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

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar informasi pada pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan bahwa Polisi telah            
menahan satu truk pengangkut ayam yang di dalamnya diangkut 6 orang anak-anak yang dibius              
di dalam kardus yang diduga akan dikirim ke Thailand untuk diambil organ tubuhnya. 
 
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah Tidak Benar. Pihak Polri telah menegaskan bahwa            
informasi tersebut adalah Hoaks. Klarifikasi tersebut dinyatakan pada akun resmi Twitter Divisi            
Humas Polri. 

Link Counter: 
https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1044903642623426560  
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/19095501/hoaks-polri-temukan-anak-yang-akan-d
iambil-organ-tubuhnya  

  

https://twitter.com/DivHumas_Polri/status/1044903642623426560
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/19095501/hoaks-polri-temukan-anak-yang-akan-diambil-organ-tubuhnya
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/19095501/hoaks-polri-temukan-anak-yang-akan-diambil-organ-tubuhnya
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2. Keluarga Gubernur NTB minta fasilitas Mudik Hoaks 

 

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

Link Counter: 
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1153879-viral-keluarga-minta-fasilitas-mudik-gubernur-ntb
-hoax  

  

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1153879-viral-keluarga-minta-fasilitas-mudik-gubernur-ntb-hoax
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1153879-viral-keluarga-minta-fasilitas-mudik-gubernur-ntb-hoax
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3. Heboh Hantu Kuyang di Balikpapan Hoaks 

 

Penjelasan: 
Viral di media sosial video warga berkerumun di sebuah rumah di daerah Balikpapan,             
Kalimantan Timur. Informasi yang beredar, warga mengerubungi rumah tersebut karena ada           
hantu kuyang, sosok makhluk gaib yang wujudnya hanya kepala dengan organ tubuh bagian             
dalam yang terbang. 
 
Faktanya, berdasarkan penelusuran pihak kepolisian informasi mengenai adanya hantu kuyang          
itu adalah hoaks. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan itu berita hoaks, untuk           
menakut-nakuti warga. Tidak ada itu," kata Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Fitra. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita/d-4222656/heboh-kabar-hantu-kuyang-di-balikpapan-ini-hasil-pene
lusuran-polisi  

  

https://news.detik.com/berita/d-4222656/heboh-kabar-hantu-kuyang-di-balikpapan-ini-hasil-penelusuran-polisi
https://news.detik.com/berita/d-4222656/heboh-kabar-hantu-kuyang-di-balikpapan-ini-hasil-penelusuran-polisi
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4. Ikan Aneh Dijumpai Di Sungai Madeira Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar video di media sosial facebook tentang ikan aneh dijumpai di sungai Madeira. 
 
Faktanya setelah ditelusuri, jika video bukankah ikan alien yang ditemukan di sungai Madeira,             
Brazil melainkan adalah Animasi mekanik Perancis yang disebut Animatronique effets speciaux           
yang khusus menciptakan efek dan makeup khusus sudah diletakkan pada makhluk yang akan             
muncul dalam film. 

Link Counter: 
https://www.facebook.com/animatronique/posts/769752793417469?__tn__=K-R  
https://www.animatronix.fr/expertises.php  

  

https://www.facebook.com/animatronique/posts/769752793417469?__tn__=K-R
https://www.animatronix.fr/expertises.php
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5. Simbol illuminati di masjid Al Safar rancangan Ridwan Kamil Hoaks 

 

Penjelasan: 
Belakangan masjid Al-Safar yang berdiri di rest area Km 88 B Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat                
yang merupakan rancangan Ridwan Kamil banyak diperbincangkan lantaran berbentuk segitiga.          
Masjid tersebut  dituduh  identik  dengan simbol illuminati (mata dajjal). 
 
Ridwan Kamil secara langsung menepis ada simbol iluminati di masjid itu. Ridwan Kamil             
menjelaskan bahwa Masjid Al-Safar adalah eksperimentasi teori lipat folding architecture          
sebagai metode mencari kekayaan geometri baru yang digunakan di Masjid Al-Safar, jika            
disimpulkan bahwa bentuk-bentuknya adalah menerjemahkan simbol iluminati hal tersebut         
sama sekali tidak benar. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita/d-4572063/ridwan-kamil-jelaskan-desain-masjid-al-safar-tepis-simb
ol-iluminati?fbclid=IwAR2VacJ4SwsBSuWdZYytKHrwuj5yuVBhpFfm5aLCYVGIa493S0whorAeK
Sc  

  

https://news.detik.com/berita/d-4572063/ridwan-kamil-jelaskan-desain-masjid-al-safar-tepis-simbol-iluminati?fbclid=IwAR2VacJ4SwsBSuWdZYytKHrwuj5yuVBhpFfm5aLCYVGIa493S0whorAeKSc
https://news.detik.com/berita/d-4572063/ridwan-kamil-jelaskan-desain-masjid-al-safar-tepis-simbol-iluminati?fbclid=IwAR2VacJ4SwsBSuWdZYytKHrwuj5yuVBhpFfm5aLCYVGIa493S0whorAeKSc
https://news.detik.com/berita/d-4572063/ridwan-kamil-jelaskan-desain-masjid-al-safar-tepis-simbol-iluminati?fbclid=IwAR2VacJ4SwsBSuWdZYytKHrwuj5yuVBhpFfm5aLCYVGIa493S0whorAeKSc
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6. Sebenarnya di Petamburan Yang Syahid Lebih dari 140 Orang  

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah status media sosial yang mengklaim bahwa pada kerusuhan 22-23 Mei 2019             
lalu, sebenarnya di Petamburan yang mati syahid lebih dari 140 orang, namun sampai sekarang              
tidak ditemukan jenazahnya. 
 
Berdasarkan penelusuran, jumlah korban meninggal pasca aksi 21-22 Mei 2019 lalu sebanyak 8             
orang, dan 737 orang mendapatkan penanganan kesehatan. Adapun rincian yang menerima           
penanganan kesehatan adalah nontrauma 93, luka berat 79, luka ringan 462, dan 96 orang              
belum ada keterangan seperti dijelaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan           
berdasarkan Detik.com (23/5/2019). Anies sendiri memberikan data tersebut kepada publik          
dengan tujuan menangkal kesimpangsiuran berita yang menyebutkan banyak sekali korban          
meninggal. Sehingga status media sosial mengenai korban mati syahid lebih dari 140 orang             
merupakan status yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita/d-4562242/anies-8-orang-meninggal-dunia-dalam-aksi-21-22-mei  
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/05/2019/delapan-orang-tewas-tertembak-
saat-aksi-21-22-mei/  

  

https://news.detik.com/berita/d-4562242/anies-8-orang-meninggal-dunia-dalam-aksi-21-22-mei
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/05/2019/delapan-orang-tewas-tertembak-saat-aksi-21-22-mei/
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/05/2019/delapan-orang-tewas-tertembak-saat-aksi-21-22-mei/
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7. Sudah dijamin masuk surga, pendukung Prabowo tidak puasa Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah postingan di media sosial yang menyajikan sebuah tangkapan layar dari             
salah satu artikel dari laman situs detik.com yang berjudul "Sudah Dijamin Masuk            
Surga,Pendukung Prabowo Tak Lagi Puasa Ramadhan". Dalam gambar tersebut terlihat bahwa           
para demonstran merokok dan menikmati makanan dan minuman di sekitar gedung Bawaslu            
saat siang hari. 
 
Setelah ditelusuri, tidak ditemukan ada publikasi artikel terkait pada Senin, 27 Mei 2019 pada              
pukul 06:24 Wib pada laman situs detik.com. Gambar yang digunakan adalah hasil suntingan             
yang dinarasikan untuk membangun premis yang salah. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/indeks/all/18?date=05/27/2019&fbclid=IwAR3k0ds83oCArftnySNYeUDvi
YoNsPkDz7odFEjsmYDDULQZ265A-GZzNc4  
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/308068913461035  

  

https://www.detik.com/
https://www.detik.com/
https://news.detik.com/indeks/all/18?date=05/27/2019&fbclid=IwAR3k0ds83oCArftnySNYeUDviYoNsPkDz7odFEjsmYDDULQZ265A-GZzNc4
https://news.detik.com/indeks/all/18?date=05/27/2019&fbclid=IwAR3k0ds83oCArftnySNYeUDviYoNsPkDz7odFEjsmYDDULQZ265A-GZzNc4
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/308068913461035
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8. Mahkamah Konstitusi Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah, 
Prabowo Bisa Menang 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar hasil tangkapan layar dari situs TribunKaltim dengan judul “Mahkamah Konstitusi           
Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah, Prabowo Bisa Menang”. Postingan tersebut            
disertai doa agar para hakim MK dapat berlaku jujur, adil, transparan, dan amanah dalam              
memutus perkara pilpres 2019. 
 
Berdasarkan penelusuran, judul dari TribunKaltim Minggu, 26 Mei 2019 pukul 06.15 memiliki            
judul “Dua Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Kompak, Sebut Hasil Pilpres 2019 Bisa Diubah,             
Prabowo Bisa Menang”. Pembuat status memotong tulisan “Dua Eks Ketua” dalam melakukan            
screenshot berita tersebut sehingga subjek yang memberi pernyataan menjadi pihak yang           
berbeda. Adapun berita ini berisikan komentar dari pakar hukum dan tata negara Feri Amsari,              
mantan ketua MK Mahfud MD, serta mantan ketua MK lainnya Hamdan Zoelva mengenai             
kemungkinan berubahnya hasil pilpres 2019 berdasarkan hasil putusan MK. 

Link Counter: 
http://kaltim.tribunnews.com/2019/05/26/dua-eks-ketua-mahkamah-konstitusi-kompak-sebut-has
il-pilpres-2019-bisa-diubah-prabowo-bisa-menang  

 
 

http://kaltim.tribunnews.com/2019/05/26/dua-eks-ketua-mahkamah-konstitusi-kompak-sebut-hasil-pilpres-2019-bisa-diubah-prabowo-bisa-menang
http://kaltim.tribunnews.com/2019/05/26/dua-eks-ketua-mahkamah-konstitusi-kompak-sebut-hasil-pilpres-2019-bisa-diubah-prabowo-bisa-menang
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9. Penampakan kucing misterius di Ottawa Kanada Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah unggahan berupa gambar yang menyebutkan adanya penampakan sejenis          
kucing misterius spesiesnya belum ditemukan yang tertangkap kamera di jalanan Ottawa,           
Kanada. 
 
Faktanya gambar yang di klaim sebagai kucing misterius ini adalah rekayasa seperti hasil             
editing digital photoshop atau sejenisnya. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa pada gambar           
aslinya Kucing itu berkaki empat, bukan dua, kucing tersebut bernama Thumbelina dan ia pun              
memiliki dua telinga. 

Link Counter: 
https://imgur.com/7imGZ7o  
http://indonesianhoax.blogspot.com/2015/07/google-street-view-menangkap-spesies-kucing-ber
kaki-dua.html  

  

https://imgur.com/7imGZ7o
http://indonesianhoax.blogspot.com/2015/07/google-street-view-menangkap-spesies-kucing-berkaki-dua.html
http://indonesianhoax.blogspot.com/2015/07/google-street-view-menangkap-spesies-kucing-berkaki-dua.html
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10. Pohon Zaqqum ternyata ada di Thoif Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa telah tumbuh Pohon Zaqqum             
yang disebut sebagai pohon yang berasal dari neraka. Dinarasikan bahwa pohon tersebut            
tumbuh di 80 Km dari Mekkah, yaitu kota Thaif. Diketahui bahwa dalam Al-Qur'an, dijelaskan              
bahwa buah dari pohon ini akan menjadi makanan penghuni neraka dan jika dimakan akan              
membakar wajah serta organ dalam tubuh yang memakannya dan seandainya setitik dari            
Zaqqum diteteskan di dunia niscaya akan menghancurkan kehidupan semua penghuninya. 
 
Faktanya, dari gambar yang disajikan dalam informasi tersebut bukan gambar dari Buah            
Zaqqum, melainkan gambar dari Bunga Snapdragon. Bunga Snapdragon tersebut akan terlihat           
mengerikan seperti tengkorak apabila sudah mati. 

Link Counter: 
http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/01/heboh-benarkah-ini-buah-pohon-zaqqum-
makanan-bagi-penghuni-neraka?page=3  
https://bibitbunga.com/bunga-tengkorak-snapdragon-yang-mengerikan/  

  

http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/01/heboh-benarkah-ini-buah-pohon-zaqqum-makanan-bagi-penghuni-neraka?page=3
http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/01/heboh-benarkah-ini-buah-pohon-zaqqum-makanan-bagi-penghuni-neraka?page=3
https://bibitbunga.com/bunga-tengkorak-snapdragon-yang-mengerikan/
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11. Info Horor Laka Mobil Masuk Pemakaman di Sukorejo Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar kabar kecelakaan sebuah mobil avanza masuk ke area pemakaman di Jalan Raya             
Sukorejo Kabupaten Pasuruan. 
Banyak yang mengunggah di media sosial kecelakaan itu terjadi karena sang pengemudi            
“digoda” makhluk halus. 
 
Faktanya, pihak kepolisian menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada          
kaitannya dengan hal-hal mistis berbau horor yang menggemparkan dunia maya. Polisi           
memastikan, kecelakaan tunggal itu akibat pengemudi mengantuk, saat melaju dari arah           
Malang ke arah Surabaya, hingga oleng ke kiri dan menerobos masuk ke area pemakaman. 

Link Counter: 
https://www.wartabromo.com/2018/11/29/hoax-info-horor-laka-mobil-masuk-pemakaman-di-suk
orejo/  

  

https://www.wartabromo.com/2018/11/29/hoax-info-horor-laka-mobil-masuk-pemakaman-di-sukorejo/
https://www.wartabromo.com/2018/11/29/hoax-info-horor-laka-mobil-masuk-pemakaman-di-sukorejo/
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12. Gambar Formasi Rombongan Serigala Berjalan di Musim Dingin Disinformasi 

 

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

Link Counter: 
https://www.snopes.com/fact-check/wolf-pack-photo/?fbclid=IwAR27wHn4jPSWcAYYajaqF8_sD
-tJu8tQuxRy8pjcjP-wPystuJgehiqZG2M  

 

https://www.snopes.com/fact-check/wolf-pack-photo/?fbclid=IwAR27wHn4jPSWcAYYajaqF8_sD-tJu8tQuxRy8pjcjP-wPystuJgehiqZG2M
https://www.snopes.com/fact-check/wolf-pack-photo/?fbclid=IwAR27wHn4jPSWcAYYajaqF8_sD-tJu8tQuxRy8pjcjP-wPystuJgehiqZG2M

