
 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                 Hari /Tanggal :Selasa, 17 September 2019 

 
 

1. Sri Mulyani Inginkan Dana Haji Rp 90 Triliun untuk Menutupi 
Defisit BPJS 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang mengunggah artikel dari situs            
merdekaind.blogspot.com. Artikel dari situs tersebut bertajuk “Sri Mulyani Inginkan Dana          
Haji Rp 90 Triliun untuk Menutupi Defisit BPJS". 
 
Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun Twitternya         
@KemenkeuRI memberikan klarifikasi terkait artikel yang ditayangkan oleh situs         
merdekaind.blogspot.com. Pihak Kemenkeu menyatakan, berita tersebut tidak benar atau         
hoaks dan dipublikasikan oleh situs yg tidak kredibel. 

Link Counter: 
https://twitter.com/KemenkeuRI/status/1173516869786931200  

  

https://twitter.com/KemenkeuRI/status/1173516869786931200
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2. Buaya dengan Dua Kepala Ditemukan di Florida Hoaks 

 

Penjelasan: 
Sebuah gambar yang tidak biasa beredar di media sosial dimaksudkan untuk           
menunjukkan seekor buaya dengan dua Kepala terlihat di Tampa, Florida. Diduga,           
seorang pria menemukan buaya aneh di sepanjang sungai Hillsborough. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya klaim tersebut tidak benar adanya. Komisi           
Konservasi Ikan dan Satwa Liar Florida mengatakan mereka tidak menerima panggilan           
tentang ditemukannya buaya dengan kepala dua. Tidak berapa lama kemudian Arnold           
seorang seniman, yang menciptakan lukisan dan patung makhluk yang tidak biasa dan            
mempostingnya di blog Tumblr miliknya dan salah satu karyanya adalah patung buaya            
dengan dua kepala. 

Link Counter: 
http://www.hoaxorfact.com/science/picture-two-headed-alligator-tampa-florida.html  

 
  

http://www.hoaxorfact.com/science/picture-two-headed-alligator-tampa-florida.html
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3. Kubah Masjid Terbang di Nepal Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah postingan video yang merekam Kubah Masjid Terbang di Nepal.            
Dalam video itu tersebut juga terdengar lantunan zikir dari masyarakat yang melihat            
kejadian tersebut. 
 
Setelah ditelusuri, kabar tentang kubah masjid yang terbang ternyata tidak benar atau            
hoaks. Fakta ini dikutip dari akun facebook Indonesian Hoaxes, @TurnBackHoax. Akun ini            
mengklarifikasi video kubah terbang yang terlanjur viral di media sosial. Video tersebut            
adalah hasil dari video yang telah melalui proses editing. 

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4063982/cek-fakta-penjelasan-di-balik-video-viral-
kubah-masjid-terbang-di-nepal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1  
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/photos/a.706244416094758/715456481840218
/?type=3&theater  

 
 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4063982/cek-fakta-penjelasan-di-balik-video-viral-kubah-masjid-terbang-di-nepal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4063982/cek-fakta-penjelasan-di-balik-video-viral-kubah-masjid-terbang-di-nepal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/photos/a.706244416094758/715456481840218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TurnBackHoax/photos/a.706244416094758/715456481840218/?type=3&theater
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4. Pembunuhan dengan Modus Suara Tangisan Bayi Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar kabar mengenai pembunuhan dengan modus suara tangisan bayi di sosial media.  
 
Dikutip dari Liputan6.com, kabar tersebut adalah Hoaks yang beredar di luar negeri.            
Pesan yang beredar adalah tipuan yang sudah lama berlangsung, muncul pertama kali            
pada tahun 2003. 

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4063789/cek-fakta-viral-kabar-pembunuhan-deng
an-modus-suara-tangisan-bayi-benarkah  

  

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4063789/cek-fakta-viral-kabar-pembunuhan-dengan-modus-suara-tangisan-bayi-benarkah
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4063789/cek-fakta-viral-kabar-pembunuhan-dengan-modus-suara-tangisan-bayi-benarkah
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5. Restoran Daging Manusia Pertama Dunia Dibuka di Jepang Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial mengenai informasi pembukaan restoran pertama di dunia yang            
menyediakan daging manusia. Restoran yang berada di Jepang ini disebut-sebut telah           
diberikan lisensi untuk menjual daging manusia. Dikatakan pula bahwa Jepang telah           
mengizinkan peredaran daging manusia sejak 2014. Selain itu dikatakan pula dalam           
narasi tersebut bahwa orang pertama yang makan di restoran tersebut merupakan turis            
asal Argentina.  
 
Adapun informasi tersebut berasal dari artikel pada situs Spanyol lavozpopular.com yang           
memang dikenal sebagai situs yang mempublikasikan informasi satire. Selain itu,          
Kedutaan Besar Jepang di Amerika Serikat telah merespon dan mengklarifikasi bahwa           
informasi restoran yang menyajikan daging manusia tersebut hanyalah rumor belaka.          
Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut tidaklah benar atau hoaks.  

Link Counter: 
http://www.hoaxorfact.com/crime/first-human-meat-restaurant-japan.html  
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/01/national/no-tokyo-eatery-serving-human-m
eat-japanese-embassy-u-s/#.XYCZwHUzZUQ  

 
 

https://lavozpopular.com/
http://www.hoaxorfact.com/crime/first-human-meat-restaurant-japan.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/01/national/no-tokyo-eatery-serving-human-meat-japanese-embassy-u-s/#.XYCZwHUzZUQ
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/01/national/no-tokyo-eatery-serving-human-meat-japanese-embassy-u-s/#.XYCZwHUzZUQ
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6. Siswa Kejang-kejang Saat Bermain Game Online Di Dalam Kelas Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar di sosial media sebuah video yang memperlihatkan seorang siswa yang           
kejang-kejang saat bermain game online di dalam kelasnya. Diketahui kejadian tersebut           
ada di salah satu SMA di Luwu Timur Sulawesi Selatan. 
 
Dilansir dari news.detik.com Kepala Sekolah SMA di Luwu Timur, bernama Muh. Saleh            
mengklarifikasi bahwa siswa yang kejang tersebut memiliki riwayat penyakit epilepsi dan           
kebetulan saat bermain game di sekolah penyakitnya kambuh. Saleh menjelaskan saat itu            
siswa diperbolehkan membawa handphone karena berhubungan dengan salah satu mata          
pelajaran di sekolah.  

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita/d-4704947/heboh-siswa-di-sulsel-main-game-di-kelas-beruju
ng-kejang-kejang-ini-faktanya  
https://regional.kompas.com/read/2019/09/13/20545541/viral-video-pelajar-kejang-kejang-
saat-bermain-game-online-ini-penjelasan  

  

https://news.detik.com/berita/d-4704947/heboh-siswa-di-sulsel-main-game-di-kelas-berujung-kejang-kejang-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-4704947/heboh-siswa-di-sulsel-main-game-di-kelas-berujung-kejang-kejang-ini-faktanya
https://regional.kompas.com/read/2019/09/13/20545541/viral-video-pelajar-kejang-kejang-saat-bermain-game-online-ini-penjelasan
https://regional.kompas.com/read/2019/09/13/20545541/viral-video-pelajar-kejang-kejang-saat-bermain-game-online-ini-penjelasan
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7. Menteri Puan "Harga Semua Beras Bakal Naik, Puan Malah 
Salahkan Rakyat karena Rutin Makan" 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah artikel yang berisi informasi mengenai Menteri Koordinator Bidang           
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Disebut dalam artikel tersebut          
bahwa beliau menyalahkan rakyat yang rutin makan atas kenaikan harga beras beredar            
dalam beberapa hari terakhir. Artikel tersebut dimuat dalam blog dengan judul "Harga            
Semua Beras Bakal Naik, Puan Malah Salahkan Rakyat karena Rutin Makan". 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa muatan artikel tersebut adalah keliru.          
Berdasarkan sumber yang ada, pernyataan ini menggunakan fakta dan data yang benar.            
Namun, cara penyampaian atau kesimpulannya keliru serta mengarahkan ke tafsir yang           
salah. Dilansir dari laman situs tempo.co bahwa pada Agustus 2019, harga beras di             
penggilingan memang mengalami kenaikan. Namun, pernyataan tersebut disampaikan        
oleh Kepala BPS Suhariyanto. Sementara itu, permintaan Puan Maharani kepada rakyat           
miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak tidak berkaitan dengan kenaikan harga             
beras. Seloroh itu terlontar saat Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Puan            
menaikkan alokasi raskin di Bali. 

Link Counter: 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/401/fakta-atau-hoaks-benarkah-puan-maharani-salahkan-r
akyat-yang-rutin-makan-atas-kenaikan-harga-beras  
https://www.merdeka.com/uang/menteri-puan-minta-orang-miskin-diet-tak-banyak-makan.
html  

  

https://cekfakta.tempo.co/fakta/401/fakta-atau-hoaks-benarkah-puan-maharani-salahkan-rakyat-yang-rutin-makan-atas-kenaikan-harga-beras
https://cekfakta.tempo.co/fakta/401/fakta-atau-hoaks-benarkah-puan-maharani-salahkan-rakyat-yang-rutin-makan-atas-kenaikan-harga-beras
https://cekfakta.tempo.co/fakta/401/fakta-atau-hoaks-benarkah-puan-maharani-salahkan-rakyat-yang-rutin-makan-atas-kenaikan-harga-beras
https://www.merdeka.com/uang/menteri-puan-minta-orang-miskin-diet-tak-banyak-makan.html
https://www.merdeka.com/uang/menteri-puan-minta-orang-miskin-diet-tak-banyak-makan.html
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8. Sudah Dijajah Komunis Mendikbud akan Menerapkan Sistem 
Pelajaran Katolik ke Sekolah di Seluruh Indonesia 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial Facebook sebuah link berita online dengan judul Mendikbud akan             
terapkan sistem sekolah Katolik ke seluruh Indonesia. Postingan tersebut kemudian diberi           
narasi "Sudah Dijajah komunis Bangsa ini....Fakta!!!!!". 
 
Setelah dilakukan penelusuran, media online yang dibagikan oleh akun tersebut tidak           
kredibel. Adapun artikel tersebut tampak melansir dari artikel cnnindonesia.com, namun          
tidak menggunakan judul asli dari cnnindonesia dengan sedikit merubah narasi judulnya           
sehingga menimbulkan penafsiran yang kurang tepat. Adapun dalam artikel         
cnnindonesia.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Agustus         
2017 memang mengatakan adanya rencana untuk mengadopsi metode pendidikan         
lembaga katolik untuk diaplikasikan dalam kebijakan PPK (Pendidikan Penguatan         
Karakter) di lingkungan sekolah umum. Alasan Mendikbud tertarik untuk mengadopsi          
metode pendidikan sekolah Katolik karena, ia menilai sistem pendidikan di lingkungan           
sekolah katolik telah memenuhi sebagian unsur pendidikan penguatan karakter (PPK)          
seperti yang akan diterapkan pemerintah. Muhadjir menginginkan sekolah bukan hanya          
menjadi tempat transfer ilmu saja, akan tetapi sekolah juga harus menjadi tempat            
penguatan karakter serta pengembangan keterampilan. Kesimpulannya, adanya rencana        
Mendikbud mengadopsi pendidikan sekolah Katolik adalah benar, namun tidak ada          
kaitanya dengan intervensi Komunis. 

Link Counter: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170825125227-20-237231/mendikbud-ingin-ad
opsi-dasar-pendidikan-sekolah-katolik  

 
 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170825125227-20-237231/mendikbud-ingin-adopsi-dasar-pendidikan-sekolah-katolik
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170825125227-20-237231/mendikbud-ingin-adopsi-dasar-pendidikan-sekolah-katolik
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170825125227-20-237231/mendikbud-ingin-adopsi-dasar-pendidikan-sekolah-katolik
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9. Kemenag Akan Hapus Materi Perang di Kurikulum Madrasah. Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar adanya isu rencana penghapusan materi tentang perang yang terdapat pada           
buku pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) yang diajarkan di Sekolah Madrasah oleh            
Kementrian Agama Republik Indonesia. 
 
Dilansir dari republika.co.id, sebelumnya memang sempat beredar pernyataan dan isu          
bahwa Kemenag akan meniadakan materi tentang perang dalam pelajaran Sejarah          
Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah pada 13 September 2019. Namun Pada Senin 16             
September 2019, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK)         
Madrasah A Umar mengklarifikasi pemberitaan bahwa Kemenag akan menghapus materi          
perang dalam kurikulum SKI adalah tidak benar. Kementerian Agama telah mereview           
Kurikulum mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam (SKI). Umar menjelaskan bahwa          
Perang adalah bagian dari fakta sejarah umat Islam. Tidak benar kalau itu akan dihapus.              
Adapun review lebih untuk menonjolkan bagaimana setiap fakta sejarah itu menjadi           
tonggak pembangunan peradaban. 

Link Counter: 
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/09/16/pxwwws320-mater
i-perang-dihapus-dari-kurikulum-kemenag-tidak-benar  

  

https://www.republika.co.id/
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/09/16/pxwwws320-materi-perang-dihapus-dari-kurikulum-kemenag-tidak-benar
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/09/16/pxwwws320-materi-perang-dihapus-dari-kurikulum-kemenag-tidak-benar
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10. Mendengkur Tanda Tidur Pulas Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Masih banyak yang beranggapan bahwa mendengkur menandakan seseorang tidur pulas. 
 
Faktanya anggapan tersebut merupakan mitos. Mendengkur merupakan gangguan        
penyempitan saluran napas saat tidur. Penyempitan tersebut menyebabkan aliran udara          
yang masuk dalam saluran pernapasan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan         
suplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh akan berkurang. Mengorok juga merupakan           
mekanisme awal terjadinya Obstructive Sleep Apnea (OSA). Kondisi tersebut berbahaya          
karena OSA dapat menyebabkan berhentinya napas lebih dari 10 detik dan terjadi secara             
berulang sepanjang tidur, hal ini dapat mengakibatkan kematian mendadak saat tidur.  

Link Counter: 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3919696/bukan-tanda-tidur-pulas-ngorok-saat-
tidur-bisa-menyimpan-bahaya  
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190315181645-255-377690/mendengkur-bu
kan-berarti-tidur-nyenyak  

 
 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3919696/bukan-tanda-tidur-pulas-ngorok-saat-tidur-bisa-menyimpan-bahaya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3919696/bukan-tanda-tidur-pulas-ngorok-saat-tidur-bisa-menyimpan-bahaya
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190315181645-255-377690/mendengkur-bukan-berarti-tidur-nyenyak
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190315181645-255-377690/mendengkur-bukan-berarti-tidur-nyenyak

