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1. Suara Ikan Paus Pertanda Kiamat Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar video di media sosial yang memuat suara yang disebut sebagai suara ikan              
paus di lautan lepas. Video tersebut dikaitkan dengan narasi yang disebut sebagai            
pertanda akan terjadi kiamat. 
 
Setelah ditelusuri, suara ikan paus yang terdengar hingga bibir pantai ternyata tidak benar.             
Suara yang terdapat dalam video tersebut adalah hasil suntingan dan suara paus yang             
sebenarnya bukan seperti di dalam video tersebut. Video tersebut pernah beredar di Mesir             
dan Libya, kemudian suara paus itu dibantah pemerintah setempat. Mereka          
mengkonfirmasikan bahwa suara tersebut bukan suara yang dihasilkan oleh paus. 

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142601/cek-fakta-hoaks-video-suara-ikan-paus-
pertanda-kiamat  
https://turnbackhoax.id/2019/12/25/salah-ada-yang-bilang-suara-ikan-paus/  

  

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142601/cek-fakta-hoaks-video-suara-ikan-paus-pertanda-kiamat
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142601/cek-fakta-hoaks-video-suara-ikan-paus-pertanda-kiamat
https://turnbackhoax.id/2019/12/25/salah-ada-yang-bilang-suara-ikan-paus/
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2. Mesut Ozil Menginjak Bendera Tiongkok Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan gambar yang menampilkan Mesut           
Ozil sedang menginjak Bendera Tiongkok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi          
"Sepatunya Ozil Cakep Sumpah". 
 
Setelah ditelusuri gambar yang menampilkan Mesut Ozil adalah hasil suntingan dari foto            
asli yang terdapat pada Instagramnya yang telah terverifikasi. Foto tersebut diunggah           
pada 7 Oktober 2019. Foto tersebut juga ditemukan pada situs thesun.co.uk dengan            
artikel berjudul "Mesut Ozil will earn another £31m from Arsenal even if he never plays               
again" yang diunggah pada Kamis, 17 Oktober 2019. 

Link Counter:  
https://www.instagram.com/p/B3UtEvKiuc-/  
https://www.thesun.co.uk/sport/football/10155384/mesut-ozil-earn-31million-arsenal-contra
ct-wages/  

  

http://thesun.co.uk/
https://www.instagram.com/p/B3UtEvKiuc-/
https://www.thesun.co.uk/sport/football/10155384/mesut-ozil-earn-31million-arsenal-contract-wages/
https://www.thesun.co.uk/sport/football/10155384/mesut-ozil-earn-31million-arsenal-contract-wages/
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3. Bayi Aneh Yang Dikaitkan Dengan Tanda Akhir Zaman Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial platform Facebook, sebuah foto bayi aneh, yang dalam narasinya             
menyatakan bahwa 50 tahun nasib buruk jika mengabaikan foto ini dan disebutkan bahwa             
hal tersebut adalah pertanda dari akhir zaman. 
 
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh liputan6.com, menyatakan bahwa kabar          
yang beredar di media sosial tentang makhluk aneh itu tidak benar. Ditemukan fakta             
bahwa Gambar-gambar tersebut adalah mainan dari silikon yang ditawarkan di situs jual            
beli online. 

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142429/cek-fakta-hoaks-penampakan-bayi-aneh
-yang-dikaitkan-dengan-tanda-akhir-zaman  

  

http://liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142429/cek-fakta-hoaks-penampakan-bayi-aneh-yang-dikaitkan-dengan-tanda-akhir-zaman
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4142429/cek-fakta-hoaks-penampakan-bayi-aneh-yang-dikaitkan-dengan-tanda-akhir-zaman
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4. Bahaya Menggunakan Peralatan Makan Melamin Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar informasi di sosial media yang mengatakan bahwa menggunakan peralatan          
makan yang berbahan plastik atau melamin sangat berbahaya bagi kesehatan. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya Hal tersebut ditepis oleh Dr Ian Musgrave, pakar             
toksikologi dari Universitas Adelaide. Menurutnya risiko jatuh sakit karena menyantap          
makanan panas dari mangkuk yang terbuat dari plastik atau melamin tergolong rendah,            
terutama jika plastik tersebut telah disetujui penggunaannya atau memiliki Standar          
Nasional Indonesia. Secara umum, produk melamin aman bila digunakan dengan benar.           
Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dengan menghindari meletakkan piring          
melamin di microwave, dan buang piring atau peralatan melamin yang retak, tergores atau             
pecah. 

Link Counter: 
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-makan-di-piring-melamin/  
http://hoaxataunyata.blogspot.com/2016/03/bahaya-menggunakan-peralatan-makan.html  

  

https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-makan-di-piring-melamin/
http://hoaxataunyata.blogspot.com/2016/03/bahaya-menggunakan-peralatan-makan.html
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5. Pohon Palem yang Melayang Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah video di Youtube yang berisi rekaman pendek berdurasi 31 detik yang             
memperlihatkan sebuah pohon palem yang melayang layang diudara. 
 
Dilansir dari factcheck.afp.com, pencarian gambar di Google dari tangkapan layar video            
menemukan video yang sama di YouTube yang diterbitkan di saluran agen lisensi            
Viralpress pada 7 Desember 2018. Keterangan Viralpress menyatakan: "Pohon palem ini           
tampaknya mengambang di udara ketika sedang diangkat dan dipindahkan dengan crane           
di Oman pada tanggal 31 Desember 2017." AFP menganalisis video dan menemukan            
pohon di video Youtube yang menyesatkan itu benar-benar tergantung di tali. 

Link Counter: 
https://factcheck.afp.com/no-not-video-miracle-floating-palm-tree  
https://www.youtube.com/watch?v=91dmDojwJSc&feature=youtu.be  

  

https://factcheck.afp.com/no-not-video-miracle-floating-palm-tree
https://www.youtube.com/watch?v=91dmDojwJSc&feature=youtu.be
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6. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Usir Anak Punk dengan 
Pistol  

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial video kejadian tentang Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) yang             
melakukan pengusiran terhadap penumpang kereta yang bergaya punk untuk turun dari           
kereta dengan pistol.  
 
Faktanya memang benar telah terjadi peristiwa tersebut pada tanggal 8 November 2019 di             
KA lokal Rangkasbitung-Merak nomor 472. Sekelompok anak punk yang menjadi          
penumpang ini telah melakukan perbuatan yang menjadi penumpang lain merasa resah           
sehingga Polsuska menegurnya tetapi mereka tidak bisa kooperatif kata Kepala Humas           
PT KAI Daops I, Eva Chairunisa. Eva menegaskan bahwa Petugas Polsuska tidak            
melakukan pemukulan dan tidak adanya penodongan senjata api atau pistol tapi hanya            
menggunakan senjata kejut untuk pengamanan diri. 

Link Counter: 
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/26/141650165/viral-polsuska-turunkan-paksa-
diduga-anak-punk-dengan-pistol-ini-penjelasan?page=all  
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1193637-viral-video-anak-punk-diusir-polsuska-begi
ni-klarifikasi-pt-kai  
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328193/klarifikasi-pt-kai-terkait-video-viral-pe
tugas-kereta-api-usir-paksa-anak-berpenampilan-punk  

  

https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/26/141650165/viral-polsuska-turunkan-paksa-diduga-anak-punk-dengan-pistol-ini-penjelasan?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/26/141650165/viral-polsuska-turunkan-paksa-diduga-anak-punk-dengan-pistol-ini-penjelasan?page=all
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1193637-viral-video-anak-punk-diusir-polsuska-begini-klarifikasi-pt-kai
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1193637-viral-video-anak-punk-diusir-polsuska-begini-klarifikasi-pt-kai
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328193/klarifikasi-pt-kai-terkait-video-viral-petugas-kereta-api-usir-paksa-anak-berpenampilan-punk
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328193/klarifikasi-pt-kai-terkait-video-viral-petugas-kereta-api-usir-paksa-anak-berpenampilan-punk
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7. Pamflet Konser The Godfather of Brokenheart Didi Kempot di 
Kabupaten Lumajang 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah pamflet berupa gambar yang memberikan informasi tentang konser Didi           
Kempot di Kabupaten Lumajang. Pada pamflet tersebut dituliskan bahwa konser akan           
dilaksanakan di Stadion Semeru, pada 07 Januari 2020 dengan daftar harga tiket untuk             
penonton di tribun sebesar seratus ribu sampai satu juta rupiah. 
 
Faktanya pamflet tersebut dibantah oleh Bupati Lumajang, dijelaskan bahwa konser yang           
akan menghadirkan The Godfather of Broken heart atau Didi Kempot tersebut masih            
dalam pembahasan dan belum final. Cak Thoriq Bupati Lumajang berharap masyarakat           
tidak terpengaruh oleh hoaks yang beredar di media sosial, sampai ada poster resmi yang              
dirilis oleh panitia penyelenggara. 

Link Counter: 
https://www.wartabromo.com/2019/12/27/bikin-kontroversi-selebaran-konser-didi-kempot-a
da-tiket-duduk-dekat-bupati/ 
http://lumajangsatu.com/baca/nonton-didi-kempot-mbayar-sak-juta-tibake-hoax-alias-amby
ar 
https://www.instagram.com/p/B6kL7LfF-mF/ 

  

https://www.wartabromo.com/2019/12/27/bikin-kontroversi-selebaran-konser-didi-kempot-ada-tiket-duduk-dekat-bupati/
https://www.wartabromo.com/2019/12/27/bikin-kontroversi-selebaran-konser-didi-kempot-ada-tiket-duduk-dekat-bupati/
https://www.wartabromo.com/2019/12/27/bikin-kontroversi-selebaran-konser-didi-kempot-ada-tiket-duduk-dekat-bupati/
https://www.wartabromo.com/2019/12/27/bikin-kontroversi-selebaran-konser-didi-kempot-ada-tiket-duduk-dekat-bupati/
https://www.wartabromo.com/2019/12/27/bikin-kontroversi-selebaran-konser-didi-kempot-ada-tiket-duduk-dekat-bupati/
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8. Kisah Pensiunan TNI yang Dibuang ke Sumur Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar kisah pilu yang menceritakan bahwa ada seorang pensiunan Tentara           
Nasional Indonesia (TNI) yang dibegal dan dibuang ke dalam sumur di sebuah kebun. 
 
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com, Kapolres Semarang, AKBP Thirdy Hadmiaro         
mengkonfirmasi bahwa pernyataan Radimin adalah bohong dan rekayasa belaka. Yang          
bersangkutan mengakui dirinya berbohong dan merekayasa telah dibegal dan dibuang ke           
ke dalam sumur. Adapun yang terjadi sebenarnya adalah Radimin terperosok saat hendak            
mencari wangsit agar bisa menang dalam bermain judi dadu, serta motor milik Radimin             
telah digadaikan sejak Desember 2016 lalu. 

Link Counter: 
https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/25/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-su
mur-ternyata-bohong-dan-rekayasa 
https://halloindo.com/tribunnews/2019/12/24/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-sumur-t
ernyata-bohong-dan-rekayasa 

  

https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/25/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-sumur-ternyata-bohong-dan-rekayasa
https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/25/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-sumur-ternyata-bohong-dan-rekayasa
https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/25/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-sumur-ternyata-bohong-dan-rekayasa
https://www.tribunnewswiki.com/2019/12/24/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-sumur-ternyata-bohong-dan-rekayasa
https://www.tribunnewswiki.com/2019/12/24/kisah-pensiunan-tni-yang-dibuang-ke-sumur-ternyata-bohong-dan-rekayasa
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9.   Jokowi Halal Dilengserkan  Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar informasi di media sosial sebuah foto dan narasi yang memperlihatkan Presiden            
Joko Widodo disandingkan dengan stempel Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada fotonya           
terdapat narasi bertuliskan "Halal Dilengserkan". 
 
Faktanya, seperti yang dilansir oleh Medcom.id bahwa foto Presiden Jokowi dengan label            
Halal MUI adalah hasil editan. Foto asli ditemukan di sejumlah situs media daring. Dan              
melalui reverse image di TineEye, foto serupa ditemukan di Merdeka.com melalui artikel            
berjudul "Cerita kepala daerah bingung panggil Joko Widodo atau Jokowi" tayang pada            
Sabtu, 7 Februari 2015. Foto tersebut bersumber dari Fotografer AFP Mohd Rasfan. 

Link Counter: 
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-ata
u-jokowi.html 
https://www.halalmui.org 
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAVZAnb-cek-fakta-jokowi-halal-dilengserkan 

 

https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-atau-jokowi.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-atau-jokowi.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-atau-jokowi.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-atau-jokowi.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-atau-jokowi.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kepala-daerah-bingung-panggil-joko-widodo-atau-jokowi.html

