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1.

Tumpukan Kantong Berisi Organ
Tubuh Anak Untuk Dijual.

Penjelasan :
Diantara video, foto dan postingan-postingan
tentang isu penculikan anak untuk diambil
dan dijual organ tubuhnya yang marak
akhir-akhir ini, beredar pula sebuah cuplikan
video di youtube yang menampilkan gambar
tumpukan kantung-kantung di atas sebuah
mobil pick up yang di klaim berisi organ
tubuh anak yang telah diambil secara ilegal
untuk di perjual belikan di Cina.
Faktanya, foto tersebut ternyata bukan
potongan organ tubuh manusia, mela inkan
kantung-kantung tersebut berisi jeroan
babi yang diselundupkan di perbatasan
Vietnam dan Cina.

Tautan pendukung :
https://m.anninhthudo.vn/moi-truong/nhieu-noi-tang-nhap-lau-o-tuyen-bien-gioi-lang-son/421
263.antd
https://www.hoaxes.id/2017/03/beberapa-isu-penculikan-anak-di-media-sosial-bagian-2.html
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2. Biaya Tilang Kendaraan Terbaru
Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi mengenai
biaya tilang terbaru bagi pelanggar lalu
lintas. Mulai dari tidak memiliki STNK hingga
melanggar rambu lalu lintas. Selain itu,
terdapat pula informasi mengenai instruksi
Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) akan
memberikan hadiah sebesar Rp10 juta kepada
anggotanya yang berhasil menangkap warga
yang hendak menyuap polisi saat ditilang.
Informasi ini menyebar melalui pesan WA,
Facebook dan media sosial lainya.
Faktanya informasi tersebut tidak dibenarkan
oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Royke
Lumowa. Adapun biaya denda penilangan
sudah tertera dalam UU. no 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tautan pendukung :
https://www.liputan6.com/news/read/3088037/heboh-pesan-berantai-daftar-biaya-tilang-ini-kat
a-polisi?fbclid=IwAR14Wb3DDACwTIomjvvLAKf0SUfN2Ak3GJpnliJGLl1yWL2RSkDe4Mm2yRQ
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/619845211681351/
http://style.tribunnews.com/2018/10/31/operasi-zebra-2018-tanggal-30-oktober-12-november-i
ni-7-pelanggaran-sasaran-utama-tilang?page=2&fbclid=IwAR3_RTAixpIUyb6Zn3rT_cNBWHlr2g5
YYsIz0ejKzQLA3BIPJ406E49Mneg
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3.

Cukong Cina Pendukung Jokowi

Penjelasan :
Beredar foto jokowi bersama dengan dua
orang yang disebut sebagai cukong cina yang
akan memberi modal kepada jokowi untuk
pilpres.
Faktanya, Foto ini sendiri merupakan foto
yang beredar pada tahun 2014 mengenai
Jokowi yang ditemui oleh perwakilan presiden
tiongkok untuk menyampaikan ucapan
selamat atas terpilihnya jokowi-jk sebagai
presiden dan wakil presiden periode
2014-2019 sekaligus untuk menyampaikan
undangan perhelatan APEC di Beijing pada
november 2014

Tautan pendukung :
https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-dapat-ucapan-selamat-dari-presiden-china.html
https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2105654/kirim-utusan-presiden-china-ucapkanselamat-kepada-jokowi
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4.

Kepolisian Bisa Menyadap
Handphone melalui IMEI

Penjelasan :
Beredar kabar melalui pesan berantai
Whatsapp jika Polisi Republik Indonesia
(Polri) dapat melakukan penyadapan
handphone melalui IMEI (International
Mobile Equipment Identity). Jika dilakukan
pengecekan terhadap nomor IMEI handphone,
yang keluar tulisan IMEI-01 IMEI/01 atau
IMEI-02/IMEI/02 dan seterusnya, berarti
handphone telah disadap. Namun jika yang
keluar hanya nomor IMEI saja, berarti
handphone anda aman.
Faktanya, Menanggapi kabar ini, Kepala Biro
Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri
Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan
bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
“(Informasi itu) hoaks,” kata Dedi saat
dihubungi Kompas.com, Selasa (6/11/2018).
Dedi mengatakan, jika sumber suatu informasi
tidak dapat dikonfirmasi dan diklarifikasi, maka
informasi tersebut adalah tidak benar.

Tautan pendukung :
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/06/16262991/hoaks-cek-nomor-imei-kita-bisa-tahujika-handphone-disadap-polri
https://www.viva.co.id/arsip/845172-pakar-sadap-ponsel-via-imei-1-000-persen-hoax
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5.

Vaksin MMR sebabkan Autis
pada anak

Penjelasan :
Kampanye hitam tentang vaksin mudah sekali
menyebar di media sosial dengan memberikan
medical information yang salah kepada masyarakat.
Termasuk diantaranya informasi mengenai vaksin
MMR (Mumps, Measles, Rubella) yang dicanangkan
oleh pemerintah untuk mencegah penyakit campak,
gondong dan rubela . Salah satu informasi
menyebutkan bahwa Vaksin MMR dapat memicu
autisme. Akibatnya informasi ini sering
menyebabkan orang tua memilih menghindari
imunisasi tersebut.
Faktanya informasi tersebut tidaklah benar,
beberapa pakar medis telah memberikan sanggahan
atas isu tersebut. Sebuah Penelitian melibatkan satu
juta anak dari berbagai belahan dunia. Anak-anak
tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok
pertama yang mendapat vaksin MMR, dan
kelompok kedua tidak mendapat vaksin MMR. Hasil
penelitian ternyata membuktikan bahwa tidak
ada kaitan antara vaksin MMR dengan risiko
autisme. Penelitian tersebut menyebut bahwa
autisme lebih dipengaruhi oleh riwayat keluarga
dan terjadi pada kedua kelompok, baik
kelompok yang mendapat vaksin MMR maupun
yang tidak.

Tautan pendukung :
https://lifestyle.kompas.com/read/2015/04/23/160743323/Jangan.Percaya.Informasi.Hoax.tentan
g.Vaksin
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6.

Pilot maskapai penerbangan
Indonesia tidak lulus tes simulator
pesawat di Australia tetapi
mendapat izin terbang di
Indonesia.

Penjelasan :
Beredar sebuah isu di media sosial,
bahwa banyak pilot yang berasal dari
Indonesia tidak lulus ujian simulator
pesawat Airbus di Australia, namun
ketika mereka kembali ke Indonesia,
mereka malah mendapatkan lisensi
terbang. Hal ini didasarkan pada adanya
sebuah cuplikan video youtube oleh
channel Al Jazeera yang dalam video
tersebut sang presenter mengatakan bahwa
banyak pilot dari indonesia gagal dalam
Flight Simulator Airbus akan tetapi saat
kembali ke Indonesia mendapatkan lisensi
untuk menerbangkan maskapai.
Berita ini kemudian disanggah oleh Kemenhub dengan penjelasan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara telah berkomunikasi dengan
provider penyelenggara training untuk pilot di Australia terkait hal ini, dan telah didapat konfirmasi bahwa
belum ada pilot Indonesia yang melakukan training di sana. Kemenhub mengklarifikasi bahwa selama ini
Flight Simulator Airbus yang dipergunakan oleh maskapai Indonesia berada di Dubai, Singapura, Miami dan
Toulouse dan belum pernah menggunakan flight simulator di Australia. Sementara kaitannya dengan Izin Pilot
Indonesia, Kemenhub menegaskan bahwa prosedur penerbitan lisensi dan type rating yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah mengacu pada regulasi Civil Aviation Safety
Regulation (CASR) 61 tentang Licensing of Pilots and Flight Instructors sesuai dengan ICAO Annex 1.

Tautan pendukung :
https://kumparan.com/@kumparannews/kemenhub-bantah-pilot-gagal-ujian-di-australia-dapat
-lisensi-indonesia-1541428436832057498
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7.

Surat Duta Besar terkait
penangkapan Habib Rizieq palsu

Penjelasan :
Paska beredarnya surat rilis dari Kedutaan Besar
Indonesia untuk Arab Suadi tentang
penangkapan Habib Rizieq Sihab terkait kasus
bendera, muncul informasi yang mengklaim dan
menyatakan bahwa surat yang ditandatangani oleh
Kedubes Indonesia untuk Arab Saudi tersebut adalah
surat palsu.
Faktanya Duta Besar sendiri telah memberi
klarifikasi dan pernyataan bahwa surat yang telah
diterbitkan tersebut merupakan surat asli. Duta Besar
Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel
menjawab keraguan soal kabar penangkapan Rizieq
Syihab yang dirilis pihaknya Rabu, 07 November
2018 kemarin.
Dalam keterangannya, Dubes mengatakan dia membuat keterangan pers terkait tindakan hukum atas Rizieq itu dalam
format PDF dan Word Document. Sedangkan tanda tangan yang ada dalam rilis tersebut adalah benar tanda tangan
saya dengan Stylus Digitizer yang merupakan bawaan laptop Microsoft Surface Pro-4. Adapun rilis asli tersebut dalam
bentuk PDF langsung dan bukan hasil scan. Edisi JPEG, JPG atau BMP yang beredar adalah hasil convert dari kreativitas
netizen."

Tautan pendukung :
http://www.beritasatu.com/dunia/521288-dubes-saudi-tegaskan-rilis-soal-rizieq-benar-darinya.h
tml?fbclid=IwAR0CvMKW5mrbrUFjyFjT5pPn7Jcqo8Eg8DtS67lriHC5HIUQqm97Ovntfg4
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8.

Turki kerahkan pasukan elite
untuk lacak pemfitnah Habib Rizieq
"KAMI DATANG BERSAMA KEMATIAN”

Penjelasan :
Beredar sebuah artikel dengan judul “TURKI
KERAHKAN PASUKAN ELITE BUAT LACAK PEMFITNAH
HABIB RIZIEQ, "KAMI DATANG BERSAMA KEMATIAN”
dari sebuah laman situs website
https://www.asiasatu.online/2018/11/geram-turki-ker
ahkan-pasukan-elite-buat.html?m=1 yang diunggah
pada 08 november 2018 dengan foto tentara Turki
yang tengah memegang senjata.
Faktanya, artikel itu merupakan salah satu artikel dari
situs merdeka.com yang terbit pada 14 Desember
2017. Artikel ini diambil dan diberi penambahan kata
di bagian judul dan juga penambahan kalimat di
bagian awal paragraf. Adapun judul asli dari artikel
tersebut adalah Pasukan elite militer Turki: 'Kami
datang bersama kematian' dimana artikel tersebut
berisi tentang penggambaran kehebatan militansi
pasukan militer turki yang memiliki jumlah
personilnya mencapai 2.500 orang. Adapun
keseluruhan isi dari artikel asli tersebut sama sekali
tidak berkaitan dengan Habib Rizieq.

Tautan pendukung :
https://www.merdeka.com/dunia/pasukan-elite-militer-turki-kami-datang-bersama-kematian.ht
ml
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9.

Pawai Muslim Rusia atas Pembakaran
Bendera Tauhid

Penjelasan :
Beredar tweet video di media sosial Twitter yang
mengatakan bahwa Rusia melakukan protes atas
pembakaran bendera Tauhid yang terjadi di Indonesia
belum lama ini.
Dilansir dari halaman website piah.com, setelah dilakukan
penelusuran ditemukan video serupa di akun youtube
Teuku Iqbal Johard. Video tersebut diunggah pada tanggal
23 Oktober 2018 lalu dengan judul “PAWAI BENDERA
TAUHID DI RUSIA "ISLAM ADALAH KEDAMAIAN "
RAHMATAN LIL ÀLAMIN” dan si pengunggah menuliskan
keterangan : “Rombongan yang akan menuju pesta
pernikahan ditahan di Dagestan – Rusia, karena membawa
bendera islam yang diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir
27 April 2013 sebelum resmi dibubarkan.”
Dagestan adalah salah satu republik dalam Federasi Rusia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tradisi Islam
memang sangat kental di daerah ini. Namun, Hizbut Tahrir sendiri sudah DILARANG keberadaannya di Rusia sejak
2003. Organisasi itu dianggap sebagai organisasi ekstrem.
Kembali pada keterangan video. Pada unggahan video Teuku Iqbal Johard, si pengunggah juga menaruh tautan
menuju video aslinya: https://youtu.be/t1oD7ZeDPGQ Video asli tersebut diposting pada tanggal 27 April 2013.

Tautan pendukung :
https://www.piah.com/hoaks-pawai-muslim-rusia-atas-pembakaran-bendera-tauhid/
https://www.youtube.com/watch?v=3QQZzi6dZdo
https://www.youtube.com/watch?v=t1oD7ZeDPGQ&feature=youtu.be
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Ferdinandus Setu
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI
Web: www.kominfo.go.id
Twitter: @kemkominfo
IG: @kememkominfo
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