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1. Tadi Malam UU Tentang Suara Adzan Telah Disahkan, Pemerintah Jokowi 
Akan Bertindak Tegas Dengan Pelanggaran UU  

Hoaks  

 

Penjelasan : 
Beredar gambar tangkapan layar yang berisi narasi bahwa Pemerintahan Presiden Joko           
Widodo telah mengesahkan Undang-Undang tentang suara Adzan beredar di media          
sosial. Gambar itu berasal dari akun Facebook pada Jumat, 1 November 2019.  
 
Faktanya tidak ada undang-undang tentang suara Adzan yang disahkan oleh          
Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Saat ini, aturan yang dimiliki Pemerintah            
adalah Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Nomor         
Kep/D/101/1978. Aturan itu pun tidak mencantumkan sanksi yang bisa dikenakan kepada           
pelanggar. 

Link Counter : 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/460/fakta-atau-hoaks-benarkah-pemerintahan-jokowi-tela
h-mengesahkan-uu-suara-azan 
https://news.detik.com/berita/d-4179022/begini-aturan-kemenag-soal-pengeras-suara-ma
sjid-untuk-azan 
https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-dia-aturan-bimas-islam-tentang-penggun
aan-pengeras-suara-di-masjid 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180823092457-20-324253/kemenag-atur-peng
eras-suara-masjid-sejak-1978Ahmad Dhani Berencana Calonkan Diri Sebagai Walikota 
Surabaya 
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2. Minum Air Kelapa Bikin Bayi Lahir Bersih Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi di media sosial, terutama Facebook, yang mengatakan bahwa air           
kelapa dipercaya bisa membuat bayi lahir dengan kulit bersih. Oleh karena itu para ibu              
hamil dianjurkan untuk rajin minum air kelapa agar bayi yang dilahirkan kelak berkulit             
bersih.  
 
Faktanya Dr. Sri Pudyastuti, SpOG (K), dokter spesialis kandungan dan konsultas           
fetomaternal di RS Bunda Aliyah menyatakan hal tersebut hanyalah mitos. Air kelapa            
memang sangat bagus untuk ibu hamil karena mengandung elektrolit dan tinggi kalium.            
Namun bukan berarti minum air kelapa bisa membuat bayi lahir dengan kulit bersih.             
Menurut Dr Sri, bayi akan bersih bila lahir cukup bulan, bukan karena ibunya sering              
minum air kelapa saat hamil. Janin makin tua akan makin bersih karena lemak fernik              
(lemak yang menutupi tubuh janin) semakin berkurang. Jika bayi dalam kandungan lahir            
cukup umur diatas 36 minggu, maka akan lahir bersih. 

Link Counter : 
https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1745085/benarkah-minum-air-kelapa-bikin-bayi-la
hir-bersih 
https://kumparan.com/babyologist/air-kelapa-membuat-bayi-bersih-saat-baru-lahir-15370
04453528712755 

https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1745085/benarkah-minum-air-kelapa-bikin-bayi-lahir-bersih
https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1745085/benarkah-minum-air-kelapa-bikin-bayi-lahir-bersih
https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1745085/benarkah-minum-air-kelapa-bikin-bayi-lahir-bersih
https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1745085/benarkah-minum-air-kelapa-bikin-bayi-lahir-bersih
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3. Virus Babi Hog Cholera Menular pada Manusia Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa daging babi di Sumatera             
Utara terjangkit virus Hog Cholera (classical swine fever atau demam babi klasik) yang dapat              
menular pada manusia. Dalam postingannya ditampilkan beberapa foto babi dan pasien yang            
diklaim terkena virus Hog Cholera atau virus babi Afrika. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar yang menyebut bahwa virus Hog Cholera atau kolera             
babi sedang mewabah di Sumatera Utara adalah benar. Namun, foto pasien yang diklaim             
terkena virus itu keliru. Begitu juga dengan foto babi yang mengalami pendarahan, bukan foto              
babi yang terkena virus Hog Cholera atau virus babi Afrika. Kementerian Kesehatan pun telah              
menyatakan bahwa virus babi Afrika tidak menular pada manusia. Begitu pula dengan virus             
Hog Cholera, tidak membahayakan manusia. 

Link Counter : 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/462/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-babi-hog-cholera-menul
ar-pada-manusia  

  

https://cekfakta.tempo.co/fakta/462/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-babi-hog-cholera-menular-pada-manusia
https://cekfakta.tempo.co/fakta/462/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-babi-hog-cholera-menular-pada-manusia
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4. Ade Armando Sakit, Hindari Panggilan Polisi Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook postingan yang berisi foto Ade Armando yang terbaring             
dirumah sakit, postingan tersebut diiringi narasi "saya minta ketulusan doa pemirsa dirumah            
biar satwa ini cepat the end". Postingan tersebut diunggah kemarin pada tanggal 5 November              
2019. 
 
Ade Armando sendiri menampik tudingan yang menyebut dirinya pura-pura sakit demi           
menghindari panggilan Polisi. Menurut Ade Armando foto tersebut merupakan foto lama pada            
saat dirinya melakukan donor darah. 

Link Counter : 
https://www.tagar.id/hoaks-ade-armando-sakit-hindari-panggilan-polisi  

  

https://www.tagar.id/hoaks-ade-armando-sakit-hindari-panggilan-polisi
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5. Orang Obesitas di Jepang Bisa Dipenjara Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar broadcast di WhatsApp yang mengatakan jika di Jepang memiliki peraturan            
yang disebut dengan hukum metabo. Di dalam hukum ini penduduk Jepang akan diperiksa             
lingkar pinggangnya setahun sekali dan bagi yang mengalami obesitas bisa dipenjara 
 
Setelah ditelusuri, Jepang memang memiliki hukum metabo. Hukum tersebut berlaku untuk           
mencegah kegemukan dan obesitas yang mengancam Jepang. Akan tetapi klaim yang           
mengatakan bahwa orang yang mengalami kegemukan dan obesitas bisa dipenjara adalah           
tidak benar. Adapun faktanya, bagi mereka yang kedapatan mengalami kegemukan dan           
obesitas akan diminta berkonsultasi dengan ahli gizi.  

Link Counter : 
https://www.suara.com/health/2019/11/01/070500/orang-kegemukan-dan-obesitas-di-jepang-
bisa-dipidana-mitos-atau-fakta?page=2  
https://www.snopes.com/fact-check/the-metabo-law/  

 
  

https://www.snopes.com/fact-check/the-metabo-law/
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6. Ahmad Dhani Berencana Calonkan Diri Sebagai Walikota Surabaya Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah postingan yang berisi informasi bahwa artis dan politisi Ahmad Dhani             
berencana mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya. 
 
Faktanya setelah ditelusuri hal tersebut tidak benar karena telah dibantah oleh juru bicara             
serta kerabat Ahmad Dhani, Lius Sungkarisma yang memberikan keterangan setelah          
menjenguk di LP Cipinang bahwa Ahmad Dhani tak pernah memiliki niat untuk mencalonkan             
diri menjadi Walikota. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4102822/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-diri-j
adi-walikota-surabaya 
https://www.brilio.net/selebritis/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-diri-jadi-wali-kota-surab
aya-191104x.html# 

 

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4102822/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-diri-jadi-walikota-surabaya
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4102822/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-diri-jadi-walikota-surabaya
https://www.brilio.net/selebritis/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-diri-jadi-wali-kota-surabaya-191104x.html#
https://www.brilio.net/selebritis/ahmad-dhani-bantah-isu-mencalonkan-diri-jadi-wali-kota-surabaya-191104x.html#

