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1. Seorang Bayi di Tiongkok Mengalami Kebutaan Akibat Flash 
Kamera 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah pemberitaan tentang seorang bayi berumur tiga bulan mengalami kebutaan           
mata karena Flash Kamera yang difotokan teman orang tuanya dan disebutkan bahwa            
peristiwa ini terjadi di Tiongkok. 

 
Faktanya pemberitaan tersebut cenderung Fiksi karena tidak memiliki keterangan yang jelas           
terkait nama bayi, nama orangtua bayi, nama ahli yang dikutip, nama dokter yang             
menangani, dan nama rumah sakit tempat penanganan bayi tersebut. Sedangkan Menurut           
Dr. Alex Levin, kepala oftalmologi pediatrik dan genetika okular di Wills Eye Hospital di              
Philadelphia menyatakan bahwa Retina dibuat tahan lama, dan sangat tidak mungkin cahaya            
seperti ini akan menyebabkan kerusakan dalam kata lain Kebutaan. 

Link Counter: 
https://www.yahoo.com/news/is-it-possible-to-blind-a-baby-with-a-camera-125356546417.htm
l  
https://www.medhelp.org/posts/Eye-Care/infant-flash-photo/show/432284  

  

https://www.yahoo.com/news/is-it-possible-to-blind-a-baby-with-a-camera-125356546417.html
https://www.yahoo.com/news/is-it-possible-to-blind-a-baby-with-a-camera-125356546417.html
https://www.medhelp.org/posts/Eye-Care/infant-flash-photo/show/432284
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2. Demonstrasi di Depan Kantor KPU Bandung Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan di media sosial facebook yang memberikan informasi bahwa           
Kantor KPU Bandung sudah mulai dikerumuni massa untuk demo. Masyarakat dihimbau agar            
menghindari Jl. Soekarno-Hatta dan sekitarnya. 

 
Faktanya Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan bahwa informasi tersebut tidak           
benar atau hoaks. Suharti juga menjelaskan bahwa sejak pagi hingga siang hari tidak ada              
kerumunan massa di depan Kantor KPU Bandung. Pihak KPU Bandung juga tidak mendapat             
informasi dari pihak kepolisian mengenai bakal adanya aksi demonstrasi di Kantor KPU            
Bandung. 

Link Counter: 
http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=dipastikan-hoax-tak-ada-demonstrasi-di-depan-k
antor-kpu-bandung  

  

http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=dipastikan-hoax-tak-ada-demonstrasi-di-depan-kantor-kpu-bandung
http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=dipastikan-hoax-tak-ada-demonstrasi-di-depan-kantor-kpu-bandung
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3. Begal Berkeliaran di Kutai Barat Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah postingan di media sosial facebook yang memberikan informasi bahwa            
untuk masyarakat Kutai Barat (kubar) khususnya daerah Simpang Raya berwaspada saja           
karena ada begal/pencuri motor yang berkeliaran di daerah Simpang Raya. 

 
Faktanya Kapolres Kutai Kubar (Kubar) AKBP I Putu Yuni Setiawan melalui kepala bagian             
operasional polres Kompol Sarman di Sendawar Kamis mengatakan bahwa isu adanya begal            
yang berkeliaran di Kutai Barat tersebut tidak benar atau hoaks. Sarman juga mengatakan             
bahwa isu yang berhembus melalui media sosial itu hanya untuk menakut-nakuti masyarakat.            
Sarman juga meminta masyarakat untuk lapor ke polisi jika benar ada aksi kriminal termasuk              
begal. Daripada menyebarkan informasi melalui sosial media. Sarman juga menjelaskan          
bahwa anggotanya sudah mengecek ke lokasi-lokasi yang diklaim rawan begal namun tidak            
pernah ditemukan. Karena itu agar masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu tersebut,            
namun tetap waspada.  

Link Counter: 
http://rri.co.id/samarinda/post/berita/670506/hukum_dan_kriminal/polisi_isu_begal_berkeliara
n_di_kubar_hoax.html  
https://www.piah.com/beredar-viral-di-media-sosial-isu-begal-berkeliaran-di-kutai-barat-itu-ho
ax/  

  

http://rri.co.id/samarinda/post/berita/670506/hukum_dan_kriminal/polisi_isu_begal_berkeliaran_di_kubar_hoax.html
http://rri.co.id/samarinda/post/berita/670506/hukum_dan_kriminal/polisi_isu_begal_berkeliaran_di_kubar_hoax.html
https://www.piah.com/beredar-viral-di-media-sosial-isu-begal-berkeliaran-di-kutai-barat-itu-hoax/
https://www.piah.com/beredar-viral-di-media-sosial-isu-begal-berkeliaran-di-kutai-barat-itu-hoax/
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4. Ini Adalah Polwan dari Singkawang Asli Indonesia Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial platform facebook, tentang seorang polwan cantik, seperti            
dalam narasi postingan menyatakan bahwa kalian harus banyak belajar di negeri kita yang             
kaya akan suku dan budayanya. Ini adalah polwan dari Singkawang, asli Indonesia. 
 
Faktanya, setelah ditelusuri foto tersebut bukan foto asli dan merupakan hasil dari editan             
sedemikian rupa. Adapun foto asli dari gambar tersebut adalah diambil dari seorang Polwan             
dari Polres Kota Pematangsiantar yang bernama Bripda Lumehety Alpany boru Simbolon,           
foto tersebut diambil saat menjaga keamanan TPS Pemilu 2019. 

Link Counter: 
https://regional.kompas.com/read/2019/04/17/08494111/viral-foto-polwan-vani-simbolon-ajak-
pemilih-jangan-golput-akan-dijaga  
https://www.instagram.com/p/BwRXiStl6xA/?igshid=1c30hko03hkdx  

  

https://regional.kompas.com/read/2019/04/17/08494111/viral-foto-polwan-vani-simbolon-ajak-pemilih-jangan-golput-akan-dijaga
https://regional.kompas.com/read/2019/04/17/08494111/viral-foto-polwan-vani-simbolon-ajak-pemilih-jangan-golput-akan-dijaga
https://www.instagram.com/p/BwRXiStl6xA/?igshid=1c30hko03hkdx
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5. Penampakan Mahluk Misterius di Santa Fe Argentina Hoaks 

 

Penjelasan : 
Diunggah pada media sosial sebuah informasi yang menyebutkan adanya penampakan          
misterius setengah manusia setengah hewan yang tertangkap kamera setelah memakan dua           
ekor anjing di Santa Fe Argentina.  

 
Faktanya informasi ini menjadi viral setelah diunggahan di laman media sosial Youtube oleh             
akun UFO Mania pada tanggal 13 April 2018, Namun pada kenyataannya makhluk pada foto              
tersebut adalah hasil manipulasi olah digital Photoshop yang sengaja dibuat oleh pecinta            
UFO dan alien untuk meyakinkan keberadaan makhluk asing di bumi. Adapun wujud dari             
makhluk tersebut diduga diambil dari salah satu tokoh Remus Lupin pada Film "Harry Potter              
and The Prisoner of Azkaban". 

Link Counter: 
https://harrypotter.fandom.com/wiki/Remus_Lupin  
https://www.youtube.com/watch?v=-agTClDfpcQ&gl=ID&hl=id  
https://www.hoaxes.id/2018/04/makhluk-aneh-mirip-anjing-gegerkan-warga-argentina-hoax.ht
ml  

  

https://harrypotter.fandom.com/wiki/Remus_Lupin
https://www.youtube.com/watch?v=-agTClDfpcQ&gl=ID&hl=id
https://www.hoaxes.id/2018/04/makhluk-aneh-mirip-anjing-gegerkan-warga-argentina-hoax.html
https://www.hoaxes.id/2018/04/makhluk-aneh-mirip-anjing-gegerkan-warga-argentina-hoax.html
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6. Biji apel dapat menyembuhkan kanker Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah tersebar sebuah artikel dengan judul "Biji apel dan kanker: pemerintah telah            
menyembunyikan ini dari kami selama bertahun-tahun". Dalam artikel ini dijelaskan bahwa           
kanker dapat kanker dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi biji apel, karena dalam biji            
apel mengandung “vitamin B17”, juga dikenal sebagai laetrile. Vitamin B17 benar-benar dapat            
membunuh sel-sel kanker dan 10.000 lebih kuat daripada kemoterapi. 
 
Faktanya peneliti Snopes Alex Kasprak mengatakan bahwa “vitamin B17” menyembuhkan          
kanker adalah tidak benar. Mengkonsumsi biji apel untuk mengobati kanker tidaklah efektif,            
bahkan mempunyai potensi yang berbahaya karena setiap 1 gram biji apel yang ditumbuk             
halus atau dikunyah mengandung 0,06-0,24 mg sianida. Hal ini bisa menjadi racun yang tidak              
baik bagi tubuh manusia. 

Link Counter: 
https://food.detik.com/info-sehat/d-3572658/biji-apel-mengandung-racun-bagaimana-jika-term
akan 
https://africacheck.org/fbcheck/vitamin-b17-in-apple-seeds-doesnt-cure-cancer-and-isnt-a-vita
min/?fbclid=IwAR2qLZS3AOTJGjeirU7S_uOquE6ACMBnxWIpq_RuMB9kB5OLwEvUDeE-q3I 

  

https://food.detik.com/info-sehat/d-3572658/biji-apel-mengandung-racun-bagaimana-jika-termakan
https://food.detik.com/info-sehat/d-3572658/biji-apel-mengandung-racun-bagaimana-jika-termakan
https://food.detik.com/info-sehat/d-3572658/biji-apel-mengandung-racun-bagaimana-jika-termakan
https://food.detik.com/info-sehat/d-3572658/biji-apel-mengandung-racun-bagaimana-jika-termakan
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7. Edy Rahmayadi: Kau Tembaki Wargaku yang ada di Sumatra Utara, 
Ku Gepengkan Kepalamu 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial sebuah unggahan foto salah seorang Mantan Pangkostrad            
Letjen TNI H. Edy Rahmayadi , Sekaligus Gubernur Sumut yang bertuliskan " Kau             
tembaki wargaku yang ada di Sumatra Utara,Ku gepengkan kepalamu.” 
 
Setelah ditelusuri Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmyadi meminta masyarakat Sumut          
untuk tidak terprovokasi pasca kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Edy mengatakan, akan            
mendukung segala bentuk kebijakan oleh Pemerintah Pusat. Edy sudah mengatakan          
bahwa seluruh jajaran ASN ataupun TNI/Polri di Sumut harus bersikap netral. 

Link Counter: 
https://regional.kompas.com/read/2019/05/22/23385241/edy-rahmayadi-minta-warga-sum
ut-tak-terprovokasi-aksi-kericuhan-di-jakarta 

  

https://regional.kompas.com/read/2019/05/22/23385241/edy-rahmayadi-minta-warga-sumut-tak-terprovokasi-aksi-kericuhan-di-jakarta
https://regional.kompas.com/read/2019/05/22/23385241/edy-rahmayadi-minta-warga-sumut-tak-terprovokasi-aksi-kericuhan-di-jakarta
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8. Pesan Terbaru Habib Rizieq Shihab Langsung Dari Kota Mekkah Hoaks 

 

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

Link Counter: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toler
ansi-untuk-perusuh-negara 
http://jogja.tribunnews.com/2019/05/22/presiden-jokowi-tegaskan-tni-polri-akan-menindak-
tegas-perusuh-yang-merusak-negara 
http://jogja.tribunnews.com/2019/05/22/presiden-jokowi-tegaskan-tni-polri-akan-menindak-
tegas-perusuh-yang-merusak-negara 
https://www.inews.id/news/nasional/provokator-kerusuhan-aksi-22-mei-yang-ditangkap-be
rtambah-jadi-101/551285 
https://news.detik.com/berita/d-4560133/pembakar-mobil-di-asrama-brimob-petamburan-d
iduga-massa-settingan 
https://news.detik.com/berita/d-4562717/polri-peluru-tajam-dalam-mobil-brimob-di-slipi-tak
-dibagikan-ke-personel 
https://news.detik.com/berita/d-4560936/polri-jelaskan-soal-peluru-tajam-dalam-mobil-bri
mob-di-slipi 

  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190522153153-32-397441/jokowi-tak-ada-toleransi-untuk-perusuh-negara
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9. Daun Sirsak Ampuh Atasi Kanker Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Banyak diperbincangkan bahwa daun sirsak berkhasiat membunuh sel kanker. 
 
Faktanya menurut para ahli belum ada penelitian yang membuktikan bahwa daun sirsak            
ampuh mengatasi kanker, terlebih apabila kanker yang diderita sudah cukup parah. Karena            
itu sebaiknya penderita kanker hendaknya menggunakan obat-obatan medis yang sudah          
berstandar internasional, sebab obat tersebut sudah diketahui efeknya. Namun apabila          
pasien tetap ingin mengkonsumsi daun sirsak atau obat herbal lain yang dipercaya mampu             
mengobati kanker, maka itu hanya sebagai obat tambahan dan perlu diperhatikan dosis            
penggunaanya karena dapat menyebabkan keracunan.  

Link Counter: 
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-tak-terb
ukti-bisa-mengobati-kanker  
https://health.detik.com/konsultasi-onkologi/d-1848695/apakah-benar-daun-sirsak-ampuh-bun
uh-sel-kanker  
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3024650/sering-dianggap-obat-kanker-konsumsi-
daun-sirsak-bisa-bikin-keracunan 

  

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-tak-terbukti-bisa-mengobati-kanker
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-tak-terbukti-bisa-mengobati-kanker
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-tak-terbukti-bisa-mengobati-kanker
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-tak-terbukti-bisa-mengobati-kanker
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-tak-terbukti-bisa-mengobati-kanker
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150508140741-255-52075/daun-sirsak-tak-terbukti-bisa-mengobati-kanker
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10. Video Rekaman CCTV Kecelakaan Di Pandaan Kabupaten 
Pasuruan 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah video rekaman CCTV di media sosial yang memberikan informasi            
kejadian kecelakaan yang melibatkan truk dan puluhan sepeda motor disebutkan terjadi di            
wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dalam video tersebut tampak mobil          
kontainer hilang kendali dan menyeruduk puluhan pemotor yang sedang berhenti di traffic            
light. 

 
Faktanya Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan, Iptu Marti mengatakan bahwa rekaman           
CCTV tentang kecelakaan tersebut kejadiannya bukanlah di pandaan melainkan kecelakaan          
di luar negeri.Beliau juga menjelaskan bahwa dari bahasa yang terdengar dalam video            
tersebut bukan peristiwa kecelakaan di Indonesia. Marti juga menjelaskan agar peristiwa           
hoaks tentang peristiwa kecelakaan di Pasuruan ini tidak terulang. Marti pun menyarankan            
kepada netizen agar tidak gegabah dalam bermedia sosial. 

Link Counter: 
https://jatimnow.com/baca-10782-viral-video-kecelakaan-disebut-di-pandaan-polisi-hoax  
https://www.youtube.com/watch?v=hKX5aovUVvY  

  

https://jatimnow.com/baca-10782-viral-video-kecelakaan-disebut-di-pandaan-polisi-hoax
https://www.youtube.com/watch?v=hKX5aovUVvY
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11. Kecurangan Pemilu dan Meninggalnya Ratusan KPPS 
Dilaporkan ke Mahkamah Internasional 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar Informasi di sebuah situs yang berjudul "Kecurangan Pemilu dan Meninggalnya           
Ratusan KPPS Dilaporkan ke Mahkamah Internasional".  
 
Faktanya setelah ditelusuri, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD          
menyatakan tidak untuk mengadili sengketa pemilu suatu negara. PBB tidak bisa           
mengadili kontestan pemilu. PBB Pengadilan internasional yakni peradilan sengketa         
anatar negara dan mengadili konfik perbatasan, peradilan kriminal Internasional. 

Link Counter: 
https://kabar24.bisnis.com/read/20190411/15/910429/mahfud-md-sengketa-pemilu-tak-m
ungkin-dilaporkan-ke-pbb-dan-dunia-gaib 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/302/fakta-atau-hoaks-benarkah-kecurangan-pemilu-dan-m
eninggalnya-ratusan-kpps-dilaporkan-ke-mahkamah-internasional 
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