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1 November 2018

Broadcasting SMS/pesan WA Jokowi membagikan
pulsa gratis

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.

 
Laporan isu hoaks harian  tanggal 1 November 2018 

 

1. Broadcasting SMS/pesan WA Jokowi membagikan pulsa gratis. Hoaks  

 

Keterangan : 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-citra-gerin
dra.html  
http://netizen.media/2018/04/29/gerindra-berbagi-pulsa-gratis-rp100-000-itu-hoaks/  
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Tautan:
https://www.lensaindonesia.com/2014/04/08/beredar-sms-bagi-bagi-pulsa-untuk-
serang-citra-gerin dra.html  
http://netizen.media/2018/04/29/gerindra-berbagi-pulsa-gratis-rp100-000-itu-hoaks/ 



1 November 2018

2. Hoaks Pelaku penculikan anak di jalan Kran Kemayoran,
Jakarta pusat.

Melansir dari kompas.com, Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar mengatakan 
jika kabar penangkapan pelaku penculikan tersebut tidak benar. Ia mengatakan 
jika laki-laki yang terdapat dalam video tersebut adalah seorang tukang parkir yang 
mengidap gangguan jiwa.

 
 

 

2.Hoaks Pelaku penculikan anak di jalan Kran Kemayoran, Jakarta pusat.. Hoaks  

 

Keterangan : Melansir dari kompas.com, Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar mengatakan 
jika kabar penangkapan pelaku penculikan tersebut tidak benar. Ia mengatakan jika laki-laki yang 
terdapat dalam video tersebut adalah seorang tukang parkir yang mengidap gangguan jiwa. 

Link Counter : 
https://turnbackhoax.id/2018/11/01/salah-pelaku-penculikan-anak-tertangkap-di-warung-ketan-susu
-kemayoran/  
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/01/07240211/kabar-penculikan-anak-di-warung-ket
an-susu-kemayoran-dipastikan-hoaks  
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3.
 Baru kejadian seorang anak perempuan hilang di larikan 
orang yang tidak di kenal di aek goti kec. silangkitang 
Labusel .

Baru kejadian seorang anak perempuan hilang di larikan orang yang tidak di kenal di 
aek goti kec. silankitang Labusel 
Faktanya, ternyata info tersebut sama sekali tidak benar. Balita yang membuat 
panik orang tua dan warga sekita tersebut ternyata tidak kemana-mana, melainkan 
ditemukan dibalik pintu. 
Klarifikasi ini disampaikan oleh pemilik akun Syafrudin As AS dan sekaligus sebagai 
tanda permintaan maaf atas postingan yang dia buat sebelumnya.

 
 

3. Baru kejadian seorang anak perempuan hilang di larikan orang yang tidak di 
kenal di aek goti kec. silangkitang Labusel . Hoaks  

 

Keterangan : Baru kejadian seorang anak perempuan hilang di larikan orang yang tidak di kenal di 
aek goti kec. silankitang Labusel 
Faktanya, ternyata info tersebut sama sekali tidak benar. Balita yang membuat panik orang tua dan 
warga sekita tersebut ternyata tidak kemana-mana, melainkan ditemukan dibalik pintu. 
 
Klarifikasi ini disampaikan oleh pemilik akun Syafrudin As AS dan sekaligus sebagai tanda 
permintaan maaf atas postingan yang dia buat sebelumnya. 

Link Counter : 
https://www.facebook.com/groups/IndonesianHoaxesCommunity/permalink/1676066112498546/  
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Tautan: 
https://www.facebook.com/groups/IndonesianHoaxesCommunity/perma-
link/1676066112498546/

1 November 2018



4.
Kejamnya Rezim ini ( pernyataan Presiden Jokowi terhadap 
5 Guru Honorer yang meninggal dunia di Istana saat 
demonstrasi ) 

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!!”.

 
Laporan Isu Hoax Harian 3 November 2018 

 
 
Kejamnya Rezim ini ( pernyataan Presiden Jokowi terhadap 5 Guru Honorer yang 
meninggal dunia di Istana saat demonstrasi )  Hoax 

 

Keterangan :  
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!!”. 
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https://www.liputan6.com/news/read/2435044/ini-penyebab-kematian-5-guru-dan-
pegawai-honorer-dem onstran  
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181031170148-20-342989/ribuan-guru-
honorer-demo-istana-minta-diangkat-pns  
https://www.liputan6.com/news/read/2434768/5-guru-honorer-demonstran-di-istana-
dilaporkan-meningg al-dunia 

3 November 2018
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5. Hasil rekaman blackbox Lion Air JT610

Vidio di platform youtube yang diunggah oleh channel Juragan Batik Reborn pada 
tanggal 29 Oktober 2018 dengan judul “LION AIR JT610 tersebut Mengerikan Hasil 
Rekaman BLACK BOX” tersebut bukanlah isi rekaman dari blackbox Lion Air JT610 
akan tetapi tanggapan seseorang terkait video MAP detik-detik Lion AIr JT610 hilang 
kontak. Adapun Black box Lion Air JT 610 ditemukan oleh Tim SAR TNI AL yang 
dipimpin oleh Panglima Komando Armada I Laksamana Muda Yudo Margono. Kotak 
yang berisi informasi penerbangan ini ditemukan pada kedalaman 30 meter pada  
Kamis, 01 November 2018 pukul 10.15 WIB.

 
 
 
 
 
 

Laporan Isu Hoaks Harian 4 November 2018 
 
 

Hasil rekaman blackbox Lion Air JT610 Hoaks 

 

Keterangan 
   Vidio di platform youtube yang diunggah oleh channel Juragan Batik Reborn pada tanggal 29 
Oktober 2018 dengan judul “LION AIR JT610 tersebut Mengerikan Hasil Rekaman BLACK BOX” 
tersebut bukanlah isi rekaman dari blackbox Lion Air JT610 akan tetapi tanggapan seseorang 
terkait video MAP detik-detik Lion AIr JT610 hilang kontak. Adapun Black box Lion Air JT 610 
ditemukan oleh Tim SAR TNI AL yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada I Laksamana 
Muda Yudo Margono. Kotak yang berisi informasi penerbangan ini ditemukan pada kedalaman 
30 meter pada  Kamis, 01 November 2018 pukul 10.15 WIB. 

Link Counter 
https://regional.kompas.com/read/2018/11/01/10571911/black-box-lion-air-jt-610-yang-jatuh-dite
mukan  
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4 November 2018



6.  Ikan lele mengandung ribuan sel kangker

Beredar sebuah artikel tentang bahaya mengonsumsi ikan lele yang menyatakan 
bahwa sesuap daging ikan lele mengandung 3000 sel kanker dikarenakan habitat 
hidupnya yang dianggap kotor dan tidak higienis. Faktanya hal ini disanggah dan 
tidak dibenarkan oleh para ahli gizi dan medis. Bahkan dikatakan bahwa ikan lele 
mengandung protein yang bagus untuk tubuh manusia. dr Dradjat R Suardi, SpB(K)
Onk, ahli kanker dari Perhimpunan Onkologi Indonesia menyatkan sejauh ini belum 
ada penelitian yang menyatakan jika memakan lele dapat memicu kanker.

 

 Ikan lele mengandung ribuan sel kangker Hoaks 

 

Keterangan 
   Beredar sebuah artikel tentang bahaya mengonsumsi ikan lele yang menyatakan bahwa 
sesuap daging ikan lele mengandung 3000 sel kanker dikarenakan habitat hidupnya yang 
dianggap kotor dan tidak higienis. Faktanya hal ini disanggah dan tidak dibenarkan oleh para 
ahli gizi dan medis. Bahkan dikatakan bahwa ikan lele mengandung protein yang bagus untuk 
tubuh manusia. dr Dradjat R Suardi, SpB(K)Onk, ahli kanker dari Perhimpunan Onkologi 
Indonesia menyatkan sejauh ini belum ada penelitian yang menyatakan jika memakan lele dapat 
memicu kanker. 

Link Counter 
https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-3051784/sesuap-lele-mengandung-3000-sel-kank
er-hoax-atau-fakta  
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2976250/lele-mengandung-3000-sel-kanker-hoaks-at
au-fakta  
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https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-3051784/sesuap-lele-mengandung-
3000-sel-kank er-hoax-atau-fakta  
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2976250/lele-mengandung-3000-sel-
kanker-hoaks-at au-fakta 

4 November 2018
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7. PDIP minta seluruh pesantren ditutup 

Isu permintaan PDIP untuk menutup pesantren telah beredar sejak lama dan 
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.

 

 
Laporan Isu Hoaks Harian 5 November 2018 

 
PDIP minta seluruh pesantren ditutup Hoaks 

 

Keterangan: Disinformasi 
Penjelasan: Isu permintaan PDIP untuk menutup pesantren telah beredar sejak lama dan 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/hoaxbuster-tidak-benar-mata-pelajaran-agama-dihap
us  
https://www.liputan6.com/news/read/2990212/benarkah-pendidikan-agama-akan-dihapus-ini-p
enjelasan-kemdikbud  
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/626556574343548/  
http://news.detik.com/berita/d-3397832/video-pidato-mega-soal-peramal-masa-depan-yang-dis
oal-habib-rizieq  
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https://kumparan.com/@kumparannews/hoaxbuster-tidak-benar-mata-pelajaran-
agama-dihap us  
https://www.liputan6.com/news/read/2990212/benarkah-pendidikan-agama-akan-
dihapus-ini-p enjelasan-kemdikbud  
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/626556574343548/  
http://news.detik.com/berita/d-3397832/video-pidato-mega-soal-peramal-masa-
depan-yang-dis oal-habib-rizieq 

5 November 2018



8. BNPT sebut OPM bukan teroris karena tidak membawa nama 
agama

Beredar beberapa tagline berita, status Facebook, ciutan twitter dan postingan yang 
menampilkan framing narasi yang parsial atas statement Prof. Dr. Irfan Idris, MA, Direktur 
Deradikalisasi BNPT bersama Nasir Abbas terhadap OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang 
menyatakan bahwa OPM bukan merupakan gerakan teroris kerena mereka tidak membawa 
nama agama. Hal ini tentu menimbulkan keresahan dan menggiring opini yang beragam dari 
masyarakat terhadap BNPT selaku Badan Nasional yang fokus terhadap penaggulangan 
terorisme.  Faktanya statement yang beredar tersebut merupakan narasi parsial yang dipotong 
dan diframing oleh segelintir orang untuk menegsankan bahwa BNPT memiliki sentimen 
negatif terhadap agama yang dalam hal ini adalah Islam. Statement tersebut muncul ketika 
sesi tanya jawab dalam sebuah seminar bertajuk “Bincang-bincang damai” pada tahun 2015.
saat ditanya mengapa tindakan gerakan-gerakan kekerasan yang dilakuan oleh masyarakat 
non-Islam, sebagai contoh yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak diberi label 
teroris, Irfan Idris hanya menjawab mereka (OPM) tidak membawa-bawa agama dalam 
perjuangannya. 
Tetapi, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh OPM adalah tindakan yang mungkin 
saja melebihi dari teroris. Hal ini ia nyatakan karena pergerakan OPM ditangani oleh aparat-
aparat khusus, bukan BNPT. 
“Jelas mereka (OPM) itu teroris. Namun bedanya mereka tidak membawa-bawa agama dalam 
perjuangannya.  Sehingga tidak multitafsir dalam pergerakan OPM. Dan OPM pun ditangani 
oleh aparat-aparat khusus dalam segala tindakannya,” jawabnya. 
namun beberpa media menyampaikan statemen dengan narasi yang tidak utuh sehingga 
menimbulkan disinfoemasi dan berkembang menjadi hoaks.

 

BNPT sebut OPM bukan teroris karena tidak membawa nama agama Hoaks 

 

Keterangan :  
beredar beberapa tagline berita, status Facebook, ciutan twitter dan postingan yang 
menampilkan framing narasi yang parsial atas statement Prof. Dr. Irfan Idris, MA, Direktur 
Deradikalisasi BNPT bersama Nasir Abbas terhadap OPM (Organisasi Papua Merdeka) 
yang menyatakan bahwa OPM bukan merupakan gerakan teroris kerena mereka tidak 
membawa nama agama. Hal ini tentu menimbulkan keresahan dan menggiring opini yang 
beragam dari masyarakat terhadap BNPT selaku Badan Nasional yang fokus terhadap 
penaggulangan terorisme.  Faktanya statement yang beredar tersebut merupakan narasi 
parsial yang dipotong dan diframing oleh segelintir orang untuk menegsankan bahwa BNPT 
memiliki sentimen negatif terhadap agama yang dalam hal ini adalah Islam. Statement 
tersebut muncul ketika sesi tanya jawab dalam sebuah seminar bertajuk "Bincang-bincang 
damai" pada tahun 2015. 
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nama-agam a-bukan-teroris.html
https://www.youtube.com/watch?v=YfbssM0D0MY

5 November 2018
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9. Vaksin HPV Sebabkan Menopause Dini

Faktanya kabar tersebut sama sekali tidak benar dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  Direktur Surveillance dan Karantina 
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr Elizabeth Jane Supardi 
mengatakan  imunisasi HPV mampu mencegah kanker serviks 100%, sementara 
usia paling optimal untuk melakukan imunisasi kanker serviks adalah antara 
sembilan hingga 13 tahun.  Sehingga pemerintah Indonesia mewajibkan imunisasi 
diberikan kepada murid kelas 5 dan 6 SD. 
Amerika Serikat merekomendasikan vaksinasi HPV diberikan kepada anak pra-
remaja berusia 11 hingga 12 tahun, sedang di Inggris diberikan ke anak perempuan 
usia 12 hingga 13 tahun. Mayoritas 
negara-negara Eropa Barat merekomendasikan vaksin diberikan kepada anak usia 
12 tahun. 
dr Jane menyebutkan berdasarkan data WHO, tidak ada satu laporan pun yang 
menyebutkan imunisasi HPV menyebabkan menopause dini ( primary ovarian 
failure). Di Indonesia sendiri program imunisasi HPV adalah inisiatif dari Kementerian 
Kesehatan dengan target akan dilakukan secara nasional. 

 
Laporan Isu Hoaks Harian 6 November 2018 

 
 

Vaksin HPV Sebabkan Menopause Dini  Hoaks 

 
Keterangan: Hoaks 
Faktanya kabar tersebut sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  
Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr Elizabeth 
Jane Supardi mengatakan  imunisasi HPV mampu mencegah kanker serviks 100%, sementara usia paling 
optimal untuk melakukan imunisasi kanker serviks adalah antara sembilan hingga 13 tahun.  Sehingga 
pemerintah Indonesia mewajibkan imunisasi diberikan kepada murid kelas 5 dan 6 SD. 
Amerika Serikat merekomendasikan vaksinasi HPV diberikan kepada anak pra-remaja berusia 11 hingga 
12 tahun, sedang di Inggris diberikan ke anak perempuan usia 12 hingga 13 tahun. Mayoritas 
negara-negara Eropa Barat merekomendasikan vaksin diberikan kepada anak usia 12 tahun. 
dr Jane menyebutkan berdasarkan data WHO, tidak ada satu laporan pun yang menyebutkan imunisasi 
HPV menyebabkan menopause dini ( primary ovarian failure). Di Indonesia sendiri program imunisasi HPV 
adalah inisiatif dari Kementerian Kesehatan dengan target akan dilakukan secara nasional. 
Counter 
http://www.femina.co.id/trending-topic/waspada-hoax-vaksin-hpv-tidak-sebabkan-menopause-dini 
https://turnbackhoax.id/2016/12/01/hoax-vaksin-kanker-serviks-menyebabkan-menopause-dini/  
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/28/13114231/vaksin.hpv.untuk.kanker.serviks.tak.sebabkan.
menopause.dini 
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http://www.femina.co.id/trending-topic/waspada-hoax-vaksin-hpv-tidak-sebabkan-
menopause-dini 
https://turnbackhoax.id/2016/12/01/hoax-vaksin-kanker-serviks-menyebabkan-
menopause-dini/  
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/28/13114231/vaksin.hpv.untuk.kanker.
serviks.tak.sebabkan. menopause.dini
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10. Ratusan Jasad Anak-anak korban penculikan

Faktanya, foto tersebut bukanlah merupakan foto jasad anak-anak korban pencu-
likan, melainkan jenazah anak-anak Suriah yang menjadi korban serangan senjata 
kimia.  
Serang gas kimia ini dikenal sebagai tragedi Ghouta chemical attack yang memakan 
korban lebih dari seribu nyawa. Foto ini telah beredar di internet sejak tahun 2012. 

 
 
Ratusan Jasad Anak-anak korban penculikan Hoaks 

 
Keterangan:  
Faktanya, foto tersebut bukanlah merupakan foto jasad anak-anak korban penculikan, melainkan 
jenazah anak-anak Suriah yang menjadi korban serangan senjata kimia.  
Serang gas kimia ini dikenal sebagai tragedi Ghouta chemical attack yang memakan korban lebih dari 
seribu nyawa. Foto ini telah beredar di internet sejak tahun 2012. 
Counter 
https://www.baladi-news.com/en/news/details/9488/The_Syria_What_If_That_May_Haunt_Obama  
http://www.thedailydigestofglobaldelerium.com/2016/08/the-daily-delirynth-august-21-2016.html 
https://www.hoaxes.id/2017/03/beberapa-isu-penculikan-anak-di-media-sosial-bagian-2.html 
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daily-delirynth-august-21-2016.html https://www.hoaxes.id/2017/03/beberapa-isu-
penculikan-anak-di-media-sosial-bagian-2.html

6 November 2018
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11. Tumpukan Kantong Berisi Organ Tubuh Anak Untuk Dijual

Diantara video, foto dan postingan-postingan tentang isu penculikan anak untuk 
diambil dan dijual organ tubuhnya yang marak akhir-akhir ini, beredar pula sebuah 
cuplikan video di youtube yang menampilkan gambar tumpukan kantung-kantung  di 
atas sebuah mobil pick up yang di klaim berisi organ tubuh anak yang telah diambil 
secara ilegal untuk di perjual belikan di Cina.  
Faktanya foto tersebut ternyata bukan potongan organ tubuh manusia, melainkan 
kantung-kantung tersebut berisi jeroan babi yang diselundupkan di perbatasan 
Vietnam dan Cina.

 
 

Laporan Isu Hoaks Harian 7 November 2018 
 
 
Tumpukan Kantong Berisi Organ Tubuh Anak Untuk Dijual Hoaks 

 
Keterangan: Hoaks 
Penjelasan : Diantara video, foto dan postingan-postingan tentang isu penculikan anak untuk diambil 
dan dijual organ tubuhnya yang marak akhir-akhir ini, beredar pula sebuah cuplikan video di youtube 
yang menampilkan gambar tumpukan kantung-kantung  di atas sebuah mobil pick up yang di klaim 
berisi organ tubuh anak yang telah diambil secara ilegal untuk di perjual belikan di Cina.  
 
Faktanya foto tersebut ternyata bukan potongan organ tubuh manusia, melainkan kantung-kantung 
tersebut berisi jeroan babi yang diselundupkan di perbatasan Vietnam dan Cina. 
counter :  
https://m.anninhthudo.vn/moi-truong/nhieu-noi-tang-nhap-lau-o-tuyen-bien-gioi-lang-son/421263.antd 
https://www.hoaxes.id/2017/03/beberapa-isu-penculikan-anak-di-media-sosial-bagian-2.html 
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12. Biaya Tilang Kendaraan Terbaru

Penjelasan : Telah beredar sebuah informasi mengenai biaya tilang terbaru bagi 
pelanggar lalu lintas. Mulai dari tidak memiliki STNK hingga melanggar rambu lalu 
lintas. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai instruksi Kepala Polisi Republik 
Indonesia (Kapolri) akan memberikan hadiah sebesar Rp10 juta kepada anggotanya 
yang berhasil menangkap warga yang hendak menyuap polisi saat ditilang. Informasi 
ini menyebar melalui pesan WA, Facebook dan media sosial lainya. 
Faktanya informasi tersebut tidak dibenarkan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri 
Irjen Royke Lumowa. Adapun biaya denda penilangan sudah tertera dalam UU. no 
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

Biaya Tilang Kendaraan Terbaru Hoaks 

 
 
Keterangan: Hoaks 
 
Penjelasan : Telah beredar sebuah informasi mengenai biaya tilang terbaru bagi pelanggar lalu lintas. 
Mulai dari tidak memiliki STNK hingga melanggar rambu lalu lintas. Selain itu, terdapat pula informasi 
mengenai instruksi Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) akan memberikan hadiah sebesar Rp10 
juta kepada anggotanya yang berhasil menangkap warga yang hendak menyuap polisi saat ditilang. 
Informasi ini menyebar melalui pesan WA, Facebook dan media sosial lainya. 
 
Faktanya informasi tersebut tidak dibenarkan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Royke Lumowa. 
Adapun biaya denda penilangan sudah tertera dalam UU. no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.  
 
Counter: 
https://www.liputan6.com/news/read/3088037/heboh-pesan-berantai-daftar-biaya-tilang-ini-kata-polisi?fb
clid=IwAR14Wb3DDACwTIomjvvLAKf0SUfN2Ak3GJpnliJGLl1yWL2RSkDe4Mm2yRQ 
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/619845211681351/  
http://style.tribunnews.com/2018/10/31/operasi-zebra-2018-tanggal-30-oktober-12-november-ini-7-pelan
ggaran-sasaran-utama-tilang?page=2&fbclid=IwAR3_RTAixpIUyb6Zn3rT_cNBWHlr2g5YYsIz0ejKzQLA
3BIPJ406E49Mneg 
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13. Cukong Cina Pendukung Jokowi

Keterangan:   Hoaks 
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 

 

Cukong Cina Pendukung Jokowi Hoaks 

 
 
Keterangan: Hoaks 
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 
 
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-ucapkan-selamat-k
epada-jokowi 
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14. Hoax Kepolisian Bisa Menyadap Handphone melalui IMEI

Keterangan : 
Beredar kabar melalui pesan berantai Whatsapp jika Polisi Republik Indonesia 
(Polri) dapat melakukan penyadapan handphone melalui IMEI (International Mobile 
Equipment Identity). Jika dilakukan pengecekan terhadap nomor IMEI handphone, 
yang keluar tulisan IMEI-01 IMEI/01 atau IMEI-02/IMEI/02 dan seterusnya, berarti 
handphone telah disadap. Namun jika yang keluar hanya nomor IMEI saja, berarti 
handphone anda aman. 
Menanggapi kabar ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri 
Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. 
“(Informasi itu) hoaks,” kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/11/2018). 
Dedi mengatakan, jika sumber suatu informasi tidak dapat dikonfirmasi dan 
diklarifikasi, maka informasi tersebut adalah tidak benar.

 

 
Laporan isu hoaks harian  tanggal 8 November 2018 

 
   

1.Hoax Kepolisian Bisa Menyadap Handphone melalui IMEI Hoaks 

 

Keterangan : 
Beredar kabar melalui pesan berantai Whatsapp jika Polisi Republik Indonesia (Polri) dapat 
melakukan penyadapan handphone melalui IMEI (International Mobile Equipment Identity). Jika 
dilakukan pengecekan terhadap nomor IMEI handphone, yang keluar tulisan IMEI-01 IMEI/01 atau 
IMEI-02/IMEI/02 dan seterusnya, berarti handphone telah disadap. Namun jika yang keluar hanya 
nomor IMEI saja, berarti handphone anda aman. 
Menanggapi kabar ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi 
Prasetyo menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. “(Informasi itu) hoaks,” kata Dedi 
saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/11/2018). 
Dedi mengatakan, jika sumber suatu informasi tidak dapat dikonfirmasi dan diklarifikasi, maka 
informasi tersebut adalah tidak benar. 

Link Counter : 
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/06/16262991/hoaks-cek-nomor-imei-kita-bisa-tahu-jika-h
andphone-disadap-polri 

https://www.viva.co.id/arsip/845172-pakar-sadap-ponsel-via-imei-1-000-persen-hoax 
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15. Hoax Vaksin MMR sebabkan Autis pada anak

Kampanye hitam tentang vaksin mudah sekali menyebar di media sosial dengan 
memberikan medical information yang salah kepada masyarakat. Termasuk 
diantaranya informasi mengenai vaksin MMR (Mumps, Measles, Rubella) yang 
dicanangkan oleh pemerintah untuk mencegah penyakit campak, gondong dan 
rubela . Salah satu informasi menyebutkan bahwa Vaksin MMR dapat memicu 
autisme. Akibatnya informasi ini sering menyebabkan orang tua memilih menghindari 
imunisasi tersebut.  
Faktanya informasi tersebut tidaklah benar, beberapa pakar medis telah memberikan 
sanggahan atas isu tersebut. Sebuah Penelitian melibatkan satu juta anak dari 
berbagai belahan dunia. Anak-anak tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 
pertama yang mendapat vaksin MMR, dan kelompok kedua tidak mendapat vaksin 
MMR. Hasil penelitian ternyata membuktikan bahwa tidak ada kaitan antara vaksin 
MMR dengan risiko autisme. Penelitian tersebut menyebut bahwa autisme lebih 
dipengaruhi oleh riwayat keluarga dan terjadi pada kedua kelompok, baik kelompok 
yang mendapat vaksin MMR maupun yang tidak. 

 

 

2.Hoax Vaksin MMR sebabkan Autis pada anak Hoaks 

 

Keterangan : 
Kampanye hitam tentang vaksin mudah sekali menyebar di media sosial dengan memberikan 
medical information yang salah kepada masyarakat. Termasuk diantaranya informasi mengenai 
vaksin MMR (Mumps, Measles, Rubella) yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mencegah 
penyakit campak, gondong dan rubela . Salah satu informasi menyebutkan bahwa Vaksin MMR 
dapat memicu autisme. Akibatnya informasi ini sering menyebabkan orang tua memilih menghindari 
imunisasi tersebut.  
Faktanya informasi tersebut tidaklah benar, beberapa pakar medis telah memberikan sanggahan 
atas isu tersebut. Sebuah Penelitian melibatkan satu juta anak dari berbagai belahan dunia. 
Anak-anak tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang mendapat vaksin MMR, 
dan kelompok kedua tidak mendapat vaksin MMR. Hasil penelitian ternyata membuktikan bahwa 
tidak ada kaitan antara vaksin MMR dengan risiko autisme. Penelitian tersebut menyebut bahwa 
autisme lebih dipengaruhi oleh riwayat keluarga dan terjadi pada kedua kelompok, baik kelompok 
yang mendapat vaksin MMR maupun yang tidak.  

Link Counter : 
https://lifestyle.kompas.com/read/2015/04/23/160743323/Jangan.Percaya.Informasi.Hoax.tentang.Va
ksin  
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16.
Hoax Pilot maskapai penerbangan Indonesia tidak lulus tes 
simulator pesawat di Australia tetapi mendapat izin terbang 
di Indonesia

Beredar sebuah isu di media sosial, bahwa banyak pilot yang berasal dari Indonesia 
tidak lulus ujian simulator pesawat Airbus di Australia, namun ketika mereka kembali 
ke Indonesia, mereka malah mendapatkan lisensi terbang. Hal ini didasarkan pada 
adanya sebuah cuplikan video youtube oleh channel Al Jazeera yang dalam video 
tersebut sang presenter mengatakan bahwa banyak pilot dari indonesia gagal dalam 
tFlight Simulator Airbus  akan tetapi saat kembali ke Indonesia mendapatkan lisensi 
untuk menerbngkan maskapai. 
Berita ini kemudian disanggah oleh Kemenhub dengan penjelasan bahwa Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian 
Pesawat Udara telah berkomunikasi dengan provider penyelenggara training untuk 
pilot di Australia terkait hal ini, dan telah didapat konfirmasi bahwa belum ada pilot 
Indonesia yang melakukan training di sana. Kemenhub mengklarifikasi bahwa 
selama ini Flight Simulator Airbus yang dipergunakan oleh maskapai Indonesia 
berada di Dubai, Singapura, Miami dan Toulouse dan belum pernah menggunakan 
flight simulator di Australia. Sementara kaitannya dengan Izin Pilot Indonesia, 
Kemenhub menegaskan bahwa prosedur penerbitan lisensi dan type rating yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah mengacu 
pada regulasi Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 61 tentang Licensing of Pilots 
and Flight Instructors sesuai dengan ICAO Annex 1.

 

 

3.Hoax Pilot maskapai penerbangan Indonesia tidak lulus tes simulator 
pesawat di Australia tetapi mendapat izin terbang di Indonesia Hoaks 

 

Keterangan : 
Beredar sebuah isu di media sosial, bahwa banyak pilot yang berasal dari Indonesia tidak lulus ujian 
simulator pesawat Airbus di Australia, namun ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka malah 
mendapatkan lisensi terbang. Hal ini didasarkan pada adanya sebuah cuplikan video youtube oleh 
channel Al Jazeera yang dalam video tersebut sang presenter mengatakan bahwa banyak pilot dari 
indonesia gagal dalam tFlight Simulator Airbus  akan tetapi saat kembali ke Indonesia mendapatkan 
lisensi untuk menerbngkan maskapai. 
Berita ini kemudian disanggah oleh Kemenhub dengan penjelasan bahwa Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara telah 
berkomunikasi dengan provider penyelenggara training untuk pilot di Australia terkait hal ini, dan 
telah didapat konfirmasi bahwa belum ada pilot Indonesia yang melakukan training di sana. 
Kemenhub mengklarifikasi bahwa selama ini Flight Simulator Airbus yang dipergunakan oleh 
maskapai Indonesia berada di Dubai, Singapura, Miami dan Toulouse dan belum pernah 
menggunakan flight simulator di Australia. Sementara kaitannya dengan Izin Pilot Indonesia, 
Kemenhub menegaskan bahwa prosedur penerbitan lisensi dan type rating yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah mengacu pada regulasi Civil Aviation 
Safety Regulation (CASR) 61 tentang Licensing of Pilots and Flight Instructors sesuai dengan ICAO 
Annex 1. 

Link counter : 
https://kumparan.com/@kumparannews/kemenhub-bantah-pilot-gagal-ujian-di-australia-dapat-lise 
nsi-indonesia-1541428436832057498 
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17. Surat Duta Besar terkait penangkapan Habib Rizieq palsu

Keterangan : 
Paska beredarnya surat rilis dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Suadi 
tentang penangkapan Habib Rizieq Sihab terkait kasus bendera, muncul informasi 
yang mengklaim dan menyatakan bahwa surat yang ditandatangani oleh Kedubes 
Indonesia untuk Arab Saudi tersebut adalah surat palsu.  
Faktanya Duta Besar sendiri telah memberi klarifikasi dan pernyataan bahwa surat 
yang telah diterbitkan tersebut merupakan surat asli. Duta Besar Indonesia untuk 
Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menjawab keraguan soal kabar penangkapan 
Rizieq Syihab yang dirilis pihaknya Rabu, 07 November 2018 kemarin. Dalam 
keterangannya, Dubes mengatakan dia membuat keterangan pers terkait tindakan 
hukum atas Rizieq itu dalam format PDF dan Word Document. Sedangkan tanda 
tangan yang ada dalam rilis tersebut adalah benar tanda tangan saya dengan Stylus 
Digitizer yang merupakan bawaan laptop Microsoft Surface Pro-4. Adapun rilis asli 
tersebut dalam bentuk PDF langsung dan bukan hasil scan. Edisi JPEG, JPG atau 
BMP yang beredar adalah hasil convert dari kreativitas netizen.”

 
 

Laporan Isu Hoaks Harian Tanggal 9 November 2018 
 
 

1.Surat Duta Besar terkait penangkapan Habib Rizieq palsu Hoaks 

 

Keterangan : 
Paska beredarnya surat rilis dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Suadi tentang penangkapan 
Habib Rizieq Sihab terkait kasus bendera, muncul informasi yang mengklaim dan menyatakan 
bahwa surat yang ditandatangani oleh Kedubes Indonesia untuk Arab Saudi tersebut adalah surat 
palsu.  
Faktanya Duta Besar sendiri telah memberi klarifikasi dan pernyataan bahwa surat yang telah 
diterbitkan tersebut merupakan surat asli. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh 
Abegebriel menjawab keraguan soal kabar penangkapan Rizieq Syihab yang dirilis pihaknya Rabu, 
07 November 2018 kemarin. Dalam keterangannya, Dubes mengatakan dia membuat keterangan 
pers terkait tindakan hukum atas Rizieq itu dalam format PDF dan Word Document. Sedangkan 
tanda tangan yang ada dalam rilis tersebut adalah benar tanda tangan saya dengan Stylus Digitizer 
yang merupakan bawaan laptop Microsoft Surface Pro-4. Adapun rilis asli tersebut dalam bentuk 
PDF langsung dan bukan hasil scan. Edisi JPEG, JPG atau BMP yang beredar adalah hasil convert 
dari kreativitas netizen." 

Link counter : 
http://www.beritasatu.com/dunia/521288-dubes-saudi-tegaskan-rilis-soal-rizieq-benar-darinya.html?f
bclid=IwAR0CvMKW5mrbrUFjyFjT5pPn7Jcqo8Eg8DtS67lriHC5HIUQqm97Ovntfg4  
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18.
Hoax Turki kerahkan pasukan elite buat lacak pemfitnah 
Habib Rizieq, “KAMI DATANG BERSAMA KEMATIAN”

Keterangan : 
beredar sebuah artikel dengan judul “TURKI KERAHKAN PASUKAN 
ELITE BUAT LACAK PEMFITNAH HABIB RIZIEQ, “KAMI DATANG 
BERSAMA KEMATIAN” dari sebuah laman situs website  https://www.
asiasatu.online/2018/11/geram-turki-kerahkan-pasukan-elite-buat.html?m=1 
yang diunggah pada 08 november 2018 dengan foto tentara Turki yang ten-
gah memegang senjata. Faktanya, artikel itu merupakan salah satu artikel dari 
situs merdeka.com yang terbit pada 14 Desember 2017. Artikel ini diambil 
dan diberi penambahan kata di bagian judul dan juga penambahan kalimat di 
bagian awal paragraf. Adapun judul asli dari artikel tersebut adalah Pasukan 
elite militer Turki: ‘Kami datang bersama kematian’  dimana artikel tersebut 
berisi tentang penggambaran kehebatan militansi pasukan militer turki yang 
memiliki jumlah personilnya mencapai 2.500 orang. Adapun keseluruhan isi 
dari artikel asli tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Habib Rizieq.

 

2.Hoax Turki kerahkan pasukan elite buat lacak pemfitnah Habib Rizieq, 
"KAMI DATANG BERSAMA KEMATIAN” Hoaks 

 

Keterangan : 
beredar sebuah artikel dengan judul “TURKI KERAHKAN PASUKAN ELITE BUAT LACAK 
PEMFITNAH HABIB RIZIEQ, "KAMI DATANG BERSAMA KEMATIAN” dari sebuah laman situs 
website https://www.asiasatu.online/2018/11/geram-turki-kerahkan-pasukan-elite-buat.html?m=1 
yang diunggah pada 08 november 2018 dengan foto tentara Turki yang tengah memegang senjata. 
Faktanya, artikel itu merupakan salah satu artikel dari situs merdeka.com yang terbit pada 14 
Desember 2017. Artikel ini diambil dan diberi penambahan kata di bagian judul dan juga 
penambahan kalimat di bagian awal paragraf. Adapun judul asli dari artikel tersebut adalah 
Pasukan elite militer Turki: 'Kami datang bersama kematian'  dimana artikel tersebut berisi tentang 
penggambaran kehebatan militansi pasukan militer turki yang memiliki jumlah personilnya 
mencapai 2.500 orang. Adapun keseluruhan isi dari artikel asli tersebut sama sekali tidak berkaitan 
dengan Habib Rizieq. 

Link counter : 
(artikel asli ) : 
https://www.merdeka.com/dunia/pasukan-elite-militer-turki-kami-datang-bersama-kematian.html  
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19. Hoax Pawai Muslim Rusia atas Pembakaran Bendera Tauhid

Keterangan : 
Beredar tweet video di media sosial Twitter yang mengatakan bahwa Rusia 
melakukan protes atas pembakaran bendera Tauhid yang terjadi di Indonesia belum 
lama ini. 
Dilansir dari halaman website piah.com, setelah dilakukan penelusuran ditemukan 
video serupa di akun youtube  Teuku Iqbal Johard. Video tersebut diunggah pada 
tanggal 23 Oktober 2018 lalu  dengan judul “ PAWAI BENDERA TAUHID DI RUSIA 
“ISLAM ADALAH KEDAMAIAN “ RAHMATAN LIL ÀLAMIN”  dan si pengunggah 
menuliskan keterangan :  “Rombongan yang akan menuju pesta pernikahan ditahan 
di Dagestan – Rusia, karena membawa bendera islam yang diklaim sebagai bendera 
Hizbut Tahrir 27 April 2013 sebelum resmi dibubarkan.”
Dagestan adalah salah satu republik dalam Federasi Rusia yang mayoritas 
penduduknya adalah muslim. Tradisi Islam memang sangat kental di daerah ini. 
Namun, Hizbut Tahrir sendiri sudah DILARANG keberadaannya di Rusia sejak 2003. 
Organisasi itu dianggap sebagai organisasi ekstrem. 
Kembali pada keterangan video. Pada unggahan video Teuku Iqbal Johard, 
si pengunggah juga menaruh tautan menuju video aslinya:  https://youtu.be/
t1oD7ZeDPGQ 
Video asli tersebut diposting pada tanggal 27 April 2013.

 

3.Hoax Pawai Muslim Rusia atas Pembakaran Bendera Tauhid Hoaks 

 

Keterangan : 
Beredar tweet video di media sosial Twitter yang mengatakan bahwa Rusia melakukan protes 
atas pembakaran bendera Tauhid yang terjadi di Indonesia belum lama ini. 
Dilansir dari halaman website piah.com, setelah dilakukan penelusuran ditemukan video serupa di 
akun youtube Teuku Iqbal Johard. Video tersebut diunggah pada tanggal 23 Oktober 2018 lalu 
dengan judul “PAWAI BENDERA TAUHID DI RUSIA "ISLAM ADALAH KEDAMAIAN " 
RAHMATAN LIL ÀLAMIN” dan si pengunggah menuliskan keterangan : “Rombongan yang akan 
menuju pesta pernikahan ditahan di Dagestan – Rusia, karena membawa bendera islam yang 
diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir 27 April 2013 sebelum resmi dibubarkan.” 
Dagestan adalah salah satu republik dalam Federasi Rusia yang mayoritas penduduknya adalah 
muslim. Tradisi Islam memang sangat kental di daerah ini. Namun, Hizbut Tahrir sendiri sudah 
DILARANG keberadaannya di Rusia sejak 2003. Organisasi itu dianggap sebagai organisasi 
ekstrem. 
Kembali pada keterangan video. Pada unggahan video Teuku Iqbal Johard, si pengunggah juga 
menaruh tautan menuju video aslinya: https://youtu.be/t1oD7ZeDPGQ  
Video asli tersebut diposting pada tanggal 27 April 2013. 

Link counter : 
https://www.piah.com/hoaks-pawai-muslim-rusia-atas-pembakaran-bendera-tauhid/  
https://www.youtube.com/watch?v=3QQZzi6dZdo  
https://www.youtube.com/watch?v=t1oD7ZeDPGQ&feature=youtu.be  
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20. Hoax Anak DN Aidit Melaporkan Pak Prabowo

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.

 
Laporan Isu Hoaks Harian Tanggal 10 November 2018 

 
1.Hoax Anak DN Aidit Melaporkan Pak Prabowo Hoaks 

 

Keterangan : 
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-boyolali-ketu
runan-tokoh-pki  
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21. Hoax Video Kebahagiaan Ayah Terhadap Anaknya

Viral melalui media sosial Facebook, Instagram dan pesan berantai whatsapp 
sebuah video acara wisuda yang menggambarkan kebahagiaan seorang ayah 
terhadap anaknya perempuannya. Dalam video yang beredar, turus serta sebuah 
narasi yang menyebut jika peristiwa tersebut terdjadi di kampus Universitas 
Indonesia. Namun belakangan terkuak jika video tersebut bukanlah wisuda 
penamatan Universitas Indonesia melainkan di perguruan tinggi swasta di Kota 
Palopo, Sulawesi Selatan. 

 

 
2.Hoax Video Kebahagiaan Ayah Terhadap Anaknya Disinformasi 

 

Keterangan : 
Viral melalui media sosial Facebook, Instagram dan pesan berantai whatsapp sebuah video acara 
wisuda yang menggambarkan kebahagiaan seorang ayah terhadap anaknya perempuannya. Dalam 
video yang beredar, turus serta sebuah narasi yang menyebut jika peristiwa tersebut terdjadi di 
kampus Universitas Indonesia. Namun belakangan terkuak jika video tersebut bukanlah wisuda 
penamatan Universitas Indonesia melainkan di perguruan tinggi swasta di Kota Palopo, Sulawesi 
Selatan.  

Link counter : 
http://kaltim.tribunnews.com/…/sempat-viral-ini-klarifikasi  

http://makassar.tribunnews.com/…/viral-video-wisuda-ui-anak  
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22. Berita HRS Murni Di TV Al Jazeera

Beredar narasi berita mengenai HRS yang muncul di TV Al Jazeera dengan intelijen 
Indonesia yang “dituduh” sebagai pelaku utama dari kasus HRS yang terjadi di 
Saudi Arabia disertai dengan gambar siaran berita dari Al Jazeera. Adapun gambar 
tersebut disadur dari siaran berita Al Jazeera tahun 2016 berjudul “Should The World 
Be Worried By A President Trump”. Sedangkan sampai saat ini belum ada kepastian 
mengenai keterlibatan intelijen Indonesia meskipun BIN sudah mengeluarkan 
bantahan atas dugaan rekayasa penangkapan atas HRS 

 
Laporan Isu Hoaks Harian Tanggal 11 November 2018 

 
 
 

1.Berita HRS Murni Di TV Al Jazeera 
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Keterangan: Hoaks 
Penjelasan: Beredar narasi berita mengenai HRS yang muncul di TV Al Jazeera dengan intelijen 
Indonesia yang "dituduh" sebagai pelaku utama dari kasus HRS yang terjadi di Saudi Arabia disertai 
dengan gambar siaran berita dari Al Jazeera. Adapun gambar tersebut disadur dari siaran berita Al 
Jazeera tahun 2016 berjudul "Should The World Be Worried By A President Trump". Sedangkan 
sampai saat ini belum ada kepastian mengenai keterlibatan intelijen Indonesia meskipun BIN sudah 
mengeluarkan bantahan atas dugaan rekayasa penangkapan atas HRS 
 
Counter: 
https://www.youtube.com/watch?v=b-3rYHn4Fj8 
https://news.detik.com/berita/4293658/dituduh-rekayasa-penangkapan-habib-rizieq-bin-itu-hoax 
 
 

 

 
27 

Tautan:
https://www.youtube.com/watch?v=b-3rYHn4Fj8 
https://news.detik.com/berita/4293658/dituduh-rekayasa-penangkapan-habib-rizieq-
bin-itu-hoax

11 November 2018

Laporan Isu Hoaks
Subdit Pengendalian Konten Internet
Tanggal 

Penjelasan:



Laporan Isu Hoaks
Subdit Pengendalian Konten Internet
Tanggal 

Penjelasan:

23.
Ada Aksi 911 dengan Geruduk Kedubes Arab Saudi untuk 
Bela Kalimat Tauhid dan Habib Rizieq

Seperti diketahui, kabar pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Sihab oleh otoritas 
keamanan Arab Saudi dalam kasus bendera yang dinilai terkait jaringan ekstrimis, 
kini berbuntut panjang dan menuai banyak propaganda dari banyak kalangan. 
Seperti di media sosial tersebar kabar akan ada aksi 911 yang intinya ingin 
menggeruduk Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk membela Kalimat Tauhid 
dan Habib Rizieq. Menanggapi adanya kabar tersebut, Kuasa hukum Front Pembela 
Islam (FPI), Munarman membantah dan menegaskan pihaknya tak menggelar 
aksi apa pun. “Hari ini FPI ataupun sayap juangnya tidak melakukan aksi,” tegas 
Munarman. 

 

   
2. Ada Aksi 911 dengan Geruduk Kedubes Arab Saudi untuk Bela 
Kalimat Tauhid dan Habib Rizieq 

 
Hoaks 
 

 

   
Kategori : Hoaks 
Penjelasan : Seperti diketahui, kabar pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Sihab oleh otoritas 
keamanan Arab Saudi dalam kasus bendera yang dinilai terkait jaringan ekstrimis, kini berbuntut 
panjang dan menuai banyak propaganda dari banyak kalangan. 
Seperti di media sosial tersebar kabar akan ada aksi 911 yang intinya ingin menggeruduk Kedutaan 
Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk membela Kalimat Tauhid dan Habib Rizieq. Menanggapi adanya 
kabar tersebut, Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI), Munarman membantah dan menegaskan 
pihaknya tak menggelar aksi apa pun. "Hari ini FPI ataupun sayap juangnya tidak melakukan aksi," 
tegas Munarman. 
 
Link Counter : 
https://news.detik.com/berita/d-4294607/munarman-tepis-isu-fpi-geruduk-kedubes-saudi 
https://politik.rmol.co/read/2018/11/09/365543/Kuasa-Hukum-FPI:-Tidak-Benar-Seruan-Penggeruduka
n-Kedubes-Arab-Saudi- 
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24. Penonton A Man Called Ahok Sepi, Tiket Gratis dan Uang 50 
Ribu Dibagikan

Terdapat postingan-postingan di media sosial yang menyebut film berjudul “A 
Man Called Ahok” sepi penonton sehingga membuat pihak relawan Teman Ahok 
digerakkan demi memenuhi bioskop-bioskop yang memutar film tentang Ahok 
dengan iming-iming tiket gratis dan uang Rp 50 ribu. Namun berdasarkan berita yang 
dilansir oleh beberapa portal berita, film ini mendapat respon yang positif dari publik 
dengan cukup banyaknya jumlah penonton selama beberapa hari masa pemutaran. 
Jumlah bioskop yang menayangkan film ini pun akan ditambah dari 23 bioskop 
menjadi 38 bioskop. Mengenai isu pada gambar tersebut,salah satu penonton 
dengan nama akun twitter @thiiiiiiiiiaa memberikan info bahwa kabar tersebut tidak 
benar. Ditambah lagi pada voucher tersebut memiliki keterangan bahwa voucher 
tersebut bernilai Rp 50 ribu dan “voucher ini ditukar dengan tiket masuk di loket 
bioskop” sehingga ada unsur informasi yang disalahartikan dalam rumor ini. 

Sumber: 
https://twitter.com/putrabanten80/status/1060439484959883264 

 

   
3. Penonton A Man Called Ahok Sepi, Tiket Gratis dan Uang 50 Ribu 
Dibagikan 

 

 
Disinformasi 
 

   
Keterangan: Disinformasi 
Penjelasan: Terdapat postingan-postingan di media sosial yang menyebut film berjudul "A Man Called 
Ahok" sepi penonton sehingga membuat pihak relawan Teman Ahok digerakkan demi memenuhi 
bioskop-bioskop yang memutar film tentang Ahok dengan iming-iming tiket gratis dan uang Rp 50 ribu. 
Namun berdasarkan berita yang dilansir oleh beberapa portal berita, film ini mendapat respon yang 
positif dari publik dengan cukup banyaknya jumlah penonton selama beberapa hari masa pemutaran. 
Jumlah bioskop yang menayangkan film ini pun akan ditambah dari 23 bioskop menjadi 38 bioskop. 
Mengenai isu pada gambar tersebut,salah satu penonton dengan nama akun twitter @thiiiiiiiiiaa 
memberikan info bahwa kabar tersebut tidak benar. Ditambah lagi pada voucher tersebut memiliki 
keterangan bahwa voucher tersebut bernilai Rp 50 ribu dan "voucher ini ditukar dengan tiket masuk di 
loket bioskop" sehingga ada unsur informasi yang disalahartikan dalam rumor ini. 
Sumber: 
https://twitter.com/putrabanten80/status/1060439484959883264 
 
Counter: 
https://twitter.com/thiiiiiiiiiaa/status/1060799566348378112 
http://www.tribunnews.com/seleb/2018/11/06/tayang-8-november-ini-sinopsis-film-a-man-called-ahokki
sah-perjuangan-ahok-serta-mendiang-ayah 
https://hot.detik.com/movie/d-4294347/jumlah-bioskop-yang-putar-a-man-called-ahok-ditambah 
http://style.tribunnews.com/2018/11/10/viral-cuitan-bandingkan-jumlah-penonton-film-hanum-rais-dan-
ahok-netizen-ini-kena-akibatnya?page=3 
 
 

 
 
 
 

 
29 

Tautan:
https://twitter.com/thiiiiiiiiiaa/status/1060799566348378112 
http://www.tribunnews.com/seleb/2018/11/06/tayang-8-november-ini-sinopsis-film-a-
man-called-ahokki sah-perjuangan-ahok-serta-mendiang-ayah 
https://hot.detik.com/movie/d-4294347/jumlah-bioskop-yang-putar-a-man-called-
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11 November 2018

Laporan Isu Hoaks
Subdit Pengendalian Konten Internet
Tanggal 

Penjelasan:



Laporan Isu Hoaks
Subdit Pengendalian Konten Internet
Tanggal 

Penjelasan:

25. Rudy Hartono Meninggal Dunia

Telah beredar Informasi yang menyebutkan bahwa legenda bulu tangkis Indonesia 
Rudy Hartono telah meninggal dunia. Informasi tersebut merupakan informasi 
yang tidak benar. Broto Happy Wondomisnowo, komentator bulu tangkis kondang, 
mengatakan bahwa kabar yang menyebutkan Rudy Hartono telah meninggal dunia 
pada Selasa, 6 November 2018, merupakan hoaks. 
link counter: 
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 1.Rudy Hartono Meninggal Dunia  Hoaks 

 
kategori : Hoaks 
 
Penjelasan : Telah beredar Informasi yang menyebutkan bahwa legenda bulu tangkis Indonesia 
Rudy Hartono telah meninggal dunia. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar. 
Broto Happy Wondomisnowo, komentator bulu tangkis kondang, mengatakan bahwa kabar yang 
menyebutkan Rudy Hartono telah meninggal dunia pada Selasa, 6 November 2018, merupakan 
hoaks. 
 
link counter:  
 
https://www.jawapos.com/bulutangkis/06/11/2018/kembali-dikabarkan-meninggal-rudy-hartono-wah-
kena-hoax-lagi-saya 
http://www.beritasatu.com/olahraga/520920-hoax-kabar-maestro-bulutangkis-rudy-hartono-meningg
al.html 
https://www.pantau.com/berita/dikabarkan-meninggal-dunia-rudy-hartono-itu-hoax-1 
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26. Tentara merah RRC di rekrut jadi banser.

Rudi Triwahid meluruskan seputar hoax yang menyebar luas di dunia maya itu. Ia 
membenarkan isi KTA Lie Tjin Kiong namun membantah bahwa Lie adalah non-
Muslim. “Benar KTA itu. Dia seorang mualaf. Dia ikut Diklatsar Banser pada tahun 
2001. Siapa pun boleh menjadi anggota Banser,” katanya sebagaimana dikutip 
Beritajatim.com. 
Kepala Satkorwil Banser Jatim Gus Abid Umar menegaskan, Lie Tjin Kiong 
merupakan salah seorang pengurus Masjid Cheng Ho Surabaya yang telah 
mengikuti Diklatsar Banser. “KTA memang benar diteken oleh Kasatkorwil Banser 
Jatim yang lama, dr Umar Usman. Banser juga punya yang Londho. Tapi mereka 
beragama Islam,” jelasnya. (Mahbib) 

 
 

2.Tentara merah RRC di rekrut jadi banser. Hoaks 

 
Kategori: Hoaks 
 
Rudi Triwahid meluruskan seputar hoax yang menyebar luas di dunia maya itu. Ia membenarkan isi 
KTA Lie Tjin Kiong namun membantah bahwa Lie adalah non-Muslim. "Benar KTA itu. Dia seorang 
mualaf. Dia ikut Diklatsar Banser pada tahun 2001. Siapa pun boleh menjadi anggota Banser," 
katanya sebagaimana dikutip Beritajatim.com. 
Kepala Satkorwil Banser Jatim Gus Abid Umar menegaskan, Lie Tjin Kiong merupakan salah 
seorang pengurus Masjid Cheng Ho Surabaya yang telah mengikuti Diklatsar Banser. "KTA 
memang benar diteken oleh Kasatkorwil Banser Jatim yang lama, dr Umar Usman. Banser juga 
punya yang Londho. Tapi mereka beragama Islam," jelasnya. (Mahbib) 
 
Link Counter:  
 http://www.nu.or.id/post/read/77659/heboh-hoax-non-muslim-tionghoa-jadi-anggota-banser 
http://www.nu.or.id/post/read/77659/heboh-hoax-non-muslim-tionghoa-jadi-anggota-banser 
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27. Penampakan Perempuan Saat Pelantikan Walikota Jakarta

  Munculnya sosok perempuan yang menggegerkan warganet saat ini adalah hoaks. 
Foto tersebut langsung viral dan banyak diperbincangkan di media sosial. Sosok 
perempuan yang berada tepat dibelakang salah satu pejabat diacara tersebut adalah 
hasil editan dari photoshop seperti yang diklarifikasi oleh Wagub DKI Jakarta. 
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1.Penampakan Perempuan Saat Pelantikan Walikota Jakarta 

 Hoaks 

 
   

Kategori: Hoaks 
 
Keterangan : Munculnya sosok perempuan yang menggegerkan warganet saat ini adalah hoaks. 
Foto tersebut langsung viral dan banyak diperbincangkan di media sosial. Sosok perempuan yang 
berada tepat dibelakang salah satu pejabat diacara tersebut adalah hasil editan dari photoshop 
seperti yang diklarifikasi oleh Wagub DKI Jakarta. 
 
Link counter: 
 
https://kumparan.com/@kumparannews/sandi-foto-hantu-di-pelantikan-pejabat-dki-hoaks-27431110
790539778?fbclid=IwAR1ccdfpfFem1hjobAzChp0mmWdo0yqFaYURhNHBymUMsKWi5hUJ6hFRu
vo 
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28. Khofifah Indar Parawansa Masuk Timses Prabowo – Sandi

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. 

 

 
 

   
2.Khofifah Indar Parawansa Masuk Timses Prabowo – Sandi 

 
Hoaks 
 

 
   

Kategori: Hoaks 
 
Keterangan: 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://turnbackhoax.id/2018/11/13/salah-gubernur-jatim-khofifah-indar-parawansa-masuk-timses-pra
bowo-sandi/ 
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29. Pemurtadan Melalui Budaya Betawi

Disinformasi 
Keterangan:   Bukan pemurtadan, yang benar adalah akulturasi budaya Betawi oleh 
umat Kristiani di daerah Kampung Sawah yang sudah menjadi tradisi sejak ratusan 
tahun lalu. 

 

 
   
3.Pemurtadan Melalui Budaya Betawi 

 
Disinformasi 
 

 
   

Kategori: Disinformasi 
 
Keterangan: Bukan pemurtadan, yang benar adalah akulturasi budaya Betawi oleh umat Kristiani di 
daerah Kampung Sawah yang sudah menjadi tradisi sejak ratusan tahun lalu. 
 
Link Count : 
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/778438759155328/ 
https://www.liputan6.com/news/read/2398152/ketika-natal-berpadu-kultur-betawi-di-gereja-kampung-
sawah 
https://www.merdeka.com/peristiwa/betawi-rasa-kristiani-di-kampung-sawah-bekasi.html 
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30. Teori Konspirasi Imunisasi

Keterangan: 
Akun Instagram @indonesian_flatearth_society telah memposting beberapa 
foto beserta narasi terkait konten anti imunisasi. Dalam postingannya tersebut, 
diperlihatkan foto-foto ilustrasi 
orang-orang yang mengidap penyakit. Dan, isi narasinya bertuliskan “Sel-sel hewan, 
virus, bakteri, darah, dan nanah yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Logika 
setan ini adalah hal yang amat menjijikkan menurut Islam.” Utami Widyasih selaku 
Subbag Opini Publik Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI 
angkat bicara terhadap postingan tersebut. “Konten tersebut merupakan hoaks dan 
dapat menyesatkan masyarakat,” ungkap Utami. 

 

   
Laporan Isu Hoaks Harian Tanggal 14 November 2018 

 
   

1. Teori Konspirasi Imunisasi 
 

Hoaks 
 

 
   

Keterangan: 
Akun Instagram @indonesian_flatearth_society telah memposting beberapa foto beserta narasi 
terkait konten anti imunisasi. Dalam postingannya tersebut, diperlihatkan foto-foto ilustrasi 
orang-orang yang mengidap penyakit. Dan, isi narasinya bertuliskan “Sel-sel hewan, virus, bakteri, 
darah, dan nanah yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Logika setan ini adalah hal yang amat 
menjijikkan menurut Islam.” Utami Widyasih selaku Subbag Opini Publik Biro Komunikasi dan 
Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI angkat bicara terhadap postingan tersebut. “Konten tersebut 
merupakan hoaks dan dapat menyesatkan masyarakat,” ungkap Utami. 

   
Link Counter: 
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/17/07/20/otdovb328-jawaban-mui-untuk-dua
-kelompok-antiimunisasi?fbclid=IwAR2WcYAz8HMjmLkfzAxyAFm3uTNdbJTC6V-3hTGp4s5vocO57l
Swa2UMRTQ 
https://lifestyle.kompas.com/read/2012/05/17/14501446/20.Mitos.Kampanye.Hitam.Anti.Imunisasi?fb
clid=IwAR1LDhh5yyTLaROEoPvP4LFZL-x3OIIdzxkeiR_QdB7H2QunJJpwqjSlLss 
https://mediaumat.news/kaum-antivax-bumi-datar/?fbclid=IwAR3yFZLGAMctfsde-ASjeC7LhTVUHw_
hoQSFs9W77mxxNrx8rgi1amaPuAQ 
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Tautan:
https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/17/07/20/otdovb328-
jawaban-mui-untuk-dua -kelompok-antiimunisasi?fbclid=IwAR2WcYAz8HMjmLkfzAxy
AFm3uTNdbJTC6V-3hTGp4s5vocO57l Swa2UMRTQ
https://lifestyle.kompas.com/read/2012/05/17/14501446/20.Mitos.Kampanye.
Hitam.Anti.Imunisasi?fb clid=IwAR1LDhh5yyTLaROEoPvP4LFZL-x3OIIdzxkeiR_
QdB7H2QunJJpwqjSlLss
https://mediaumat.news/kaum-antivax-bumi-datar/?fbclid=IwAR3yFZLGAMctfsde-
ASjeC7LhTVUHw_ hoQSFs9W77mxxNrx8rgi1amaPuAQ

14 November 2018
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31. Foto seksi Grace Natalie

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. 

Tautan:
http://www.imagebam.com/image/4aae0793687838 
https://www.kaskus.co.id/thread/579ecc7b9e7404ba448b4568/bagi-grace-natalie-
ahok-tak-gagal-nya lon-independen-mengapa/

14 November 2018

 

   
2.Foto seksi Grace Natalie 

 
Hoaks 
 

 
   

Keterangan: 
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-gagal-nya
lon-independen-mengapa/ 
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32. Silahkan Mendaftar Sebagai Anggota PKI

Sebuah foto dari penggalan video menampakan beberapa anggota berseragam 
mengangkat sebuah bendera besar bertuliskan PKI lalu dibubuhi caption dengan 
narasi “Yang berminat menjadi anggota PKI silahkan daftarkan diri anda 
saat ini jumlah anggota PKI sudah sampai 30.000.000 anggota” oleh sebuah akun 
bernama PKI. postingan memberi kesan bahwa PKI telah diminati oleh puluhan juta 
orangan dari berbagai kalangan termasuk kalangan militer Indonesia. 
Faktanya : Fakta sebenarnya justru berbanding terbalik, foto tersebut merupakan 
hasil screenshot dari sebuah video rekaman saat KNPI, Pemuda Pancasila dan 
Panca Marga Batam merazia dan menghancurkan lambang dan simbol PKI yang 
berdurasi 1:17 menit dan diunggah di youtube pada 17 februari 2017. 

Tautan:
Link youtube :   https://www.youtube.com/watch ?
v=g9z1PYTXTmw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gp0I6oda1i2irLhxxxNIFhZwVgku-
xufIQntZ116yzp XtrwsoHoEKdl8 
https://batampos.co.id/2016/05/10/ormas-pemuda-batam-siap-ganyang-gerakan-pki/ 

15 November 2018
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1. Silahkan Mendaftar Sebagai Anggota PKI 

 
Hoaks 
 

 
   

Penjelasan : Sebuah foto dari penggalan video menampakan beberapa anggota berseragam 
mengangkat sebuah bendera besar bertuliskan PKI lalu dibubuhi caption dengan narasi "Yang 
berminat menjadi anggota PKI silahkan daftarkan diri anda 
saat ini jumlah anggota PKI sudah sampai 30.000.000 anggota" oleh sebuah akun bernama PKI. 
postingan memberi kesan bahwa PKI telah diminati oleh puluhan juta orangan dari berbagai 
kalangan termasuk kalangan militer Indonesia.    
Faktanya : Fakta sebenarnya justru berbanding terbalik, foto tersebut merupakan hasil screenshot 
dari sebuah video rekaman saat KNPI, Pemuda Pancasila dan Panca Marga Batam merazia dan 
menghancurkan lambang dan simbol PKI yang berdurasi 1:17 menit dan diunggah di youtube pada 
17 februari 2017. 

   
Counter : 
Link youtube : https://www.youtube.com/watch? 

   
v=g9z1PYTXTmw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gp0I6oda1i2irLhxxxNIFhZwVgku-xufIQntZ116yzp
XtrwsoHoEKdl8 
https://batampos.co.id/2016/05/10/ormas-pemuda-batam-siap-ganyang-gerakan-pki/ 
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33. Makan Bayam dan Tahu Bersamaan Bisa Picu Kista.

Sempat beredar pada tahun 2012 sebuah broadcast informasi melalui BBM dan 
SMS tentang bahaya mengkonsumsi bayam dan tahu secara bersamaan khususnya 
bagi wanita dikarenakan dapat menghasilkan senyawa yang memicu timbulnya kista. 
Informasi ini sebenarnya telah banyak diklarifikasi oleh kanal-kanal informasi dan 
berita kesehatan. Akan tetapi belakangan informasi ini kembali menyebar di dunia 
sosial media. 

faktanya : Informasi tersebut hanyalah mitos dan tidak dapat dibuktikan secara 
ilmiah. Faktanya bayam dan tahu merupakan sumber nutrisi yang sangat baik. 
Keduanya memberikan efek yang menguntungkan bagi kesehatan. Bayam memiliki 
asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin. Sementara itu, tahu mengandung protein, 
zat besi, isoflavon, dan vitamin E. Kista ovarium adalah kantong yang berisi cairan 
yang terbentuk di ovarium, terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menin-
gkatkan kondisi ini. Contohnya usia, hormonal, kehamilan, dan infeksi di daerah 
panggul. Faktor-faktor penyebab kista ovarium tersebut tidak berhubungan dengan 
asupan makanan sehat, khususnya sayur bayam dan tahu. 

Tautan:
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2961598/makan-bayam-dan-tahu-
bersamaan-bisa-picu-kista 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2104998/makan-bayam-dan-tahu-
bersamaan-bisa-picu -kista-benarkah?fbclid=IwAR2-SRuQ0q4unxfzLQjGbbYC4QML
wgmzcFTFE3EZAp3-Bu7s-Su2HG o_R2g
https://doktersehat.com/makan-bayam-dan-tahu-bersama/

15 November 2018
 

 
   
2.Makan Bayam dan Tahu Bersamaan Bisa Picu Kista. 
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Penjelasan : Sempat beredar pada tahun 2012 sebuah broadcast informasi melalui BBM dan SMS 
tentang bahaya mengkonsumsi bayam dan tahu secara bersamaan khususnya bagi wanita 
dikarenakan dapat menghasilkan senyawa yang memicu timbulnya kista. Informasi ini sebenarnya 
telah banyak diklarifikasi oleh kanal-kanal informasi dan berita kesehatan. Akan tetapi belakangan 
informasi ini kembali menyebar di dunia sosial media. 

   
faktanya : Informasi tersebut hanyalah mitos dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Faktanya 
bayam dan tahu merupakan sumber nutrisi yang sangat baik. Keduanya memberikan efek yang 
menguntungkan bagi kesehatan. Bayam memiliki asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin. 
Sementara itu, tahu mengandung protein, zat besi, isoflavon, dan vitamin E. Kista ovarium adalah 
kantong yang berisi cairan yang terbentuk di ovarium, terdapat beberapa faktor yang berperan 
dalam meningkatkan kondisi ini. Contohnya usia, hormonal, kehamilan, dan infeksi di daerah 
panggul. Faktor-faktor penyebab kista ovarium tersebut tidak berhubungan dengan asupan 
makanan sehat, khususnya sayur bayam dan tahu. 

   
Counter: 
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2961598/makan-bayam-dan-tahu-bersamaan-bisa-picu-
kista 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2104998/makan-bayam-dan-tahu-bersamaan-bisa-picu
-kista-benarkah?fbclid=IwAR2-SRuQ0q4unxfzLQjGbbYC4QMLwgmzcFTFE3EZAp3-Bu7s-Su2HG
o_R2g 
https://doktersehat.com/makan-bayam-dan-tahu-bersama/ 
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34. Atiqah Hasiholan Diancam Diperkosa Jika Ratna Sarumpaet 
Ngaku Dianiaya

Penjelasan : Kasus yang menjerat Ratna Sarumpaet ternyata masih berbuntut 
panjang dan banyak menggiring opini masyarakat. Meski telah dinyatakan bersalah 
dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, berbagai spekulasi pun 
masih mengiringi ramainya pemberitaan mengenai kasus tersebut. Salah satunya 
adalah sebuah informasi yang menyebar melalui grup chatting Whatsapp yang 
menyatakan bahwa kasus pemukulan terhadap RS benar-benar terjadi akan tetapi 
ia ditekan untuk tidak mengaku dengan ancaman jika RS mengaku makan putrinya, 
Atiqa Hasiholan akan dibunuh dan diperkosa. Meski isu ini telah lama beredar sejak 
kasus RS terungkap, namun ternyata sampai saat ini masih terus menimbulkan 
spekulasi dikalangan masyarakat. 

Faktanya: Informasi tersebut tidaklah benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Argo Yuwono memastikan jika ancaman pemerkosaan dan pembunuhan 
terhadap Atiqah itu adalah kabar bohong alias hoaks. Hal tersebut juga dikuatkan 
oleh Kuasa hukum Ratna, Insank Nasrudin. 

Tautan:
https://www.suara.com/news/2018/10/07/201423/atiqah-hasiholan-diancam-di-
perkosa-ini-pengak uan-pengacara-ratna?fbclid=IwAR0O5fOob6hPojpk76Ikev8odM4
bgIKestLwR7K_B8LVqbimwYIz O9Ug-mM 
https://www.merdeka.com/cek-fakta/pengacara-tegaskan-kabar-atikah-hasiholan-
akan-diperkosa- untuk-ancam-ratna-hoaks.html?fbclid=IwAR2oLxUH2rHS4vMw4nY
OodrPbdyeLknvgAHFt1CG7fq TCij132v_b3aQ5ew 

16 November 2018
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1. Atiqah Hasiholan Diancam Diperkosa Jika Ratna Sarumpaet Ngaku 
Dianiaya 
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Penjelasan : Kasus yang menjerat Ratna Sarumpaet ternyata masih berbuntut panjang dan 
banyak menggiring opini masyarakat. Meski telah dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai 
tersangka oleh pihak kepolisian, berbagai spekulasi pun masih mengiringi ramainya pemberitaan 
mengenai kasus tersebut. Salah satunya adalah sebuah informasi yang menyebar melalui grup 
chatting Whatsapp yang menyatakan bahwa kasus pemukulan terhadap RS benar-benar terjadi 
akan tetapi ia ditekan untuk tidak mengaku dengan ancaman jika RS mengaku makan putrinya, 
Atiqa Hasiholan akan dibunuh dan diperkosa. Meski isu ini telah lama beredar sejak kasus RS 
terungkap, namun ternyata sampai saat ini masih terus menimbulkan spekulasi dikalangan 
masyarakat. 

   
Faktanya, informasi tersebut tidaklah benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo 
Yuwono memastikan jika ancaman pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Atiqah itu adalah 
kabar bohong alias hoaks. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Kuasa hukum Ratna, Insank 
Nasrudin. 

   
Counter: 
https://www.suara.com/news/2018/10/07/201423/atiqah-hasiholan-diancam-diperkosa-ini-pengak
uan-pengacara-ratna?fbclid=IwAR0O5fOob6hPojpk76Ikev8odM4bgIKestLwR7K_B8LVqbimwYIz
O9Ug-mM 
https://www.merdeka.com/cek-fakta/pengacara-tegaskan-kabar-atikah-hasiholan-akan-diperkosa- 

   
untuk-ancam-ratna-hoaks.html?fbclid=IwAR2oLxUH2rHS4vMw4nYOodrPbdyeLknvgAHFt1CG7fq
TCij132v_b3aQ5ew 
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35. Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah

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 Muham-
madiyah. 
 

Tautan:
https://radarmalang.id/pp-muhammadiyah-tak-keluarkan-fatwa-haram-pilih-psi/ 
https://turnbackhoax.id/2018/03/27/salah-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-
memilih-psi/ https://www.jpnn.com/news/pp-muhammadiyah-tak-keluarkan-fatwa-
haram-pilih-psi 

16 November 2018

 

 
   
2.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. 

   
Counter : 
https://radarmalang.id/pp-muhammadiyah-tak-keluarkan-fatwa-haram-pilih-psi/    
https://turnbackhoax.id/2018/03/27/salah-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-memilih-psi/ 
https://www.jpnn.com/news/pp-muhammadiyah-tak-keluarkan-fatwa-haram-pilih-psi 
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36. Ridwan Kamil Menangis Tonton ‘A Man Called Ahok’

Penjelasan:   Beredar narasi di whatsapp dan facebook yang menceritakan kesan 
dari Ridwan Kamil yang tergugah setelah menonton film ‘A Man Called Ahok’. Lewat 
akun pribadinya, Ridwan Kamil membantah narasi tersebut dan menyatakan bahwa 
pernyataan tersebut adalah hoax. Ridwan Kamil juga mengkonfirmasi bahwa dir-
inya belum menonton film tersebut. Adapun pernyataan tersebut sebenarnya adalah 
murni kesan pribadi yang ditulis oleh akun Djoko Witono, namun terdapat pihak yang 
mengubah narasi tersebut sehingga seolah menjadi pernyataan dari Ridwan Kamil. 

Tautan:
https://www.instagram.com/p/BqPa35tnNxa/
https://www.facebook.com/mochamadridwankamil/posts/1246876955464123?__
tn__=K-R
https://www.facebook.com/djoko.witono.942/posts/587803134986661?__tn__=K-R 

17 November 2018
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1. Ridwan Kamil Menangis Tonton 'A Man Called Ahok' 
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Penjelasan: Beredar narasi di whatsapp dan facebook yang menceritakan kesan dari Ridwan Kamil             
yang tergugah setelah menonton film 'A Man Called Ahok'. Lewat akun pribadinya, Ridwan Kamil              
membantah narasi tersebut dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah hoax. Ridwan Kamil            
juga mengkonfirmasi bahwa dirinya belum menonton film tersebut. Adapun pernyataan tersebut           
sebenarnya adalah murni kesan pribadi yang ditulis oleh akun Djoko Witono, namun terdapat pihak              
yang mengubah narasi tersebut sehingga seolah menjadi pernyataan dari Ridwan Kamil. 

   
Link counter: 
https://www.instagram.com/p/BqPa35tnNxa/   
https://www.facebook.com/mochamadridwankamil/posts/1246876955464123?__tn__=K-R  

 
https://www.facebook.com/djoko.witono.942/posts/587803134986661?__tn__=K-R 
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37. Tol Ngawi-Sragen dibuka gratis

Pesan singkat yang menyatakan ruas Tol Ngawi-Sragen dibuka gratis mulai 
tanggal 15 november 2018 beredar luas melalui media sosial seperti Facebook 
dan WhatsApp. Pesan viral itu dibantah oleh pengelola Tol Ngawi-Sragen David 
Wijayatno (Dirut PT Jasamarga Solo Ngawi - JSN). Bahkan menurut David, hingga 
saat ini pihaknya belum mendapatkan perintah dari Kementerian PUPR terkait 
pembukaan ruas Tol Ngawi-Sragen, apalagi bila sampai dibuka tanpa tarif. 

Tautan:
https://www.instagram.com/p/BqLTjlLn9aR/
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4302530/viral-tol-ngawi-sragen-dibuka-
gratis-jasa-marga-it u-tidak-benar
https://tirto.id/jasa-marga-pastikan-kabar-jalur-tol-ngawi-sragen-gratis-hoaks-c99y

17 November 2018
 

 
   
2. Tol Ngawi-Sragen dibuka gratis 
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Penjelasan : 
Pesan singkat yang menyatakan ruas Tol Ngawi-Sragen dibuka gratis mulai tanggal 15 november             
2018 beredar luas melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Pesan viral itu dibantah              
oleh pengelola Tol Ngawi-Sragen David Wijayatno (Dirut PT Jasamarga Solo Ngawi - JSN). Bahkan              
menurut David, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan perintah dari Kementerian PUPR            
terkait pembukaan ruas Tol Ngawi-Sragen, apalagi bila sampai dibuka tanpa tarif. 

   
Link Counter: 
https://www.instagram.com/p/BqLTjlLn9aR/ 
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4302530/viral-tol-ngawi-sragen-dibuka-gratis-jasa-marga-it
u-tidak-benar   
https://tirto.id/jasa-marga-pastikan-kabar-jalur-tol-ngawi-sragen-gratis-hoaks-c99y 
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38.  Air terjun Sedudo berubah jadi aliran pasir Hitam

Sebuah video yang menampilkan air terjun Sedudo di Nganjuk, Jawa Timur yang 
berwarna hitam viral di media sosial. Dalam video berdurasi satu menit 37 detik 
itu, terlihat seorang anggota polisi berdiri membelakangi air terjun sambil mer-
ekam menggunakan telepon genggamnya. Ternyata air terjun Sedodo tidak pernah 
berubah menjadi pasir. Air yang berwarna hitam itu dipicu oleh material abu bekas 
kebakaran hutan saat musim kemarau sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho lewat akun twitternya @Su-
topo_PN. 
“Berubahnya warna hitam air terjun Sedudo di Nganjuk Jawa Timur bukan aliran 
pasir. Tetapi material abu bekas kebakaran hutan saat kemarau sebelumnya,” tulis 
Sutopo dalam akun twitter @Sutopo_PN, Rabu 14 November 2018. 

Tautan:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3692840/cek-fakta-air-terjun-sedudo-di-
nganjuk-berubah-jadi-aliran-pasir
https://news.detik.com/berita/d-4301099/air-terjun-sedudo-berubah-
jadi-hitam-ini-dugaan-penyeba bnya?tag_from=wp_nhl_judul_3&_
ga=2.96201116.1049236561.1541925991-1818032767.15384 57607&fbclid=IwAR3Z
bL1wNPFqdtSwk_C0qo3F3E4OpOWRBhVwaQWY3oFHFe_uXDO2JdLv8p w 

17 November 2018  

 
   
3. Air terjun Sedudo berubah jadi aliran pasir Hitam 

 
Hoaks 
 

 
   

Penjelasan : 
Sebuah video yang menampilkan air terjun Sedudo di Nganjuk, Jawa Timur yang berwarna hitam              
viral di media sosial. Dalam video berdurasi satu menit 37 detik itu, terlihat seorang anggota polisi                
berdiri membelakangi air terjun sambil merekam menggunakan telepon genggamnya. Ternyata air           
terjun Sedodo tidak pernah berubah menjadi pasir. Air yang berwarna hitam itu dipicu oleh              
material abu bekas kebakaran hutan saat musim kemarau sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang             
dijelaskan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan           
Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho lewat akun twitternya @Sutopo_PN. 
"Berubahnya warna hitam air terjun Sedudo di Nganjuk Jawa Timur bukan aliran pasir. Tetapi              
material abu bekas kebakaran hutan saat kemarau sebelumnya," tulis Sutopo dalam akun twitter             
@Sutopo_PN, Rabu 14 November 2018. 

   
Link Counter: 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3692840/cek-fakta-air-terjun-sedudo-di-nganjuk-berubah-
jadi-aliran-pasir
https://news.detik.com/berita/d-4301099/air-terjun-sedudo-berubah-jadi-hitam-ini-dugaan-penyeba
bnya?tag_from=wp_nhl_judul_3&_ga=2.96201116.1049236561.1541925991-1818032767.15384
57607&fbclid=IwAR3ZbL1wNPFqdtSwk_C0qo3F3E4OpOWRBhVwaQWY3oFHFe_uXDO2JdLv8p
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39. Kemenag Akui Sahnya Agama Yahudi di Indonesia

Pernyataan perwakilan Kemenag tidak melarang warga Indonesia memeluk 
agama manapun, salah satunya agama Yahudi. Namun pernyataan tersebut telah 
diplesetkan menjadi pemerintah Indonesia menjadikan agama Yahudi sebagai 
agama resmi (sah). 

Tautan:
Turnbackhoax.id: 
https://turnbackhoax.id/2017/01/01/disinformasi-pengakuan-agama-yahudi-di-
indonesia/ 
CNN Indonesia: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160803155847-20-148965/pemerintah-
tidak-melarang-a gama-yahudi-di-indonesia? 

18 November 2018
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1. Kemenag Akui Sahnya Agama Yahudi di Indonesia 
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Penjelasan: 
Pernyataan perwakilan Kemenag tidak melarang warga Indonesia memeluk agama manapun, salah satunya            
agama Yahudi. Namun pernyataan tersebut telah diplesetkan menjadi pemerintah Indonesia menjadikan           
agama Yahudi sebagai agama resmi (sah). 

   
Link Counter: 
Turnbackhoax.id: 
https://turnbackhoax.id/2017/01/01/disinformasi-pengakuan-agama-yahudi-di-indonesia/ 
CNN Indonesia: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160803155847-20-148965/pemerintah-tidak-melarang-a
gama-yahudi-di-indonesia? 
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40. Kartu Nikah Dengan 4 Foto Istri

Belum lama ini masyarakat dibuat heboh dengan beredarnya gambar kartu nikah 
berwarna kuning yang tercantum logo Kementerian Agama dibagian atasnya. 
Didalam kartu tersebut tercantum empat kolom istri dan satu kolom suami lengkap 
dengan kolom nama dan tanggal pernikahan di   masing-masing kolom istri. 
Sebagian netizen menganggap hal tersebut hanya lelucon, namun tidak sedikit yang 
berspekulasi bahwa kartu tersebut adalah kartu legalitas untuk berpoligami. 
Faktanya Kementrian Agama membantah kebenaran kartu tersebut dan menyatakan 
bahwa kartu kuning dengan format yang beredar tersebut bukanlah kartu nikah yang 
dikeluarkan oleh kementrian Agama. Adapun bentuk kartu nikah yang dikeluarkan 
Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, memiliki warna dasar hijau dengan 
campuran kuning. Bagian atas kartu bertuliskan kop Kementerian Agama. Di bagian 
tengah terdapat tiga kotak. Dua kotak di bagian atas untuk foto pasangan pengantin, 
sementara kotak bagian bawah akan diisi kode batang atau barcode yang jika 
dipindai akan muncul data-data lengkap tentang peristiwa nikah pemiliknya. Data 
tersebut tersinkronisasi dengan data pada Sistem Informasi Manajemen Nikah 
(Simkah). 

Tautan:
https://www.liputan6.com/news/read/3694944/kemenag-gambar-kartu-nikah-dengan-
4-foto-istri-itu-hoak s 
https://m.detik.com/news/berita/d-4306713/viral-kartu-nikah-dengan-4-foto-istri-
kemenag-pastikan-hoax https://news.okezone.com/read/2018/11/16/337/1978885/
viral-kartu-nikah-dengan-4-kolom-foto-istri-ke menag-hoax 

19 November 2018
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1. Kartu Nikah Dengan 4 Foto Istri 
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Keterangan : 
Belum lama ini masyarakat dibuat heboh dengan beredarnya gambar kartu nikah berwarna kuning yang 
tercantum logo Kementerian Agama dibagian atasnya. Didalam kartu tersebut tercantum empat kolom 
istri dan satu kolom suami lengkap dengan kolom nama dan tanggal pernikahan di masing-masing 
kolom istri. Sebagian netizen menganggap hal tersebut hanya lelucon, namun tidak sedikit yang 
berspekulasi bahwa kartu tersebut adalah kartu legalitas untuk berpoligami. 

   
Faktanya Kementrian Agama membantah kebenaran kartu tersebut dan menyatakan bahwa kartu 
kuning dengan format yang beredar tersebut bukanlah kartu nikah yang dikeluarkan oleh kementrian 
Agama. Adapun bentuk kartu nikah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, 
memiliki warna dasar hijau dengan campuran kuning. Bagian atas kartu bertuliskan kop Kementerian 
Agama. Di bagian tengah terdapat tiga kotak. Dua kotak di bagian atas untuk foto pasangan pengantin, 
sementara kotak bagian bawah akan diisi kode batang atau barcode yang jika dipindai akan muncul 
data-data lengkap tentang peristiwa nikah pemiliknya. Data tersebut tersinkronisasi dengan data pada 
Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).    
Link counter : 
https://www.liputan6.com/news/read/3694944/kemenag-gambar-kartu-nikah-dengan-4-foto-istri-itu-hoak
s 
https://m.detik.com/news/berita/d-4306713/viral-kartu-nikah-dengan-4-foto-istri-kemenag-pastikan-hoax 
https://news.okezone.com/read/2018/11/16/337/1978885/viral-kartu-nikah-dengan-4-kolom-foto-istri-ke
menag-hoax 
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41. Foto Anggota Polri Siap Dukung Salah Satu Pasangan 
Capres-Cawapre Hoaks

Keterangan : 
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. 
 

Tautan:
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/11/18/geger-postingan-hoaks-polri-dukung-
prabowo-sandiaga-uno-di-pilpres-2019-ini-faktanya 

19 November 2018

 

 
 

   

 
2. Foto Anggota Polri Siap Dukung Salah Satu Pasangan Capres-Cawapre
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Keterangan : 
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-prabowo-sandiaga-
uno-di-pilpres-2019-ini-faktanya 
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42. Informasi Lemon Efektif Membunuh Sel Kanker

Beredar informasi kesehatan yang dibagikan melalui Broadcast WhatsApp dan 
postingan Facebook yang menyebutkan buah lemon dapat menyembuhkan penyakit 
kanker. 
Menurut situs Hoaxes.id, lemon (dengan kulitnya) memang terbukti memiliki manfaat 
untuk kesehatan dan ada beberapa studi terbatas mengatakan lemon memiliki sifat 
anti kanker. Namun situs Livestrong.com juga mengatakan, untuk mendapatkan 
manfaat yang signifikan Anda harus mengonsumsi kulit lemon dengan jumlah yang 
lebih banyak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa lemon dan buah jeruk 
lain mengandung zat alami yang diduga memiliki sifat melawan kanker. Sayangnya, 
penelitian itu belum diuji pada manusia sehingga klaim bahwa lemon sangat efektif 
membunuh sel kanker itu hoaks. 
Hoaks atau informasi tentang kesehatan yang tidak benar tersebut sangat 
merugikan bagi masyarakat. dr. Gregorius Prajogi Sp.Onk.Rad dari Komite Nasional 
Penggulangan Kanker (KNPK) mengatakan Ketidakbenaran informasi mengenai 
kesehatan atau penyakit tertentu dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan 
medis bagi pasien yang seharusnya segera mendapat penanganan seperti pasien 
kanker. 

Tautan:
https://womantalk.com/health-fitness/articles/hoaks-yang-terus-beredar-
lemon-efektif-membunuh-sel-ka nker-AWeoO?fbclid=IwAR0sb1X4O
3B4ngIvDa-xjt0x2JnVE8HIWg_YtmndvyuOJ0b-f2rfTTDReqY http://
mediaindonesia.com/read/detail/153763-hoax-kanker-masuk-20-
terbanyak-yang-dibagikan-di-me dsos?fbclid=IwAR2Gp7BcRPpQJA_
Xutiex7eWINxJYBfHRYsXCLzbcy57WhCYen9MnyBojMU 
https://lifestyle.okezone.com/read/2018/02/06/481/1855656/informasi-hoax-tentang-
kanker-yang-sering-beredar-di-masyarakat?fbclid=IwAR0hglbsnvF8LCpJIE0Zu_0Bg
P2kVbpZahapPH-A_0CzsU_q9TWEMf ROZlA 

20 November 2018
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1. Informasi Lemon Efektif Membunuh Sel Kanker 
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Keterangan : 
Beredar informasi kesehatan yang dibagikan melalui Broadcast WhatsApp dan postingan Facebook 
yang menyebutkan buah lemon dapat menyembuhkan penyakit kanker. 
Menurut situs Hoaxes.id, lemon (dengan kulitnya) memang terbukti memiliki manfaat untuk kesehatan 
dan ada beberapa studi terbatas mengatakan lemon memiliki sifat anti kanker. Namun situs 
Livestrong.com juga mengatakan, untuk mendapatkan manfaat yang signifikan Anda harus 
mengonsumsi kulit lemon dengan jumlah yang lebih banyak. Beberapa penelitian mengungkapkan 
bahwa lemon dan buah jeruk lain mengandung zat alami yang diduga memiliki sifat melawan kanker. 
Sayangnya, penelitian itu belum diuji pada manusia sehingga klaim bahwa lemon sangat efektif 
membunuh sel kanker itu hoaks. 
Hoaks atau informasi tentang kesehatan yang tidak benar tersebut sangat merugikan bagi masyarakat. 
dr. Gregorius Prajogi Sp.Onk.Rad dari Komite Nasional Penggulangan Kanker (KNPK) mengatakan 
Ketidakbenaran informasi mengenai kesehatan atau penyakit tertentu dapat berdampak pada 
tertundanya pelaksanaan medis bagi pasien yang seharusnya segera mendapat penanganan seperti 
pasien kanker. 

   
Link counter : 
https://womantalk.com/health-fitness/articles/hoaks-yang-terus-beredar-lemon-efektif-membunuh-sel-ka
nker-AWeoO?fbclid=IwAR0sb1X4O3B4ngIvDa-xjt0x2JnVE8HIWg_YtmndvyuOJ0b-f2rfTTDReqY 
http://mediaindonesia.com/read/detail/153763-hoax-kanker-masuk-20-terbanyak-yang-dibagikan-di-me
dsos?fbclid=IwAR2Gp7BcRPpQJA_Xutiex7eWINxJYBfHRYsXCLzbcy57WhCYen9MnyBojMU 
https://lifestyle.okezone.com/read/2018/02/06/481/1855656/informasi-hoax-tentang-kanker-yang-sering-
beredar-di-masyarakat?fbclid=IwAR0hglbsnvF8LCpJIE0Zu_0BgP2kVbpZahapPH-A_0CzsU_q9TWEMf
ROZlA 
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43. Simbol Yahudi dalam gambar himbauan Menjaga Toleransi 
Dalam Keberagaman dari POLRI

Beredar sebuah gambar dengan judul menjaga toleransi keberagaman yang 
mencantumkan link akun resmi Divisi Humas Polri yang mengesankan bahwa 
gambar tersebut dikeluarkan secara resmi oleh Polri melalui Divisi Humas. Dalam 
gambar tersebut terdapat ilustrasi beberapa orang dengan simbol agama yang 
berbeda-beda saling bergandengan. Yang salah satu nya dianggap menyerupai 
simbol Yahudi. Hal ini menimbulkan spekulasi di masyarakat mengingat agama 
yahudi bukan termasuk agama yang disahkan di Indonesia. 

Tautan:
https://www.facebook.com/pg/DivHumasPolri/photos/?ref=page_internal 
https://www.instagram.com/divisihumaspolri/?hl=en 
https://twitter.com/DivHumas_Polri?lang=en 

20 November 2018
 

 
   
2. Simbol Yahudi dalam gambar himbauan Menjaga Toleransi Dalam 
Keberagaman dari POLRI 
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Keterangan : 
Beredar sebuah gambar dengan judul menjaga toleransi keberagaman yang mencantumkan link akun 
resmi Divisi Humas Polri yang mengesankan bahwa gambar tersebut dikeluarkan secara resmi oleh Polri 
melalui Divisi Humas. Dalam gambar tersebut terdapat ilustrasi beberapa orang dengan simbol agama 
yang berbeda-beda saling bergandengan. Yang salah satu nya dianggap menyerupai simbol Yahudi. Hal 
ini menimbulkan spekulasi di masyarakat mengingat agama yahudi bukan termasuk agama yang 
disahkan di Indonesia. 

   
Link counter : 
https://www.facebook.com/pg/DivHumasPolri/photos/?ref=page_internal 
https://www.instagram.com/divisihumaspolri/?hl=en 
https://twitter.com/DivHumas_Polri?lang=en 
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44. Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN 
untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin

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). 

Tautan:
http://www.beritasatu.com/%E2%80%A6/523018-hoax-kabar-bin-suap-
orma%E2%80%A6 
http://indonesiasatu.co/detail/dituduh-dukung-jokowi--okp-cipayung-plus--fitnah-dan-
hoax

21 November 2018
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1. Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk 
Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin 
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Keterangan : 
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-hoax-kabar-bin-suap-orma%E2%80%A6 
http://indonesiasatu.co/detail/dituduh-dukung-jokowi--okp-cipayung-plus--fitnah-dan-hoax 
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45. Abdullah Fitri (Dufi) Dibunuh karena meliput mobil ESEMKA 

Gempar telah ditemukanya jenazah atas nama Abdullah Aitri Setiawan (Dufi) sebagai 
korban pembunuhan di Bogor, Jawa Barat. Beredar informasi melalui media sosial 
yang menyebutkan bahwa almarhum merupakan karyawan di TV Muhammadiyah 
dan pernah bertugas meliput tentang mobil ESEMKA. Informasi tersebut membentuk 
sebuah narasi yang disinformatif karena banyak netizen yang menghubung-
hubungkan kasus kematian Dufi dengan kegiatan peliputan mobil ESEMKA yang 
pernah dia lakukan. Pesan seperti ini berpotensi menebarkan spekulasi dan FUD 
(Fear, Uncertainty, Doubt), serta memberi kesan bahwa Dufi dibunuh karena 
membuat liputan terkait ESEMKA. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan PKI. 
Faktanya pihak TV Muhammadiyah telah memberikan klarifikasi bahwa Dufi bukan 
bekerja sebagai jurnalis di TV Muhammadiyah melainkan bertugas di bagian 
marketing. Adapun TV Muhammadiyah tidak pernah memberikan tugas peliputan 
kepada Dufi. Hal ini juga diperkuat oleh pihak kepolisian yang telah menangkap 
tersangka pembuhuh Dufi. Dengan demikian kasus ini tidak ada kaitanya dengan 
peliputan mobil ESEMKA.  

Tautan:
https://www.viva.co.id/berita/metro/1095661-tak-ada-tugas-khusus-dari-tv-muham-
madiyah-sebelum-dufi-d ibunuh?fbclid=IwAR1iyw6SC4CN5xJa1gUaxUM0SR8hRUw
tRrCZQ4JiJkOlm83Fc8sGBO5A9MI 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181120175727-12-347922/
direksi-tegaskan-dufi-korban-pemb unuhan-bukan-wartawan-
tvmu?fbclid=IwAR32kKgySZFl7mxZJ-KK25ac5fb_4-RzB2QAM_0R7dmr0Jta8p-
L5dcFKHA 
https://news.detik.com/berita/4309916/ditangkap-pelaku-pembunuhan-dufi-bawa-hp-
korban?fbclid=IwAR0 zV2jsDB1EeBssWQ5a7YuMbUfbmboCGipwd0XxUHm2qcAk-
silopbUcECQ 
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/21/00290711/pelaku-pembunuhan-
dufi-bawa-ponsel-dan-k artu-atm-korban?fbclid=IwAR3pCuu6TTZe3bDYL67kAdtRU
wlo_PgvrDDf47hIiIY_HBLm3Gojn3ZyJ1U

22 November 2018
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Abdullah Fitri (Dufi) Dibunuh karena meliput mobil ESEMKA Hoaks/Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Gempar telah ditemukanya jenazah atas nama Abdullah Aitri Setiawan (Dufi) sebagai korban            

pembunuhan di Bogor, Jawa Barat. Beredar informasi melalui media sosial yang menyebutkan bahwa             
almarhum merupakan karyawan di TV Muhammadiyah dan pernah bertugas meliput tentang mobil            
ESEMKA. Informasi tersebut membentuk sebuah narasi yang disinformatif karena banyak netizen yang            
menghubung-hubungkan kasus kematian Dufi dengan kegiatan peliputan mobil ESEMKA yang pernah           
dia lakukan. Pesan seperti ini berpotensi menebarkan spekulasi dan FUD (Fear, Uncertainty, Doubt),             
serta memberi kesan bahwa Dufi dibunuh karena membuat liputan terkait ESEMKA. Bahkan ada yang              
mengaitkannya dengan PKI. 

Faktanya pihak TV Muhammadiyah telah memberikan klarifikasi bahwa Dufi bukan bekerja           
sebagai jurnalis di TV Muhammadiyah melainkan bertugas di bagian marketing. Adapun TV            
Muhammadiyah tidak pernah memberikan tugas peliputan kepada Dufi. Hal ini juga diperkuat oleh pihak              
kepolisian yang telah menangkap tersangka pembuhuh Dufi. Dengan demikian kasus ini tidak ada             
kaitanya dengan peliputan mobil ESEMKA.  
Linik Counter: 
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46. Jokowi dan Megawati Potong Tumpeng di atas Lambang PKI

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. 

Tautan:
http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/10/343242/hut-pdi-perjuangan-menteri-
susi-dapat-poton gan-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-jokowi-di-rak ernas-pdi-perjuangan 

23 November 2018
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1. Jokowi dan Megawati Potong Tumpeng di atas Lambang PKI 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-poton
gan-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-jokowi-di-rak
ernas-pdi-perjuangan 
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. Makan seafood dan Jeruk bersamaan menyebabkan 
kematian

Mengonsumsi udang dan vitamin C dalam waktu berdekatan dapat menimbulkan 
kematian akibat dari terbentuknya zat kimia arsenic trioxide merupakan berita yang 
tersebar di dunia maya pada bulan Mei tahun 2001 yang memang menjadi banyak 
pertanyaan terutama mengenai kebenaran dari berita tersebut. 

Faktanya: dilansir dari  www.klikdokter.com dokter menjelaskan bahwa Kera-
cunan akibat mengkonsumsi udang dan vitamin C dalam waktu berdekatan tidaklah 
dibenarkan secara medis. Arsenik merupakan bahan kimia yang terdapat secara 
alami dari hasil sampingan berbagai aktivitas manusia. Udang dan vitamin C sendiri 
tidak memiliki proses kimiawi yang jelas. Penelitian mengenai kasus ini pun belum 
ada yang resmi. Secara kimiawi, tidak mungkin udang dan vitamin C memiliki reaksi 
demikian.  

Tautan:
https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2707066/udang-amp-vitamin-c 
https://www.merdeka.com/sehat/makan-udang-dan-vitamin-c-bisa-mematikan-
benarkah-keracunan-makanan.html 
https://sains.kompas.com/read/2018/04/03/190500923/hoaks-minum-jeruk-habis-
makan-udang-bikin -keracunan-arsenik

23 November 2018

47.

 

2. Makan seafood dan  Jeruk bersamaan menyebabkan kematian Hoaks  

 

Penjelasan : Mengonsumsi udang dan vitamin C dalam waktu berdekatan dapat menimbulkan 
kematian akibat dari terbentuknya zat kimia arsenic trioxide merupakan berita yang tersebar di dunia 
maya pada bulan Mei tahun 2001 yang memang menjadi banyak pertanyaan terutama mengenai 
kebenaran dari berita tersebut. 
 
Faktanya, dilansir dari  www.klikdokter.com dokter menjelaskan bahwa Keracunan akibat 
mengkonsumsi udang dan vitamin C dalam waktu berdekatan tidaklah dibenarkan secara medis. 
Arsenik merupakan bahan kimia yang terdapat secara alami dari hasil sampingan berbagai aktivitas 
manusia. Udang dan vitamin C sendiri tidak memiliki proses kimiawi yang jelas. Penelitian mengenai 
kasus ini pun belum ada yang resmi. Secara kimiawi, tidak mungkin udang dan vitamin C memiliki 
reaksi demikian.  

Link Counter  
https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2707066/udang-amp-vitamin-c 
https://www.merdeka.com/sehat/makan-udang-dan-vitamin-c-bisa-mematikan-benarkah-keracunan-
makanan.html 
https://sains.kompas.com/read/2018/04/03/190500923/hoaks-minum-jeruk-habis-makan-udang-bikin
-keracunan-arsenik 
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48.  Siswi SMP3 Puyung jatuh Saat Melakukan Jumping Motor, 
Meninggal Dunia

 Tersebar kabar melalui media sosial seorang perempuan remaja yang terjatuh 
saat melakukan aksi jumping motor, yang tampak dilakukan di halaman sekolah, 
meninggal dunia dengan patah tulang leher. Kabar tersebut didapat dari akun 
Instagram @rezaknoris yang memberikan komentar dengan mengatakan perempuan 
yang dibonceng dalam aksi jumping tersebut meninggal di tempat dengan kondisi 
patah leher. Komentar yang diberikan 
@rezaknoris terdapat pada postingan akun Instagram @agoes_bandz yang 
membagikan video jatuhnya aksi jumping kedua perempuan itu.  
Faktanya pihak sekolah SMP 3 Puyung melalui salah satu guru mengatakan murid 
putri yang ada dalam video tersebut masih dalam kondisi sehat. Tidak meninggal 
dunia seperti kabar yang beredar di media sosial. 

Tautan:
http://lampung.tribunnews.com/2018/11/22/viral-video-2-siswi-smp-naik-motor-
terjungkal-seperti-sed ang-aksi-freestyle-benarkah-korban-tewas?fbclid=IwAR0ukp9y
RKuvKWx83IPjYhWdEihNNaoDFV1_ OB9GJFrBqA9JvdypdhCcPqM  
http://viral.solopos.com/read/20181120/486/953923/begini-kondisi-gadis-korban-
standing-di-trenggal ek-yang-terjungkal?fbclid=IwAR1Rv5Yw5_1ZrZhIHcb_8RvqL8p
z3hcdIwTG7VNMs7GXZx5cYArbo2k GGrc  

23 November 2018

 

3. Siswi SMP3 Puyung jatuh Saat Melakukan Jumping Motor, Meninggal Dunia Hoaks  

 

Penjelasan: Tersebar kabar melalui media sosial seorang perempuan remaja yang terjatuh saat 
melakukan aksi jumping motor, yang tampak dilakukan di halaman sekolah, meninggal dunia 
dengan patah tulang leher. Kabar tersebut didapat dari akun Instagram @rezaknoris yang 
memberikan komentar dengan mengatakan perempuan yang dibonceng dalam aksi jumping 
tersebut meninggal di tempat dengan kondisi patah leher. Komentar yang diberikan 
@rezaknoris terdapat pada postingan akun Instagram @agoes_bandz yang membagikan video 
jatuhnya aksi jumping kedua perempuan itu.  
 
Faktanya pihak sekolah SMP 3 Puyung melalui salah satu guru mengatakan murid putri yang 
ada dalam video tersebut masih dalam kondisi sehat. Tidak meninggal dunia seperti kabar yang 
beredar di media sosial. 

Link Counter  
http://lampung.tribunnews.com/2018/11/22/viral-video-2-siswi-smp-naik-motor-terjungkal-seperti-sed
ang-aksi-freestyle-benarkah-korban-tewas?fbclid=IwAR0ukp9yRKuvKWx83IPjYhWdEihNNaoDFV1_
OB9GJFrBqA9JvdypdhCcPqM  
http://viral.solopos.com/read/20181120/486/953923/begini-kondisi-gadis-korban-standing-di-trenggal
ek-yang-terjungkal?fbclid=IwAR1Rv5Yw5_1ZrZhIHcb_8RvqL8pz3hcdIwTG7VNMs7GXZx5cYArbo2k
GGrc  
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49. Petugas Operator Menipu Pengguna Jalan Tol

Pesan berantai tentang penipuan petugas operator jalan tol di media pesan 
Whatsapp merupakan informasi yang salah. AVP Corporate Communications 
PT Jasa Marga Dwimawan Heru menegaskan, pesan berantai yang tersebar di 
platform Whatsapp tentang petugas atau operator jalan tol menipu pengguna jalan 
tidak benar. “Pesan ini telah beredar di sekitar awal September 2018 dan sangat 
disayangkan saat ini kembali viral di platform yang sama,” kata Heru. 

Faktanya : Heru mengatakan, operator yang bertugas di Gerbang Tol Otoma-
tis (GTO) Multi Golongan hanya melakukan kesalahan yang tidak disengaja dalam 
penentuan golongan kendaraan yang prosesnya masih berlangsung manual. Kes-
alahan itu berupa tertekannya tombol golongan 2 di saat yang seharusnya ditekan 
adalah golongan 1. “Murni faktor human error,” tegasnya. 

Tautan:
https://www.facebook.com/official.jasamarga/photos
/a.251237258742384/442198596312915/ ?type=3&theater  
https://tirto.id/jasa-marga-klarifikasi-dugaan-petugas-tipu-pengguna-jalan-tol-dal7 
http://jakarta.tribunnews.com/2018/11/22/jasa-marga-tanggapi-informasi-transaksi-di-
gerbang-tol-yang-tersebar-di-whatsapp  

24 November 2018
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1. Petugas Operator Menipu Pengguna Jalan Tol  Hoaks  

 

Penjelasan : Pesan berantai tentang penipuan petugas operator jalan tol di media pesan 
Whatsapp merupakan informasi yang salah. AVP Corporate Communications PT Jasa Marga 
Dwimawan Heru menegaskan, pesan berantai yang tersebar di platform Whatsapp tentang 
petugas atau operator jalan tol menipu pengguna jalan tidak benar. “Pesan ini telah beredar di 
sekitar awal September 2018 dan sangat disayangkan saat ini kembali viral di platform yang 
sama,” kata Heru. 
 
Faktanya : Heru mengatakan, operator yang bertugas di Gerbang Tol Otomatis (GTO) Multi 
Golongan hanya melakukan kesalahan yang tidak disengaja dalam penentuan golongan 
kendaraan yang prosesnya masih berlangsung manual. Kesalahan itu berupa tertekannya 
tombol golongan 2 di saat yang seharusnya ditekan adalah golongan 1. “Murni faktor human 
error,” tegasnya. 

Link Counter : 
https://www.facebook.com/official.jasamarga/photos/a.251237258742384/442198596312915/
?type=3&theater  
 
https://tirto.id/jasa-marga-klarifikasi-dugaan-petugas-tipu-pengguna-jalan-tol-dal7  
 
http://jakarta.tribunnews.com/2018/11/22/jasa-marga-tanggapi-informasi-transaksi-di-gerbang-
tol-yang-tersebar-di-whatsapp  
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50. PT Anglasa Pura 2 Sedang Melakukan Perekrutan Karyawan

Beredar informasi di surat elektronik atau email terkait dengan dibukanya lowongan 
kerja di PT Angkasa Pura 2.  
Faktanya : Seorang yang menerima email tersebut menanyakan kebenaran email 
tersebut kepada akun twitter resmi @angkasa_pura_2 dan langsung mendapat 
respon dari 
@contactap2 (akun resmi twetter angkasa pura 2) dan meminta untuk mengabaikan 
email tersebut mengingat Angkasa Pura 2 belum melakukan rekrutmen karyawan 
kembali serta tidak bekerja sama dengan Biro Jasa / Agen Perjalanan manapun 
sehubungan dengan proses rekrutmen dan seleksi.  
 

Tautan:
http://angkasapura2.co.id/id/informasi/karir 
https://twitter.com/contactap2/status/1065842259340361730

24 November 2018

 
 
 
 

      2. PT Anglasa Pura 2 Sedang Melakukan Perekrutan Karyawan  Hoaks  
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51. Viral Supporter Klub Jerman Borussia Dortmund Lantunkan 
Shalawat Nabi 

Baru-baru ini beredar video yang menampilkan suporter sepakbola yang 
menggunakan atribut kuning hitam tengah bershalawat Nabi Muhammad SAW 
yang membuat gemuruh satu stadion. Dalam video dan gambar yang viral tersebut, 
suporter sepakbola tersebut tidak hanya melakukan shalawat nabi namun juga 
terlihat melakukan koreografi membentuk tulisan ‘Ya Rasulullah’. Banyak yang 
berspekulasi jika suporter tersebut adalah suporter klub elit asal Jerman Borussia 
Dortmund. Pasalnya klub tersebut memang sangat identik dengan warna kuning dan 
hitam. Namun, setelah ditelusuri ternyata informasi tersebut adalah hoax. 
Ribuan supoter tersebut ternyata adalah pendukung klub Al Ittihad FC yang 
bermarkas di Jeddah Arab Saudi. Sama seperti Dortmund, klub Al Ittihad FC juga 
identik dengan warna kuning. 
 

Tautan:
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171217141919-147-262960/kabar-viral-
suporter-dortmu nd-berselawat-hanya-hoax 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=LCN-I8EXRL4 

25 November 2018
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Viral Supporter Klub Jerman Borussia Dortmund Lantunkan Shalawat Nabi Hoaks 

Keterangan : 
Baru-baru ini beredar video yang menampilkan suporter sepakbola yang menggunakan atribut 
kuning hitam tengah bershalawat Nabi Muhammad SAW yang membuat gemuruh satu stadion. 
Dalam video dan gambar yang viral tersebut, suporter sepakbola tersebut tidak hanya melakukan 
shalawat nabi namun juga terlihat melakukan koreografi membentuk tulisan ‘Ya Rasulullah’. 
Banyak yang berspekulasi jika suporter tersebut adalah suporter klub elit asal Jerman Borussia 
Dortmund. Pasalnya klub tersebut memang sangat identik dengan warna kuning dan hitam. 
Namun, setelah ditelusuri ternyata informasi tersebut adalah hoax. 
Ribuan supoter tersebut ternyata adalah pendukung klub Al Ittihad FC yang bermarkas di Jeddah 
Arab Saudi. Sama seperti Dortmund, klub Al Ittihad FC juga identik dengan warna kuning. 

Link counter : 
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171217141919-147-262960/kabar-viral-suporter-dortmu
nd-berselawat-hanya-hoax  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=LCN-I8EXRL4  
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52. Kapolri Kembalikan Uang Hasil Korupsi dan Bebas Proses 
Hukum 

Keterangan : 
Beberapa waktu lalu, tersiar kabar dari salah satu akun Facebook terkait kabar 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian yang 
mengembalikan uang hasil korupsi dan tidak perlu diproses secara hukum. 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo 
menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. 
“Tidak semua harus ditindak (hukum), ada yang cukup diperingatkan, diberikan 
literasi digital. Namun apabila sudah dilakukan berulang kali dan sistematis akan 
ditindak sesuai hukum yang berlaku,” kata Dedi, Jumat (23/11/2018). 
Hal ini juga diklarifikasi Divisi Humas Polri melalui akun resmi Twitternya, @
DivHumas_Polri. Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa Tito Karnavian tidak pernah 
mengeluarkan pernyataan seperti yang tertulis dalam pemberitaan tersebut. 
Dedi juga menghimbau kepada masyarakat agar bijak dan santun dalam 
menggunakan media sosial. 

Tautan:
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/23/17083311/hoaks-kapolri-kembalikan-
uang-hasil-koru psi-dan-bebas-proses-hukum 
https://www.policeline.co/2018/11/23/hoaks-kapolri-kembalikan-uang-hasil-korupsi-
dan-bebas-pros es-hukum/ 
https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1064425287348154371?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwca mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E10644252873481543
71&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.polic eline.co%2F2018%2F11%2F23%2Fhoaks-
kapolri-kembalikan-uang-hasil-korupsi-dan-bebas-prose s-hukum%2F

25 November 2018
 
 
 
 

Kapolri Kembalikan Uang Hasil Korupsi dan Bebas Proses Hukum Hoaks 

 

Keterangan : 
Beberapa waktu lalu, tersiar kabar dari salah satu akun Facebook terkait kabar Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian yang mengembalikan uang hasil korupsi dan 
tidak perlu diproses secara hukum. 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan 
bahwa kabar tersebut adalah hoaks. 
“Tidak semua harus ditindak (hukum), ada yang cukup diperingatkan, diberikan literasi digital. 
Namun apabila sudah dilakukan berulang kali dan sistematis akan ditindak sesuai hukum yang 
berlaku,” kata Dedi, Jumat (23/11/2018). 
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53. Tertangkapnya bandar narkoba di jawa 

Beredar tiga buah foto di Facebook dengan tema bandar narkoba yang tertangkap. 
Penyebar foto tersebut memberi narasi bahwa foto tersebut merupakan bandar besar 
narkoba yang berasal dari Thailand dan tertangkap di pulau Jawa. Hasil penelusuran 
terhadap tiga gambar tersebut membuktikan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi 
di Indonesia. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar seorang warga negara 
Laos yang tertangkap saat tengah menyelundupkan 30 kg metamfetamin ke negara 
Kamboja. Tidak ada keterangan sama sekali yang menyebutkan tentang Indonesia 
atau bahkan daerah Jawa. 

Tautan:
http://www.cen.com.kh/archives/31319.html/national/ 
https://www.phnompenhpost.com/national/laotian-arrested-allegedly-attempting-
traffic-drugs-cambo dia  

26 November 2018
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Tertangkapnya bandar narkoba di jawa Hoaks 

 

Keterangan : 
Beredar tiga buah foto di Facebook dengan tema bandar narkoba yang tertangkap. Penyebar foto 
tersebut memberi narasi bahwa foto tersebut merupakan bandar besar narkoba yang berasal dari 
Thailand dan tertangkap di pulau Jawa. Hasil penelusuran terhadap tiga gambar tersebut 
membuktikan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia. Gambar-gambar tersebut 
merupakan gambar seorang warga negara Laos yang tertangkap saat tengah menyelundupkan 30 
kg metamfetamin ke negara Kamboja. Tidak ada keterangan sama sekali yang menyebutkan 
tentang Indonesia atau bahkan daerah Jawa. 

Link Counter : 
http://www.cen.com.kh/archives/31319.html/national/  
 
https://www.phnompenhpost.com/national/laotian-arrested-allegedly-attempting-traffic-drugs-cambo
dia  
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54. Beredar informasi lokasi menginap peserta reuni 212 gratis 

Keterangan : 
Beredar kabar melalui media sosial facebook, ada beberapa tempat yang 
menyediakan kamar tidur dan konsumsi gratis untuk peserta Reuni Alumni 
212 dari luar kota. Namun, Ketua Panitia Reuni Alumni 212, Bernard Abdul 
Jabbar,membantah adanya sejumlah lokasi tempat menginap bagi peserta reuni 212 
tersebut. “Hoaks Itu” kata Bernard kepada Tempo. 

Tautan:
https://nasional.tempo.co/read/1149349/beredar-lokasi-menginap-peserta-reuni-212-
panitia-hoax-itu /full&view=ok  

15 November 2018

 
 
 

Beredar informasi lokasi menginap peserta reuni 212 gratis Hoaks 

 

Keterangan : 
Beredar kabar melalui media sosial facebook, ada beberapa tempat yang menyediakan kamar tidur 
dan konsumsi gratis untuk peserta Reuni Alumni 212 dari luar kota. Namun, Ketua Panitia Reuni 
Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar,membantah adanya sejumlah lokasi tempat menginap bagi 
peserta reuni 212 tersebut. "Hoaks Itu" kata Bernard kepada Tempo. 

Link counter : 
https://nasional.tempo.co/read/1149349/beredar-lokasi-menginap-peserta-reuni-212-panitia-hoax-itu
/full&view=ok  
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55. Jika Menang, Jokowi Akan Ganti KH Ma’ruf Amin dengan 
Ahok

Narasi : 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. 

Tautan:
https://www.liputan6.com/pilpres/read/3696250/isu-akan-diganti-ahok-di-tengah-
jalan-maruf-amin-itu-m enyesatkan-umat?source=search 

27 November 2018
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Narasi : 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-amin-itu-m
enyesatkan-umat?source=search 
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56. Air Mineral Aqua Berbahaya untuk Dikonsumsi

Narasi : Beredar informasi di media sosial yang menuliskan soal kabar bahayanya 
air minum mineral kemasan Aqua milik Danone mengandung Zat Flourida. Termuan 
terkini dari Harvard University bahwa Air Mineral dengan Fluorida juga mengurangi 
IQ anak-anak. 

Kesimpulan : 
Kabar berita yang beredar soal berbahayanya meminum air kemasan Aqua milik Da-
none aman untuk dikonsumsi. Hal itu juga dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan, 
Badan Kesehatan Dunia (WHO), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Aqua juga sudah mendapatkan sertifikasi SNI tentang Air Minum dalam Kemasan. 
Kandungan Flourida dalam Aqua juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kes-
ehatan tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 

Tautan:
https://www.liputan6.com/news/read/2944870/awas-berita-hoax-mengenai-fluoride-
pada-air-minum-ke masan?source=search

27 November 2018  
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Narasi : Beredar informasi di media sosial yang menuliskan soal kabar bahayanya air minum mineral 
kemasan Aqua milik Danone mengandung Zat Flourida. Termuan terkini dari Harvard University 
bahwa Air Mineral dengan Fluorida juga mengurangi IQ anak-anak. 
 
Kesimpulan : Kabar berita yang beredar soal berbahayanya meminum air kemasan Aqua milik Danone 
aman untuk dikonsumsi. Hal itu juga dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan,  Badan 
Kesehatan Dunia (WHO), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Aqua juga sudah 
mendapatkan sertifikasi SNI tentang Air Minum dalam Kemasan. Kandungan Flourida dalam Aqua 
juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 
 

   
Link Counter : 
https://www.liputan6.com/news/read/2944870/awas-berita-hoax-mengenai-fluoride-pada-air-minum-ke
masan?source=search 
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57. Bendungan Ketulampa Jebol

Beredar isu di media sosial yang mengatakan bahwa Bendung Katulampa, Bogor, 
Jawa Barat, jebol dan akan menyebabkan banjir hebat di Jakarta. Beberapa status 
Facebook yang beredar juga menyebutkan perkirakan air sampai Jakarta kurang 
lebih dalam waktu 6 jam. 
Faktanya; hal tersebut ditampik oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB 
Sutopo Purwo Nugroho lewat akun Twitter resminya. Sutopo juga mengklarifikasi 
bahwa Kondisi sungai-sungai di Bogor, Depok dan Jakarta dalam grafik hijau yang 
berarti aman. 

Tautan:
https://twitter.com/Sutopo_PN/status/1067397110851502081?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E tweetembed%7Ctwterm%5E1067397110851502
081&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2F read%2F2018%2F11%2F27%2
F203554%2F4319968%2F10%2Fberedar-kabar-bendung-katulampa -jebol-bnpb-itu-
hoax
https://news.detik.com/berita/4319968/beredar-kabar-bendung-katulampa-jebol-
bnpb-itu-hoax

28 November 2018
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Penjelasan: 
Beredar isu di media sosial yang mengatakan bahwa Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, jebol              
dan akan menyebabkan banjir hebat di Jakarta. Beberapa status Facebook yang beredar juga             
menyebutkan perkirakan air sampai Jakarta kurang lebih dalam waktu 6 jam. 
Faktanya; hal tersebut ditampik oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo              
Nugroho lewat akun Twitter resminya. Sutopo juga mengklarifikasi bahwa Kondisi sungai-sungai di            
Bogor, Depok dan Jakarta dalam grafik hijau yang berarti aman. 
 
 

   
Link Counter:
https://twitter.com/Sutopo_PN/status/1067397110851502081?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E
tweetembed%7Ctwterm%5E1067397110851502081&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2F
read%2F2018%2F11%2F27%2F203554%2F4319968%2F10%2Fberedar-kabar-bendung-katulampa
-jebol-bnpb-itu-hoax  
https://news.detik.com/berita/4319968/beredar-kabar-bendung-katulampa-jebol-bnpb-itu-hoax   
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58. Kode E pada Produk Makanan Terindikasi Mengandung Babi

Masih ingatkah kita pada tahun 2005 sempat viral sebuah informasi tentang adanya 
kandungan daging babi dalam produk-produk yang beredar dipasaran baik makanan, 
minuman, ice cream bahkan obat yang terindikasi melalui kode E yang terdapat pada 
ingredient atau komposisinya. Informasi itu diunggah lagi dalam berbagai bentuk 
seperti narasi bahkan tabel. Meski telah banyak yang memberi klarifikasi namun 
informasi ini masih kerap dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk mengklaim satu 
produk mengandung babi. 

Faktanya:
informasi tersebut tidaklah benar. Dalam situs  halalmui.org menjelaskan bahwa kode 
E adalah kode yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (European Union) untuk bahan 
tambahan atau aditif makanan. Termasuk di dalamnya adalah pewarna, pengental, 
penstabil dan sebagainya. Kode E-numbers sama sekali tidak identik dengan status 
halal atau haram.

Tautan:
https://food.detik.com/info-halal/d-3137648/kode-e-dalam-produk-pangan-belum-
tentu-mengandung-bahan-non-halal 
https://www.halalcorner.id/en/hoax-kode-e/ 
https://turnbackhoax.id/2016/02/04/hoax-kod-babi-pada-makanan/  

28 November 2018
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Penjelasan: 
Masih ingatkah kita pada tahun 2005 sempat viral sebuah informasi tentang adanya kandungan             
daging babi dalam produk-produk yang beredar dipasaran baik makanan, minuman, ice cream            
bahkan obat yang terindikasi melalui kode E yang terdapat pada ingredient atau komposisinya.             
Informasi itu diunggah lagi dalam berbagai bentuk seperti narasi bahkan tabel. Meski telah banyak              
yang memberi klarifikasi namun informasi ini masih kerap dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk             
mengklaim satu produk mengandung babi. 
Faktanya informasi tersebut tidaklah benar. Dalam situs halalmui.org menjelaskan bahwa kode E            
adalah kode yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (European Union) untuk bahan tambahan atau aditif              
makanan. Termasuk di dalamnya adalah pewarna, pengental, penstabil dan sebagainya. Kode           
E-numbers sama sekali tidak identik dengan status halal atau haram. 
 
 

   
Link Coutner: 
https://food.detik.com/info-halal/d-3137648/kode-e-dalam-produk-pangan-belum-tentu-mengandung-
bahan-non-halal   
https://www.halalcorner.id/en/hoax-kode-e/ 
https://turnbackhoax.id/2016/02/04/hoax-kod-babi-pada-makanan/   
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59.  Atas Keinginan Jokowi, China Segera Kirim 3 juta Warganya 
ke Indonesia

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  turnbackhoax.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. 

Tautan:
https://turnbackhoax.id/2018/11/27/salah-atas-keinginan-jokowi-china-segera-kirim-3-
juta-warganya-ke-indonesia/ 
https://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-presiden-xi-jinping-jokowi-minta-
wisman-tiongkok-ke-ba li-10-bali-baru.html

28 November 2018  
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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 turnbackhoax.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://turnbackhoax.id/2018/11/27/salah-atas-keinginan-jokowi-china-segera-kirim-3-juta-warganya-
ke-indonesia/ 
https://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-presiden-xi-jinping-jokowi-minta-wisman-tiongkok-ke-ba
li-10-bali-baru.html 
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60. Logo FILA sengaja menyerupai lafadz ALLAH

Belakangan marak diperbincangkan di kalangan netizen media sosial tentang logo 
sebuah brand barang bernama FILA yang dianggap menyerupai lafadz ALLAH 
apabila dilihat dari sisi bagian dalam/dibalik. Hal ini bermula dari unggahan salah 
seorang netizen yang merasa bahwa tulisan FILLA dengan L double pada kaos 
kakinya terbaca seperti lafadz ALLAH saat dia membalik kaos kaki tersebut. Hal 
ini kemudian menjadi spekulasi yang viral bahkan sampai-sampai ada ajakan 
memboikot brand FILA dan himbauan untuk tidak memperjual belikan brand tersebut 
karena dianggap ada unsur kesengajaan untuk menghina agama Islam. Hal ini tentu 
meresahkan banyak pihak terutama para penjual berbagai produk bertuliskan FILA. 

Faktanya:
FILA adalah salah satu perusahaan manufaktur perlengkapan olahraga terbesar di 
dunia. Didirikan pada tahun 1911 di Italia, kini Fila telah dimiliki dan dioperasikan 
oleh Korea Selatan, sejak pengambilalihan pada tahun 2007. Adapun tulisan yang 
benar dari brand tersebut adalah FILA dengan satu L bukan double L. FILA sendiri 
diambil dari nama pendirinya yaitu Giansivero Fila dan saudaranya. Sementara itu 
tema keseluruhan logo pun menggabungkan huruf seperti ular yang mencerminkan 
keseimbangan dengan sedikit sentuhan halus tema futuristik(kutip Viva). Hal ini 
sekaligus membantah bahwa logo FILA sengaja dibuat menyerupai lafadz ALLAH 
untuk melecehkan agama Islam sebagaimana yang disangkakan oleh para netizen. 

Tautan:
https://id.wikipedia.org/wiki/Fila 
https://www.viva.co.id/arsip/861314-arti-garis-merah-di-logo-fila 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rupa_huruf_tanpa_kait?fbclid=IwAR27_nk05KKj-
eLytlQtltzNA8no8_X xWZBUiSrSLW1FV3uDoS1aeQeddPc 

29 November 2018  
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Penjelasan: 
Belakangan marak diperbincangkan di kalangan netizen media sosial tentang logo sebuah brand            
barang bernama FILA yang dianggap menyerupai lafadz ALLAH apabila dilihat dari sisi bagian             
dalam/dibalik. Hal ini bermula dari unggahan salah seorang netizen yang merasa bahwa tulisan             
FILLA dengan L double pada kaos kakinya terbaca seperti lafadz ALLAH saat dia membalik kaos               
kaki tersebut. Hal ini kemudian menjadi spekulasi yang viral bahkan sampai-sampai ada ajakan             
memboikot brand FILA dan himbauan untuk tidak memperjual belikan brand tersebut karena            
dianggap ada unsur kesengajaan untuk menghina agama Islam. Hal ini tentu meresahkan banyak             
pihak terutama para penjual berbagai produk bertuliskan FILA. 
Faktanya FILA adalah salah satu perusahaan manufaktur perlengkapan olahraga terbesar di dunia.            
Didirikan pada tahun 1911 di Italia, kini Fila telah dimiliki dan dioperasikan oleh Korea Selatan, sejak                
pengambilalihan pada tahun 2007. Adapun tulisan yang benar dari brand tersebut adalah FILA             
dengan satu L bukan double L. FILA sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Giansivero Fila dan                
saudaranya. Sementara itu tema keseluruhan logo pun menggabungkan huruf seperti ular yang            
mencerminkan keseimbangan dengan sedikit sentuhan halus tema futuristik(kutip Viva). Hal ini           
sekaligus membantah bahwa logo FILA sengaja dibuat menyerupai lafadz ALLAH untuk melecehkan            
agama Islam sebagaimana yang disangkakan oleh para netizen. 
 
 

Link Counter: 
https://id.wikipedia.org/wiki/Fila 
https://www.viva.co.id/arsip/861314-arti-garis-merah-di-logo-fila 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rupa_huruf_tanpa_kait?fbclid=IwAR27_nk05KKj-eLytlQtltzNA8no8_X
xWZBUiSrSLW1FV3uDoS1aeQeddPc 
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61. Akun Instagram atas nama Tito Karnavian

Sudah tidak mengherankan apabila terdapat banyak akun media sosial palsu/bodong 
yang mengatasnamakan tokoh atau publik figur tertentu. Termasuk diantaranya 
adalah beberapa akun media sosial berupa Instagram yang mengatasnamakan 
Jenderal Tito Karnavian. Hal tersebut tentu dianggap meresahkan oleh POLRI 
mengingat Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D., tidak memiliki 
akun resmi di media sosial. Menjamurnya akun-akun palsu mengatasnamakan 
Jenderal Tito Karnavian tersebut membuat Divisi Humas Polri merasa perlu 
memberikan klarifikasi sebab dikhawatirkan akun-akun itu dipergunakan untuk hal-
hal yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan fitnah. 

Tautan:
https://www.facebook.com/pg/DivHumasPolri/posts/ 
https://tirto.id/bareskim-polri-segera-cari-pembuat-akun-palsu-tito-karnavian-c9pS

13 November 2018
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Penjelasan: 
Sudah tidak mengherankan apabila terdapat banyak akun media sosial palsu/bodong yang           
mengatasnamakan tokoh atau publik figur tertentu. Termasuk diantaranya adalah beberapa akun           
media sosial berupa Instagram yang mengatasnamakan Jenderal Tito Karnavian. Hal tersebut tentu            
dianggap meresahkan oleh POLRI mengingat Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.             
D., tidak memiliki akun resmi di media sosial. Menjamurnya akun-akun palsu mengatasnamakan            
Jenderal Tito Karnavian tersebut membuat Divisi Humas Polri merasa perlu memberikan klarifikasi            
sebab dikhawatirkan akun-akun itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan            
menimbulkan fitnah. 
 
 

Link Counter: 
https://www.facebook.com/pg/DivHumasPolri/posts/ 
https://tirto.id/bareskim-polri-segera-cari-pembuat-akun-palsu-tito-karnavian-c9pS 
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62. BIN Keluarkan Surat Edaran Siaga I Antisipasi Reuni 212

Beredar surat edaran dengan logo Badan Intelijen Negara (BIN) di bagian atas 
tentang himbauan agar pegawai BIN melaksanakan Siaga I dalam rangka 
mengantisipasi situasi dan kondisi yang mengganggu stabilitas keamanan nasional 
terkait dengan kegiatan reuni 212. Surat bernomor SE- 116/xi/2018 tersebut dibubuhi 
stempel dan ditandatangani oleh Sekretaris utama Kepala Badan Intelijen Negara 
tertanggal 29 November 2018. 

Faktanya:saat dimintai konfirmasi oleh wartawan  detik.com pada kamis 29 
November 2018 Juru bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, mengatakan surat 
edaran itu tidak benar. 

Tautan:
https://news.detik.com/berita/d-4323319/beredar-surat-siaga-1-di-reuni-212-jubir-
bin-bilang-hoax?fbclid=I wAR0fLI29I3JPA_oeeYtIKaKJ0D-VWWQSztVWfRJ-
NVdv0CbfqFidFsFkRlU 

30 November 2018
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Penjelasan: 
Beredar surat edaran dengan logo Badan Intelijen Negara (BIN) di bagian atas tentang himbauan agar               
pegawai BIN melaksanakan Siaga I dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi yang mengganggu             
stabilitas keamanan nasional terkait dengan kegiatan reuni 212. Surat bernomor SE- 116/xi/2018 tersebut             
dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Sekretaris utama Kepala Badan Intelijen Negara tertanggal 29             
November 2018. 
Faktanya saat dimintai konfirmasi oleh wartawan detik.com pada kamis 29 November 2018 Juru bicara              
Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, mengatakan surat edaran itu tidak benar. 
 

   
Link Counter: 
https://news.detik.com/berita/d-4323319/beredar-surat-siaga-1-di-reuni-212-jubir-bin-bilang-hoax?fbclid=I
wAR0fLI29I3JPA_oeeYtIKaKJ0D-VWWQSztVWfRJ-NVdv0CbfqFidFsFkRlU   
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64. FPI Solo jalan kaki menuju jakarta untuk reuni 212

Menjelang reuni 212 yang akan dilaksanakan di Monas pada tanggal 02 November 
2018 mendatang, beredar sebuah cuplikan video di Youtube dengan judul  FPI Solo 
jalan kaki menuju jakarta untuk reuni 212 . Video berdurasi 1 menit 10 detik itu mem-
perlihatkan sekelompok orang berjalan kaki dengan membawa bendera bertuliskan 
kalimat tauhid. Dalam keteranganya disebutkan bahwa karena tidak diijinkan untuk 
naik bis dan banyak pencekalan oleh pihak aparat kepolisian FPI Solo nekat jalan 
kaki menuju Aksi Reuni 212 di Monas. Video tersebut dipublish oleh akun channel 
M.D Chanel pada tanggal 27 november 2018. 

Faktanya:
video maupun foto yang memperlihatkan warga Solo berjalan kaki tersebut bukanlah 
untuk menghadiri 212 di Monas melainkan rekaman yang diambil saat Parade Tauhid 
yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 25 November 2018. Parade Tauhid tersebut 
dipusatkan di kawasan Gladag, Solo. Warga berjalan kaki menuju ke lokasi sambil 
membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid. Adapun video tersebut sudah pernah 
diunggah di Youtube pada tanggal 26 November 2018 dengan link url sebagai beri-
kut: https://www.youtube.com/watch?v=b4xK-GkOyeA 

Tautan:
https://www.youtube.com/watch?v=b4xK-GkOyeA 
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2018/11/29/peserta-reuni-212-solo-jalan-
kaki-ke-jakarta-h oax/?fbclid=IwAR3lnPt4yg529bukJtl3KoFcQQsXg4FiOevXK58Hm
Ww2eSACFR10RavQBFo https://turnbackhoax.id/2018/11/29/salah-video-peserta-
reuni-212-solo-jalan-kaki-ke-jakarta/ 

30 November 2018
 

   
2. FPI Solo jalan kaki menuju jakarta untuk reuni 212 
 

Hoaks 
 Hoaks 

 
   

Penjelasan: 
Menjelang reuni 212 yang akan dilaksanakan di Monas pada tanggal 02 November 2018             
mendatang, beredar sebuah cuplikan video di Youtube dengan judul FPI Solo jalan kaki menuju              
jakarta untuk reuni 212. Video berdurasi 1 menit 10 detik itu memperlihatkan sekelompok orang              
berjalan kaki dengan membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid. Dalam keteranganya          
disebutkan bahwa karena tidak diijinkan untuk naik bis dan banyak pencekalan oleh pihak aparat              
kepolisian FPI Solo nekat jalan kaki menuju Aksi Reuni 212 di Monas. Video tersebut dipublish oleh                
akun channel M.D Chanel pada tanggal 27 november 2018. 
Faktanya, video maupun foto yang memperlihatkan warga Solo berjalan kaki tersebut bukanlah            
untuk menghadiri 212 di Monas melainkan rekaman yang diambil saat Parade Tauhid yang             
dilaksanakan di Solo pada tanggal 25 November 2018. Parade Tauhid tersebut dipusatkan di             
kawasan Gladag, Solo. Warga berjalan kaki menuju ke lokasi sambil membawa bendera            
bertuliskan kalimat tauhid. Adapun video tersebut sudah pernah diunggah di Youtube pada tanggal             
26 November 2018 dengan link url sebagai       
berikut:https://www.youtube.com/watch?v=b4xK-GkOyeA 
 

   
Link Counter: 
https://www.youtube.com/watch?v=b4xK-GkOyeA   
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2018/11/29/peserta-reuni-212-solo-jalan-kaki-ke-jakarta-h
oax/?fbclid=IwAR3lnPt4yg529bukJtl3KoFcQQsXg4FiOevXK58HmWw2eSACFR10RavQBFo 
https://turnbackhoax.id/2018/11/29/salah-video-peserta-reuni-212-solo-jalan-kaki-ke-jakarta/  
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63. Kemenag Imbau Jamaah Haji Khusus Segera Lunasi Biaya

Beredar di media sosial, surat berkop Kementerian Agama berisi permintaan agar 
jemaah haji khusus segera melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (BPIH) Khusus tahun 1440 H/2019M. 
Dalam surat tersebut juga tertulis imbauan agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 
(PIHK) segera menyelesaikan administrasi calon jemaah haji khusus yang akan 
berangkat dan masuk cadangan dengan menghubungi Direktur Bina Umrah dan Haji 
Khusus. 

Faktanya:
dilansir dari website dan akun instagram resmi Kemenag RI, Arfi Hatim selaku Di-
rektur Bina Umrah dan Haji Khusus menegaskan bahwasanya surat yang beredar 
tersebut adalah palsu alias bukan surat yang resmi dikeluarkan oleh Kemenag RI. 
Arfi juga menjelaskan, persiapan penyelenggaraan haji masih di tahap awal. Ke-
menag bahkan belum menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang kuota, 
baik reguler maupun khusus. Setelah itu akan diterbitkan KMA tentang BPIH Khusus, 
lalu dikeluarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tentang 
Pelunasan BPIH Khusus. 

Tautan:
https://www.instagram.com/p/BqtDfL4hmgg/?utm_source=ig_share_
sheet&igshid=1pjg5ncu0twm4 https://kemenag.go.id/berita/read/509445/hoax----
jemaah-haji-khusus-diimbau-segera-lunasi-biaya-ha ji
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1098254-hoax-jemaah-haji-khusus-diimbau-
segera-lunasi-biay a-haji

30 November 2018

3. Kemenag Imbau Jamaah Haji Khusus Segera Lunasi Biaya Hoaks

Penjelasan:
Beredar di media sosial, surat berkop Kementerian Agama berisi permintaan agar jemaah haji khusus
segera melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus tahun 1440
H/2019M.
Dalam surat tersebut juga tertulis imbauan agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) segera
menyelesaikan administrasi calon jemaah haji khusus yang akan berangkat dan masuk cadangan
dengan menghubungi Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
Faktanya, dilansir dari website dan akun instagram resmi Kemenag RI, Arfi Hatim selaku Direktur
Bina Umrah dan Haji Khusus menegaskan bahwasanya surat yang beredar tersebut adalah palsu
alias bukan surat yang resmi dikeluarkan oleh Kemenag RI. Arfi juga menjelaskan, persiapan
penyelenggaraan haji masih di tahap awal. Kemenag bahkan belum menerbitkan Keputusan Menteri
Agama (KMA) tentang kuota, baik reguler maupun khusus. Setelah itu akan diterbitkan KMA tentang
BPIH Khusus, lalu dikeluarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tentang
Pelunasan BPIH Khusus.

Link Counter:
https://www.instagram.com/p/BqtDfL4hmgg/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pjg5ncu0twm4
https://kemenag.go.id/berita/read/509445/hoax----jemaah-haji-khusus-diimbau-segera-lunasi-biaya-ha
ji
https://www.viva.co.id/berita/viva-fakta/1098254-hoax-jemaah-haji-khusus-diimbau-segera-lunasi-biay
a-haji
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Laporan Isu Hoaks
Subdit Pengendalian Konten Internet
Tanggal 

Penjelasan:



Laporan Isu Hoaks
Subdit Pengendalian Konten Internet
Tanggal 

Penjelasan:

64. Dua Wanita Penculik Anak di Aceh Utara Ditangkap

Isu tentang penculikan anak kembali mencuat di media sosial. Baru-baru ini sebuah 
video unggahan di Facebook menampilkan proses penangkapan dua wanita yang 
diduga sebagai pelaku penculikan anak ditangkap di Aceh Utara. 

Faktanya:
Dilansir dari  tribunnews.com , Kapolsek Baktiya Aceh Utara, Ipda Mahmud men-
gatakan bahwa perempuan di dalam video tersebut bukanlah penculik.Keduanya 
merupakan M warga Desa Lang Nibong dan D warga Desa Lueng Sa, Kecamatan 
Madat, Kabupaten Aceh Timur. Ipda Mahmud menjelaskan jika keduanya telah 
dikembalikan ke keluarganya masing-masing setelah dilakukan pemeriksaan oleh 
pihak kepolisian. Hal tersebut dilakukan setelah pihak keluarga memberikan surat 
keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. 

Tautan:
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/11/25/hoaks-video-penangkapan-2-penculik-
anak-di-aceh-ut ara-begini-penjelasan-polisi-aceh-utara 
https://stophoax.id/blog/post/salah-terduga-penculikan-anak-ditangkap-di-aceh-6560 
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/penculik-aceh-hoax  

30 November 2018
 
 
 
 

   
4. Dua Wanita Penculik Anak di Aceh Utara Ditangkap 
 

Hoaks 
 

 
   

Penjelasan: 
Isu tentang penculikan anak kembali mencuat di media sosial. Baru-baru ini sebuah video unggahan              
di Facebook menampilkan proses penangkapan dua wanita yang diduga sebagai pelaku penculikan            
anak ditangkap di Aceh Utara. 
Faktanya, Dilansir dari tribunnews.com, Kapolsek Baktiya Aceh Utara, Ipda Mahmud mengatakan           
bahwa perempuan di dalam video tersebut bukanlah penculik.Keduanya merupakan M warga Desa            
Lang Nibong dan D warga Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Ipda              
Mahmud menjelaskan jika keduanya telah dikembalikan ke keluarganya masing-masing setelah          
dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dilakukan setelah pihak keluarga           
memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. 
 
 

   
Link Counter: 
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/11/25/hoaks-video-penangkapan-2-penculik-anak-di-aceh-ut
ara-begini-penjelasan-polisi-aceh-utara 
https://stophoax.id/blog/post/salah-terduga-penculikan-anak-ditangkap-di-aceh-6560 
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/penculik-aceh-hoax   
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