://suaranasional.com/2015/07/24/edan-pdip-tegaskan-pelajaran-agama-di-sekolah-hasilk
an-koruptor/
https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http://opraind.blogspot.com/2018/12/puan-jik
a-negara-ingin-maju-dan.html&bpli=1&pli=1
https://www.google.com/search?q=%22Sejak%20PM%20Lee%20Kuan%20Yew%20ditetapka
n%20bahwa%20agama%20urusan%20pribadi,%20bukan%20urusan%20sekolah%20atau%2
0negara.%22
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Haleluya…. mari kita bersholawat kepada Nabi… (Dasar kamprettt..!!!)

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah foto di salah satu platform sosial media; Facebook, yang memperlihatkan
Prabowo Subianto, Calon Presiden Nomor Urut 02, berpakaian Pendeta dengan seseorang.
Faktanya foto itu merupakan hasil editan dari foto yang ada di blog “ringan semua di kalvari.”
Dalam blog milik Eben Ezer Siadari tersebut foto aslinya berasal dari artikel pada tanggal 24
Agustus 2014 dengan judul “Mirip Pdt. Albertus Patty.”
Link Counter:
https://turnbackHoaks.id/2018/12/15/salah-foto-prabowo-berpakaian-pendeta/
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/798936633772207/
http://rindivari.blogspot.com/2014/08/mirip-pdt-albertus-patty.html
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Museum NU di Surabaya Menjadi Rumah Pemenangan Prabowo-Sandi

Hoaks

Penjelasan:
Beredar sebuah foto yang menampakkan terpasangnya sebuah baliho besar dengan foto
Prabowo-Sandi bertuliskan “Rumah Pemenangan Jawa Timur” disertai caption informasi
bahwa Gedung museum NU Gayungsari Surabaya menjadi Posko pemenangan Prabowo
Sandi.
Faktanya hal itu tidaklah benar. Adapun sebuah tempat yang dimaksud dengan posko rumah
pemenangan Prabowo-Sandi memang terletak bersebelahan persis dengan Museum NU
Surabaya, namun bukan Museum NU yang dijadikan rumah atau posko pemenangan
Prabowo-Sandi.
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3810796/cek-fakta-museum-nu-di-surabaya-dijadika
n-posko-prabowo-sandi
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Hoaks Simulasi Orang Gila Dibawa ke TPU

Hoaks

Penjelasan:
Telah Beredar satu postingan dari Akun Moeslim Niaga menyatakan dalam foto postingan
tersebut adalah simulasi orang gila dibawa ke TPS saat pemilu.
Foto tersebut adalah kejadian di bali orang gila membunuh dukun yang sedang mengobati
dirinya dan foto tersebut di ambil saat di amankan oleh petugas.
Link Counter:
http://balinewsnetwork.com/2018/02/22/obati-orang-gila-dukun-ini-tewas-dikapak/
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Hoaks PDIP bikin rusuh di yogyakarta

Hoaks

Penjelasan:
Sebuah video yang memperlihatkan kericuhan massa simpatisan partai politik (parpol)
tersebar di media sosial (medsos). Penggalan video tersebut salah satunya diunggah oleh
akun 'ndorobeii' disebut terjadi di Yogyakarta.
Kejadian tersebut telah di konfirmasi oleh Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini.
Armaini membantah informasi tersebut adalah Video lama yang di unggah kembali.
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4357530/beredar-video-ricuh-di-jalanan-yogya-ka
polresta-Hoaks?_ga=2.63880495.1478066871.1545788399-299058006.1545788399

62

Jokowi bagi-bagi uang di Ngawi pada Desember 2018

Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di Facebook yang menyajikan sebuah video berita Presiden Jokowi
membagikan uang kepada warga ketika kunjungan di Ngawi yang diklaim terjadi pada pada
bulan Desember 2018. Hal ini tentu membuat ramai warganet mengingat sudah memasuki
musim kampanye dan money politik atau membagikan uang/barang dalam rangka kampanye
adalah melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Faktanya Video yang diklaim terjadi pada Desember 2018 ternyata tidak benar.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menegaskan apa yang dilakukan
Presiden Jokowi dalam video tersebut merupakan kegiatan kunjungan kepresidenan yang
dilakukan di Ngawi Jawa Timur pada tahun 2015 silam tepatnya dibulan Maret, dan bukan
agenda kampanye pemilu.
Link Counter:
https://www.merdeka.com/cek-fakta/hoaks-video-jokowi-bagi-bagi-uang-di-ngawi-desember-2
018.html?utm_campaign=Echobox&Echobox=1545912985&fbclid=IwAR1AgRtdyV71v5JB_89
5mKM0kiwVbY1n-bNr4f-wJcunK2BMTQfcVM3TXPE#utm_term=Autofeed&utm_medium=Soc
ial&utm_source=Facebook
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Pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS

Hoaks

Penjelasan :
Sebuah foto diunggah di media sosial Facebook dengan disertai keterangan yang
menyebutkan adanya pendatang Cina yang tengah di arahkan oleh KPU untuk mekanisme
pencoblosan di TPS yang telah disiapkan tertutup untuk umum.
Faktanya hasil penelusuran menemukan bahwa foto tersebut bukanlah foto pengarahan KPU
kepada pendatang Cina sebagaimana yang disebutkan dalam narsi unggahan, melainkan
foto dokumentasi acara peresmian PLTU Celukan Bawang di Bali tahun 2015.
Link counter:
http://bali.tribunnews.com/2015/08/12/pekerja-indonesia-sama-sekali-tak-tampak-saat-peres
mian-pltu-celukan-bawang?page=all
https://turnbackHoaks.id/2018/12/30/salah-pendatang-cina-diberi-arahan-oleh-kpu-untuk-me
menangkan-petahana/
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