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1. Mahapatih Gajah Mada Ternyata Beragama Islam Hoaks

Penjelasan :
Beredar postingan di Facebook informasi yang berisi Mahapatih Gajah mada beragama
islam, dalam postingan tersebut tertulis bahwa nama asli mahapatih Gajah Mada adalah
Gaj Ahmada. Dalam postingan tersebut juga terdapat foto Mahapatih Gajah Mada yang
memakai baju muslim berwarna putih dan menggunakan kopiah di kepalanya.

Faktanya dilansir dari liputan6.com postingan tersebut pernah beredar pada tahun 2017
lalu, kabar mengenai gajah mada beragama islam tidak didukung oleh bukti sejarah yang
shahih termasuk klaim bahwa nama asli  Gajah Mada adalah Gaj  Ahmada.  Direktorat
Sejarah di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar.

Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3997056/cek-fakta-viral-kabar-mahapatih-gajah-
mada-beragama-islam-ini-faktanya?
related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2F 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/11/fakta-atau-hoax-kerajaan-majapahit-sebenarnya-
adalah-kerajaan-islam-dan-patih-gajah-mada-sebenarnya-bernama-gaj-ahmad-seorang-
muslim 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3997056/cek-fakta-viral-kabar-mahapatih-gajah-mada-beragama-islam-ini-faktanya?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3997056/cek-fakta-viral-kabar-mahapatih-gajah-mada-beragama-islam-ini-faktanya?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3997056/cek-fakta-viral-kabar-mahapatih-gajah-mada-beragama-islam-ini-faktanya?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://cekfakta.tempo.co/fakta/11/fakta-atau-hoax-kerajaan-majapahit-sebenarnya-adalah-kerajaan-islam-dan-patih-gajah-mada-sebenarnya-bernama-gaj-ahmad-seorang-muslim
https://cekfakta.tempo.co/fakta/11/fakta-atau-hoax-kerajaan-majapahit-sebenarnya-adalah-kerajaan-islam-dan-patih-gajah-mada-sebenarnya-bernama-gaj-ahmad-seorang-muslim
https://cekfakta.tempo.co/fakta/11/fakta-atau-hoax-kerajaan-majapahit-sebenarnya-adalah-kerajaan-islam-dan-patih-gajah-mada-sebenarnya-bernama-gaj-ahmad-seorang-muslim
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2. Hari Ini Gubernur Anies Menunjukkan Bukti Otentik ke 
Panitera Mahkamah Internasional

Hoaks

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dari Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.
Foto tersebut dinarasikan bahwa dalam foto tersebut, Anies menunjukkan bukti otentik
kepada  Mahkamah  Internasional  terkait  pilpres  2019.  Keputusan  Mahkamah
Internasional disebut akan dibacakan pada tanggal 17 Juli mendatang.

Adapun  kejadian  yang  sebenarnya  pada  foto  tersebut  bukanlah  Anies  yang  sedang
menunjukkan bukti  otentik  kepada Mahkamah Internasional.  Foto tersebut  merupakan
momen ketika Anies mendapatkan gelar Huéspedes de Honor de la Ciudad de Buenos
Aires atau tamu kehormatan Kota Buenos Aires dari  Parlemen Kota Otonom Buenos
Aires, Argentina, Selasa (30/10/2018) waktu setempat.  Selain itu,  pasangan Prabowo-
Sandi telah menyatakan tidak akan membawa persoalan sengketa pilpres ke Mahkamah
Internasional. Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut tak ada kewenangan dari
Mahkamah Internasional untuk menangani sengketa pilpres yang terjadi di dalam negeri.
Mahkamah Internasional kebanyakan menangani sengketa perselisihan antara negara,
bukan perseteruan dalam negeri. 

Link Counter :
https://twitter.com/aniesbaswedan/status/1057483635064954880 
https://jakarta.tribunnews.com/2018/10/31/anies-baswedan-terima-gelar-tamu-
kehormatan-dari-parlemen-kota-buenos-aires 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawa-
sengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawa-sengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawa-sengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional
https://jakarta.tribunnews.com/2018/10/31/anies-baswedan-terima-gelar-tamu-kehormatan-dari-parlemen-kota-buenos-aires
https://jakarta.tribunnews.com/2018/10/31/anies-baswedan-terima-gelar-tamu-kehormatan-dari-parlemen-kota-buenos-aires
https://twitter.com/aniesbaswedan/status/1057483635064954880
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3. Loker Undangan Panggilan Tes Tahap Seleksi Waskita 
(Interview) pada 12 - 13 Juli 2019

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi mengenai undangan panggilan tes tahap seleksi (interview) yang
mengatasnamakan PT.Waskita Karya pada tanggal 12 Juli-13 Juli 2019 lengkap dengan
nama-nama peserta  yang  mendapat  undangan,  persyaratan,  dan  teknis  pelaksanaan
interview.

Faktanya, informasi terkait dengan isi surat undangan tersebut adalah tidak benar. Pihak
PT.Waskita Karya menyatakan bahwa setiap lowongan pekerjaan selalu diinformasikan
melalui  website  resmi  Waskita  Karya  di  kolom  karir
(waskita.co.id/en/pages/humancapitals/careeropportunities)  dan  kami  tidak  pernah
bekerjasama dengan Agen Tour dan Travel manapun serta tidak ada pemungutan biaya
apapun. 

Link Counter :
https://twitter.com/waskita_karya/status/1148895423857250304 
https://www.instagram.com/p/Bzucz1zJj12/ 

https://www.instagram.com/p/Bzucz1zJj12/
https://twitter.com/waskita_karya/status/1148895423857250304
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4. Duka Pertama Umat Islam Pasca Pilpres 2019 Hoaks    

Penjelasan :
Beredar  di  media  sosial  video  ceramah  Ustaz  Tengku  Zulkarnain  yang  membahas
Rancangan Undang -  undang Penghapusan Kekerasan Seksual  (RUU P-KS).  Dalam
video  tersebut,  Ustaz  Tengku  mengatakan  pemerintah  yang  mengusulkan  RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual. Dia menyebut pemerintah akan melegalkan zina dan
menyediakan alat kontrasepsi untuk muda-mudi apabila RUU tersebut disahkan. 

Faktanya isu yang dibahas sudah diklarifikasi  sebelumnya oleh yang bersangkutan di
bulan Maret lalu, dan tidak mewakili organisasi karena pernyataan pribadi. 

Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4463354/ustaz-tengku-zul-minta-maaf-dan-cabut-
pernyataan-pemerintah-legalkan-zina 
https://news.detik.com/berita/4465732/waketum-mui-tengku-zul-ceroboh-tokoh-agama-
seharusnya-hati-hati 
https://news.detik.com/berita/d-4466410/mui-gerah-karena-tengku-zul-bertingkah 
https://web.archive.org/web/20190712095012/https:/twitter.com/ustadtengkuzul/status/11
05212191534276608 

https://web.archive.org/web/20190712095012/https:/twitter.com/ustadtengkuzul/status/1105212191534276608
https://web.archive.org/web/20190712095012/https:/twitter.com/ustadtengkuzul/status/1105212191534276608
https://news.detik.com/berita/d-4466410/mui-gerah-karena-tengku-zul-bertingkah
https://news.detik.com/berita/4465732/waketum-mui-tengku-zul-ceroboh-tokoh-agama-seharusnya-hati-hati
https://news.detik.com/berita/4465732/waketum-mui-tengku-zul-ceroboh-tokoh-agama-seharusnya-hati-hati
https://news.detik.com/berita/d-4463354/ustaz-tengku-zul-minta-maaf-dan-cabut-pernyataan-pemerintah-legalkan-zina
https://news.detik.com/berita/d-4463354/ustaz-tengku-zul-minta-maaf-dan-cabut-pernyataan-pemerintah-legalkan-zina
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5. Sekolah Pengkaderan Misionaris yang Disponsori oleh AQUA Hoaks

Penjelasan :
Telah  beredar  di  media  sosial  sekolah  pengkaderan  misionaris  yang  disponsori  oleh
AQUA yang terletak di jalan raya antara Cipayung - Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat. 

Faktanya berita tersebut merupakan berita lama pada tahun 2017 dan setelah ditelusuri
Pondok  Remaja  PGI  merupakan  sebuah  tempat  penginapan  umum  atau  resort  dan
bukan sekolah. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) membantah jika pihaknya
didukung oleh salah satu perusahaan air minum. Jadi jelas bahwasanya berita tersebut
tidak benar. 

Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2017/08/12/hoax-sekolah-pengkaderan-misionaris-yang-
disponsori-oleh-aqua/ 
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/21/121747/pgi-bantah-ada-
sponsor-aqua-pada-sekolah-pengkaderan-misionaris.html 
https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/pondok-remaja-pgi-3000010009686 

https://www.traveloka.com/en/hotel/indonesia/pondok-remaja-pgi-3000010009686
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/21/121747/pgi-bantah-ada-sponsor-aqua-pada-sekolah-pengkaderan-misionaris.html
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/21/121747/pgi-bantah-ada-sponsor-aqua-pada-sekolah-pengkaderan-misionaris.html
https://turnbackhoax.id/2017/08/12/hoax-sekolah-pengkaderan-misionaris-yang-disponsori-oleh-aqua/
https://turnbackhoax.id/2017/08/12/hoax-sekolah-pengkaderan-misionaris-yang-disponsori-oleh-aqua/
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6. Krakatau Steel Tumbang Karena Skenario Hoaks

Penjelasan :
Telah  beredar  sebuah  postingan  yang  berisi  bahwa  Krakatau  Steel  tumbang  karena
skenario dengan mengumumkan bangkrut agar ribuan buruh pekerja China bisa masuk
ke industri strategis indonesia seperti Krakatau Steel.

Faktanya Hal tersebut adalah tidak benar dan postingan tersebut sejenis dengan Hoaks
yang belakangan marak isu pekerja China. Penyebab sebenarnya meruginya Krakatau
Steel dan terjadinya ribuan PHK disebabkan beberapa faktor  perkembangan ekonomi
global seperti maraknya baja impor dan menumpuknya hutang perusahaan.

Link Counter :
https://finance.detik.com/industri/d-4370682/rugi-6-tahun-krakatau-steel-keluhkan-
maraknya-baja-impor 
https://tirto.id/hancur-lebur-krakatau-steel-rugi-menahun-utang-menggunung-dmP 

https://tirto.id/hancur-lebur-krakatau-steel-rugi-menahun-utang-menggunung-dmP
https://finance.detik.com/industri/d-4370682/rugi-6-tahun-krakatau-steel-keluhkan-maraknya-baja-impor
https://finance.detik.com/industri/d-4370682/rugi-6-tahun-krakatau-steel-keluhkan-maraknya-baja-impor
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7. Rumor Minions Terinspirasi dari Anak Yahudi Hoaks   

Penjelasan :
Beredar rumor tentang sebuah karakter lucu berwarna kuning yang dikenal “Minions”.
Pengguna  media  sosial  sempat  digemparkan  oleh  berbagai  foto  yang  menyebutkan
bahwa Minions terinspirasi dari anak-anak Yahudi korban eksperimen gas beracun Nazi.

Faktanya  orang-orang  dalam  foto  itu  sebenarnya  para  penyelam,  selama  latihan
penyelamatan  pada  awal  abad  ke-20.  Gambar  tersebut  milik  Royal  Navy  Submarine
Museum  di  Inggris.  Alat  itu  digunakan  sebagai  penyelamat  apabila  para  awak
terperangkap di dalam kapal selam, pakaian penyelamat itu dirancang oleh Kapten SS
Hall dan Fleet Surgeon O. Rees, di produksi oleh Siebe Gorman. 

Link Counter :
https://dafunda.com/movie/2849/ 

https://dafunda.com/movie/2849/
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8. Modus Pencabulan dan Pembiusan oleh Pengamen di 
Angkutan Kota Purwakarta

Hoaks

Penjelasan :
Beredar informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai seorang pria
tua membawa suling  untuk  mengamen di  angkutan  kota  yang  melakukan  pelecehan
pada siswa dan disebut sebagai spesialis pencabulan yang sering membius korbannya.
kejadian tersebut disebutkan terjadi di Purwakarta.

Faktanya,  Polres  Purwakarta  memastikan  bahwa  kabar  tersebut  adalah  tidak  benar.
Kapolres  Purwakarta,  AKBP  Dedy  Tabrani  mengatakan  korban  tersebut  mempunyai
riwayat paranoid berlebihan. "Saat itu korban dimintai uang dengan cara paksa karena
korban  sudah  mengetahui  berita  pria  tersebut  di  media  sosial  sehingga  korban
mengalami ketakutan yang berlebihan hingga pingsan," ujar Dedy Tabrani.

Link Counter :
https://jabar.tribunnews.com/2017/11/30/penderita-paranoid-di-purwakarta-jadi-korban-
informasi-hoax-di-media-sosial 

https://jabar.tribunnews.com/2017/11/30/penderita-paranoid-di-purwakarta-jadi-korban-informasi-hoax-di-media-sosial
https://jabar.tribunnews.com/2017/11/30/penderita-paranoid-di-purwakarta-jadi-korban-informasi-hoax-di-media-sosial
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9. Ular raksasa penyebab gempa bumi di provinsi Sichuan Hoaks

Penjelasan :
Diunggah sebuah foto Ular raksasa dengan klaim bahwa ular tersebut yang menjadi 
penyebab terjadinya gempa bumi di Provinsi Sichuan China

Faktanya foto tersebut adalah hasil rekayasa digital dan terduga pelaku yang mengunggah 
foto tersebut telah di Tangkap oleh pihak kepolisian

Link Counter :
https://www.liputan6.com/global/read/4007203/unggah-gambar-ular-raksasa-penyebab-
gempa-bumi-pria-china-diringkus-polisi
https://www.inews.id/news/internasional/sebut-gempa-di-china-disebabkan-naga-raksasa-
pria-ini-ditangkap-polisi/588153
https://www.instagram.com/p/BzsEMG3n1GZ/?igshid=spokhjmalmx

https://www.instagram.com/p/BzsEMG3n1GZ/?igshid=spokhjmalmx
https://www.inews.id/news/internasional/sebut-gempa-di-china-disebabkan-naga-raksasa-pria-ini-ditangkap-polisi/588153
https://www.inews.id/news/internasional/sebut-gempa-di-china-disebabkan-naga-raksasa-pria-ini-ditangkap-polisi/588153
https://www.liputan6.com/global/read/4007203/unggah-gambar-ular-raksasa-penyebab-gempa-bumi-pria-china-diringkus-polisi
https://www.liputan6.com/global/read/4007203/unggah-gambar-ular-raksasa-penyebab-gempa-bumi-pria-china-diringkus-polisi
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10. Ustadz Hanan Attaki Di Tegal Ditolak GP Ansor Disinformasi

Penjelasan :
Diunggah sebuah postingan dari media sosial facebook tentang Ustadz Hanan Attaki di Tegal
Ditolak GP Ansor.

Faktanya setelah ditelusuri  fakta yang sebenarnya itu  tidak ada pembubaran dari  teman-
teman Ansor. Namun yang benar adalah memang ada keberatan dari pihak Ansor, tapi tidak
ada pembubaran. Terkait isu pembubaran, Ketua GP Ansor juga sudah menegur bawahannya
untuk  tidak  membubarkan  pengajian.Ketua  GP  Ansor  Kota  Tegal  Imam  Kharomain
menegaskan,  organisasinya tidak menolak kegiatan pengajian,  seminar,  kajian Islam atau
acara  keagamaan  lain.Menurutnya,  GP Ansor  hanya  keberatan  dengan  pembicara  yang
didatangkan, yakni Ustaz Hanan Attaki. Ansor keberatan setelah melihat rekam jejak yang
bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada. "Pengajiannya kami tidak menolak.
Hanan Attaki-nya yang kami keberatan mengisi pengajian yang ada di Kota Tegal," katanya,
Minggu malam.

Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/08/gus-yaqut-tak-ada-pembubaran-pengajian-hanan-
attaki-di-tegal-oleh-gp-ansor
https://regional.kompas.com/read/2019/07/08/19395451/duduk-perkara-heboh-acara-kajian-
hanan-attaki-dibubarkan-di-tegal
https://bincangsyariah.com/kalam/gus-miftah-bantah-isu-pembubaran-kajian-ustaz-hanan-
attaki-di-tegal/

https://bincangsyariah.com/kalam/gus-miftah-bantah-isu-pembubaran-kajian-ustaz-hanan-attaki-di-tegal/
https://bincangsyariah.com/kalam/gus-miftah-bantah-isu-pembubaran-kajian-ustaz-hanan-attaki-di-tegal/
https://regional.kompas.com/read/2019/07/08/19395451/duduk-perkara-heboh-acara-kajian-hanan-attaki-dibubarkan-di-tegal
https://regional.kompas.com/read/2019/07/08/19395451/duduk-perkara-heboh-acara-kajian-hanan-attaki-dibubarkan-di-tegal
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/08/gus-yaqut-tak-ada-pembubaran-pengajian-hanan-attaki-di-tegal-oleh-gp-ansor
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/08/gus-yaqut-tak-ada-pembubaran-pengajian-hanan-attaki-di-tegal-oleh-gp-ansor
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11. China pisahkan anak muslim dari orang tuanya Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi yang menuliskan bahwa pemerintah China memisahkan anak-anak Muslim
dari keluarga, agama, dan bahasa mereka di wilayah paling barat di Xinjiang.

Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming membantah informasi tersebut. Liu mengatakan
tidak ada pemisahan anak-anak muslim dari orang tuanya, bahkan jika ada yang kehilangan
anak-anak mereka diminta untuk memberikan namanya langsung kepada Liu untuk dibantu
pencariannya.

Link Counter :
https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/07/08/puavhm366-cina-bantah-
pisahkan-anak-muslim-dari-orang-tuanya

https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/07/08/puavhm366-cina-bantah-pisahkan-anak-muslim-dari-orang-tuanya
https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/07/08/puavhm366-cina-bantah-pisahkan-anak-muslim-dari-orang-tuanya
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12. Teror Momo Challenge Disinformasi

Penjelasan :
Kehebohan momo challenge saat ini masih menjadi hal yang banyak dibicarakan di berbagai
platform media sosial.  challenge ini  mendadak viral karena mengandung unsur kekerasan
bahkan hingga ada kasus bunuh diri yang terjadi akibat tantangan tersebut.

Dilansir  dari  bbc.com, challenge yang disebarkan tersebut  adalah hoaks,  adapun polisi  di
irlandia  mengatakan  tidak  pernah  menerima  laporan  dari  siapapun  tentang  kasus
membahayakan diri mereka sendiri akibat challenge tersebut.
Salah seorang kreator horor Indonesia bernama Ewing HD juga mengutarakan pendapatnya
terkait kebenaran momo challenge yaitu, tidak ada bukti interaksi nyata dengan momo dan
tidak ada bukti  challenge, adapun foto dari  momo yang sangat  menyeramkan merupakan
sebuah  patung  lilin  model  dari  sebuah  perusahaan  Jepang  bernama  Link  Factory,  foto
tersebut  dikenal  sebagai  momo  sejak  akun  seniman  Jepang  bernama  @nanaakooo
mengunggah foto tersebut di akun instagramnya.

Link Counter :
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-47359623
https://www.youtube.com/watch?v=_aZ4GmndJ-0
https://style.tribunnews.com/2019/07/11/masih-ingat-momo-challenge-hoax-dan-karya-
seniman-jepang-ini-bakal-dijadikan-filmnya

https://style.tribunnews.com/2019/07/11/masih-ingat-momo-challenge-hoax-dan-karya-seniman-jepang-ini-bakal-dijadikan-filmnya
https://style.tribunnews.com/2019/07/11/masih-ingat-momo-challenge-hoax-dan-karya-seniman-jepang-ini-bakal-dijadikan-filmnya
https://www.youtube.com/watch?v=_aZ4GmndJ-0
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-47359623

