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1. Ada Stiker Tawaran Lolos Jalur Mandiri Universitas Brawijaya Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi media sosial, Ada Stiker Tawaran Lolos Jalur Mandiri Universitas           
Brawijaya. 
 
Faktanya ditelusuri, seperti yang dilansir oleh detikcom menurut Kepala Bagian Humas           
Universitas Brawijaya Kotok Guritno "Itu tidak benar alias hoax. Tidak pernah ada tawaran             
lolos lewat belakang. Semua harus dilakukan melalui tes, berupa seleksi yang sudah            
ditentukan". 

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4626868/ada-stiker-tawaran-lolos-jalur-mandiri-
universitas-brawijaya-ini-faktanya 

  

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4626868/ada-stiker-tawaran-lolos-jalur-mandiri-universitas-brawijaya-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4626868/ada-stiker-tawaran-lolos-jalur-mandiri-universitas-brawijaya-ini-faktanya
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2. Lion Air Disebut Tak bayar Gaji Pramugara 3 Bulan Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar informasi di media sosial mengenai kabar Lion Air Disebut Tak bayar Gaji              
Pramugara 3 Bulan. 
 
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah Tidak Benar.Lion Air Group membantah telah           
menunggak pembayaran pramugaranya selama tiga bulan. Hal tersebut disampaikan Lion          
Air untuk mengklarifikasi unggahan dari pemilik akun @akillevin yang menyebut maskapai           
milik Rusdi Kirana itu telah menunggak pembayaran gaji selama tiga bulan salah seorang             
Pramugaranya. "Pernyataan dimaksud adalah tidak benar. Lion Air tidak memiliki          
karyawan atas nama itu yang berprofesi sebagai pramugara," ujar Corporate          
Communication Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan         
tertulisnya, Rabu (17/7/2019).Lion Air menegaskan, bahwa pembayaran gaji kepada         
karyawan berjalan normal. 

Link Counter : 
https://money.kompas.com/read/2019/07/17/154808226/lion-air-bantah-tak-bayar-gaji-pra
mugaranya-selama-tiga-bulan 

  

https://money.kompas.com/read/2019/07/17/154808226/lion-air-bantah-tak-bayar-gaji-pramugaranya-selama-tiga-bulan
https://money.kompas.com/read/2019/07/17/154808226/lion-air-bantah-tak-bayar-gaji-pramugaranya-selama-tiga-bulan
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3. Puncak Gunung Rinjani “Bertopi” Dikaitkan dengan Gempa NTB  Hoaks  

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial foto fenomena awan unik seperti topi di puncak gunung rinjani              
dan masih ada yang berpendapat bahwa awan bertopi itu ada kaitannya dengan gempa             
yang terjadi akhir-akhir ini di daerah Nusa Tenggara Barat. 
 
Faktanya menurut Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)         
Mataram, Agus Rianto mengatakan fenomena puncak Gunung Rinjani tertutup awan yang           
melingkar seperti 'bertopi tak ada kaitannya dengan pertanda gempa yang terjadi           
akhir-akhir ini di Nusa Tenggara Barat. "Itu fenomena alam dari awan Lenticular," ujarnya             
di Mataram, Rabu (17/7) Brilio.net. Awan lentikular terbentuk akibat aliran naik udara            
hangat yang membawa uap air mengalami pusaran. Itu sering terjadi di puncak gunung,"             
ungkap Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas         
Djamaluddin, pada Kompas.com Rabu (17/7/2019).  

Link Counter : 
https://sains.kompas.com/read/2019/07/17/145823923/fenomena-topi-awan-di-gunung-rinj
ani-ini-penjelasannya 
https://www.brilio.net/serius/gunung-rinjani-bertopi-jadi-penanda-gempa-ini-fakta-ilmiahny
a-1907175.html?fbclid=IwAR0kqMawcPi-RMW5I-TfYGlBsYa9Pd2LMyDDrWJLNZllW25Zp
NC-PbW5AFs 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190717191828-199-413060/peneliti-jelaskan-f
enomena-topi-awan-di-rinjani 

  

https://sains.kompas.com/read/2019/07/17/145823923/fenomena-topi-awan-di-gunung-rinjani-ini-penjelasannya
https://sains.kompas.com/read/2019/07/17/145823923/fenomena-topi-awan-di-gunung-rinjani-ini-penjelasannya
https://www.brilio.net/serius/gunung-rinjani-bertopi-jadi-penanda-gempa-ini-fakta-ilmiahnya-1907175.html?fbclid=IwAR0kqMawcPi-RMW5I-TfYGlBsYa9Pd2LMyDDrWJLNZllW25ZpNC-PbW5AFs
https://www.brilio.net/serius/gunung-rinjani-bertopi-jadi-penanda-gempa-ini-fakta-ilmiahnya-1907175.html?fbclid=IwAR0kqMawcPi-RMW5I-TfYGlBsYa9Pd2LMyDDrWJLNZllW25ZpNC-PbW5AFs
https://www.brilio.net/serius/gunung-rinjani-bertopi-jadi-penanda-gempa-ini-fakta-ilmiahnya-1907175.html?fbclid=IwAR0kqMawcPi-RMW5I-TfYGlBsYa9Pd2LMyDDrWJLNZllW25ZpNC-PbW5AFs
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190717191828-199-413060/peneliti-jelaskan-fenomena-topi-awan-di-rinjani
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190717191828-199-413060/peneliti-jelaskan-fenomena-topi-awan-di-rinjani
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4. Penanganan Hipotermia Dengan Cara “Disetubuhi” Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial mengenai informasi penanganan kasus hipotermia yang kerap           
terjadi pada pendaki gunung. Dalam kasus tersebut, dikatakan bahwa apabila ada wanita            
yang terkena hipotermia yang sudah parah, maka jalan untuk mengobatinya adalah           
dengan “disetubuhi”. 
 
Adapun informasi ini merupakan hoaks yang menyesatkan. Penanganan hipotermia yang          
efektif memang memiliki metode serupa namun tak sama dan bukan berarti “disetubuhi”.            
Metode Skin to Skin Care merupakan salah satu metode untuk menghangatkan           
seseorang dengan memeluknya dalam satu sleeping bag tanpa menggunakan pakaian.          
Namun metode ini dilakukan dengan catatan bahwa berbagai metode lain sudah tidak            
berhasil, serta diusahakan untuk dilakukan dengan sesama jenis terkecuali situasi tidak           
memungkinkan atau dalam kondisi darurat (namun sangat tidak dibenarkan untuk          
“mencuri kesempatan dalam kesempitan”). 

Link Counter : 
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2491711940881321?__tn__=K-R  
https://www.facebook.com/WukirMahendraGiri3265/photos/pcb.2928691860493151/6521
36031947550/?type=3&theater&ifg=1  
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/cara-mengatasi-hipotermia/  

  

https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/2491711940881321?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/WukirMahendraGiri3265/photos/pcb.2928691860493151/652136031947550/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/WukirMahendraGiri3265/photos/pcb.2928691860493151/652136031947550/?type=3&theater&ifg=1
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/cara-mengatasi-hipotermia/
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5. Maruf Amin: jika ada masyarakat tak mengakui Jokowi 
sebagai pemimpin selama 5 tahun kedepan maka akan masuk 
neraka 7 turunan 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah foto screenshot laman media berita online kompas.com            
dengan judul “Maruf Amin: jika ada masyarakat tak mengakui Jokowi sebagai pemimpin            
selama 5 tahun kedepan maka akan masuk neraka 7 turunan”. 
 
Setelah ditelusuri langsung ke situs website resmi kompas, tidak ditemukan judul berita            
dengan narasi sebagaimana yang beredar tersebut. Adapun lampiran foto dalam laman           
berita tersebut adalah lampiran foto pada berita yang berjudul “Ma'ruf Amin: Saya            
Sekarang Jarum Super, Jarang di Rumah Sukanya Pergi” pada 4 april 2019. Sehingga             
dapat dipastikan bahwa gambar tangkapan layar yang beredar tersebut adalah hasil           
manipulasi atau editan  oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Link Counter : 
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/08055021/maruf-amin-saya-sekarang-jaru
m-super-jarang-di-rumah-sukanya-pergi  

  

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/08055021/maruf-amin-saya-sekarang-jarum-super-jarang-di-rumah-sukanya-pergi
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/08055021/maruf-amin-saya-sekarang-jarum-super-jarang-di-rumah-sukanya-pergi
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6. Serangan Teroris di Algeria Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Twitter sebuah postingan yang diiringi narasi Terrorist attack in             
Algeria Unbelievable !! 
 
Faktanya setelah ditelusuri video tersebut hanya memperlihatkan pesawat yang sedang          
landing, ketika roda hampir menyentuh tanah landasan pacu seketika peswat tersebut           
terban kembali. dilansir dari jawapos.com video yang berjudul serangan teroris di Algeria            
tersebut adalah hoaks, Associated News (AP) yang bermarkas di Amerika Serikat           
membuat ulasan yang menyangkal bahwa kejadian tersebut nyata judulnya adalah does           
not show attempted terrorist attack in Algeria. Video tersebut pernah diunggah oleh The             
UiGamer yang berjudul GTA5 — An “Oil Tanker” Accidentally Came in the Runway during              
landing of A380.  

Link Counter : 
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/17/07/2019/heboh-video-serangan-teroris-di-a
lgeria/  
https://www.youtube.com/watch?v=koweH5qJOE4  

  

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/17/07/2019/heboh-video-serangan-teroris-di-algeria/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/17/07/2019/heboh-video-serangan-teroris-di-algeria/
https://www.youtube.com/watch?v=koweH5qJOE4
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7. RRC Miliki Tanah Hasil Tukar Menukar Aset Antara TNI 
dengan PT Kereta Cepat Indonesia China 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah foto dari acara Penandatanganan Perjanjian Antara           
Kodam III Siliwangi dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) tentang            
pelaksanaan tukar menukar aset negara yang terdampak jalur kereta cepat          
Jakarta-Bandung. Foto tersebut diberi narasi bahwa tanah yang dipakai proyek tersebut           
menjadi aset milik China, sehingga China memiliki kepemilikan penuh atas tanah           
tersebut. 
 
Adapun pertukaran kedua aset negara tersebut dilakukan karena aset TNI Kodam III            
Siliwangi berupa lahan Brigif Kujang II Cimahi terdampak pembangunan jalur kereta cepat            
Jakarta-Bandung. Lahan seluas 2,7 hektar tersebut ditukar dengan aset negara milik PT            
KCIC berupa tanah seluas 210 hektar di Desa Cijayana dan Samudra Jaya serta dua              
fasilitas kolam renang di Cirebon dan Pangalengan. Sementara lahan seluas 2,7 hektar di             
Brigif 15 akan dikelola PT KCIC untuk proyek kereta cepat. Selain itu, Dirut PT KCIC               
Chandra Dwiputra menyatakan bahwa KCIC punya konsesi dari departemen         
perhubungan 50 tahun. Setelah 50 tahun semua sepanjang trase itu diserahkan ke            
pemerintah lagi yaitu Kementerian Perhubungan. Sehingga tanah tersebut tidak         
kemana-mana dan tetap menjadi milik pemerintah. Maka tidaklah benar kabar mengenai           
tanah yang ditukar kepada PT KCIC akan menjadi aset milik China. 

Link Counter : 
https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2019/07/06/27-hektar-aset-kodam-iii-siliwangi-terkena-l
ahan-proyek-kereta-cepat/  
https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pt-kcic-dan-kodam-iii-siliwangi-tukar-aset-unt
uk-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-190705u.htm l  
http://www.rmoljabar.com/read/2019/07/05/102113/Kodam-III/Siliwangi-Dan-KCIC-Tandat
angani-Perjanjian-Tukar-Menukar-Aset-  

https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2019/07/06/27-hektar-aset-kodam-iii-siliwangi-terkena-lahan-proyek-kereta-cepat/
https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2019/07/06/27-hektar-aset-kodam-iii-siliwangi-terkena-lahan-proyek-kereta-cepat/
https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pt-kcic-dan-kodam-iii-siliwangi-tukar-aset-untuk-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-190705u.htm
https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pt-kcic-dan-kodam-iii-siliwangi-tukar-aset-untuk-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-190705u.htm
http://www.rmoljabar.com/read/2019/07/05/102113/Kodam-III/Siliwangi-Dan-KCIC-Tandatangani-Perjanjian-Tukar-Menukar-Aset-
http://www.rmoljabar.com/read/2019/07/05/102113/Kodam-III/Siliwangi-Dan-KCIC-Tandatangani-Perjanjian-Tukar-Menukar-Aset-
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8. Video Tsunami di Maluku Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang menyajikan video yang           
dinarasikan bahwa telah terjadi Tsunami di Maluku setelah terjadinya gempa di           
Halmahera Selatan dengan magnitudo 7,2.  
 
Faktanya, sampai saat ini tidak terjadi Tsunami disana. Sejak hari terjadinya gempa di             
Halmahera Selatan pada tanggal 14 Juli 2019, gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami.            
Dalam video dilampirkan, pergerakan air laut tersebut bukanlah kejadian surutnya air laut,            
melainkan hanya pergerakan air laut pasca gempa yang tidak merupakan aktivitas           
penyurutan air. 

Link Counter : 
https://www.kompas.tv/article/50506/gempa-magnitudo-7-2-di-halmahera-selatan-warga-d
iimbau-tetap-tenang  
https://tekno.tempo.co/read/1224480/gempa-magnitudo-72-guncang-halmahera-selatan/f
ull&view=ok  

  

https://www.kompas.tv/article/50506/gempa-magnitudo-7-2-di-halmahera-selatan-warga-diimbau-tetap-tenang
https://www.kompas.tv/article/50506/gempa-magnitudo-7-2-di-halmahera-selatan-warga-diimbau-tetap-tenang
https://tekno.tempo.co/read/1224480/gempa-magnitudo-72-guncang-halmahera-selatan/full&view=ok
https://tekno.tempo.co/read/1224480/gempa-magnitudo-72-guncang-halmahera-selatan/full&view=ok
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9. Pasta Gigi Dapat Mengatasi Jerawat Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi mengenai cara ampuh untuk mengatasi masalah jerawat yaitu dengan           
menggunakan pasta gigi. 
 
Faktanya para dokter kulit mengatakan bahwa beberapa kandungan dalam pasta gigi           
memang dapat membuat jerawat mengecil, namun efek sampingnya jauh lebih berat dan            
berbahaya bagi wajah. Kandungan lain pada pasta gigi justru dapat menimbulkan           
masalah pada wajah seperti menyebabkan iritasi pada kulit, penyumbatan pori-pori wajah           
sehingga jerawat yang muncul lebih banyak, hingga dapat menimbulkan infeksi bakteri di            
wajah sebab pasta gigi sangat rentan terpapar bakteri di kamar mandi. 

Link Counter : 
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190711064347-277-411099/mengulik-mitos-
menghilangkan-jerawat-dengan-pasta-gigi  
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4061255/ini-bahayanya-gunakan-odol-untuk-j
erawat-di-wajah  
https://www.fimela.com/beauty-health/read/3935604/mitos-atau-fakta-pasta-gigi-bisa-atasi
-jerawat  

  

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190711064347-277-411099/mengulik-mitos-menghilangkan-jerawat-dengan-pasta-gigi
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190711064347-277-411099/mengulik-mitos-menghilangkan-jerawat-dengan-pasta-gigi
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4061255/ini-bahayanya-gunakan-odol-untuk-jerawat-di-wajah
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4061255/ini-bahayanya-gunakan-odol-untuk-jerawat-di-wajah
https://www.fimela.com/beauty-health/read/3935604/mitos-atau-fakta-pasta-gigi-bisa-atasi-jerawat
https://www.fimela.com/beauty-health/read/3935604/mitos-atau-fakta-pasta-gigi-bisa-atasi-jerawat
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10. Formulir C1 Ditemukan di Ruang Ketua KPU Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Sebuah akun Facebook telah menggunggah sebuah tautan berisi video dengan judul           
"FORMULIR C1 DITEMUKAN DI RUANG KETUA KPU MANADO". Unggahan ter tanggal           
17 Juli 2019 ini menjadi ramai diperdebatan karena banyak netizen yang mengira dan             
bahkan menghubung-hubungkan dengan kegiatan pilpres yang baru saja        
diselenggarakan pada April 2019 lalu.  
 
Faktanya, tautan yang dibagi berisi video lama yang pertama kali diunggah oleh akun             
youtube NEWS Bali TV pada tanggal 6 Mei 2014. Video tersebut berisi berita terkait              
indikasi kecurangan pemilihan umum pada tahun 2014 di kota Manado. Peristiwa yang            
terjadi dalam video tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu 2019.  

Link Counter : 
https://www.youtube.com/watch?v=fihxIHTZVfI&feature=share 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fihxIHTZVfI&feature=share

