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1. Kemendagri Rilis Daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon 
Provinsi Baru yang Akan Dimekarkan 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar kabar yang menyebutkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)        
mengeluarkan rilis pers terkait pemekaran sejumlah daerah. Disebutkan bahwa terdapat          
daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan. 
 
Terkait isu tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri,          
Bahtiar, menegaskan bahwa pihaknya tak pernah membuat rilis pers daftar 57 calon            
kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan. 
Dia mengecam salah satu portal berita online yang membuat berita bohong (hoaks)            
terkait rilis tersebut. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita/d-4595826/kemendagri-bantah-buat-daftar-8-provinsi-yang-a
kan-dimekarkan-itu-fitnah  
https://www.kemendagri.go.id/blog/31748-Puspen-Kemendagri-Tidak-Pernah-Membuat-Ri
lis-Daftar-57-Calon-Kabupaten-dan-8-Provinsi-yang-Akan-dimekarkan  

  

https://news.detik.com/berita/d-4595826/kemendagri-bantah-buat-daftar-8-provinsi-yang-akan-dimekarkan-itu-fitnah
https://news.detik.com/berita/d-4595826/kemendagri-bantah-buat-daftar-8-provinsi-yang-akan-dimekarkan-itu-fitnah
https://www.kemendagri.go.id/blog/31748-Puspen-Kemendagri-Tidak-Pernah-Membuat-Rilis-Daftar-57-Calon-Kabupaten-dan-8-Provinsi-yang-Akan-dimekarkan
https://www.kemendagri.go.id/blog/31748-Puspen-Kemendagri-Tidak-Pernah-Membuat-Rilis-Daftar-57-Calon-Kabupaten-dan-8-Provinsi-yang-Akan-dimekarkan
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2. Suara Adzan yang Masih Berkumandang di Masjid yang 
Sudah Tutup di Inggris 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi yang menghebohkan pengguna media sosial mengenai kejadian di          
sebuah masjid di Inggris. 
Hal tersebut lantaran masjid yang sudah lama dikosongkan sering muncul terdengar           
suara adzan tanpa tahu siapa yang mengumandangkannya. 
 
Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan peristiwa “Adzan Pertama Swedia dari          
Menara Masjid Stockholm”. 
Salah satu yang membahas video tersebut adalah akun Youtube Cyberbintauna, dan           
salah satu media yang memberitakan adalah media daring worldbuletin.net, yang berjudul           
‘First permission for call to Friday prayer in Sweden’. 

Link Counter : 
https://www.worldbulletin.net/islamic-world/first-permission-for-call-to-friday-prayer-in-swe
den-h103722.html  
https://turnbackhoax.id/2016/11/19/hoax-suara-adzan-yang-masih-berkumandang-di-masj
id-yang-sudah-tutup-di-inggris/  
https://www.youtube.com/watch?v=DcyenE4Pr4Y&feature=youtu.be  

  

https://www.worldbulletin.net/islamic-world/first-permission-for-call-to-friday-prayer-in-sweden-h103722.html
https://www.worldbulletin.net/islamic-world/first-permission-for-call-to-friday-prayer-in-sweden-h103722.html
https://turnbackhoax.id/2016/11/19/hoax-suara-adzan-yang-masih-berkumandang-di-masjid-yang-sudah-tutup-di-inggris/
https://turnbackhoax.id/2016/11/19/hoax-suara-adzan-yang-masih-berkumandang-di-masjid-yang-sudah-tutup-di-inggris/
https://www.youtube.com/watch?v=DcyenE4Pr4Y&feature=youtu.be
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3. Di Kota Xinchiang Provinsi Heinan Tertangkap Ikan Bermuka 
Manusia 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan video di media sosial yang memberikan informasi bahwa di            
kota Xinchiang provinsi Heinan tertangkap ikan bermuka manusia dan sudah dibawa ke            
Beijing untuk di research. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran di pastikan bahwa video tersebut adalah hasil           
editan animasi. Sekilas terlihat jika wajah yang digunakan sebagai wajah ikan adalah            
seperti karakter Thomas dari film kartun anak-anak. Kemudian di sekitar badan ikan tidak             
terlihat adanya basah karena air.Selain itu setelah ditelusuri di lokasi kejadian tidak            
ditemukan kota bernama Xinchiang di Cina tetapi adanya kota Xinjiang di China. 

Link Counter : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang  
https://en.wikipedia.org/wiki/Hainan  
https://www.thomasandfriends.com/en-us  
https://m.facebook.com/groups/1295584467279058?view=permalink&id=1298451233659
048  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
https://en.wikipedia.org/wiki/Hainan
https://www.thomasandfriends.com/en-us
https://m.facebook.com/groups/1295584467279058?view=permalink&id=1298451233659048
https://m.facebook.com/groups/1295584467279058?view=permalink&id=1298451233659048
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4. Akun Palsu Kapolda Bengkulu Hoaks 

 

Penjelasan : 
Di media sosial Facebook, tiba-tiba muncul akun Facebook atas nama Kapolda Bengkulu            
Brigjen Pol Supratman. Akun Facebook tersebut mulai memosting sejumlah foto kegiatan           
Kapolda Supratman sejak 16 Juni 2019. Akun tersebut hingga Kamis 20 Juni 2019 petang              
pukul 17.00 WIB telah memiliki sebanyak 1161 teman pengguna Facebook.  
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Sudarno menegaskan           
bahwa akun Facebook Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman tersebut adalah palsu.           
Ia menambahkan, untuk saat ini baru akun facebook yang didapati dan akun facebook             
tersebut bisa dikatakan palsu/hoaks. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk          
waspada jika ada penyalahgunaan akun Facebook atas nama Kapolda Bengkulu Brigjen           
Pol Supratman tersebut. 

Link Counter : 
http://www.rmolbengkulu.com/read/2019/06/21/17432/Akun-Palsu-Kapolda-Bengkulu-Sud
ah-Miliki-Ribuan-Pertemanan-  
https://www.bengkulutoday.com/ada-akun-facebook-kapolda-supratman-palsu  
http://pedomanbengkulu.com/2019/06/kabid-humas-akun-facebook-kapolda-supratman-it
u-palsu/  

  

http://www.rmolbengkulu.com/read/2019/06/21/17432/Akun-Palsu-Kapolda-Bengkulu-Sudah-Miliki-Ribuan-Pertemanan-
http://www.rmolbengkulu.com/read/2019/06/21/17432/Akun-Palsu-Kapolda-Bengkulu-Sudah-Miliki-Ribuan-Pertemanan-
https://www.bengkulutoday.com/ada-akun-facebook-kapolda-supratman-palsu
http://pedomanbengkulu.com/2019/06/kabid-humas-akun-facebook-kapolda-supratman-itu-palsu/
http://pedomanbengkulu.com/2019/06/kabid-humas-akun-facebook-kapolda-supratman-itu-palsu/
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5. Sejarah Es Krim Vanilla Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar postingan di sosial media Facebook sebuah akun yang mengunggah foto es krim             
berwarna hitam diatas foto tersebut ditambahkan sejarah es krim vanilla ”Nenek saya            
hidup sampai 102 tahun. Suatu hari dia cerita, awal 1900-an, es krim vanilla yang              
dimakannya warnanya masih asli hitam. Namun kemudian ketika dia mulai remaja, sekitar            
tahun 1912, ice cream vanilla yang ada berubah menjadi putih. Menurut dia, orang kulit              
putih tidak bisa mentolerir makanan yang lezat berwarna hitam. Jadi mulailah           
ditambahkan bahan pengawet". Menurut meme tersebut es krim vanilla awalnya          
berwarna hitam namun orang orang kulit putih kemudian tersinggung dan akhirnya           
berwarna putih seperti kebanyakan es krim vanilla pada saat ini. 
 
Faktanya rumor tersebut pernah diluruskan situs snopes.com, dalam situs tersebut          
terlihat foto orang dengan es krim yang diambil pada tahun 1880an, foto tersebut berjudul              
Carlo Gatti and the Italian Ice Cream Trade in 19th Century London. Carlo Gatti dikenal               
sebagai salah satu pionir penjual es krim pada saat itu di London dalam foto hitam putih                
tersebut terlihat jelas bahwa bagian es krim yang disantap orang berwarna terang.            
Meskipun gambar es krim hitam itu nyata, namun kisahnya tidak benar, dan meme             
tersebut tidak memiliki dasar. 

Link Counter : 
https://www.snopes.com/fact-check/vanilla-ice-cream-black/  
https://bontangpost.id/42224-rumor-sejarah-es-krim-vanila/  
https://www.radartasikmalaya.com/rumor-sejarah-es-krim-vanila/  

  

https://www.snopes.com/fact-check/vanilla-ice-cream-black/
https://bontangpost.id/42224-rumor-sejarah-es-krim-vanila/
https://www.radartasikmalaya.com/rumor-sejarah-es-krim-vanila/


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                     Hari / Tanggal : Minggu / 23 Juni 2019 

 
 

6. Mainan Anak Anak Stress ball Mengandung Zat Kimia 
Berbahaya 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar pesan di Whatsapp yang berisi sebuah foto bagian tangan anak yang melenting             
pesan berantai tersebut isinya adalah info dari teman yang anaknya sekolah di JISc hati              
hati ya mamak mamak degan mainan jenis ini, stress ball ada yang tidak standar SNI               
tangannya anak teman lagi main stress ball dan pas dipencet ballnya pecah airnya             
ternyata mengandung zat kimia berbahaya dan tangan si anak melenting parah seperti di             
foto. 
 
Faktanya isi pesan yang mencatut nama JISc itu tidak benar, setelah ditelusuri oleh             
jawapos Dyah Lestriana Communication Manager Jakarta Intercultural School (JIS)         
mengatakan tidak ada siswanya yang mengalami kejadian tersebut. Konfirmasi juga          
dilakukan oleh pihak Jakarta Islamic School memastikan tidak ada kejadian tersebut yang            
menimpa siswanya ungkap Ihsan operator hotline JISc. dr Ni Putu Susari Widianingsih            
SpKK spesialis kulit dari Rumah Sakit Husada Utama menjelaskan tidak bisa disimpulkan            
begitu saja apa yang dilihat berdasar foto. Ni Putu Susari melihat melepuhnya kulit anak              
tersebut seperti hand foot mouth disease atau HFMD atau biasa disebut flu Singapura             
yang menyebabkan kulit melepuh seperti kabar yang beredar tersebut 

Link Counter : 
https://bontangpost.id/34283-hoax-kabar-letusan-stress-ball-yang-bikin-stres/  
https://www.radarcirebon.com/kabar-letusan-stress-ball-yang-bikin-stres.html  

  

https://bontangpost.id/34283-hoax-kabar-letusan-stress-ball-yang-bikin-stres/
https://www.radarcirebon.com/kabar-letusan-stress-ball-yang-bikin-stres.html
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7. Diskotik Halal di Jeddah Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar kabar berita yang menuliskan bahwa akan dibukanya "Diskotik Halal" di Jeddah,            
Arab Saudi.  
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa yang akan dibuka bukan "Diskotik halal",           
melainkan adalah kafe "high-end" atau mewah. Diketahui klaim berita pembukaan          
"Diskotik Halal" tersebut berasal dari salah satu media di Inggris bernama al-araby.co.uk            
yang mengutip dari media Arabian Bussiness. Padahal berdasarkan artikel aslinya, tidak           
ada satu kata pun yang menyebutkan bahwa yang dibuka adalah "Diskotik". 
Mengutip dari Arabian Bussiness yang mewawancarai CEO Addmind Hospitality Group          
bernama Tony Habre yang mengatakan bahwa klub malam bernama White yang           
sebelumnya telah dibuka di Dubai dan Beirut akan dibuka di Jeddah, Arab Saudi sebagai              
Kafe high-end, bukan Diskotik. Tony Habre menyebutkan bahwa pihaknya sudah          
membicarakan pembukaan kafe White ini bersama Keluarga Kerajaan Arab Saudi, namun           
belum ada persetujuan. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/dw/d-4586624/jawatan-hiburan-bantah-berikan-izin-diskotik-halal-d
i-jeddah-arab-saud i  
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/hoax-diskotik-halal-di-jeddah  
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2435147533204429  

  

https://news.detik.com/dw/d-4586624/jawatan-hiburan-bantah-berikan-izin-diskotik-halal-di-jeddah-arab-saud
https://news.detik.com/dw/d-4586624/jawatan-hiburan-bantah-berikan-izin-diskotik-halal-di-jeddah-arab-saud
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/hoax-diskotik-halal-di-jeddah
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2435147533204429
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8. Keajaiban Tepung Terigu Mengobati Luka Bakar Hoaks 

 

Penjelasan :    
Beredar di media sosial sebuah cerita mengenai keajaiban tepung terigu. Cerita ini            
mengenai seorang veteran tentara Vietnam mengobati luka bakar dengan menggunakan          
sekantong tepung terigu. Selain itu, diceritakan pula bahwa di Vietnam, ada orang yang             
terbakar. Orang-orang lain panik dan ada yang melemparkan sekarung terigu ke tubuh            
orang tersebut untuk memadamkan api. Ternyata bukan hanya api yang padam, tetapi            
tubuh orang tersebut sama sekali tidak melepuh terkena api. 
 
Berdasarkan penelusuran, penggunaan tepung terigu untuk pengobatan luka bakar tidak          
direkomendasikan oleh ahli kesehatan karena dapat menyebabkan infeksi. Selain itu tidak           
ada sumber informasi modern dan kredibel yang merekomendasikan penggunaan tepung          
sebagai obat luka bakar. Selain itu, informasi mengenai menyiramkan tepung kepada           
orang yang terbakar dapat menyembuhkan luka bakar orang tersebut juga informasi yang            
mengkhawatirkan. Menyiramkan tepung ataupun bubuk lain ke api yang menyala dapat           
menyebabkan bahaya ledakan seperti dikutip dari WiseGeek. 
 

Link Counter :    
https://www.hoax-slayer.net/spurious-first-aid-advice-flour-for-treatment-of-burns/ 
https://www.wisegeek.com/what-causes-flour-to-explode.htm#didyouknowout 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2420831/begini-pertolongan-pertama-saat-ke
na-luka-bakar  

 

9. Cangkang Telur Larut Setelah Direndam Selama 24 Jam 
Dalam Soda 

Hoaks 

https://www.hoax-slayer.net/spurious-first-aid-advice-flour-for-treatment-of-burns/
https://www.wisegeek.com/what-causes-flour-to-explode.htm#didyouknowout
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2420831/begini-pertolongan-pertama-saat-kena-luka-bakar
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2420831/begini-pertolongan-pertama-saat-kena-luka-bakar
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Penjelasan : 
Beredar di media sosial tentang video percobaan menggunakan telur yang direndam di            
dalam gelas berisi Coca Cola dan Pepsi selama 24 jam. Setelah penutup dibuka,             
cangkang telur tersebut telah larut dan menyisakan sebuah “telur” elastis yang dapat            
dipilin. Tidak ada penjelasan yang diberikan oleh penyebar video selain tulisan           
“Cola+Pepsi+[]+24 hours= surprised”. 
 
Adapun video ini tidak menunjukkan reaksi kimia apapun dalam percobaannya. Hasil           
video tersebut diperoleh dengan menggunakan editing video dan sebuah mainan telur           
elastis. Telur yang direndam dalam soda ditutupi dengan sebuah mug yang diberikan            
tulisan “24 H” untuk membuat seolah telur tersebut benar direndam selama 24 jam.             
Dengan trik ini, akan mudah bagi pembuat video untuk mengganti telur asli dengan telur              
mainan karet tersebut. Belakangan, pembuat video telah mengklarifikasi bahwa video          
percobaan tersebut dibuat dengan trik. 

Link Counter :    
https://www.snopes.com/fact-check/egg-in-coca-cola-experiment/ 

 
 
 
 

10. Pesan Berantai Stiker di ATM Bisa Rekam PIN Hoaks 

https://www.snopes.com/fact-check/egg-in-coca-cola-experiment/
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Penjelasan : 
Telah beredar pesan berantai dari Bank Indonesia yang berisi bahwa Stiker di ATM Bisa              
merekam PIN. 
 
Faktanya adalah hal tersebut adalah hoaks dan telah dibantah oleh Deputi Direktur            
Departemen Komunikasi Bank Indonesia Muslimin Anwar beliau mengatakan hal tersebut          
adalah Hoaks kabar tersebut sudah ada sejak lama. Namun pesan tersebut muncul            
kembali. 

Link Counter :    
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/08/120631626/hoaks-pesan-berantai-stiker-di-
atm-bisa-rekam-pin-ini-penjelasannya?page=all 
https://news.detik.com/berita/d-3323525/stiker-call-center-di-mesin-atm-bisa-rekam-pin-un
tuk-kuras-saldo-tabungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Penempelan stiker PKI di mobil yang terparkir Hoaks 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/08/120631626/hoaks-pesan-berantai-stiker-di-atm-bisa-rekam-pin-ini-penjelasannya?page=all
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/08/120631626/hoaks-pesan-berantai-stiker-di-atm-bisa-rekam-pin-ini-penjelasannya?page=all
https://news.detik.com/berita/d-3323525/stiker-call-center-di-mesin-atm-bisa-rekam-pin-untuk-kuras-saldo-tabungan
https://news.detik.com/berita/d-3323525/stiker-call-center-di-mesin-atm-bisa-rekam-pin-untuk-kuras-saldo-tabungan
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Penjelasan : 
Telah beredar sebuah foto yang berisi pemberitahuan bahwa telah terjadi penempelan           
stiker PKI pada mobil yang sedang terparkir dan akibat dari kejadian tersebut pemilik             
mobil dibawa ke kantor Polisi. 
 
Faktanya adalah hal tersebut adalah tidak benar karena foto mobil dalam foto tersebut             
adalah barang bukti kejahatan yang diamankan di Polsek Pedan Klaten. 

Link Counter :    
https://bontangpost.id/33142-hoax-isu-pki-numpang-foto-mobil-barang-bukti/ 
https://web.archive.org/web/20161211180943/http://berita.suaramerdeka.com/disergap-tuj
uh-perampas-motor-kabur/  

 

https://bontangpost.id/33142-hoax-isu-pki-numpang-foto-mobil-barang-bukti/
https://web.archive.org/web/20161211180943/http://berita.suaramerdeka.com/disergap-tujuh-perampas-motor-kabur/
https://web.archive.org/web/20161211180943/http://berita.suaramerdeka.com/disergap-tujuh-perampas-motor-kabur/

