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1. Sms Mengatasnamakan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar postingan di media sosial mengenai sms yang mengatasnamakan Kepala          
Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Dalam sms yang beredar tersebut berisi           
pemberitahuan terkait penerimaan dana beasiswa program tahun 2009. 
 
Terkait hal tersebut, pihak SMK Negeri 3 Yogyakarta melalui akun Instagram resminya            
mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Pihak SMK Negeri 3 menghimbau           
kepada warga sekolah dan sekitarnya untuk selalu waspada terhadap modus penipuan           
tersebut. 

Link Counter: 
https://www.instagram.com/p/B0GDLBIg_gH/  

  

https://www.instagram.com/p/B0GDLBIg_gH/
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2. Ribuan Ikan Mas Mati Mendadak di Sungai Eufrat Adalah Pertanda 
Kiamat 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar artikel lama yang diangkat kembali di situs media sosial Facebook yang berjudul             
ribuan ikan mas mati mendadak di sungai Eufrat adalah pertanda kiamat.  
 
Faktanya insiden matinya ribuan ikan di sungai Eufrat memang benar terjadi pada akhir             
tahun 2018, namun klaim yang menyebutkan matinya ribuan ikan di sungai Eufrat adalah             
pertanda kiamat tidak didukung bukti yang kuat. Berdasarkan hasil penyelidikan PBB           
penyebabnya adalah Koi Herpes Virus, yang tidak berbahaya bagi manusia.  

Link Counter: 
https://www.thenational.ae/world/mena/un-herpes-outbreak-behind-mass-death-of-iraqi-car
p-1.833888  
https://www.liputan6.com/global/read/3684153/misteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-i
rak-fenomena-apa?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fglobal%2Fread%2F3684153%2Fmisteri-ribu
an-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa  

  

https://www.thenational.ae/world/mena/un-herpes-outbreak-behind-mass-death-of-iraqi-carp-1.833888
https://www.thenational.ae/world/mena/un-herpes-outbreak-behind-mass-death-of-iraqi-carp-1.833888
https://www.liputan6.com/global/read/3684153/misteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fglobal%2Fread%2F3684153%2Fmisteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa
https://www.liputan6.com/global/read/3684153/misteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fglobal%2Fread%2F3684153%2Fmisteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa
https://www.liputan6.com/global/read/3684153/misteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fglobal%2Fread%2F3684153%2Fmisteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa
https://www.liputan6.com/global/read/3684153/misteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fglobal%2Fread%2F3684153%2Fmisteri-ribuan-bangkai-ikan-mati-di-sungai-irak-fenomena-apa
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3. Genosida oleh suster suruhan BIN di Papua. Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar pesan berantai yang berisi bahwa telah terjadi Genosida oleh suster            
suruhan BIN di Papua yang bernama Merry Yoku dibayar 200 juta per tahun dengan              
target 3 orang dalam sebulan dan total telah 278 orang lebih. 
 
Faktanya pesan tersebut adalah tidak benar karena hal tersebut adalah bagian dari            
propaganda gerakan separatis Papua yang ingin menimbulkan kecemasan dan         
kegaduhan di masyarakat dan menarik perhatian Internasional karena data dari Direktorat           
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah terjadi          
kenaikan jumlah penduduk di Papua secara signifikan sebanyak 1.128.177 jiwa dari tahun            
2013 sebanyak 3.114.581 ke tahun 2018 sebanyak 4.242.758. Sehingga isu terkait           
genosida tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 

Link Counter: 
https://bataraonline.com/beredar-berita-hoax-genosida-di-papua-pengedar-isu-harus-sege
ra-ditindak/  
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/01/penduduk-papua-diprediksi-berjum
lah-33-juta-pada-2018  

 
  

https://bataraonline.com/beredar-berita-hoax-genosida-di-papua-pengedar-isu-harus-segera-ditindak/
https://bataraonline.com/beredar-berita-hoax-genosida-di-papua-pengedar-isu-harus-segera-ditindak/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/01/penduduk-papua-diprediksi-berjumlah-33-juta-pada-2018
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/01/penduduk-papua-diprediksi-berjumlah-33-juta-pada-2018
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4. Asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta rusuh, penghuninya 
mengamuk dan membuat warga ketakutan 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar informasi dalam pesan berantai yang menyebutkan bahwa telah terjadi           
kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta. Dinarasikan bahwa penghuninya          
mengamuk dan banyak korban yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya, mobil-mobil           
yang melintas pun juga banyak yang dirusak. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut adalah           
keliru. Dilansir dari cek fakta tempo.co, penelusuran Tempo ke lokasi asrama mahasiswa            
Papua menunjukkan situasi amat tenang karena semua penghuninya bersiap untuk ujian.           
Tidak ada tanda-tanda kerusuhan atau kekacauan apapun. 

Link Counter: 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/12/fakta-atau-hoax-asrama-mahasiswa-papua-di-yogyakart
a-rusuh-penghuninya-mengamuk-dan-membuat-warga-ketakutan  

  

https://cekfakta.tempo.co/fakta/12/fakta-atau-hoax-asrama-mahasiswa-papua-di-yogyakarta-rusuh-penghuninya-mengamuk-dan-membuat-warga-ketakutan
https://cekfakta.tempo.co/fakta/12/fakta-atau-hoax-asrama-mahasiswa-papua-di-yogyakarta-rusuh-penghuninya-mengamuk-dan-membuat-warga-ketakutan
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5. Ingat kata Aa Gym saat memilih pemimpin Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial platform facebook, sebuah postingan gambar screenshot           
dari tweet Aa Gym (Abdullah Gymnastiar), dalam gambar tersebut Aa Gym menyatakan            
lebih baik pemimpin koruptor tapi muslim, daripada pemimpin jujur, bersih tapi KAFIR. 
 
setelah dilakukan penelusuran, ternyata gambar screenshot tersebut sudah lama yaitu          
sejak tahun 2017 silam, Terkait hal tersebut, Aa Gym melalui akun twitternya sudah             
menegaskan bahwa cuitan twitter tersebut adalah hoax, bukanlah tulisan Aa, bahkan Aa            
Gym menambahkan kalau ini tulisan orang yang tak menghormati dan suka memfitnah            
ulama. 

Link Counter : 
https://twitter.com/aagym/status/829741127586639872  

  

https://twitter.com/aagym/status/829741127586639872
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6. Biopsi Dapat Menyebarkan Kanker Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi dengan menggunakan ilustrasi mengenai kanker. Disebutkan bahwa         
biopsi (operasi pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium) dapat         
menyebarkan kanker. Disebutkan bahwa para dokter membantah hal tersebut, namun          
jurnal-jurnal medis menyebutkan bahwa biopsi menyebarkan kanker. 
 
Faktanya adalah prosedur biopsi justru mempermudah tim medis untuk menentukan          
langkah pengobatan yang harus dilakukan selanjutnya. Dokter spesialis bedah kanker          
Bob Adinata seperti dikutip dari Kompas.com menyatakan bahwa tidak semua obat           
kemoterapi efektif mengatasi kanker. Karena itu sangat penting mengetahui tipe atau sifat            
kankernya agar disesuaikan dengan obat yang tepat melalui metode biopsi. Selain itu            
dikutip dari hellosehat.com dengan mengacu pada penelitian Mayo Clinic, risiko untuk sel            
kanker menyebar ke bagian tubuh lain akibat biopsi sangatlah kecil. Prosedur medis            
tersebut pasti dilakukan sesuai dengan standar dan tim medis akan melakukan berbagai            
cara untuk mencegah penyebaran sel kanker, seperti menggunakan jarum atau peralatan           
operasi yang steril serta berbeda-beda. 

Link Counter : 
https://lifestyle.kompas.com/read/2017/03/18/200000623/biopsi.memperparah.kanker.mit
os.atau.fakta.  
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/tindakan-biopsi-pada-kanker/  
https://www.mayo.edu/research/forefront/biopsies-dont-spread-cancer  

  

https://lifestyle.kompas.com/read/2017/03/18/200000623/biopsi.memperparah.kanker.mitos.atau.fakta
https://lifestyle.kompas.com/read/2017/03/18/200000623/biopsi.memperparah.kanker.mitos.atau.fakta
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/tindakan-biopsi-pada-kanker/
https://www.mayo.edu/research/forefront/biopsies-dont-spread-cancer


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                  Hari /Tanggal : Minggu, 18 Agustus 2019 

 
 

7. Ustadz Abdul Somad ditangkap oleh Irjen Pol. Umar Septono 
Wakil Direktur Pengawasan Umum  

Disinformasi  

 

Penjelasan : 
Beredar foto dan pesan singkat di Whatsapp Ust Abdul Somad dan Irjen Pol. Umar              
Septono dengan narasi "Yang nangkap gak tanggung2 Irjen Pol. Umar Septono Wakil            
Direktur Pengawasan Umum Mabes Polri (sebelumnya Kapolda Sulsel). UAS ditangkap          
karena ujaran kebencian. Lha wong katanya S2 dari Mesir kok ngomong nya asal             
bunyi...?" 
 
Faktanya foto yang dibagikan di Whatsapp tersebut adalah foto acara Dzikir dan Tabligh             
Akbar di Masjid Almarkaz Al Islami, Makassar pada tanggal 26 Maret 2018. Sedangkan             
narasi yang sudah beredar tidak tepat. UAS tidak ditangkap melainkan dikawal langsung            
oleh Irjen Pol. Umar Septono. Sebelumnya, saat pertama kali menjemput Ustadz Abdul            
Somad, Irjen Pol. Umar Septiono langsung menyalaminya dan yang paling mengejutkan,           
Jenderal Umar langsung mencium tangan Ustadz Abdul Somad. 

Link Counter : 
https://bangka.tribunnews.com/2018/05/25/kapolda-sulsel-irjen-umar-septono-cium-tanga
n-ustaz-abdul-somad-netizen-sampai-merinding?page=all  
http://compaksulsel.com/2018/03/27/tabligh-akbar-kapolda-sulsel-dampingi-ust-somad/  
http://news.rakyatku.com/read/102243/2018/05/22/tak-direken-kemenag-foto-kapolda-suls
el-cium-tangan-ustaz-abdul-somad-kembali-viral  

  

https://bangka.tribunnews.com/2018/05/25/kapolda-sulsel-irjen-umar-septono-cium-tangan-ustaz-abdul-somad-netizen-sampai-merinding?page=all
https://bangka.tribunnews.com/2018/05/25/kapolda-sulsel-irjen-umar-septono-cium-tangan-ustaz-abdul-somad-netizen-sampai-merinding?page=all
http://compaksulsel.com/2018/03/27/tabligh-akbar-kapolda-sulsel-dampingi-ust-somad/
http://news.rakyatku.com/read/102243/2018/05/22/tak-direken-kemenag-foto-kapolda-sulsel-cium-tangan-ustaz-abdul-somad-kembali-viral
http://news.rakyatku.com/read/102243/2018/05/22/tak-direken-kemenag-foto-kapolda-sulsel-cium-tangan-ustaz-abdul-somad-kembali-viral
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8. Anggota DPRA Azhari Cage Dipukuli Aparat. Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial dan grup whatsapp video dugaan pemukulan anggota DPRA            
Azhari Cage oleh aparat polisi. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan bantahan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno          
Riyanto atas tindakan pemukulan terhadap Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage meskipun            
yang bersangkutan sudah melapor ke Polda Aceh. 
Kombes Trisno menjelaskan, telah terjadi aksi mahasiswa yang menggelar demo tanpa           
izin di halaman gedung DPRA, adapun kejadian tersebut memang ricuh, karena           
mahasiswa yang ingin menaikkan bendera bulan bintang dicegah oleh polisi, saat sedang            
aksi saling dorong itulah masuk Azhari Cage ke tengah kerumunan untuk melerai            
sehingga Azhari Cage juga ikut terdorong oleh petugas. Kombes Pol juga menegaskan            
bahwa tidak ada polisi yang melakukan pemukulan. 

Link Counter : 
https://aceh.tribunnews.com/2019/08/16/kapolresta-bantah-ada-pemukulan-terhadap-azh
ari-cage-saat-demo-di-dpra-ini-kronologi-versi-polisi  
http://www.ajnn.net/news/kapolresta-bantah-anggotanya-pukul-azhari-cage/index.html  

 

https://aceh.tribunnews.com/2019/08/16/kapolresta-bantah-ada-pemukulan-terhadap-azhari-cage-saat-demo-di-dpra-ini-kronologi-versi-polisi
https://aceh.tribunnews.com/2019/08/16/kapolresta-bantah-ada-pemukulan-terhadap-azhari-cage-saat-demo-di-dpra-ini-kronologi-versi-polisi
http://www.ajnn.net/news/kapolresta-bantah-anggotanya-pukul-azhari-cage/index.html

