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1. Mary Anne Trump Pernah Menyebut Putranya, Donald Trump, "idiot"          
Yang Seharusnya Tidak Pernah Terjun ke Dunia Politik. 

Hoaks  

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah quote yang menampilkan kutipan seolah-olah diucapkan oleh Mary Anne           
Trump, dimana ia pernah menyebut putranya Presiden AS Donald Trump seorang idiot yang             
seharusnya tidak pernah terjun ke dunia politik.  
 
Faktanya hal itu bukan kutipan asli dari ibu Donald Trump. Mary Anne MacLeod Trump              
meninggal pada tahun 2000. Fakta lainnya tidak ditemukan kutipan quote tersebut di buku,             
majalah atau wawancara apa pun. Tampaknya kutipan tersebut dibuat untuk tujuan candaan.  

Link Counter: 
https://www.snopes.com/fact-check/trumps-mom-call-him-idiot/ 

  



 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                             Hari / Tanggal : Sabtu  / 14 Desember 2019 

 

2. Pria Uganda Mengaku Bisa Bunuh Nyamuk Dengan Kentut Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook dua buah gambar yang disandingkan,            
gambar pertama terlihat seekor nyamuk yang sudah mati dan kedua yaitu seorang pria yang              
merupakan warga Uganda. Postingan tersebut menambahkan narasi "Ini namanya kentut          
sudah tidak bisa dinilai dengan uang, selama ini bau kentut dimusuhi manusia tetapi bau              
kentut sekarang dicari seperti berlian. Mungkin yang perlu dicari tahu adalah apa yang             
dimakannya sehingga kentutnya sangat mahal. 
 
Dilansir dari snopes.com, diketahui pemberitaan soal Rwamirama yang bisa membunuh          
nyamuk dengan kentut adalah hoaks. Dalam keterangan di Facebook, Ihlayanews menyebut           
diri mereka sebagai situs parodi yang berisi berbagai berita satir. Dalam keterangan di             
Facebook, Ihlayanews menyebut diri mereka sebagai situs parodi yang berisi berbagai berita            
satir. "Semua artikel di situ kami adalah bagi orang dewasa yang suka dengan humor-humor              
gelap," tulis Ihlayanews sebagai disclaimer. 

Link Counter: 
https://internasional.kompas.com/read/2019/12/13/19155651/pria-uganda-mengaku-bisa-bun
uh-nyamuk-dengan-kentut-ini-faktanya?page=all 
https://www.snopes.com/fact-check/farts-kill-mosquitoes-uganda/ 
https://www.liputan6.com/health/read/4133358/kentut-pria-uganda-dikabarkan-bisa-bunuh-ny
amuk-ternyata-hoaks 
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3. Habib Ahmad Al Habsyi Mendatangi PBNU dan Menegur Orang di           
Kantor Tersebut 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar postingan di media sosial yang mengunggah potongan video yang memperlihatkan           
Habib Ahmad Al Habsyi yang sedang berdialog dan menasehati beberapa orang. Dalam            
unggahan yang beredar disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di kantor Pengurus           
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 
 
Menanggapi hal tersebut, PBNU melalui akun Twitter resminya @nahdlatululama         
mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar adalah keliru. Pihaknya menegaskan bahwa          
kejadian dalam video tersebut bukan berlokasi di kantor PBNU. 

Link Counter: 
https://twitter.com/nahdlatululama/status/1205286840325963781  

  

https://web.telegram.org/#/im?p=%40nahdlatululama
https://web.telegram.org/#/im?p=%40nahdlatululama
https://twitter.com/nahdlatululama/status/1205286840325963781
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4. Cacing Kremi Akibat Banyak Makan Parutan Kelapa Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Salah satu informasi terkait kesehatan yang banyak dipercayai masyarakat Indonesia adalah           
memakan parutan kelapa dapat menyebabkan munculnya cacing kremi dari dubur. Sebuah           
akun twitter bahkan mengunggah postingan yang mengatakan bahwa cacing kremi yang ada            
di permukaan dubur itu adalah penjelmaan dari parutan kelapa yang dimakan terlalu banyak. 
 
Faktanya, Menurut dr. Marlyn Cecilia Malonda, SpA menyatakan bahwa informasi terkait           
makan parutan kelapa menyebabkan kremian hanyalah mitos belaka. Akan tetapi dokter           
Marlyn menyebutkan, hal tersebut bisa saja terjadi apabila kelapa parut yang dikonsumsi            
terkontaminasi telur cacing kremi. 

Link Counter: 
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/080500065/kremian-akibat-makan-parutan-kel
apa-mitos-atau-fakta-?page=all  

  

https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/080500065/kremian-akibat-makan-parutan-kelapa-mitos-atau-fakta-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/080500065/kremian-akibat-makan-parutan-kelapa-mitos-atau-fakta-?page=all
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5. Sering Masturbasi Kualitas Sperma Menurun Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar unggahan di media sosial platform Twitter dengan narasi yang menyebutkan           
bahwa sering masturbasi menyebabkan kualitas sperma menurun. 
 
Faktanya, seksolog dr Nugroho Setiawan, MS, SpAnd menyatakan bahwa berdasarkan          
beberapa penelitian, hal tersebut merupakan mitos belaka. Keseringan masturbasi         
memang dapat mengurangi volume semen (air mani), namun tidak mempengaruhi          
kualitas sperma. 

Link Counter: 
https://health.detik.com/sexual-health/d-4822006/benarkah-keseringan-masturbasi-memb
uat-produksi-sperma-menurun?code=AiaEUvEwfJ7sraPAQuvuCSGyX7kCmg  

  

https://health.detik.com/sexual-health/d-4822006/benarkah-keseringan-masturbasi-membuat-produksi-sperma-menurun?code=AiaEUvEwfJ7sraPAQuvuCSGyX7kCmg
https://health.detik.com/sexual-health/d-4822006/benarkah-keseringan-masturbasi-membuat-produksi-sperma-menurun?code=AiaEUvEwfJ7sraPAQuvuCSGyX7kCmg
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6. Kehujanan Bisa Bikin Sakit Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar informasi media sosial yang diunggah oleh sebuah akun Twitter yang           
menyebutkan bahwa kehujanan bisa menyebabkan sakit. 
 
Faktanya, menurut praktisi kesehatan, dr Dewi Ema Anindia, hujan bisa bikin sakit            
hanyalah mitos belaka. Bukan kehujanan yang membuat seseorang sakit, namun daya           
tahan tubuhnya yang sedang melemah. Dokter Ema juga menambahkan bahwa ketika           
daya tahan tubuh kita lemah, maka tubuh akan mudah terserang virus atau bakteri             
sehingga menyebabkan beberapa penyakit. 

Link Counter: 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4821050/kehujanan-bisa-bikin-sakit-mitos-ata
u-fakta  

 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4821050/kehujanan-bisa-bikin-sakit-mitos-atau-fakta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4821050/kehujanan-bisa-bikin-sakit-mitos-atau-fakta

