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1. Alkitab kuno telah ditemukan di dasar laut masih utuh dan dapat 
dibaca 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar postingan di media sosial yang menyajikan gambar sebuah Alkitab yang            
disebut-sebut ditemukan di dasar lautan dalam keadaan utuh dan masih bisa dibaca. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa objek yang didalam gambar tersebut bukanlah           
sebuah Alkitab dan juga tidak ditemukan di dasar laut manapun. Objek yang ada pada              
gambar tersebut adalah kamus Jerman-Inggris yang digunakan sebagai percobaan         
kristalisasi yang dilakukan oleh Catherine McEver. 

Link Counter : 
https://www.snopes.com/fact-check/bible-found-bottom-ocean/  
https://stuffyoucanthave.blogspot.com/2014/05/crystallization-experiments-1-books-and.html?
m=1&fbclid=IwAR1y5_FO7jxrIbwdnFcaCcTS_15DkfcK2cVet4mWMSrEiykbkNBqefiAfHo  

 

https://www.snopes.com/fact-check/bible-found-bottom-ocean/
https://stuffyoucanthave.blogspot.com/2014/05/crystallization-experiments-1-books-and.html?m=1&fbclid=IwAR1y5_FO7jxrIbwdnFcaCcTS_15DkfcK2cVet4mWMSrEiykbkNBqefiAfHo
https://stuffyoucanthave.blogspot.com/2014/05/crystallization-experiments-1-books-and.html?m=1&fbclid=IwAR1y5_FO7jxrIbwdnFcaCcTS_15DkfcK2cVet4mWMSrEiykbkNBqefiAfHo
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2. Teluk Palu Telah Dijual ke Negara Cina? Hoaks 

 

Penjelasan : 
Munculnya tulisan China di Google Maps pada kawasan Talise, Teluk Palu sedang heboh             
diperbincangkan warganet. Tulisan China itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi         
antara lain bahwa Teluk Palu akan dijual ke China. Beberapa pemilik akun media sosial              
bahkan secara gamblang mengklaim bahwa Teluk Palu benar telah dijual ke negara China. 
 
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Selasa 9 Juli 2019, Wali Kota Palu, Hidayat, dalam              
jumpa pers di kantornya angkat bicara dan membuat pernyataan tegas bahwa ia sama sekali              
tidak pernah bertemu dengan orang China, apalagi mau menjual kawasan tersebut. Hidayat            
menduga munculnya tulisan China di Google Maps itu karena ada kesalahan input data.             
Semua isu miring terkait dijualnya Teluk Palu ke China adalah upaya untuk menyerang             
pemerintah. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita/d-4617349/viral-tulisan-china-di-google-maps-teluk-palu-wali-kot
a-angkat-bicara  
https://www.rancah.com/berita/nasional/11853/heboh-di-dunia-maya-teluk-palu-di-jual-ke-chin
a-benarkah/  

 

https://news.detik.com/berita/d-4617349/viral-tulisan-china-di-google-maps-teluk-palu-wali-kota-angkat-bicara
https://news.detik.com/berita/d-4617349/viral-tulisan-china-di-google-maps-teluk-palu-wali-kota-angkat-bicara
https://www.rancah.com/berita/nasional/11853/heboh-di-dunia-maya-teluk-palu-di-jual-ke-china-benarkah/
https://www.rancah.com/berita/nasional/11853/heboh-di-dunia-maya-teluk-palu-di-jual-ke-china-benarkah/
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3. Krupuk Babi Halal Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah postingan berupa foto produk kulit babi yang berlabel halal dengan             
narasi menyalahkan Wapres terpilih yang tak pantas dicoblos. 
 
Faktanya foto tersebut adalah foto yang telah melalui proses editing karena apabila            
dibandingkan dengan foto produk yang asli tidak nampak logo halal. 

Link Counter : 
https://www.twgram.me/media/1927244701564436698_1004829279  
https://www.google.com/search?q=kerupuk+babi+cap+babi+halal&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwiI35OmlqnjAhW_8HMBHUVzDO04ChD8BQgQKAE&biw=1061&bih=103
6#imgdii=hsjolpi2kItnYM:&imgrc=3JTKx_8ZExz7VM  

  

https://www.twgram.me/media/1927244701564436698_1004829279
https://www.google.com/search?q=kerupuk+babi+cap+babi+halal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI35OmlqnjAhW_8HMBHUVzDO04ChD8BQgQKAE&biw=1061&bih=1036#imgdii=hsjolpi2kItnYM:&imgrc=3JTKx_8ZExz7VM
https://www.google.com/search?q=kerupuk+babi+cap+babi+halal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI35OmlqnjAhW_8HMBHUVzDO04ChD8BQgQKAE&biw=1061&bih=1036#imgdii=hsjolpi2kItnYM:&imgrc=3JTKx_8ZExz7VM
https://www.google.com/search?q=kerupuk+babi+cap+babi+halal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI35OmlqnjAhW_8HMBHUVzDO04ChD8BQgQKAE&biw=1061&bih=1036#imgdii=hsjolpi2kItnYM:&imgrc=3JTKx_8ZExz7VM
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4. Rohingya Kecil Rahmat Dituduh Maling Dari Kebun Cina Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah postingan yang memberitahukan terjadinya rohingya kecil seorang          
anak bernama Rahmat dituduh maling bawang dari kebun cina dipaksa mengaku dan disiksa             
oleh preman bernama Harun dibacok kepalanya menggunakan cangkul hingga akhirnya          
menginfeksi dan meninggal. 
 
Faktanya adalah dilangsir dari Tribunnews.com melalui akun youtubenya kejadian         
sebenarnya adalah Rahmat dibacok oleh pemilik kebun bukan seorang Preman.Pelaku yang           
bernama Harun jadi tidak ada kaitanya dengan cina. 

Link Counter : 
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/525/1783916/astaga-dituduh-nyolong-bawang-ke
pala-rahmat-dibacok-cangkul-hingga-tewas  
https://www.youtube.com/watch?v=SC7TTT7JTfg  
https://www.suratkabar.id/54581/peristiwa/sadis-dipaksa-ngaku-maling-bawang-dan-dibacok-
kepalanya-anak-yatim-ini-sakratul-maut-sampai-sebulan  

  

https://news.okezone.com/read/2017/09/27/525/1783916/astaga-dituduh-nyolong-bawang-kepala-rahmat-dibacok-cangkul-hingga-tewas
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/525/1783916/astaga-dituduh-nyolong-bawang-kepala-rahmat-dibacok-cangkul-hingga-tewas
https://www.youtube.com/watch?v=SC7TTT7JTfg
https://www.suratkabar.id/54581/peristiwa/sadis-dipaksa-ngaku-maling-bawang-dan-dibacok-kepalanya-anak-yatim-ini-sakratul-maut-sampai-sebulan
https://www.suratkabar.id/54581/peristiwa/sadis-dipaksa-ngaku-maling-bawang-dan-dibacok-kepalanya-anak-yatim-ini-sakratul-maut-sampai-sebulan
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5. Coca Cola Untuk Pemadam Api Saat Terjadi Kebakaran Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial yang memberikan informasi tentang           
pemadaman api dengan menggunakan minuman coca cola saat terjadi kebakaran. Pesan           
tersebut disertai video yang menggambarkan seorang petugas pemadam kebakaran sedang          
memadamkan api di sebuah tong sampah dengan sebotol minuman coca cola. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Ketua Pusat penelitian Kimia Lembaga Ilmu          
Pengetahuan Indonesia(LIPI) Agus Haryono mengatakan bahwa coca cola bisa         
memadamkan api karena tekanan air berkarbonasi yang keluar setelah coca cola di kocok.             
Pemadaman api dengan coca cola bisa dilakukan pada api yang kecil dan harus berhati-hati,              
karena apabila menyemprotkannya terlalu dekat jaraknya maka uapnya bisa tersambar api.           
Selain itu Kabid Operasional Dinas Kebakaran Surabaya Bambang Vistadi mengatakan          
bahwa pihaknya tidak menyarankan coca cola sebagai alat pemadaman api. Karena itu            
hanya bisa dilakukan oleh orang yang terlatih saja dan sangat berbahaya.  

Link Counter : 
https://bontangpost.id/23763-kola-untuk-padamkan-api/  
http://berita.baca.co.id/14653874?origin=relative&pageId=005d2a01-30ba-4550-8d5f-3e4e34
63e3d1&PageIndex=0  
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/coca-cola-mampu-padamkan-api  

  

https://bontangpost.id/23763-kola-untuk-padamkan-api/
http://berita.baca.co.id/14653874?origin=relative&pageId=005d2a01-30ba-4550-8d5f-3e4e3463e3d1&PageIndex=0
http://berita.baca.co.id/14653874?origin=relative&pageId=005d2a01-30ba-4550-8d5f-3e4e3463e3d1&PageIndex=0
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/coca-cola-mampu-padamkan-api
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6. Daging Tikus Pada Chicken Tender KFC California Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial mengenai foto daging ayam goreng tepung dengan “ekor”            
panjang seolah menyerupai tikus di atas kemasan KFC. Foto tersebut diberi narasi bahwa             
daging ini bertekstur keras dan kenyal. Setelah dilihat lebih lanjut, disebutkan bahwa            
daging ini merupakan daging tikus. 
 
Isu ini merupakan informasi lama yang muncul kembali. KFC sendiri telah merespon            
segera kepada akun yang menyebarkan foto ini untuk melakukan investigasi, namun           
pemilik akun tersebut sulit dihubungi, sembari menyatakan bahwa daging tersebut          
hanyalah Chicken Tender yang berbentuk aneh. Namun, tidak adanya tindakan yang           
kooperatif dari akun penyebar isu tersebut membuat KFC mengeluarkan klarifikasi bahwa           
kabar tersebut adalah tidak benar. Selain itu, terlihat pada sudut tertentu bahwa terdapat             
daging putih khas ayam yang telah dibelah dengan tangan pada foto tersebut, sehingga             
KFC menyatakan dengan tegas bahwa kabar tersebut adalah hoaks. 

Link Counter : 
https://www.snopes.com/fact-check/kentucky-fried-rat-2015/  

  

https://www.snopes.com/fact-check/kentucky-fried-rat-2015/
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7. Foto Wanita Indonesia Berhijab Tahun 1700 Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial foto-foto wanita menggunakan kain serupa hijab yang diambil            
pada zaman dahulu kala. Foto tersebut diklaim sebagai foto yang diambil tahun 1700,             
dimana foto-foto tersebut tersimpan rapi di Perpustakaan Leiden, Belanda, jauh sebelum           
kelahiran Kartini.  
 
Adapun informasi tersebut tidaklah benar. Foto pertama di dunia baru terjadi pada tahun             
1826, difoto oleh Joseph Nicephore Niepce. Jauh dari klaim yang menyatakan bahwa foto             
orang Indonesia tersebut diambil pada tahun 1700. Selain itu akun Twitter @potretlawas,            
yang dikenal kerap membagikan arsip foto-foto lawas, juga turut membantah informasi           
foto wanita Indonesia berhijab tahun 1700 ini. @potretlawas menyatakan bahwa narasi           
pada foto tersebut menggunakan informasi yang salah. Menurut informasi yang berhasil           
dihimpun dari arsip-arsipnya, empat foto yang dibagikan itu punya rentang waktu           
beragam. Ada yang terbit sekitar tahun 1876, 1900-an dan 1956. Maka dari itu, tidak              
benar jika foto-foto tersebut diklaim sebagai foto dari tahun sekitar 1700-an. 

Link Counter : 
https://tirto.id/ada-foto-wanita-indonesia-tahun-1700-berhijab-bagaimana-faktanya-edXV  
https://twitter.com/potretlawas/status/1147911011208314880  

 

https://tirto.id/ada-foto-wanita-indonesia-tahun-1700-berhijab-bagaimana-faktanya-edXV
https://twitter.com/potretlawas/status/1147911011208314880

