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1. Jokowi Memberikan Setengah Kekuasaannya kepada Prabowo Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar informasi di media sosial yang diunggah oleh salah satu akun Twitter dengan             
narasi bahwa Prabowo diberikan kewenangan mutlak atas pertahanan negara,         
membawahi BIN, TNI, Polri. Hal tersebut berarti Jokowi memberikan setengah          
kekuasaannya kepada Prabowo. 
 
Faktanya Jokowi memberikan setengah kekuasaannya kepada Prabowo adalah hoaks.         
Keberadaan TNI, Polri, dan BIN mutlak di bawah wewenang Menteri Pertahanan adalah            
pendapat yang keliru. Hubungan tanggung jawab TNI terhadap Menhan hanya bersifat           
koordinasi di bidang strategi pertahanan dan dukungan administrasi. Sementara dalam          
pengerahan dan penggunaan kekuatan militer tetap berada di bawah kendali Presiden RI. 

Link Counter: 
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkerOrrK-cek-fakta-jokowi-memberikan-setenga
h-kekuasaannya-kepada-prabowo  

 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkerOrrK-cek-fakta-jokowi-memberikan-setengah-kekuasaannya-kepada-prabowo
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkerOrrK-cek-fakta-jokowi-memberikan-setengah-kekuasaannya-kepada-prabowo
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2. Prabowo Sebut FPI Bukan Ancaman NKRI Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar postingan di media sosial dengan narasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto           
seolah menyebut organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) bukan ancaman          
kedaulatan NKRI, tapi orang yang menunggangi NU yang perlu dibersihkan. Postingan itu            
lantas ramai diperbincangkan dan dibagikan ulang oleh pengguna media sosial Facebook. 
 
Setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan bukti kuat yang menyebut Menteri          
Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pernyataan seperti dalam postingan yang         
beredar tersebut. Pernyatan itu tidak memiliki dasar dan bukan berasal dari Prabowo.            
Pembuat unggahan itu memanfaatkan isu sentimen anti-FPI untuk memprovokasi         
masyarakat. Pantauan tim Cek Fakta Medcom.id, pernyataan Prabowo sebagai menteri          
pertahanan mulai dari hari pertama serah terima jabatan hingga saat ini tidak pernah             
menyinggung kata "FPI". Prabowo terpantau hanya sempat mengucapkan kata "NKRI"          
pada saat sertijab, Kamis 24 Oktober 2019. Dilansir dari Republika, Prabowo           
mengucapkan kata "NKRI" dalam konteks akan melanjutkan program-program menhan         
terdahulu, Ryamizard Ryacudu. Tak berhubungan dengan diksi "FPI". 

Link Counter: 
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXGxWDk-prabowo-sebut-fpi-bukan-ancaman-
nkri-ini-faktanya  
https://nasional.republika.co.id/berita/pzvwqq409/prabowo-tegaskan-akan-perkuat-tni-untu
k-menjaga-nkri  

 

http://medcom.id/
http://medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXGxWDk-prabowo-sebut-fpi-bukan-ancaman-nkri-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXGxWDk-prabowo-sebut-fpi-bukan-ancaman-nkri-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXGxWDk-prabowo-sebut-fpi-bukan-ancaman-nkri-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXGxWDk-prabowo-sebut-fpi-bukan-ancaman-nkri-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXGxWDk-prabowo-sebut-fpi-bukan-ancaman-nkri-ini-faktanya
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3. Akun Instagram Menkes Terawan Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar akun Instagram yang mengatasnamakan Menteri Kesehatan Terawan Agus         
Susanto. Sebelumnya akun Instagram tersebut bernama @terawanputranto yang        
langsung mendapat ribuan pengikut sesama pengguna Instagram. Selang beberapa         
waktu, akun tersebut berganti nama menjadi @terawanagusputranto. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut adalah palsu. Karokom Yanmas Kementerian           
Kesehatan drg. Widyawati menegaskan jika akun tersebut bukanlah milik Menkes          
Terawan. Dan hingga saat ini, Menkes Terawan belum memiliki akun Instagram. 

Link Counter: 
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/27/193000165/kemenkes-pastikan-akun-insta
gram-menkes-terawan-palsu?page=all 

  

https://web.telegram.org/?fbclid=IwAR0OWpg6RNWZQnVJgJDhUbMhXjIGtkd0jX9tpCPyRh_yBeBGWTtq7rtzEc0#/im?p=%40terawanputranto
https://web.telegram.org/?fbclid=IwAR0OWpg6RNWZQnVJgJDhUbMhXjIGtkd0jX9tpCPyRh_yBeBGWTtq7rtzEc0#/im?p=%40terawanputranto
https://web.telegram.org/?fbclid=IwAR0OWpg6RNWZQnVJgJDhUbMhXjIGtkd0jX9tpCPyRh_yBeBGWTtq7rtzEc0#/im?p=%40terawanagusputranto
https://web.telegram.org/?fbclid=IwAR0OWpg6RNWZQnVJgJDhUbMhXjIGtkd0jX9tpCPyRh_yBeBGWTtq7rtzEc0#/im?p=%40terawanagusputranto
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/27/193000165/kemenkes-pastikan-akun-instagram-menkes-terawan-palsu?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/27/193000165/kemenkes-pastikan-akun-instagram-menkes-terawan-palsu?page=all
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4. Pengangkatan Wakil Menteri Tidak Sah Secara Hukum Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Publik kembali dihebohkan dengan tudingan bahwa pengangkatan wakil menteri oleh          
presiden Jokowi adalah tidak sah secara hukum, sebab menyalahi Undang-Undang          
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penjelasan Pasal 10 UU No.            
39/2008 menyatakan bahwa wakil menteri adalah jabatan karir. Beberapa akun Facebook           
dalam unggahannya mempersoalkan sejumlah wakil menteri yang bukan merupakan         
anggota kabinet. 
 
Faktanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)         
Mahfud MD mengatakan bahwa pengangkatan wakil menteri oleh presiden adalah sah           
secara hukum. Alasannya karena pasal 10 UU No. 39/2008 telah dibatalkan sebelumnya            
oleh MK melalui vonis MK No. 79/PUU-IX/2011 pada Kamis, 19 April 2012 lalu. 

Link Counter: 
https://nasional.tempo.co/read/1264954/mahfud-md-pengangkatan-wakil-menteri-sah-sec
ara-hukum/full&view=ok  

  

https://nasional.tempo.co/read/1264954/mahfud-md-pengangkatan-wakil-menteri-sah-secara-hukum/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1264954/mahfud-md-pengangkatan-wakil-menteri-sah-secara-hukum/full&view=ok
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5. Pembajakan Pesawat Di Meksiko Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar informasi di media sosial yang diunggah oleh akun Twitter dengan narasi bahwa             
sebuah pesawat telah dibajak di Meksiko.  
 
Faktanya, menurut maskapai penerbangan Internet yang berbasis di Toluca, Meksiko,          
melalui akun resminya mengatakan bahwa peristiwa tersebut itu hanyalah sebuah          
simulasi berlangsung pada Sabtu, 5 Oktober 2019, di Bandara Ciudad del Carmen.            
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengimplementasikan protokol dalam         
penyelamatan penumpang di sebuah pesawat. 

Link Counter: 
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/27/10/2019/simulasi-pembajakan-dikira-sungg
uhan/  

 
 
 

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/27/10/2019/simulasi-pembajakan-dikira-sungguhan/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/27/10/2019/simulasi-pembajakan-dikira-sungguhan/
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6. Razia Indomie di Taiwan Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Baru-baru ini beredar informasi di media sosial Facebook, sebuah stasiun TV Taiwan            
telah memberitakan bahwa produk Indomie terdeteksi mengandung bahan pengawet         
yang dipakai untuk kosmetik. Dijelaskan pula bahwa mie instan tersebut mengandung           
bahan yang dapat merusak hati dan sudah diperintahkan untuk diturunkan dari rak            
penjualan  di semua toko. 
 
Faktanya, informasi razia Indomie di Taiwan merupakan isu lama yang muncul pada            
tahun 2010 lalu. PT Indofood Consumer Brand Product Sukses Makmur Tbk (ICBP)            
menjelaskan bahwa telah mengekspor produk mie instan ke beberapa negara di seluruh            
dunia selama lebih dari 20 tahun. Selain memenuhi standar internasional, ICBP           
menyatakan telah memastikan bahwa produknya memenuhi peraturan dan ketentuan         
keselamatan makanan yang berlaku di setiap negara di mana produk mie instannya            
dipasarkan. Peristiwa tahun 2010 tersebut berkaitan dengan perbedaan standar         
penggunaan bahan pengawet di Taiwan dengan Indomie yang sudah memenuhi standar           
internasional. 

Link Counter: 
https://money.kompas.com/read/2010/10/11/11020656/razia.indomie.bagian.persaingan.d
agang  
https://money.kompas.com/read/2010/10/11/10062495/indomie.penuhi.standar.internasio
nal  
https://turnbackhoax.id/2019/10/26/klarifikasi-razia-indomie-di-taiwan/  

 
 

https://money.kompas.com/read/2010/10/11/11020656/razia.indomie.bagian.persaingan.dagang
https://money.kompas.com/read/2010/10/11/11020656/razia.indomie.bagian.persaingan.dagang
https://money.kompas.com/read/2010/10/11/10062495/indomie.penuhi.standar.internasional
https://money.kompas.com/read/2010/10/11/10062495/indomie.penuhi.standar.internasional
https://turnbackhoax.id/2019/10/26/klarifikasi-razia-indomie-di-taiwan/
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7. Makanan yang Belum 5 Menit Jatuh Aman Dimakan Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar istilah yang digunakan saat ada makanan yang tak sengaja jatuh, kemudian            
segera diambil untuk dimakan lagi selama belum melewati waktu lima menit. 
 
Faktanya, dilansir dari Kumparan.com, Salah satu penelitian mengenai five seconds rule           
yang dipublikasikan tahun 2016 di jurnal Applied and Environmental Microbiology          
menyebutkan, bakteri bisa saja akan langsung menghinggapi makanan segera setelah          
jatuh, bahkan bila anda berhasil mengambilnya segera sebelum lima detik. Kemungkinan           
besar, makanan tersebut sudah dipenuhi kuman dan bakteri berbahaya seperti E. coli dan             
Salmonella yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan demam. 
Sebuah studi lainnya tahun 2007 milik Paul Dawson, seorang profesor teknologi makanan            
di Clemson University, dikutip dari hellosehat.com, menemukan bahwa tingkat kekotoran          
lantai adalah faktor yang lebih penting dibanding seberapa lamanya sepotong makanan           
teronggok di lantai. Menggunakan sepotong roti dan seiris daging asap, ia menunjukkan            
bahwa lebih baik untuk menjatuhkan makanan di lantai berkarpet yang sudah lebih dulu             
ditanami koloni salmonella di mana hanya terjadi kurang dari 1% kontaminasi bakteri,            
daripada di permukaan ubin atau lantai kayu, yang menunjukkan 70% kontaminasi bakteri            
pada makanan. adapun faktor yang turut menentukan jumlah kuman yang menempel           
pada makanan yang jatuh yaitu kelembaban makanan dan permukaan dimana makanan           
terjatuh. Yang penting untuk diingat, penyakit akibat kontaminasi bakteri bisa dihindari           
dengan memelihara kebersihan pribadi, misalnya rajin cuci tangan, membersihkan rumah,          
dan menyiapkan dan memasak bahan makanan dengan baik. 

Link Counter: 
https://kumparan.com/kumparanmom/moms-ini-alasan-makanan-jatuh-belum-5-menit-tak-
aman-dikonsumsi-1553332122382542983  
https://today.line.me/ID/pc/article/2R7oZP?utm_source=copyshare  
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/makanan-jatuh-belum-lima-menit-aman-diko
nsumsi/  

  

https://kumparan.com/
https://hellosehat.com/
https://kumparan.com/kumparanmom/moms-ini-alasan-makanan-jatuh-belum-5-menit-tak-aman-dikonsumsi-1553332122382542983
https://kumparan.com/kumparanmom/moms-ini-alasan-makanan-jatuh-belum-5-menit-tak-aman-dikonsumsi-1553332122382542983
https://today.line.me/ID/pc/article/2R7oZP?utm_source=copyshare
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/makanan-jatuh-belum-lima-menit-aman-dikonsumsi/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/makanan-jatuh-belum-lima-menit-aman-dikonsumsi/
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8. Hamza Dalj Asal Aljazair, Hacker Yang Membantu Palestina 
Dihukum Mati 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar postingan di media sosial sebuah foto dengan narasi "Hamza Dalj asal Aljazair,             
merupakan salah satu ‘hacker’ yang amat ditakuti dunia, kini ia mendapatkan hukuman            
mati setelah membobol 217 bank di israel untuk disumbangkan ke warga Palestina”. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran pria dalam foto tersebut bukan hacker atau           
peretas, akan tetapi pria dalam foto tersebut adalah Majid Kavousifar atau Majid            
Kavoosifar, seorang pria Iran yang dinyatakan bersalah dan dieksekusi pada Agustus           
2007 karena membunuh seorang hakim di Iran. 

Link Counter: 
https://turnbackhoax.id/2019/10/28/salah-hamza-dalj-asal-aljazair-hacker-yang-membantu
-palestina-dihukum-mati/ 
https://periksafakta.afp.com/foto-foto-itu-menunjukkan-pria-iran-yang-dieksekusi-karena-m
embunuh-seorang-hakim 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6927434.stm?fbclid=IwAR0nidFecng7UhNKEkNzd
NfxJBhnN2omLB6F5A2Tsm6Yoqf6xX1jXWblnIU 
https://www.liputan6.com/tekno/read/482853/3-tahun-jebol-bank-untuk-foya-foya-hacker-a
ljazair-ditangkap 

 

https://turnbackhoax.id/2019/10/28/salah-hamza-dalj-asal-aljazair-hacker-yang-membantu-palestina-dihukum-mati/
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https://turnbackhoax.id/2019/10/28/salah-hamza-dalj-asal-aljazair-hacker-yang-membantu-palestina-dihukum-mati/
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https://turnbackhoax.id/2019/10/28/salah-hamza-dalj-asal-aljazair-hacker-yang-membantu-palestina-dihukum-mati/
https://turnbackhoax.id/2019/10/28/salah-hamza-dalj-asal-aljazair-hacker-yang-membantu-palestina-dihukum-mati/

