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1. Kecelakaan Di Singosari Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah tersebar luas di berbagai media sosial seperti facebook dan grup whatsapp, tentang             
sebuah video pendek kecelakan lalu lintas di Singosari Kabupaten Malang. 
 
Faktanya, Ipda Agus Yulianto selaku Kanit laka Polres Malang menyatakan bahwa           
setelah melakukan cross cek ke semua jajaran terkait, tidak ada kejadian kecelakaan di             
wilayah Singosari, dilihat dari kendaraan yang ada di dalam video tersebut terlihat            
kendaraan mayoritas berplat nomor BG di TKP, jadi kemungkinan besar kejadiannya di            
luar Jawa, bukan di wilayah Singosari ataupun di wilayah hukum Polres Malang lainnya. 

Link Counter : 
https://www.malang-post.com/ragam/fakta/hoax-video-laka-singosari  

  

https://www.malang-post.com/ragam/fakta/hoax-video-laka-singosari
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2. Kakek Tanpa Identitas Meninggal di Masjid Rancakole Banjar Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial platform Facebook, sebuah postingan tentang kakek-kakek           
yang meninggal dunia tanpa identitas di sebuah masjid Rancakole Desa Mulyasari,           
Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. 
 
Faktanya, Iskandar selaku Kasi Pemerintahan Desa Mulyasari menyatakan bahwa         
pihaknya sudah terjun langsung bersama Kepala dusun dan RT dan RW setempat, untuk             
mengecek ke 27 masjid dan mushola yang ada di Desa Mulyasari, hasilnya semua             
pengurus Desa Mulyasari mengatakan tidak ditemukan adanya seorang kakek yang          
meninggal dunia tanpa identitas tersebut. 

Link Counter : 
https://www.harapanrakyat.com/2019/06/kakek-meninggal-di-mesjid-rancakole-banjar-tern
yata-hoax/  

  

https://www.harapanrakyat.com/2019/06/kakek-meninggal-di-mesjid-rancakole-banjar-ternyata-hoax/
https://www.harapanrakyat.com/2019/06/kakek-meninggal-di-mesjid-rancakole-banjar-ternyata-hoax/
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3. 16 Gadis ditemukan hamil setelah seorang bocah lelaki 
berejalukasi di kolam renang 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar kabar di media sosial mengenai hamilnya sebanyak 16 orang gadis karena             
ulah seorang bocah lelaki yang berejakulasi di dalam kolam renang. 
 
Setelah ditelusuri, berita tersebut adalah Tidak Benar. Berita serupa sudah sering beredar            
di media dan sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Dilansir dari             
hoaxes.id, American Pregnancy menjelaskan bahwa sperma di kolam renang, bak mandi           
atau bak mandi air panas, tidak mungkin mampu masuk ke dalam bagian organ intim              
wanita dan menyebabkan kehamilan. 

Link Counter : 
https://www.hoaxes.id/2016/11/seorang-pria-ejakulasi-di-kolam-renang-menyebabkan-16-
gadis-muda-hamil.html  
https://americanpregnancy.org/preventing-pregnancy/pregnancy-myths/  

  

https://www.hoaxes.id/2016/11/seorang-pria-ejakulasi-di-kolam-renang-menyebabkan-16-gadis-muda-hamil.html
https://www.hoaxes.id/2016/11/seorang-pria-ejakulasi-di-kolam-renang-menyebabkan-16-gadis-muda-hamil.html
https://americanpregnancy.org/preventing-pregnancy/pregnancy-myths/
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4. Kejahatan Hindu India Modi Terhadap Seorang Wanita Muslim 
Yang Membawa Daging 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan video di media sosial pada platform twitter yang yang di ikuti              
dengan narasi kejahatan hindu India modi terhadap seorang wanita muslim yang           
membawa daging, ini adalah jenis pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia,            
tetapi media seluruh dunia tidur dengan cepat atas pelanggaran manusia India ini. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar. Rekaman video          
tersebut adalah peristiwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang wanita yang dituduh           
berselingkuh atau berzina oleh suaminya bukan karena membawa daging. video tersebut           
sengaja di upload dengan menambahkan narasi untuk membangun premis pelintiran          
yang tidak sesuai dengan konteks video yang sesungguhnya. 

Link Counter : 
https://www.ndtv.com/india-news/on-video-woman-tied-to-tree-beaten-as-people-watch-no
-one-intervenes-1827481  
https://en.wikipedia.org/wiki/Panchayati_raj  
https://turnbackhoax.id/2019/06/23/salah-kejahatan-hindu-india-modi-terhadap-seorang-w
anita-muslim-yang-membawa-daging/  

  

https://www.ndtv.com/india-news/on-video-woman-tied-to-tree-beaten-as-people-watch-no-one-intervenes-1827481
https://www.ndtv.com/india-news/on-video-woman-tied-to-tree-beaten-as-people-watch-no-one-intervenes-1827481
https://en.wikipedia.org/wiki/Panchayati_raj
https://turnbackhoax.id/2019/06/23/salah-kejahatan-hindu-india-modi-terhadap-seorang-wanita-muslim-yang-membawa-daging/
https://turnbackhoax.id/2019/06/23/salah-kejahatan-hindu-india-modi-terhadap-seorang-wanita-muslim-yang-membawa-daging/
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5. Tanaman Berbahaya Pembunuh Manusia  Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook postingan dengan menyertakan tautan dari          
morninginfo.club yang berjudul Pernah lihat tanaman ini? tanaman ini pembunuh manusia           
yang banyak tumbuh di Indonesia.  
 
Faktanya guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Prof Dr Ir Sandra Arifin             
Aziz Ms menjelaskan bahwa tanaman yang bernama gympie-gympie tersebut tidak          
ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Tumbuhan tersebut memang mempunyai efek           
gatal dan sakit pada kulit yang berlangsung lama dan begitu sakitnya sering kali ada yang               
tidak tahan dan ingin bunuh diri. Bukan karena racunnya yang bisa membunuh manusia             
tetapi karena manusia yang tidak tahan dengan rasa sakit akibat racun tersebut. Sampai             
saat ini Sandra belum mendapat informasi bahwa tumbuhan tersebut bisa mematikan           
manusia. 

Link Counter :  
https://www.radarcirebon.com/info-ngeri-tanaman-gympie-gympie.html  
https://bontangpost.id/37736-info-ngeri-tanaman-gympie-gympie/  

 
  

https://www.radarcirebon.com/info-ngeri-tanaman-gympie-gympie.html
https://bontangpost.id/37736-info-ngeri-tanaman-gympie-gympie/
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6.  Registrasi Ulang Dikaitkan Dengan Judi Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan di Instagram yang berisi sebuah foto pesan singkat promosi            
dari judi online yang dikaitkan dengan registrasi ulang. Postingan tersebut diiringi narasi            
tujuan regist ulang biar pemerintah sering kirim info togel kayak gini. Dalam 1 hari bisa               
sampai 5 sms tentang judi. 
 
Faktanya sms promosi tersebut bukan berasal dari pemerintah, bisa jadi pesan tersebut            
berasal dari para penjual database nomor telepon. Database nomor telepon dapat           
dikumpulkan melalui banyak cara yang paling sederhana mungkin dilakukan oleh konter           
konter penjual pulsa data yang diisi oleh konsumen mungkin bisa diperjual belikan.            
Pemerintah memastikan data yang sudah teregistrasi akan aman operator juga          
menetapkan standar ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi. Kebijakan registrasi          
ulang memang akan membuat panas dingin sejumlah pihak yang menjalankan modus           
penipuan berbasis telepon seluler. 

Link Counter : 
https://www.jpnn.com/kementan/news/registrasi-nomor-provider-malah-dikaitkan-dengan-j
udi-togel  
https://bontangpost.id/25959-registrasi-nomor-dikaitkan-dengan-judi/  

  

https://www.jpnn.com/kementan/news/registrasi-nomor-provider-malah-dikaitkan-dengan-judi-togel
https://www.jpnn.com/kementan/news/registrasi-nomor-provider-malah-dikaitkan-dengan-judi-togel
https://bontangpost.id/25959-registrasi-nomor-dikaitkan-dengan-judi/
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7. Ada penampakan Jin mata sipit di belakang hakim MK Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar postingan penampakan Jin mata sipit di belakang hakim MK jangan-jangan            
cina taipan intervensi MK. 
 
Faktanya adalah Penampakan di belakang hakim tersebut adalah petugas, dan yang           
memungkinkan dapat berada di belakang hakim adalah panitera bertugas membuat          
resume perkara, menganalisis perkara, mencari referensi isu hukum yang muncul dalam           
kasus itu. 

Link Counter : 
https://www.youtube.com/watch?v=kRxEXu_qLTA&fbclid=IwAR3TgoehY1ye1Vxhr2V3wP
_7ga0eShWxzMBzyZDjUNzZfXjyHoM2t_45LLs  
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c8ee8cea8a1a/panitera-pengadilan-tak-seka
dar-jenjang-karir-/?fbclid=IwAR3SLV-hdQVYOQxwImqS0j97JQw9TaZ4072Bm13M7_o39
Mzdm8AIZXPbpdA  
https://cekfakta.tempo.co/fakta/311/fakta-atau-hoaks-benarkah-sidang-sengketa-pilpres-2
019-di-mahkamah-konstitusi-janggal-karena-ada-dupa-dan-pria-sipit-di-belakang-hakim-m
k?fbclid=IwAR1EVtsJC-9UaNXHdqlOc7LaVUy_05L70K_8FBKJ5Zek7ktyJBMR887n5i4  

  

https://www.youtube.com/watch?v=kRxEXu_qLTA&fbclid=IwAR3TgoehY1ye1Vxhr2V3wP_7ga0eShWxzMBzyZDjUNzZfXjyHoM2t_45LLs
https://www.youtube.com/watch?v=kRxEXu_qLTA&fbclid=IwAR3TgoehY1ye1Vxhr2V3wP_7ga0eShWxzMBzyZDjUNzZfXjyHoM2t_45LLs
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c8ee8cea8a1a/panitera-pengadilan-tak-sekadar-jenjang-karir-/?fbclid=IwAR3SLV-hdQVYOQxwImqS0j97JQw9TaZ4072Bm13M7_o39Mzdm8AIZXPbpdA
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c8ee8cea8a1a/panitera-pengadilan-tak-sekadar-jenjang-karir-/?fbclid=IwAR3SLV-hdQVYOQxwImqS0j97JQw9TaZ4072Bm13M7_o39Mzdm8AIZXPbpdA
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c8ee8cea8a1a/panitera-pengadilan-tak-sekadar-jenjang-karir-/?fbclid=IwAR3SLV-hdQVYOQxwImqS0j97JQw9TaZ4072Bm13M7_o39Mzdm8AIZXPbpdA
https://cekfakta.tempo.co/fakta/311/fakta-atau-hoaks-benarkah-sidang-sengketa-pilpres-2019-di-mahkamah-konstitusi-janggal-karena-ada-dupa-dan-pria-sipit-di-belakang-hakim-mk?fbclid=IwAR1EVtsJC-9UaNXHdqlOc7LaVUy_05L70K_8FBKJ5Zek7ktyJBMR887n5i4
https://cekfakta.tempo.co/fakta/311/fakta-atau-hoaks-benarkah-sidang-sengketa-pilpres-2019-di-mahkamah-konstitusi-janggal-karena-ada-dupa-dan-pria-sipit-di-belakang-hakim-mk?fbclid=IwAR1EVtsJC-9UaNXHdqlOc7LaVUy_05L70K_8FBKJ5Zek7ktyJBMR887n5i4
https://cekfakta.tempo.co/fakta/311/fakta-atau-hoaks-benarkah-sidang-sengketa-pilpres-2019-di-mahkamah-konstitusi-janggal-karena-ada-dupa-dan-pria-sipit-di-belakang-hakim-mk?fbclid=IwAR1EVtsJC-9UaNXHdqlOc7LaVUy_05L70K_8FBKJ5Zek7ktyJBMR887n5i4
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8. Rekrutment Lowongan Kerja Di Kementeriaan Pertahanan Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial info penerimaan karyawan di Kementerian Pertahanan. 
 
Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Totok Sugiharto,           
S.Sos menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan tidak pernah memposting rekrutmen         
lowongan kerja sebagaimana yang beredar di media sosial.  
Postingan rekrutmen lowongan kerja tersebut adalah tidak benar (hoaks). 

Link Counter : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2600400289991309&id=113809538955514
7  

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2600400289991309&id=1138095389555147
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2600400289991309&id=1138095389555147
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9. Seorang Pria Menguap Seperti Asap Setelah Terkena 
Sengatan Listrik Di Atas Tangki Truk 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar video pria yang terkena sengatan listrik di atas sebuah tangki truk. Pria tersebut              
kemudian tumbang dan menghilang secara ajaib seperti menguap.  
 
Berdasarkan penelusuran, para peneliti mengestimasi bahwa untuk menguapkan tubuh         
manusia dibutuhkan 2.99GJ energi. Untuk mentransfer energi sebesar itu kepada tubuh           
manusia dalam waktu kurang dari sedetik, dibutuhkan kabel yang mampu membawa           
tegangan besar yang tidak realistis tersebut. Dikutip dari snopes.com, dengan          
mempertimbangkan waktu transfer energi kepada manusia di video ini, dan dengan           
perkiraan kasar hambatan pada tubuh manusia sebesar 1000 ohm, maka jaringan listrik            
tersebut perlu menyalurkan setidaknya 2.5 juta volt untuk menguapkan tubuh manusia.           
Sedangkan tegangan tertinggi pada jaringan listrik yang ada di dunia nyata dapat            
menyalurkan paling besar 1 juta volt energi. Diyakini video tersebut menggunakan trik            
tertentu ataupun telah diedit sedemikian rupa, dikarenakan sengatan listrik biasa tidak           
akan menyebabkan tubuh manusia menguap begitu saja. 

Link Counter : 
https://www.snopes.com/fact-check/into-thin-air/  

https://www.snopes.com/fact-check/into-thin-air/
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10. Virus XALAN Pada Ponsel Menyebar Lewat Sambungan 
Telepon 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial mengenai himbauan tentang panggilan telepon dari nomor yang            
tidak dikenal. Apabila layar ponsel menampilkan display (XALAN), segera matikan ponsel           
dengan menekan tombol power. Hal tersebut dikarenakan sambungan telepon tersebut          
membawa virus yang, apabila diterima atau diangkat, akan menghapus seluruh IMEI dan            
informasi IMSI dari ponsel dan SIM card. Versi lain mengatakan bahwa jika penelepon             
berkata bahwa dirinya berasal dari divisi engineering/teknisi perusahaan salah satu          
operator yang ingin memeriksa sambungan dan meminta menekan tombol #90 atau #09            
atau nomor apapun, maka penerima telepon harus secepatnya memutuskan sambungan          
telepon tanpa menekan tombol tersebut dikarenakan penipu tersebut dapat mengakses          
SIM card dan dapat menggunakan line telepon dengan biaya yang dibebankan kepada            
anda. 
 
Adapun kedua informasi ini adalah hoaks yang tersebar sejak lama dan terus berulang.             
Virus “XALAN” atau “ACE” tersebut mencatut nama Motorola dan Nokia dalam klaimnya,            
dan telah dibantah oleh kedua perusahaan tersebut. Tidak ada berita kredibel yang            
memperingatkan tentang serangan virus tersebut. Begitupun dengan informasi “#90” yang          
dapat membajak SIM card. Informasi ini tidak benar dan telah dibantah oleh raksasa             
telekomunikasi Australia, Telstra, dan perusahaan komunikasi Afrika Selatan, MTN, dan          
berbagai provider di dunia. Tidak dimungkinkan bagi para scammer untuk membajak           
ponsel anda dengan menekan #90, #09, 90#, dan berbagai kombinasi lainnya. 

Link Counter : 
https://www.hoax-slayer.net/mobile-phone-virus-hoax/  
https://www.hoax-slayer.net/mobile-phone-misinformation-xalan-and-90-hoax/  

  

https://www.hoax-slayer.net/mobile-phone-virus-hoax/
https://www.hoax-slayer.net/mobile-phone-misinformation-xalan-and-90-hoax/

