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1. Surat Pemblokiran Rekening Terhadap Nasabah BCA Hoaks 

 
 

Penjelasan :  
Beredar pada media sosial sebuah Surat Pemberitahuan Pemblokiran rekening yang mencatut 
nama Bank BCA dengan keterangan bahwa Bank BCA akan memblokir kartu rekening karena 
penyalahgunaan data pribadi. 
 
Faktanya menurut keterangan Senior Vice President Corporate Communication BCA, Dwi Arini 
mengklarifikasi bahwa Surat Pemberitahuan mengenai Pemblokiran rekening karena data yang 
tidak valid seperti yang beredar adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh PT Bank Central 
Asia.Tbk (BCA). Diketahui bahwa Kasus beredarnya surat Pemblokiran rekening dengan 
mencatut nama Bank BCA juga pernah terjadi pada tahun 2018. 

Link Counter : 
https://money.kompas.com/read/2019/09/11/174800826/beredar-foto-surat-pemblokiran-
rekening-bca-ini-faktanya  
https://www.suara.com/bisnis/2018/05/17/150107/hati-hati-jika-terima-edaran-blokir-akun-
mengatasnamakan-bca  
https://bisnis.tempo.co/read/1089909/beredar-surat-pemblokiran-rekening-ini-penjelasan-bca  

  

https://money.kompas.com/read/2019/09/11/174800826/beredar-foto-surat-pemblokiran-rekening-bca-ini-faktanya
https://money.kompas.com/read/2019/09/11/174800826/beredar-foto-surat-pemblokiran-rekening-bca-ini-faktanya
https://www.suara.com/bisnis/2018/05/17/150107/hati-hati-jika-terima-edaran-blokir-akun-mengatasnamakan-bca
https://www.suara.com/bisnis/2018/05/17/150107/hati-hati-jika-terima-edaran-blokir-akun-mengatasnamakan-bca
https://bisnis.tempo.co/read/1089909/beredar-surat-pemblokiran-rekening-ini-penjelasan-bca
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2. Surat Pendataan Pembangunan Ibu Kota Baru Hoaks 

 

Penjelasan :  
Telah beredar sebuah surat yang mengatasnamakan Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) berisi tentang pendataan peminatan kepesertaan pihak swasta dalam 
pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam surat bernomor 
000266/CMOU/SP/A104.04/08/2019 itu, disebutkan bahwa pihak BPPT seolah-olah meminta 
pendataan peminatan kepesertaan dari pihak swasta dengan mengisi kolom tahap, tahun, 
nama proyek, kompetensi, status, finansial, dan pola bayar. 
 
Setelah ditelusuri surat tersebut dipastikan adalah Hoaks. BPPT tidak pernah 
mengeluarkannya. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, pihaknya baru mendapatkan 
surat tersebut pada hari rabu 11 September 2019 via e-mail. Melalui akun Twitter resmi 
@BPPT_RI, BPPT menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap 
penipuan yang mengatasnamakan BPPT dan apabila menemukan surat undangan/penawaran 
ini atau surat serupa agar dapat menghubungi pihak berwajib atau menghubungi ke nomor 
telepon (021)3169534.  

Link Counter :  
https://twitter.com/BPPT_RI/status/1171642567760302080  
http://www.malang-post.com/berita/detail/surat-bppt-palsu  
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/11/211500865/-hoaks-surat-bppt-soal-pendataan-
pembangunan-ibu-kota-baru?page=all  

  

https://twitter.com/BPPT_RI/status/1171642567760302080
http://www.malang-post.com/berita/detail/surat-bppt-palsu
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/11/211500865/-hoaks-surat-bppt-soal-pendataan-pembangunan-ibu-kota-baru?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/11/211500865/-hoaks-surat-bppt-soal-pendataan-pembangunan-ibu-kota-baru?page=all
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3. Olahraga Bisa Kurangi Bau Mulut Disinformasi  

 

Penjelasan :  
Beredar informasi di kalangan masyarakat bawah, bahwa olahraga bisa mengurangi atau 
menghilangkan bau mulut.  
 
Faktanya, menurut Dokter gigi Dina Adrianti, bahwa untuk menghilangkan bau mulut tidak tepat 
dengan olahraga, karena keduanya tidak saling berkaitan. Selain itu  Dina juga menyarankan 
untuk mengatasi bau mulut dengan menjaga kebersihan mulut, dan rajin gosok gigi, 
membersihkan sisa makanan yang menyelip pada gigi dapat membantu atasi bau mulut. 

Link Counter :  
https://www.liputan6.com/health/read/4057954/olahraga-bisa-kurangi-bau-mulut-mitos-atau-
fakta  

  

https://www.liputan6.com/health/read/4057954/olahraga-bisa-kurangi-bau-mulut-mitos-atau-fakta
https://www.liputan6.com/health/read/4057954/olahraga-bisa-kurangi-bau-mulut-mitos-atau-fakta
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4. Selebrasi Jokowi Atas Kesuksesan Menaikan Pajak, BPJS, BBM Disinformasi  

 

Penjelasan :  
Beredar sebuah video yang memperlihatkan presiden Jokowi dan ibu Iriana sedang berjoget. 
Video ini menuai respon negatif netizen karena pengunggah menyertakan narasi aksi joget 
tersebut merupakan bentuk selebrasi atas kesuksesan menaikan pajak, BPJS dan bahan bakar 
minyak (BBM). 
 
Setelah ditelusuri video yang diunggah tersebut merupakan video hasil suntingan. Tidak benar 
aksi joget tersebut sebagai bentuk selebrasi atau apapun. Adapun video asli memperlihatkan 
presiden Jokowi dan ibu Iriana sedang joget Maumere bersama ribuan guru PAUD pada acara 
penutupan Pelatihan Akbar Guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini se-Provinsi DKI Jakarta, 
pada Rabu September 2017 lalu. 

Link Counter :  
https://news.detik.com/berita/d-3651489/di-hadapan-ribuan-guru-paud-jokowi-dan-iriana-
joget-maumere  
https://www.youtube.com/watch?v=AXFoGRa9L60  

 

 

https://news.detik.com/berita/d-3651489/di-hadapan-ribuan-guru-paud-jokowi-dan-iriana-joget-maumere
https://news.detik.com/berita/d-3651489/di-hadapan-ribuan-guru-paud-jokowi-dan-iriana-joget-maumere
https://www.youtube.com/watch?v=AXFoGRa9L60


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                                    Hari / Tanggal : Kamis  / 12 September 2019 

 

 

5. Tisu Sebagai Tablet Murah di Pasaran Hoaks  

 

Penjelasan: 
Sebuah video yang beredar di WhatsApp, Facebook dan platform media sosial lainnya 
muncul untuk menunjukkan dan memperingatkan orang-orang tentang kertas tisu yang 
dijual sebagai tablet murah atau palsu di pasar. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya yang ada di video bukanlah obat tablet untuk 
konsumsi manusia, melainkan tisu terkompresi yang dirancang dalam bentuk tablet agar 
lebih mudah dibawa. 

Link Counter: 
http://www.hoaxorfact.com/health/video-tissue-paper-sold-cheap-tablets.html  
https://www.youtube.com/watch?v=rNAgkPK82Qo  

  

http://www.hoaxorfact.com/health/video-tissue-paper-sold-cheap-tablets.html
https://www.youtube.com/watch?v=rNAgkPK82Qo
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6. Patung Menyerupai Gundam Berasal dari Era Majapahit Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial foto patung di Jawa Tengah yang terlihat sudah sangat berumur 
dan ditumbuhi lumut layaknya patung dari jaman dahulu. Patung tersebut sangat mirip 
dengan Gundam Exia, salah satu mecha dari anime asal Jepang yaitu Gundam 00. Patung 
Gundam ini disebut-sebut sudah ada sejak era Majapahit. 
 
Adapun informasi tersebut ternyata tidaklah benar. Patung Gundam Exia ini merupakan 
karya dari seorang pria bernama Yatman (31) yang berasal dari Kabupaten Semarang. 
Yatman sudah membuat patung ini sejak beberapa tahun yang lalu dengan bahan semen 
dan kerangka besi kolom. Dirinya mengaku membangun patung tersebut untuk menjadi 
tanda dari rumahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kabar patung Gundam ini 
merupakan artefak dari zaman Majapahit adalah kabar yang salah. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4516300/cerita-yatman-diejek-saat-buat-
patung-gundam-hingga-viral 
https://gamedaim.com/berita/pembuat-patung-gundam-exia-zaman-majapahit/  

  

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4516300/cerita-yatman-diejek-saat-buat-patung-gundam-hingga-viral?fbclid=IwAR1U7kxqfmGLp3b8TLbsaNFv3YS3jRp9p9D1mNLm-ikakZc-nwCsNNfKTCQ
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4516300/cerita-yatman-diejek-saat-buat-patung-gundam-hingga-viral?fbclid=IwAR1U7kxqfmGLp3b8TLbsaNFv3YS3jRp9p9D1mNLm-ikakZc-nwCsNNfKTCQ
https://gamedaim.com/berita/pembuat-patung-gundam-exia-zaman-majapahit/
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7. Pemuda di Asahan Mengalami Gejala Kebutaan Karena Game 
Online 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Sebelumnya, sempat viral diberitakan di media elektronik adanya seorang pemuda bernama 
Surya Utama dari Asahan, Sumatera Utara yang mengalami kebutaan akibat bermain game 
online. 
 
Belakangan, media Kompas melansir sebuah klarifikasi informasi bahwa penyebab 
kebutaan yang dialami Surya bukanlah karena bermain game online sebagaimana yang 
sempat diberitakan, melainkan karena penyakit Glaukoma primer. dr Pinto Yusneni 
Pulungan SpM yang memeriksa Surya mengatakan, hasil scanning menunjukan bahwa 
Surya sudah mengalami atrofi atau kematian saraf. Glaukoma primer sendiri merupakan 
penyakit generatif atau tidak sembuh, dengan peninggian tekanan bola mata dan kerusakan 
pada saraf penglihatan. dr Pinto juga  mengatakan glaukoma yang dialami Surya tidak ada 
kaitannya dengan aktivitasnya yang suka bermain game online. 

Link Counter: 
https://medan.kompas.com/read/2019/09/11/06160031/fakta-pemuda-alami-kebutaan-
bukan-karena-game-online-tapi-penyakit-glaukoma?page=all  

 

 

 

 

https://medan.kompas.com/read/2019/09/11/06160031/fakta-pemuda-alami-kebutaan-bukan-karena-game-online-tapi-penyakit-glaukoma?page=all
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