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1. Wanita Alabama Hamil Anak Campuran Kambing-Manusia Hoaks 

  

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah gambar cuplikan berita mengenai wanita asal Alabama            
yang diklaim dihamili oleh seekor kambing. Wanita tersebut kemudian melahirkan bayi           
campuran manusia-kambing. 
 
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan bukti yang kredibel mengenai adanya wanita          
asal Alabama yang hamil dan melahirkan anak campuran kambing-manusia. Berita ini           
diposting oleh situs-situs yang disebut banyak mempublikasikan berita maupun cerita          
palsu. Adapun gambar makhluk yang diklaim sebagai campuran manusia-kambing         
tersebut merupakan bayi kambing yang dimiliki oleh Ibrahim Basir, seorang peternak di            
Malaysia. Selain itu, binatang yang berbeda genus tidak dapat bereproduksi secara alami. 

Link Counter : 
http://www.hoaxorfact.com/pranks/alabama-woman-gives-birth-to-human-goat-baby-hoax.
html  

  

http://www.hoaxorfact.com/pranks/alabama-woman-gives-birth-to-human-goat-baby-hoax.html
http://www.hoaxorfact.com/pranks/alabama-woman-gives-birth-to-human-goat-baby-hoax.html


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                       Hari / Tanggal : Sabtu / 6 Juli  2019 

 

2. Prabowo Unggul 54%-TNI dan POLRI Bongkar Kecurangan 
Pemilu 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Pasca diumumkannya hasil pilpres 2019 lalu hingga putusan sengketa pemilu oleh           
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni 2019 lalu, ditemukan kembali beberapa           
konten provokatif yang diunggah di media sosial. Sebuah akun Facebook terlihat telah            
membagi sebuah tautan video Youtube yang mengklaim Prabowo Unggul 54% dan           
menilai TNI dan POLRI telah membongkar kecurangan pemilu.  
 
Faktanya kabar tersebut tidak benar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan           
perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 provinsi dan 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri             
(PPLN), dimana Jokowi-Ma'ruf (55,50%) unggul atas Prabowo-Sandiaga (44,50%).        
Adapun tautan video yang dibagi tersebut adalah video lama yang pertama kali diunggah             
pada tanggal 23 Juli 2014 di salah satu akun Youtube. Video tersebut berisi klaim              
seseorang tentang adanya kecurangan pada pilpres 2014 sehingga merugikan salah satu           
paslon. Namun segala bentuk tuntutan sengketa pilpres 2014 telah diselesaikan di MK            
dan Jokowi-Kalla ditetapkan sebagai presiden Indonesia (2014-2019). Video yang         
diunggah tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilpres 2019. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/news/read/3971668/hasil-resmi-rekapitulasi-kpu-pilpres-2019?re
lated=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fwww.google.com%2F  
https://www.youtube.com/watch?v=g8hzJ7CMglw&fbclid=IwAR19jqp4AapSY9uTAvr9mhk
or0nczmB6rO_d8tW1_Reax6pDDlMhcV3FYJ0  
https://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan
.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta?page=all  

  

https://www.liputan6.com/news/read/3971668/hasil-resmi-rekapitulasi-kpu-pilpres-2019?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/news/read/3971668/hasil-resmi-rekapitulasi-kpu-pilpres-2019?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/news/read/3971668/hasil-resmi-rekapitulasi-kpu-pilpres-2019?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=g8hzJ7CMglw&fbclid=IwAR19jqp4AapSY9uTAvr9mhkor0nczmB6rO_d8tW1_Reax6pDDlMhcV3FYJ0
https://www.youtube.com/watch?v=g8hzJ7CMglw&fbclid=IwAR19jqp4AapSY9uTAvr9mhkor0nczmB6rO_d8tW1_Reax6pDDlMhcV3FYJ0
https://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2014/08/22/11025921/Ini.Penjabaran.Lengkap.Putusan.MK.Tolak.Gugatan.Prabowo-Hatta?page=all
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3. Meminum Obat Batuk Sirup Dengan Susu Dapat 
Menyebabkan Kematian 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah informasi mengenai seorang ibu yang tidak sengaja            
membunuh anak-anaknya. Ibu tersebut mencampurkan obat batuk sirup dengan susu          
untuk mengobati anaknya yang sedang batuk, dan berdampak fatal. Disebutkan pula           
bahwa selain obat batuk sirup, obat lain apabila dicampurkan dengan susu dapat            
menghasilkan racun yang mematikan 
 
Berdasarkan penelusuran, para dokter dan ahli kesehatan lainnya menyatakan bahwa          
meminum obat batuk sirup dengan susu dapat mengurangi daya serap dan keampuhan            
obat pada tubuh sehingga tidak direkomendasikan untuk meminum obat batuk sirup           
dengan susu. Hal tersebut dikarenakan susu dapat beberapa jenis obat-obatan seperti           
laxative dan antibiotik. Kalsium dalam susu dapat mengikat kandungan obat tersebut dan            
mencegah penyerapan obat ke dalam tubuh. Namun mencampurkan obat batuk sirup           
dengan susu tidak membuatnya berubah menjadi racun yang dapat membunuh orang           
maupun anak-anak. Tidak ada laporan kredibel mengenai bahaya mencampur susu          
dengan obat batuk seperti pada narasi tersebut. 

Link Counter : 
http://www.hoaxorfact.com/health/killed-children-cough-syrup-with-milk.html  
https://www.alodokter.com/fakta-fakta-di-balik-minum-susu-setelah-minum-obat  
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2012/08/28/apa-bahanyanya-minum-obat-dengan-
susu  

  

http://www.hoaxorfact.com/health/killed-children-cough-syrup-with-milk.html
https://www.alodokter.com/fakta-fakta-di-balik-minum-susu-setelah-minum-obat
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2012/08/28/apa-bahanyanya-minum-obat-dengan-susu
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2012/08/28/apa-bahanyanya-minum-obat-dengan-susu


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                       Hari / Tanggal : Sabtu / 6 Juli  2019 

 

4. Pengumuman Penambahan Kuota Penerimaan Polri Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial pesan berantai di whatsapp yang berisi tentang            
Pengumuman Penambahan Kuota Penerimaan Polri sekitar 10-20% per provinsi.  
 
Faktanya Polri tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut sesuai klarifikasi dari          
humas Polri pada akun instagramnya @divisihumaspolri 

Link Counter : 
https://www.instagram.com/p/BzhRW-Bp55u/?igshid=155g27zdlfy5l  

  

https://www.instagram.com/p/BzhRW-Bp55u/?igshid=155g27zdlfy5l
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5. Lidah Memiliki Zona untuk Mengecap Rasa Tertentu Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi mengenai lidah yang dianggap memiliki zona yang mampu mengecap           
rasa tertentu. 
 
Faktanya jurnal nature mempublikasikan penelitian terbaru yang mengungkap bahwa         
bukan lidah yang menentukan rasa makanan, tetapi otak. Hasil riset membantah           
anggapan bahwa lidah terbagi menjadi beberapa zona yang bertugas mengecap rasa           
tertentu. Adapun terdapat sekitar 8000 ujung saraf pengecap pada lidah yang dapat            
menerima rangsangan rasa apapun, kemudian rangsangan tersebut dikirim ke otak.          
belum diketahui bagaimana cara otak memprosesnya, akan tetapi ilmuwan meyakini          
otaklah yang bertanggung jawab menentukan rasa.  

Link Counter : 
https://sains.kompas.com/read/2014/11/11/15215371/Ternyata.Bukan.Lidah.yang.Menent
ukan.Rasa.Makanan  
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/547232-8-fakta-unik-tentang-lidah  

  

https://sains.kompas.com/read/2014/11/11/15215371/Ternyata.Bukan.Lidah.yang.Menentukan.Rasa.Makanan
https://sains.kompas.com/read/2014/11/11/15215371/Ternyata.Bukan.Lidah.yang.Menentukan.Rasa.Makanan
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/547232-8-fakta-unik-tentang-lidah
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6. China Uji Coba Rudal Balistik Ke Laut china Selatan Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan tentang China Uji Coba Rudal            
Balistik Anti kapal Ke Laut china Selatan. Rudalnya di kerahkan di wilayah yang             
disengketakan. 
 
Faktanya dilansir dari international.sindonews.com Kementerian Pertahanan China       
membantah tuduhan bahwa militer negara itu baru-baru ini melakukan uji coba rudal di             
Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan. Dalam sebuah pernyataan singkat yang           
dikirim ke Reuters menanggapi klaim AS, Kementerian Pertahanan China mengatakan          
hal itu tidak benar. 

Link Counter : 
https://international.sindonews.com/read/1417786/40/china-bantah-lakukan-uji-coba-rudal
-di-laut-china-selatan-1562350950  
https://mediariau.com/berita/china-bantah-lakukan-uji-coba-rudal-di-laut-china-selatan?fbc
lid=IwAR08Mq4T4k8EgXxWOJF_CS0ATdukf_rfXLe6dQ5m2uzSHu9Rd1dtKSgG2FA  

  

https://international.sindonews.com/
https://international.sindonews.com/read/1417786/40/china-bantah-lakukan-uji-coba-rudal-di-laut-china-selatan-1562350950
https://international.sindonews.com/read/1417786/40/china-bantah-lakukan-uji-coba-rudal-di-laut-china-selatan-1562350950
https://mediariau.com/berita/china-bantah-lakukan-uji-coba-rudal-di-laut-china-selatan?fbclid=IwAR08Mq4T4k8EgXxWOJF_CS0ATdukf_rfXLe6dQ5m2uzSHu9Rd1dtKSgG2FA
https://mediariau.com/berita/china-bantah-lakukan-uji-coba-rudal-di-laut-china-selatan?fbclid=IwAR08Mq4T4k8EgXxWOJF_CS0ATdukf_rfXLe6dQ5m2uzSHu9Rd1dtKSgG2FA
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7. Berita Jokowi di CNN Internasional Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan informasi mengenai           
tangkapan layar sebuah laman berita CNN International yang berisi berita bahwa Jokowi            
yang tidak berbicara dengan Pemimpin lainnya karena beliau tidak bisa berbicara bahasa            
Inggris. 
 
Setelah ditelusuri, tangkapan layar yang terdapat dalam postingan tersebut adalah hasil           
manipulasi. Tidak ditemukan artikel asli CNN International yang membahasa mengenai          
berita tersebut dan terlihat logo dari CNN International nya pun tidak sesuai dengan logo              
asli daripada CNN International yang sebenarnya. 

Link Counter : 
https://turnbackhoax.id/2019/07/06/salah-cnn-internasional-bilang/?fbclid=IwAR2cR8dp_G
qwT9UKl-qF1gTf8bQ07OEXjwmoyb7zS-NczsWvN6a2GYtPZuw  

  

https://turnbackhoax.id/2019/07/06/salah-cnn-internasional-bilang/?fbclid=IwAR2cR8dp_GqwT9UKl-qF1gTf8bQ07OEXjwmoyb7zS-NczsWvN6a2GYtPZuw
https://turnbackhoax.id/2019/07/06/salah-cnn-internasional-bilang/?fbclid=IwAR2cR8dp_GqwT9UKl-qF1gTf8bQ07OEXjwmoyb7zS-NczsWvN6a2GYtPZuw
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8. Disney mengumumkan bahwa Elsa akan menjadi Lesbian di 
Film Frozen 2 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar postingan di media sosial Twitter yang menyajikan tangkapan layar yang            
berisi informasi mengenai statement Disney yang mengatakan bahwa untuk pertama          
kalinya, Disney akan membuat karakter Lesbian dan karakter tersebut adalah Elsa yang            
akan tampil di Film Frozen jilid 2. 
 
Faktanya, akun Disney dalam tangkapan layar tersebut bukan akun resmi dari Disney.            
Akun resmi Disney adalah @disney sedangkan yang terlihat pada tangkapan layar           
tersebut adalah @disnep dan juga akun @disnep tersebut bukanlah akun terverifikasi,           
logo checklist biru pada tangkapan layar adalah hasil manipulasi. 

Link Counter : 
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/929114650754404/  

  

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/929114650754404/
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9. Tempel Bawang Putih di Pergelangan Tangan Bisa Redakan 
Sakit Gigi 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Ramai beredar di media sosial Facebook postingan yang menginformasikan jika menaruh           
bawang putih di pergelangan tangan dapat meredakan sakit gigi. Postingan tersebut           
menyebutkan bahwa bawang putih dapat digeprek terlebih dahulu sebelum digunakan.          
Peletakan bawang putih ini dianjurkan selama 15-20 menit. 
 
Terkait hal tersebut, pendiri Difa Oral Health Center Jakarta, drg. Widya Apsari Sp.PM             
mengatakan, secara medis, menaruh bawang putih di pergelangan tangan tak          
mempunyai pengaruh apapun terhadap peredaan sakit gigi. Menurut Widya, penempelan          
bawang putih di pergelangan tangan hanya akan mengalihkan rasa sakit, karena jika            
terlalu lama terkena bawang putih dan kulit sensitif, akan muncul rasa perih bahkan             
melepuh atau terbakar. 

Link Counter : 
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/19480071/-klarifikasi-tempel-bawang-putih-
di-pergelangan-tangan-bisa-redakan-sakit  

 
 

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/19480071/-klarifikasi-tempel-bawang-putih-di-pergelangan-tangan-bisa-redakan-sakit
https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/19480071/-klarifikasi-tempel-bawang-putih-di-pergelangan-tangan-bisa-redakan-sakit
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10. Donald Trump Tampar Walikota Meksiko Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah tersebar Sebuah video di Platform Youtube, tentang Wali Kota Meksiko yang            
ditampar oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 
 
Faktanya, Dalam video tersebut bukanlah Wali Kota Meksiko melainkan Vince McMahon           
selaku Direktur Eksekutif World Wrestling Entertainment (WWE) 

Link Counter : 
https://www.radarcirebon.com/bukan-wali-kota-meksiko-yang-ditampar-trump.html  

  

https://www.radarcirebon.com/bukan-wali-kota-meksiko-yang-ditampar-trump.html
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11. Eksekusi Mati Terpidana Korupsi di China Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan foto yang diduga terpidana yang            
akan di hukum mati, dalam postingan tersebut diiringi narasi eksekusi mati 28 koruptor di              
China, Indonesia kapan begini? Kalau di lapas kita napi koruptor selnya bisa pake ac tv               
dan kulkas hape dan laptop gausah tanya deh.. Bisa cuti juga dan kunci bisa pegang               
sendiri kalau berpergian hebat bukan? 
 
Faktanya dilansir dari radarcirebon.com foto tersebut bukanlah narapidana kasus korupsi          
saja tetapi narapidana dari berbagai kasus yang diantaranya 11 orang di eksekusi mati,             
foto tersebut mungkin diambil dari getty image, foto tersebut diunggah getty image pada             
tahun 2004. Caption yang tertulis dalam unggahan getty images adalah foto tersebut            
menggambarkan polisi Tiongkok yang sedang mengumpulkan narapidana kelas kakap,         
mereka dikumpulkan di Kota Wenzhou Tiongkok bagian timur pada 7 april 2004,            
sebanyak 11 narapidana dari berbagai kasus kejahatan itu akhirnya dieksekusi mati.  

Link Counter : 
https://www.radarcirebon.com/eksekusi-mati-bukan-hanya-untuk-terpidana-korupsi.html  
https://equator.co.id/eksekusi-mati-bukan-hanya-untuk-terpidana-korupsi/  

  

https://www.radarcirebon.com/eksekusi-mati-bukan-hanya-untuk-terpidana-korupsi.html
https://equator.co.id/eksekusi-mati-bukan-hanya-untuk-terpidana-korupsi/
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12. Video Pawang Pukul Kepala Gajah di Kebun Binatang 
Bukittinggi 

Disinformasi 
 

 

Penjelasan : 
Beredar di sosial media unggahan video yang menampilkan pawang gajah yang memukul            
gajah di kebun binatang Bukittinggi. Video yang beredar tersebut mendapatkan protes           
dari para pengunjung dan yang melihat video tersebut.  
 
Mengenai video yang beredar, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota           
Bukittinggi Erwin Umar memberi penjelasan terkait kasus ini. Erwin menjelaskan video           
yang beredar adalah potongan dari rangkaian pelatihan gajah di kebun binatang           
Bukittinggi. Diketahui gajah tersebut baru didatangkan dan masih memerlukan adaptasi          
dengan lingkungan yang baru. Erwin menegaskan bahwa pemukulan yang terjadi bukan           
menganiaya tetapi memang bagian dari pelatihan untuk gajah tersebut, Erwin juga           
meminta maaf "seharusnya pelatihan terhadap gajah dilakukan pada malam hari dan           
tidak di depan pengunjung untuk menghindari naluri pengunjung saat melihat hal seperti            
ini, seperti yang yang sekarang terjadi" lanjutnya. 

Link Counter : 
https://regional.kompas.com/read/2019/07/05/21060061/-klarifikasi-video-pawang-pukul-k
epala-gajah-di-kebun-binatang-bukittinggi?page=2  
https://news.detik.com/berita/d-4605308/video-gajah-kesakitan-dipukul-viral-disparpora-bu
kittinggi-minta-maaf  
https://kumparan.com/langkanid/pawang-pukul-kepala-gajah-pakai-tongkat-bksda-bukittin
ggi-wajar-1rN321SQCD4  

 
 

https://regional.kompas.com/read/2019/07/05/21060061/-klarifikasi-video-pawang-pukul-kepala-gajah-di-kebun-binatang-bukittinggi?page=2
https://regional.kompas.com/read/2019/07/05/21060061/-klarifikasi-video-pawang-pukul-kepala-gajah-di-kebun-binatang-bukittinggi?page=2
https://news.detik.com/berita/d-4605308/video-gajah-kesakitan-dipukul-viral-disparpora-bukittinggi-minta-maaf
https://news.detik.com/berita/d-4605308/video-gajah-kesakitan-dipukul-viral-disparpora-bukittinggi-minta-maaf
https://kumparan.com/langkanid/pawang-pukul-kepala-gajah-pakai-tongkat-bksda-bukittinggi-wajar-1rN321SQCD4
https://kumparan.com/langkanid/pawang-pukul-kepala-gajah-pakai-tongkat-bksda-bukittinggi-wajar-1rN321SQCD4

