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1. PKI Usulkan Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah postingan di media sosial dengan narasi “PKI usulkan pemindahan            
ibukota ke Kalimantan. Wacana itu dari studi kelayakan sampai aksi sepihak. Di            
Kalimantan Diaspora China punya jutaan hektar tanah. dengan kepindahan itu, tanah           
mereka naik harganya sampai 1000 x lipat. Yang berbahaya kendali Negara pindah ke             
OBOR”. 
 
Faktanya, isu bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan usulan PKI adalah            
tidak benar. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan keputusan Pemerintah          
sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta. Kondisi Jakarta sekarang sudah           
jenuh dan sulit melakukan pengembangan karena keterbatasan lahan. Selain itu, tujuan           
lainnya adalah pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih terpusat di            
Pulau Jawa. Adapun Kalimantan Timur dipilih karena dinilai strategis, berada di tengah            
tengah wilayah Indonesia dan minim resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, dan            
tsunami. Alasan lainnya dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta adanya lahan           
pemerintah seluas 180.000 hektar. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/kolom/d-4556772/tak-sekadar-memindahkan-ibu-kota  
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/04/12261091/pemindahan-ibu-kota-dinilai-upay
a-indonesia-sentris  
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimanta
n-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all  

https://news.detik.com/kolom/d-4556772/tak-sekadar-memindahkan-ibu-kota
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/04/12261091/pemindahan-ibu-kota-dinilai-upaya-indonesia-sentris
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/04/12261091/pemindahan-ibu-kota-dinilai-upaya-indonesia-sentris
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                  Hari / Tanggal : Selasa / 27 Agustus 2019 

 
 
 

2. Minyak Sawit Merusak Hutan Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang memberikan informasi bahwa           
minyak sawit merusak hutan. 
 
Dilansir dari finance.detik.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar         
Pandjaitan menjawab isu deforestasi yang sering dituduhkan ke Indonesia karena          
penanaman kelapa sawit yang masif, tidak benar. Luhut menambahkan, Wilayah          
Indonesia justru merupakan penghasil carbon credit terbesar di dunia dan dapat menyerap            
karbon dioksida, bahkan penyerapannya terbesar di dunia. 

Link Counter: 
https://finance.detik.com/industri/d-4677753/ri-dituduh-rusak-hutan-karena-kelapa-sawit-lu
hut-itu-tidak-benar?utm_content=detikfinance&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm
_campaign=detikcomsocmed&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1YOS_EzNG1Jzl8cBxI
nVL8w4gGT-_AcemSHbBN9ugwzkTuvvJBsyWNOdw#Echobox=1566538248  
https://economy.okezone.com/read/2019/08/23/320/2095700/sawit-ri-disebut-merusak-ling
kungan-menko-luhut-itu-tidak-benar  

  

https://finance.detik.com/industri/d-4677753/ri-dituduh-rusak-hutan-karena-kelapa-sawit-luhut-itu-tidak-benar?utm_content=detikfinance&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1YOS_EzNG1Jzl8cBxInVL8w4gGT-_AcemSHbBN9ugwzkTuvvJBsyWNOdw#Echobox=1566538248
https://finance.detik.com/industri/d-4677753/ri-dituduh-rusak-hutan-karena-kelapa-sawit-luhut-itu-tidak-benar?utm_content=detikfinance&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1YOS_EzNG1Jzl8cBxInVL8w4gGT-_AcemSHbBN9ugwzkTuvvJBsyWNOdw#Echobox=1566538248
https://finance.detik.com/industri/d-4677753/ri-dituduh-rusak-hutan-karena-kelapa-sawit-luhut-itu-tidak-benar?utm_content=detikfinance&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1YOS_EzNG1Jzl8cBxInVL8w4gGT-_AcemSHbBN9ugwzkTuvvJBsyWNOdw#Echobox=1566538248
https://finance.detik.com/industri/d-4677753/ri-dituduh-rusak-hutan-karena-kelapa-sawit-luhut-itu-tidak-benar?utm_content=detikfinance&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1YOS_EzNG1Jzl8cBxInVL8w4gGT-_AcemSHbBN9ugwzkTuvvJBsyWNOdw#Echobox=1566538248
https://economy.okezone.com/read/2019/08/23/320/2095700/sawit-ri-disebut-merusak-lingkungan-menko-luhut-itu-tidak-benar
https://economy.okezone.com/read/2019/08/23/320/2095700/sawit-ri-disebut-merusak-lingkungan-menko-luhut-itu-tidak-benar
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3.  Pemerintah Indonesia Meminta Saudi Mencekal Habib Rizieq Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beberapa hari belakangan jagat maya kembali dihebohkan dengan informasi berisi          
pernyataan Habib Rizieq Syihab terkait dirinya yang belum kembali ke Indonesia. Imam            
besar (Front Pembela Islam) tersebut menuding pemerintah Jokowi telah meminta ke           
Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal hingga pelantikan presiden pada Oktober 2019            
mendatang.  
  
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui jubirnya,           
Teuku Faizasyah, bahkan meminta Habib Rizieq untuk membuktikan ucapannya.         
Faizasyah mempertanyakan pernyataan Rizieq yang menyebut pemerintah Indonesia        
seolah-olah mengintervensi otoritas Arab Saudi. Menurut Faizasyah, setiap negara di          
dunia pasti tak mau diintervensi. Hal senada disampaikan pula oleh Tenaga Ahli            
Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, yang meminta Rizieq tak asal             
tuduh. Menurutnya pemerintah telah menyebutkan adanya proses yang harus dilakukan          
untuk tahap pemulangan tersebut. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita/d-4679490/kemlu-persilakan-habib-rizieq-buktikan-tudingan-
pencekalan-di-saudi  
https://news.detik.com/berita/d-4679727/istana-ke-habib-rizieq-soal-pencekalan-jangan-tu
duh-macam-macam  

  

https://news.detik.com/berita/d-4679490/kemlu-persilakan-habib-rizieq-buktikan-tudingan-pencekalan-di-saudi
https://news.detik.com/berita/d-4679490/kemlu-persilakan-habib-rizieq-buktikan-tudingan-pencekalan-di-saudi
https://news.detik.com/berita/d-4679727/istana-ke-habib-rizieq-soal-pencekalan-jangan-tuduh-macam-macam
https://news.detik.com/berita/d-4679727/istana-ke-habib-rizieq-soal-pencekalan-jangan-tuduh-macam-macam
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4. Siswa SD Di Lumajang Lolos Dari Penculikan Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar pesan berantai di media sosial Whatsapp yang menginformasikan          
mengenai terjadinya penculikan seorang anak di Lumajang. Dinarasikan bahwa seorang          
anak yang bernama Rega Adzani Fajar Syaifudin murid kelas 4 di SD kepuharjo 2              
dihadang oleh 3 orang lelaki dewasa dan diseret ke seberang jalan untuk menuju mobil              
para pelaku penculikan. Namun, Rega berhasil kabur dan pulang ke rumah. 
 
Setelah ditelusuri, ternyata informasi di dalam pesan berantai tersebut adalah tidak benar.            
Menurut Kepala Sekolah SDN Kepuharjo 2 beserta polisi, ternyata kejadian tersebut           
hanyalah karangan dari Rega. Rega mengarang cerita itu agar tak bersekolah. Ia takut             
kepada salah satu guru lantaran tak mengerjakan PR Matematika. Pesan berantai           
tersebut ternyata disebarkan oleh orang tua Rega sendiri dengan alasan Rega tidak            
berani sekolah dikarenakan tidak mengerjakan PR. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681609/viral-siswa-sd-di-lumajang-lolos-pencul
ikan-ternyata-hoax-ini-faktanya?  

  

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681609/viral-siswa-sd-di-lumajang-lolos-penculikan-ternyata-hoax-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681609/viral-siswa-sd-di-lumajang-lolos-penculikan-ternyata-hoax-ini-faktanya
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5. Bank Mandiri Digugat Rp. 800 Triliun Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah tersebar di media sosial, tentang Bank Mandiri yang digugat dana sebesar 800             
triliun, dalam narasinya menyatakan bahwa Michael Olsson asal negara Swedia memiliki           
bank Mandiri dan telah menerima transfer dana dari keluarga Raja Salman sebesar 50             
miliar euro atau setara Rp. 800 triliun melalui Barclays Bank, London. 
 
Faktanya Rohan Hafas, selaku Corporate Secretary Bank Mandiri menyatakan dengan          
tegas bahwa informasi itu adalah hoaks, karena Bank Mandiri tidak menerima transaksi            
transfer dana sebesar itu, dan kalau ada dana transfer sebesar itu pasti akan melibatkan              
Bank Indonesia dan OJK, serta akan dipantau oleh PPATK. 

Link Counter: 
https://www.antaranews.com/berita/1031496/digugat-nasabah-rp800-triliun-bank-mandiri-it
u-hoaks?  
https://www.suara.com/bisnis/2019/08/27/110347/beredar-kabar-bank-mandiri-digugat-war
ga-swedia-rp-800-triliun?  
https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/news-detail?primaryKey=40803816&backUrl=/w
eb/guest/news  

  

https://www.antaranews.com/berita/1031496/digugat-nasabah-rp800-triliun-bank-mandiri-itu-hoaks
https://www.antaranews.com/berita/1031496/digugat-nasabah-rp800-triliun-bank-mandiri-itu-hoaks
https://www.suara.com/bisnis/2019/08/27/110347/beredar-kabar-bank-mandiri-digugat-warga-swedia-rp-800-triliun
https://www.suara.com/bisnis/2019/08/27/110347/beredar-kabar-bank-mandiri-digugat-warga-swedia-rp-800-triliun
https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/news-detail?primaryKey=40803816&backUrl=/web/guest/news
https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/news-detail?primaryKey=40803816&backUrl=/web/guest/news
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6. Sakit Leher Pertanda Kolesterol Tinggi Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan di media sosial Twitter sebuah informasi bahwa sakit leher            
bagian belakang merupakan pertanda tingkat kolesterol sedang tinggi. 
 
Dilansir dari health.detik.com Medical Advisor Kalbe Nutritionals dr. Ervina Hasti W,           
mengatakan kolesterol tinggi sering kali tidak menimbulkan gejala yang spesifik. Meski           
kadang penderita kolesterol tinggi mengeluhkan beberapa hal seperti leher tegang, kram,           
kesemutan, sakit kepala, dan pegal pada tengkuk serta pundak. Namun karena penyakit            
kolesterol tinggi biasanya tidak memiliki gejala apapun, maka dari itu tes darah adalah             
satu-satunya cara untuk mendeteksi kadar kolesterol darah. 

Link Counter: 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4452646/leher-sering-tegang-tanda-tanda-kole
sterol-tinggi-benarkah  
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3285619/leher-sakit-tanda-kolesterol-tinggi  
https://www.jpnn.com/news/sering-sakit-leher-pertanda-gejala-kolesterol-tinggi  

  

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4452646/leher-sering-tegang-tanda-tanda-kolesterol-tinggi-benarkah
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4452646/leher-sering-tegang-tanda-tanda-kolesterol-tinggi-benarkah
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3285619/leher-sakit-tanda-kolesterol-tinggi
https://www.jpnn.com/news/sering-sakit-leher-pertanda-gejala-kolesterol-tinggi
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7. Bahaya Menggunakan Lensa Kontak Pada Saat Berhadapan 
Dengan Hawa Panas dan Api 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar pesan berantai di Whatsapp sebuah informasi bahaya menggunakan lensa          
kontak, isi pesan tersebut memperingatkan ketika memakai lensa kontak jangan berdiri di            
dekat hawa panas atau bara api karena lensa kontak terbuat dari plastik dan hawa panas               
dari bara api akan melelehkan lensa kontak tersebut. 
 
Faktanya pesan peringatan ini merupakan pesan lama didaur ulang dan tidak memiliki            
dasar, jika berdiri dekat dengan bara atau hawa panas pemanggang BBQ normal sudah             
cukup untuk melelehkan lensa, maka pemanas rumah tangga lainya seperti kompor, dan            
berbagai sumber panas lainnya mungkin akan memiliki efek yang sama. Namun tidak            
dapat ditemukan satupun laporan yang kredibel tentang cedera semacam itu. 

Link Counter: 
https://www.hoax-slayer.net/contact-lens-bbq-warning-hoax/  
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/364118884522704  

  

https://www.hoax-slayer.net/contact-lens-bbq-warning-hoax/
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/364118884522704
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8. Anggota Banser yang Mengaku Anggota TNI diamakan 
Dandenpom Tangerang  

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar informasi di media sosial yang menyajikan sebuah video pemberhentian           
mobil Toyota Innova berplat TNI yang terjadi ruas tol Tangerang oleh Dandenpom            
Tangerang, Letkol Cpm Indra Jaya. Dalam postingan tersebut dinarasikan bahwa setelah           
diperiksa di kantor Polisi Militer ternyata pengendara tersebut adalah anggota Banser           
yang akan apel ke pacarnya yang mengaku anggota TNI Sepsri pejabat militer. 
 
Setelah ditelusuri, narasi dalam postingan tersebut adalah keliru. Seorang yang          
diberhentikan dalam video tersebut bukan anggota Banser. Hal tersebut ditegaskan oleh           
Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor Banten, Khoerun Huda. Huda mengatakan bahwa           
dengan viralnya video itu, mohon ini dapat disampaikan sebagai bentuk klarifikasi. Huda            
mengatakan bahwa Banser telah mengutus Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser          
Kota Tangerang, Hartono untuk mengklarifikasi isu itu ke Detasemen Polisi Militer           
Tangerang. Huda mengatakan berdasarkan penuturan petugas di Denpom Tangerang,         
mereka memperoleh informasi bahwa peristiwa yang ada dalam video tersebut terjadi           
pada Maret 2019 di sekitar Blok M, Jakarta Selatan. Kemudian, di dalam mobil itu ada               
empat orang penumpang, terdiri dari satu orang petugas keamanan dan tiga kuli            
bangunan. Huda mengatakan bahwa menurut keterangan petugas di Denpom Tangerang,          
satpam yang mengemudikan mobil tersebut bukanlah anggota Banser. 

Link Counter: 
https://nasional.tempo.co/read/1240655/gp-ansor-bantah-video-viral-banser-pakai-mobil-tn
i-apel-pacar  
https://kumparan.com/@kumparannews/mobil-sipil-berpelat-tni-dihentikan-paksa-di-pinggir
-tol-1rkGy8Lvw6a  

  

https://nasional.tempo.co/read/1240655/gp-ansor-bantah-video-viral-banser-pakai-mobil-tni-apel-pacar
https://nasional.tempo.co/read/1240655/gp-ansor-bantah-video-viral-banser-pakai-mobil-tni-apel-pacar
https://kumparan.com/@kumparannews/mobil-sipil-berpelat-tni-dihentikan-paksa-di-pinggir-tol-1rkGy8Lvw6a
https://kumparan.com/@kumparannews/mobil-sipil-berpelat-tni-dihentikan-paksa-di-pinggir-tol-1rkGy8Lvw6a
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9.  Jang Youn Cho Resmi Diangkat Sebagai Rektor UNJ  Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah sebuah foto yang di klaim           
sebagai Jang Youn Cho, Rektor Asing Pertama di Indonesia. Pada unggahannya tersebut            
disertai juga narasi yang menyebutkan bahwa Menristekdikti, Mohamad Nasir resmi          
mengangkat rektor asing untuk memimpin kampus UNJ (Universitas Negeri Jakarta) 
 
Faktanya Jang Youn Cho memang diangkat sebagai rektor asing pertama di Indonesia,            
namun bukan untuk memimpin Universitas Negeri Jakarta (UNJ), melainkan Universitas          
Siber Indonesia. Dilansir dari medcom.id, Jang Youn Cho kedepannya akan memimpin           
Universitas Siber di Indonesia yang diselenggarakan Universitas Nasional (Unas).         
Menristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan bahwa pengadaan rektor asing ini masih          
dalam tahap percobaan, dimana baru akan dilakukan di beberapa kampus swasta.           
Sementara untuk kampus negeri, Kemenristekdikti sedang melakukan rancangan yang         
matang.  

Link Counter: 
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdR27Wb-menteri-nasir-kenalkan-r
ektor-asing-pertama  
https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/08/26/profesor-jang-youn-cho-rektor-asing-p
ertama-diperkenalkan-kemenristekdikti  

 
 

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdR27Wb-menteri-nasir-kenalkan-rektor-asing-pertama
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdR27Wb-menteri-nasir-kenalkan-rektor-asing-pertama
https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/08/26/profesor-jang-youn-cho-rektor-asing-pertama-diperkenalkan-kemenristekdikti
https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/08/26/profesor-jang-youn-cho-rektor-asing-pertama-diperkenalkan-kemenristekdikti

