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1. Ustad Yusuf Mansur : Menceraikan Istri Sama Halnya Kedzaliman Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah artikel di media sosial yang diberi judul "UYM Sindir UAS : Menceraikan Istri               
Sama Halnya Kedzaliman".  
 
Faktanya dilansir dari akun Instagram resmi Ustad Yusuf Mansur @yusufmansurnew, dirinya           
menegaskan bahwa artikel tersebut hoaks atau tidak benar. Blog tersebut seringkali           
membuat berita hoaks dan tidak terverifikasi oleh dewan pers. 

Link Counter: 
https://www.instagram.com/p/B5uZ-9Lla3S/  

  

https://www.instagram.com/p/B5uZ-9Lla3S/
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2. Foto Ahok Pijat di Alexis Hoaks 

 

Penjelasan: 
Sebuah akun Twitter membagikan foto yang diklaim sebagai sosok Ahok yang sedang urut             
atau pijat di Alexis. Dalam foto tersebut tampak dua orang sedang dipijat oleh terapis wanita               
dan salah seorangnya berwajah mirip Ahok. 
 
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata foto tersebut adalah foto hasil editan dengan           
mengganti wajah salah seorang dalam foto asli dengan wajah Ahok. Adapun foto asli dari              
gambar tersebut adalah foto iklan dari sebuah tempat Spa di Jakarta bernama Fortune Spa. 

Link Counter: 
http://indosarang.com/travel/nightlife/23 
https://lokalaku.com/jakarta/spa-beauty/spa/fortune-spa  

http://indosarang.com/travel/nightlife/23
https://lokalaku.com/jakarta/spa-beauty/spa/fortune-spa
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3. Jokowi Ingin Gunakan Dana Wakaf dan Zakat Untuk Entaskan          
Kemiskinan Jika Perlu Kotak Amal 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Sebuah akun Facebook mengunggah foto tangkapan layar sebuah artikel dari media           
kompas.com dengan judul "Jokowi Ingin Gunakan Dana Wakaf Dan Zakat Untuk Entaskan            
Kemiskinan Jika Perlu Kotak Amal" 
 
Setelah dilakukan penelususran pada situs resmi kompas.com diketahui bahwa foto hasil           
tangkapan layar yang dibagikan tersebut telah diedit dibagian judul dengan penambahan           
kalimat “Jika Perlu Kotak Amal”, sehingga menimbulkan tafsir yang keliru, serta foto pada             
laman artikel asli yang telah diganti. Adapun judul asli padan situs kompas.com adalah             
"Jokowi Ingin Gunakan Dana Zakat dan Wakaf untuk Entaskan Kemiskinan".  

Link Counter: 
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-da
n-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan  

  

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-dan-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-dan-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-dan-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-dan-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-dan-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-dan-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/27/16212411/jokowi-ingin-gunakan-dana-zakat-dan-wakaf-untuk-entaskan-kemiskinan
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4. Kekentalan Sperma Mempengaruhi Kesuburan Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Banyak yang meyakini bahwa semakin kental sperma maka semakin subur untuk           
pembuahan, sehingga menganggap jika sperma yang encer berarti  tidak subur. 
 
Faktanya, kesehatan sperma memang dapat ditentukan dengan melihat kekentalan air mani.           
Normalnya air mani terlihat kental dan lengket seperti gel. Kelengketan dimaksudkan agar air             
mani dapat tinggal lebih lama dalam area genital wanita untuk meningkatkan peluang sperma             
membuahi sel telur. Kekentalan air mani ini mungkin terjadi karena banyaknya sperma yang             
terkandung di dalamnya. Namun sperma encer bukan berarti kualitas sperma buruk dan tidak             
dapat membuahi sel telur, hal tersebut bisa terjadi karena sperma yang terkandung dalam air              
mani sedikit. Pembuahan tetap dapat terjadi, sebab untuk membuahi sel telur hanya            
dibutuhkan satu sperma.  

Link Counter: 
https://www.suara.com/health/2017/01/17/210500/sperma-encer-tanda-lelaki-tak-subur-benar
kah 
https://kumparan.com/babyologist/apakah-kekentalan-sperma-mempengaruhi-kesuburan-274
31110790551044 

  

https://www.suara.com/health/2017/01/17/210500/sperma-encer-tanda-lelaki-tak-subur-benarkah
https://www.suara.com/health/2017/01/17/210500/sperma-encer-tanda-lelaki-tak-subur-benarkah
https://kumparan.com/babyologist/apakah-kekentalan-sperma-mempengaruhi-kesuburan-27431110790551044
https://kumparan.com/babyologist/apakah-kekentalan-sperma-mempengaruhi-kesuburan-27431110790551044
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5. Susu Kedelai Bikin Kulit Bayi Putih Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan di media sosial platform Twitter, dalam narasinya menyatakan           
bahwa susu kedelai dan makanan dari kedelai membuat kulit bayi putih. 
 
Faktanya, menurut Dr. Ida Gunawan M.S., Sp.GK, Ahli Gizi Klinis menyatakan bahwa            
anggapan ini hanyalah mitos belaka, karena hingga sampai saat ini belum ada penelitian             
sains yang membuktikan hal tersebut. Adapun faktor utama penentu terang-gelap warna kulit            
seseorang adalah genetik warisan kedua orangtua. 

Link Counter: 
https://www.suara.com/health/2018/10/24/144604/minum-susu-kedelai-bikin-kulit-bayi-putih-
mitos-atau-fakta 
https://hellosehat.com/parenting/kulit-bayi/minum-susu-kedelai-agar-kulit-bayi-putih/ 

 
  

https://www.suara.com/health/2018/10/24/144604/minum-susu-kedelai-bikin-kulit-bayi-putih-mitos-atau-fakta
https://www.suara.com/health/2018/10/24/144604/minum-susu-kedelai-bikin-kulit-bayi-putih-mitos-atau-fakta
https://hellosehat.com/parenting/kulit-bayi/minum-susu-kedelai-agar-kulit-bayi-putih/
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6. Gangguan Jiwa Akibat Game Online Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar video di media sosial yang berisi mengenai seorang pria yang diduga             
gangguan jiwa akibat game online. Mata pria dalam video tersebut terlihat tidak normal dan              
diiringi dengan gerakan tubuh seakan sedang bermain game. 
 
Faktanya, pria dalam video tersebut tidak mengalami gangguan jiwa karena game online            
seperti yang dinarasikan di media sosial. Pria dalam video tersebut sudah melakukan            
klarifikasi di dalam postingan story di akun Instagram pribadinya terkait beredarnya narasi            
yang salah pada video yang ia buat sebelumnya. Pria tersebut menggunakan filter shuffle             
dance pada platform Instagram yang dapat membuat mata seakan-akan tidak normal. 

Link Counter: 
https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/07/video-viral-pria-gangguan-jiwa-karena-kecanduan-
game-online-cuma-hoaks-sosok-ini-bongkar-faktanya?page=2  
https://www.instagram.com/p/B5wzt9uJyW6/  

https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/07/video-viral-pria-gangguan-jiwa-karena-kecanduan-game-online-cuma-hoaks-sosok-ini-bongkar-faktanya?page=2
https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/07/video-viral-pria-gangguan-jiwa-karena-kecanduan-game-online-cuma-hoaks-sosok-ini-bongkar-faktanya?page=2
https://www.instagram.com/p/B5wzt9uJyW6/
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7. Tidur Setelah Makan Siang Bikin Gemuk Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa tidur selepas            
makan siang membuat badan menjadi gemuk. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari liputan6.com pakar diet dr.Grace Judio           
Kahl mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara tidur setelah makan siang dengan            
kegemukan atau bertambahnya berat badan. Grace menjelaskan, kegemukan bukan         
disebabkan oleh tidur siang, melainkan terkait dengan total asupan kalori yang masuk            
dengan energi yang dikeluarkan. Grace mengatakan, bila seseorang mendapat total asupan           
kalori yang cukup lalu aktif bergerak, tidur siang tidak akan membuat berat badannya naik. 

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/health/read/4114925/cek-fakta-kesehatan-tidur-setelah-makan-sian
g-bikin-gemuk  
https://lifestyle.okezone.com/read/2017/05/02/481/1680969/tidur-setelah-makan-bikin-gemuk-
benar-gak-sih  
https://www.merdeka.com/sehat/tidur-selepas-makan-siang-bikin-gemuk-benarkah.html  

  

https://www.liputan6.com/health/read/4114925/cek-fakta-kesehatan-tidur-setelah-makan-siang-bikin-gemuk
https://www.liputan6.com/health/read/4114925/cek-fakta-kesehatan-tidur-setelah-makan-siang-bikin-gemuk
https://lifestyle.okezone.com/read/2017/05/02/481/1680969/tidur-setelah-makan-bikin-gemuk-benar-gak-sih
https://lifestyle.okezone.com/read/2017/05/02/481/1680969/tidur-setelah-makan-bikin-gemuk-benar-gak-sih
https://www.merdeka.com/sehat/tidur-selepas-makan-siang-bikin-gemuk-benarkah.html
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8. Aneh, Penemuan Bayi Kura-kura dengan Tempurung Mirip        
Raspberry 

Disinformasi  

 

Penjelasan: 
Diunggah oleh salah satu akun Twitter sebuah gambar yang menampilkan bayi kura-kura            
dengan narasi unggahan yang mengklaim bahwa dua ekor kura-kura tersebut memiliki           
tempurung mirip buah Raspberry. 
 
Faktanya klaim mengenai kura-kura diatas adalah tidak tepat. Gambar pada unggahan           
tersebut merupakan bayi kura-kura yang disandingkan dengan buah Raspberry, karena untuk           
menjelaskan bahwa bayi kura-kura yang baru lahir tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil             
daripada buah Raspberry. Diketahui gambar tersebut pertama kali diunggah oleh          
news.bbc.co.uk pada 22 Mei 2006. 

Link Counter: 
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/05/12/2019/kura-kura-lucu-tapi-palsu/  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/merseyside/5005210.stm  

  

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/05/12/2019/kura-kura-lucu-tapi-palsu/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/merseyside/5005210.stm


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                             Hari / Tanggal : Minggu / 8 Desember 2019 

 
 

9. Mobil Ferrari Didalam Pesawat Garuda Indonesia  Disinformasi  

 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial video pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut mobil mewah            
Ferrari berwarna merah. Video tersebut dikaitkan dengan berita yang sedang ramai-ramai           
nya penyelundupan ilegal motor Harley Davidson dan sepeda merk Brompton yang diangkut            
pesawat model baru Garuda Indonesia. 
 
Faktanya menurut Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,           
M.Ikhsan Rosan, mobil Ferrari tersebut merupakan barang kargo yang secara legal diangkut            
dari Jakarta tujuan London Heathrow dengan pesawat Garuda Indonesia GA086 jenis           
B-777-300ER pada tanggal 9 Oktober 2018. Menurutnya video tersebut diambil di bandara            
Heathrow, London ketika cargo mobil Ferrari tersebut diturunkan dari Pesawat. Ia pun            
menegaskan bahwa mobil tersebut milik pelanggan jasa kargo Garuda yang sudah melalui            
proses kepabeanan resmi 

Link Counter: 
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4813677/soal-mobil-ferrari-di-dalam-pesawa
t-garuda-indonesia-buka-suara?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1326641.1035114192.157
5209125-2037655527.1487636917 

  

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4813677/soal-mobil-ferrari-di-dalam-pesawat-garuda-indonesia-buka-suara?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1326641.1035114192.1575209125-2037655527.1487636917
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4813677/soal-mobil-ferrari-di-dalam-pesawat-garuda-indonesia-buka-suara?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1326641.1035114192.1575209125-2037655527.1487636917
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4813677/soal-mobil-ferrari-di-dalam-pesawat-garuda-indonesia-buka-suara?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1326641.1035114192.1575209125-2037655527.1487636917


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                             Hari / Tanggal : Minggu / 8 Desember 2019 

 
 

10. Foto Istri Ustad Abdul Somad (UAS) Yang Ditampilkan Pada Artikel           
Berita Terkait Dengan Perceraiannya. 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar beberapa artikel berita dengan judul "Diceraikan Begitu Saja, Begini Pengakuan Istri             
UAS" dalam artikel tersebut terlihat foto seorang wanita yang diklaim sebagai istri UAS. 
 
Faktanya adalah foto yang digunakan adalah foto Shally Widyasavitri Ishomuddin, istri dari Ahmad             
Ishomuddin. Bukan mantan istri UAS (Mellya Juniarti). Hal tersebut juga telah dikonfirmasi langsung             
oleh Shally melalui akun facebooknya. 

Link Counter: 
https://www.facebook.com/putri.melani.94214/posts/2556629387890444 
https://palembang.tribunnews.com/2018/03/23/shally-widyasavitri-ishomuddin-marah-pada-us
tad-abdul-somad-sampai-sebut-ustadz-begini?page=all&fbclid=IwAR2OluVyhe-fx_gdDonEmp
0kAzKi_VcX3kuZIH6OjGuTJAKF_knMFLk3p9k 

 

https://www.facebook.com/putri.melani.94214/posts/2556629387890444
https://palembang.tribunnews.com/2018/03/23/shally-widyasavitri-ishomuddin-marah-pada-ustad-abdul-somad-sampai-sebut-ustadz-begini?page=all&fbclid=IwAR2OluVyhe-fx_gdDonEmp0kAzKi_VcX3kuZIH6OjGuTJAKF_knMFLk3p9k
https://palembang.tribunnews.com/2018/03/23/shally-widyasavitri-ishomuddin-marah-pada-ustad-abdul-somad-sampai-sebut-ustadz-begini?page=all&fbclid=IwAR2OluVyhe-fx_gdDonEmp0kAzKi_VcX3kuZIH6OjGuTJAKF_knMFLk3p9k
https://palembang.tribunnews.com/2018/03/23/shally-widyasavitri-ishomuddin-marah-pada-ustad-abdul-somad-sampai-sebut-ustadz-begini?page=all&fbclid=IwAR2OluVyhe-fx_gdDonEmp0kAzKi_VcX3kuZIH6OjGuTJAKF_knMFLk3p9k

