
1. Pengungsi Balai Desa Sumber Brantas Kekurangan Makanan 
Hoaks 

 

Penjelasan : 

meminta bantuan nasi bungkus untuk warga pengungsi Balai Desa Sumber Brantas yang 
kekurangan makanan. 

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu. 

Link Counter : 

https://malangtoday.net/flash/nasional/hoax-serang-korban-bencana-angin-kencang/ 
https://radarmalang.id/hoax-serang-korban-bencana-angin-kencang/ 
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2. Bom Molotov Di Kantor LBH Medan Berkaitan Dengan Tewasnya 

Aktivis 

Hoaks 

 

Penjelasan : 

berkaitan dengan tewasnya aktivis Sumatera Utara, Golfrid Siregar. 

tidak ada hubungannya dengan kasus meninggalnya almarhum GK," kata Kepala Bagian 
Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra, di Mabes Polri, Selasa (22/10/2019). 

Link Counter : 

https://nasional.okezone.com/read/2019/10/22/337/2120294/polisi-bantah-pelemparan- 
bom-molotov-lbh-medan-terkait-kasus-aktivis-walhi 
https://news.detik.com/berita/d-4755971/polri-teror-bom-molotov-di-lbh-medan-tak-terkait- 
kasus-tewasnya-golfrid 
https://ntmcpolri.info/temuan-penyilidikan-polri-teror-molotov-di-lbh-medan-tak-ada-kaitan- 
dengan-kematian-golfrid/ 

 

 



3. Bea Cukai Mengadakan Giveaway Berupa Pulsa Hingga Voucher Go-Pay dan 

OVO 

Hoaks 

 

Penjelasan : 

Beredar kabar di Media Sosial Instagram mengklaim bahwa Bea Cukai melalui akun 
@infobeacukai mengadakan giveaway berupa pulsa dan voucher gopay dan ovo dengan 
nominal 50-100 ribu. Syaratnya adalah melakukan Direct Message pada akun yang 
bersangkutan dan menyebut nama jasa titip barang dari luar negeri yang diindikasikan 
sebagai akal bulus untuk menciduk jasa titip ilegal. 

Setelah ditelusuri, dilansir dari Akun Facebook @TurnBackHoax yang telah terverifikasi, 

Akun yang mengklaim Bea Cukai mengadakan giveaway tersebut diduga akun bodong 
karena akun Instagram Bea Cukai yang asli adalah @beacukairi, bukan @infobeacukai. 

Link Counter : 

https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2675956049123575?__tn__=-R 
https://www.instagram.com/beacukairi/ 

 

 



4. Tahanan Kabur di Simpang Panbil 
Hoaks 

 

Penjelasan : 

Beredar postingan di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya tahanan 
yang kabur di Simpang Panbil, Kota Batam. Postingan tersebut diunggah pada hari Selasa 
(1/10/2019) dan kejadian tersebut diklaim terjadi pada pukul 15.05 WIB. 

Terkait hal tersebut, seorang penjaga tahanan Pengadilan Negeri Batam mengatakan 

bahwa informasi tersebut adalah hoaks. "Tadi kami aja sampai di PN Batam pukul 12.00 
WIB siang, ini pukul 17.00 WIB 51 tahanan akan kita pulangkan. Tidak ada yang kabur, 
hoaks itu," tegasnya. Di tempat terpisah, Karutan Kelas II A Batam, Robinson juga 
mengatakan tidak mendapatkan informasi terkait lepasnya tahanan di Simpang Panbil. 

Link Counter : 

https://batamtoday.com/home/read/137314/Kabar-Tahanan-Kabur-di-Simpang-Panbil- 
Dipastikan-Hoax 

 

 



5. Temperatur Panas Extreme Indonesia pada Tiga Hari Mendatang 
Hoaks 

 

Penjelasan : 

Beredar sebuah informasi pada media sosial tentang temperatur cuaca di Indonesia, 
dengan klaim bahwa akan terjadi cuaca panas extreme selama tiga hari kedepan, bahkan 
pada narasinya dituliskan pula suhu panas di beberapa kota di indonesia yang mencapai 
suhu 45°C sampai 50°C. Informasi tersebut mencatut nama Mitigasi Klimatologi NASA dan 
BMKG. 

Faktanya informasi tersebut tidak memiliki sumber kredibel. Ditegaskan oleh Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosialnya bahwa 
informasi berbentuk infografis tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari BMKG. 
Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Hary Djatmiko 
menjelaskan hasil pengamatan BMKG di Sulawesi mencatat bahwa perkiraan suhu 
maksimum tertinggi adalah 38,8°C. 

Link Counter : 

https://twitter.com/InfoHumasBMKG/status/1186916999886069760 
https://tekno.tempo.co/read/1263432/info-panas-ekstrem-45-c-dalam-3-hari-mendatang- 
ini-kata-bmkg/full&view=ok 
https://tirto.id/penjelasan-bmkg-soal-hoaks-gelombang-panas-yang-melanda-indonesia- 
ekfg 

 

 



6. Pria Nigeria Mengubur Ayahnya Bersama Dengan Mobil BMW 
Disinformasi 

 

Penjelasan : 

mobil BMW. 

Nigeria yang berjudul Social CLub Season 3&4. 

Link Counter : 

https://factcheck.afp.com/no-nigerian-man-was-not-buried-90000-car-its-scene-movie 
http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/nigerian-man-buries-father-bmw-car.html 
https://youtu.be/2LG5Vu-G1kQ 

 

 



7. Ahok Menghadap ke Istana 
Disinformasi 

 

Penjelasan : 

Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan foto Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) menggunakan kemeja putih di Istana pada hari Senin, 21 Oktober 2019. 
Dinarasikan bahwa beliau dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi untuk dijadikan 
Menteri. 

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa foto yang disajikan adalah foto yang pernah 

dipublikasikan pada tahun 2016. Foto asli ditemukan pada artikel yang dimuat oleh 
Beritasatu.com yang pernah dipublikasikan pada tahun 2016 dengan foto yang sama 
dengan postingan tersebut. Postingan dengan narasi yang sama pun banyak beredar di 
media sosial, namun dengan foto yang berbeda. Dilansir dari Liputan6.com, Ahok tidak 
menghadap Jokowi pada Senin (21/10/2019). Foto yang terlanjur viral tersebut merupakan 
foto dari tahun 2015. 

Link Counter : 

istana-ini-faktanya 
https://www.beritasatu.com/megapolitan/378829/usulan-sehari-penuh-sekolah-ini-kata-basuki 

beliau-bilang 

 

 



8. Topan Hagibis Menghantam Pulau Hachijo-jima Jepang 
Disinformasi 

 

Penjelasan : 

Telah beredar sebuah postingan berupa video kejadian yang diklaim angin topan hagibis 
yang menghantam pulau Hachijo-jima Jepang. 

Faktanya setelah ditelusuri video kejadian tersebut tidak terjadi di Pulau Hachijo-jima 

Jepang tetapi video tersebut adalah kejadian angin topan Mangkhut yang terjadi di Hong 
Kong pada tahun 2018. 

Link Counter : 

https://factcheck.afp.com/video-shows-typhoon-mangkhut-lashing-hong-kong-2018 
https://www.facebook.com/HKBusChannel/videos/721520714864215/?v=7215207148642 
15 

 

 



9. Terapi Warna untuk Turunkan Demam 
Disinformasi 

 

Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial seorang anak yang sedang demam diberi warna biru 
pada bagian jempol tangan dan jempol kaki nya. 

Faktanya menurut dokter spesialis anak dari RS Pondok Indah, Catharine Mayung Sambo 

mengungkapkan bahwa ini tidak ada dasar ilmiahnya dalam dunia kedokteran selain itu 
dirinya baru mengetahui adanya metode tersebut. Menurut dr Reisa Kartikasari atau 
dikenal Reisa Broto Asmoro menyampaikan bahwa cara mewarnai anggota tubuh dengan 
spidol tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan demam. 

Link Counter : 

https://sains.kompas.com/read/2019/08/14/200600223/viral-terapi-warna-untuk-turunkan- 
demam-ini-kata-dokter?page=all 
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/21000001/-klarifikasi-foto-jempol-diwarnai- 
untuk-turunkan-demam-tubuh?page=all#page2 
https://manado.tribunnews.com/2019/08/15/benarkah-terapi-warna-bisa-turunkan- 
demam-anak-ini-kata-dokter 

 

 



10. Siswa-Siswi Sentra Pendidikan Timika Mengalami Keracunan 

Makanan 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 

Telah beredar sebuah postingan bahwa Siswa-siswi Sentra pendidikan Timika melakukan 
mogok pendidikan karena keracunan makanan. 

Setelah ditelusuri, informasi yang beredar tersebut telah dibantah oleh pihak Kepolisian 

Resor Timika bahwa tidak ada indikasi keracunan makanan. Siswa-siswi tersebut 
mengalami gatal-gatal setelah mengkonsumsi ikan dari perusahaan penyedia catering dan 
telah dibawa ke rumah sakit untuk diobati. 

Link Counter : 

https://papua.antaranews.com/berita/508882/polisi-bantah-isu-siswa-sentra-pendidikan- 
timika-keracunan-makanan 

 

 



11. Prabowo Resmi Dilantik Jadi Menhan, Rupiah Langsung Naik 

Melejit 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 

Paska diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi 
pada Rabu 23 Oktober 2019, sebuah link media blogspot.com mengunggah artikel berita 
dengan judul "Prabowo Resmi Dilantik Jadi Menhan, Rupiah Langsung Naik Melejit". 
Artikel tersebut juga telah banyak dibagikan oleh akun media sosial Facebook. 

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa artikel dalam link tesebut 

merupakan artikel berita salinan dari media cnnindonesia.com yang telah dipotong, 
ditambah serta diubah di bagian judulnya. Adapun pada berita aslinya artikel berita 
tersebut berjudul "Pengumuman Kabinet Indonesia Maju Kerek Nilai Tukar Rupiah". 

Link Counter : 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191023101653-78-442070/pengumuman- 
kabinet-indonesia-maju-kerek-nilai-tukar-rupiah 

 

 



12. Biarin Saya Gak Jadi Kepala, Tetapi Nanti Saya Akan Masuk 

Kedalam Kepala dan Menjadi Isi Kepalanya Kepala 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 

Beredar sebuah postingan di media sosial yang menampilkan sebuah foto Prabowo 
Subianto mengenakan kemeja putih. Postingan foto tersebut disertai dengan narasi 
"BIARIN SAYA GAK JADI KEPALA, TETAPI NANTI SAYA AKAN MASUK KEDALAM 
KEPALA DAN MENJADI ISI KEPALA NYA KEPALA". 

Faktanya setelah dilakukan penelusuran, foto tersebut merupakan hasil karya Jurnalis 

detik.com yang diambil setelah Prabowo bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara pada 
Senin 21 Oktober 2019. Foto Prabowo tersebut ditampilkan detik.com diantaranya pada 
artikel yang bertajuk “Prabowo Jadi Calon Menhan, Ini Respon Puan Maharani”. Selain itu 
prabowo tidak pernah membuat pernyataan seperti itu dan foto tersebut tidak ada 
hubungannya dengan narasi yang beredar. 

Link Counter : 

https://news.detik.com/berita/d-4754698/prabowo-jadi-calon-menhan-ini-respons-puan- 
maharani 
https://turnbackhoax.id/2019/10/23/salah-biarin-saya-gak-jadi-kepala-tetapi-nanti-saya- 
akan-masuk-kedalam-kepala-dan-menjadi-isi-kepala-nya-kepala/ 

 

 



13. Bahaya, Jangan Pakai Minyak Zaitun Untuk Menggoreng! 
Disinformasi 

 

Penjelasan : 

Telah beredar mitos keliru yang menyebutkan bahwa minyak zaitun berbahaya jika 
digunakan untuk memasak, menggoreng atau menumis. 

Faktanya dilansir dari tempo.co, minyak zaitun justru digunakan untuk memasak di negara 

India, dimana negara tersebut adalah tempat ditemukanya tiga jenis minyak zaitun 
berkualitas tinggi (grade A) yakni extra virgin, pure, dan extra light. Adapun yang perlu 
diketahui ialah kualitas masing-masing jenis minyak zaitun, sebab masing-masing jenis 
memiliki aroma, rasa dan titik didih berbeda. Menurut Chef Nurman Fajri dari Almond 
Zucchini, minyak zaitun sebenarnya termasuk minyak sehat yang serbaguna karena bisa 
digunakan untuk salad, tumisan, atau kecantikan. Bahkan, ada jenis minyak zaitun yang 
bisa digunakan untuk menggoreng dengan metode deep-fry hingga memanggang daging. 
Seperti minyak zaitun, jenis classic atau pure dan jenis extra light sekilas tampilannya 
menyerupai minyak kelapa. Dua jenis minyak zaitun ini bisa digunakan untuk menumis 
dan menggoreng karena memiliki ketahanan suhu yang cukup tinggi sehingga 
kandungannya tidak mudah rusak meski dipanaskan dalam waktu lama. 

Link Counter : 

https://www.teras.id/life/pat-2/191213/aneka-mitos-soal-minyak-zaitun-cek-faktanya 
https://gaya.tempo.co/read/1262563/aneka-mitos-soal-minyak-zaitun-cek-faktanya 
https://kumparan.com/kumparanfood/minyak-zaitun-tidak-boleh-untuk-menggoreng-mitos- 
atau-fakta-1542298012049752337 

 

 

 


