
Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah narasi  di media sosial Facebook yang menyebut Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) tak lagi dilibatkan dalam proses sertifikasi produk halal. Narasi tersebut sebagai 

berikut: "maaf ya MUI. kamu udah nggak dapat jatah HALAL lagi. mencegah para ustad 

radikal saja kau pura-pura buta.????????????????"

Hasil penelusuran Medcom.id, klaim bahwa MUI tak lagi dilibatkan dalam proses sertifikasi 

produk halal tidak benar. Faktanya, MUI tetap dilibatkan namun sertifikasinya diterbitkan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. 

Dilansir dari Cnnindonesia.com, bahwa meski tak lagi berwenang menerbitkan sertifikasi 

halal, MUI tetap berperan besar. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik 

(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berwenang memeriksa dan menetapkan 

kehalalan produk melalui fatwa yang dikeluarkan.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLG6rPK-cek-fakta-mui-tak-lagi-dilibatkan-untuk-se

rtifikasi-produk-halal 

https://kumparan.com/kumparannews/menag-mui-masih-punya-wewenang-tentukan-halal-tida

knya-produk-1s4Ct52HTxm/full 

1. MUI Tak Lagi Dilibatkan untuk Sertifikasi Produk 
Halal

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLG6rPK-cek-fakta-mui-tak-lagi-dilibatkan-untuk-sertifikasi-produk-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017124156-20-440322/sertifikasi-halal-di-tangan-kemenag-mui-masih-berperan-besar
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLG6rPK-cek-fakta-mui-tak-lagi-dilibatkan-untuk-sertifikasi-produk-halal
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLG6rPK-cek-fakta-mui-tak-lagi-dilibatkan-untuk-sertifikasi-produk-halal
https://kumparan.com/kumparannews/menag-mui-masih-punya-wewenang-tentukan-halal-tidaknya-produk-1s4Ct52HTxm/full
https://kumparan.com/kumparannews/menag-mui-masih-punya-wewenang-tentukan-halal-tidaknya-produk-1s4Ct52HTxm/full


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di sosial media dengan 
narasi "Nama PT.PURA BARUTAMA lagi hangat 
diperbincangan. Inilah perusahaan yg mendapat 
orderan mencetak uang baru. Bertempat di 
Kudus, perusahaan milik pengusaha China 
bernama Jacobus Busono. Yang sudah punya 
uang baru coba cek Hologramnya? Apakah 
tertulis PT.PURA? Ngomong ngomong kemana 
PERURI, apakah PERURI sudah kehilangan 
fungsinya sebagai pencetak uang negara?!"

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan 
PT.Pura Barutama adalah perusahaan yang 
mendapat orderan mencetak uang baru adalah 
keliru. Dikutip dari situs Turnbackhoax.id, PT Pura 
merupakan perusahaan yang menyediakan 
berbagai macam bahan baku untuk pembuatan 
kertas uang, bukan pencetak uang. Produk 
kertas uang PT Pura juga telah digunakan di 
beberapa negara lain seperti India, Vietnam, 
Nepal dan Honduras. Sementara Bank Indonesia 
(BI) pada Senin 17 Agustus 2020 resmi 
mengeluarkan uang khusus bertema 75 Tahun 
Kemenangan RI. Uang tersebut dicetak oleh 
Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 
06 tahun 2019, Peruri memiliki tugas utama 
untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai 
dengan pesanan dari BI.  

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/08/18/salah-pt-pura-barutama-perusahaan-yg-mendapat-orderan-

mencetak-uang-baru/ 

2. PT Pura Barutama Perusahaan yang 
Mendapat Orderan Mencetak Uang Baru

https://turnbackhoax.id/2020/08/18/salah-pt-pura-barutama-perusahaan-yg-mendapat-orderan-mencetak-uang-baru/
https://turnbackhoax.id/2020/08/18/salah-pt-pura-barutama-perusahaan-yg-mendapat-orderan-mencetak-uang-baru/
https://turnbackhoax.id/2020/08/18/salah-pt-pura-barutama-perusahaan-yg-mendapat-orderan-mencetak-uang-baru/


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Ketua 

Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail. Dalam tangkapan layar yang beredar terlihat akun 

tersebut mengirimi pesan messenger meminta nomor WhatsApp dan meminta kode 

akses yang masuk melalui pesan SMS.

Dilansir dari Facebook pribadi miliknya, Ismail mengklarifikasi jika akun tersebut palsu 

yang mencatut nama dan foto profil dirinya. Dirinya menegaskan kalau akun tersebut 

bukan miliknya. Lebih lanjut Ismail menghimbau untuk tidak merespon akun tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1471735883036855&set=a.106959649514492&type=3&

theater 

https://madura.tribunnews.com/2020/08/18/muncul-akun-palsu-facebookketua-komisi-iii-dprd-p

amekasanismail-minta-warga-tak-tertipu-pelaku 

3. Akun Palsu Facebook Ketua Komisi III 
DPRD Pamekasan, Ismail

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1471735883036855&set=a.106959649514492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1471735883036855&set=a.106959649514492&type=3&theater
https://madura.tribunnews.com/2020/08/18/muncul-akun-palsu-facebookketua-komisi-iii-dprd-pamekasanismail-minta-warga-tak-tertipu-pelaku
https://madura.tribunnews.com/2020/08/18/muncul-akun-palsu-facebookketua-komisi-iii-dprd-pamekasanismail-minta-warga-tak-tertipu-pelaku


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video di media sosial Facebook dengan narasi bertuliskan  "JOKOWI & 

SRI MULYANI Akui GAGAL Kelola EKONOMI JOKOWI AKAN MUNDUR & Minta PRABOWO 

SELAMATKAN NKRI".

Dilansir dari Liputan6.com, video yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sri 

Mulyani sudah menyerah mengurus ekonomi Republik Indonesia (RI) dan meminta 

bantuan kepada Prabowo Subianto adalah hoaks. Faktanya, tidak ada pernyataan resmi 

dari Jokowi maupun Sri Mulyani yang menyebut dirinya menyerah tangani ekonomi RI.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4334451/cek-fakta-hoaks-video-jokowi-menyerah-tang

ani-ekonomi-ri 

4. Jokowi dan Sri Mulyani Akui Gagal Kelola 
Ekonomi

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4334451/cek-fakta-hoaks-video-jokowi-menyerah-tangani-ekonomi-ri
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4334451/cek-fakta-hoaks-video-jokowi-menyerah-tangani-ekonomi-ri
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4334451/cek-fakta-hoaks-video-jokowi-menyerah-tangani-ekonomi-ri


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Sebuah akun media sosial Facebook membagikan 

gambar logo HUT Kemerdekaan RI ke 75 disertai 

sebuah narasi panjang. Selain tuduhan adanya 

lambang salib dan matahari terbit, dalam narasi itu 

juga disebut bahwa lambang berbentuk love pada 

logo HUT RI tersebut merupakan simbol pelaku 

LGBT.  

Setelah ditelusuri, tuduhan bahwa lambang love 

pada logo HUT RI ke 75 bermakna simbol LGBT 

adalah tuduhan yang tidak benar. Faktanya, dilansir 

dari merdeka.com, lambang dengan gambar hati 

atau love pada logo HUT RI bertuliskan “Bangga 

Buatan Indonesia” digunakan untuk menunjukkan 

rasa cinta terhadap produk lokal tanah air. Hal ini 

sebagai upaya menumbuhkan kecintaan 

masyarakat pada produk dalam negeri. Tulisan 

“Bangga Buatan Indonesia” menggunakan warna 

merah dan putih untuk menunjukkan perasaan 

bangga membeli produk lokal dan untuk 

menunjukkan kebersamaan dalam kesatuan.

Hoaks

Link Counter:

https://www.merdeka.com/sumut/makna-logo-hut-ri-75-ini-faktanya.html 

5. Lambang Love pada Logo HUT RI 
Merupakan Simbol LGBT

https://www.merdeka.com/sumut/makna-logo-hut-ri-75-ini-faktanya.html
https://www.merdeka.com/sumut/makna-logo-hut-ri-75-ini-faktanya.html


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan bak belakang truk 

bergambar wajah Denny Siregar dengan tulisan “Musuh Warga Tasikmalaya". Unggahan 

itu disertai narasi “Akhir nya bisa terkenal bang denny”.

Setelah ditelusuri, gambar Denny Siregar di belakang truk tersebut merupakan hasil 

suntingan. Dikutip dari Medcom.id, diketahui foto truk tersebut pernah beredar 

sebelumnya dan bergambar wajah orang lain. Foto truk identik itu pernah beredar pada 

November 2018 melalui unggahan akun Twitter @wastedrockers. Dalam unggahannya 

disebutkan, gambar itu merupakan fan-art bintang film Terminator 2 : Judgment Day, 

Arnold Schwarzenegger.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN90zEAK-benarkah-foto-denny-siregar-dipajang-di-b

elakang-truk-ini 

https://turnbackhoax.id/2020/08/17/salah-gambar-denny-siregar-musuh-warga-tasikmalaya-di-b

elakang-truk/ 

https://twitter.com/wastedrockers/status/1062890845114818561 

6. Foto Denny Siregar Dipajang di Belakang Truk

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN90zEAK-benarkah-foto-denny-siregar-dipajang-di-belakang-truk-ini
https://twitter.com/wastedrockers/status/1062890845114818561
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN90zEAK-benarkah-foto-denny-siregar-dipajang-di-belakang-truk-ini
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN90zEAK-benarkah-foto-denny-siregar-dipajang-di-belakang-truk-ini
https://turnbackhoax.id/2020/08/17/salah-gambar-denny-siregar-musuh-warga-tasikmalaya-di-belakang-truk/
https://turnbackhoax.id/2020/08/17/salah-gambar-denny-siregar-musuh-warga-tasikmalaya-di-belakang-truk/
https://twitter.com/wastedrockers/status/1062890845114818561


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial 

yang mengklaim bahwa terdapat sandi 

rahasia pada uang baru pecahan Rp 

75.000. Dalam narasinya dijelaskan 

bahwa angka 75 lebih besar 

dibandingkan tiga angka nol 

mempunyai arti bahwa 75 persen aset 

milik negara telah dikuasai asing.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

klaim itu keliru. Angka nol yang dicetak 

kecil bertujuan untuk mempertegas 

peringatan kemerdekaan ke-75 tahun 

RI. BI juga menegaskan bahwa uang 

rupiah khusus pecahan Rp 75.000 

bukan merupakan program 

penyederhanaan nilai mata uang 

rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya 

atau redenominasi.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQGdOVk-cek-fakta-angka-75-pecahan-uang-baru-s

andi-rahasia-asing-ini-faktanya 

7. Sandi Rahasia pada Uang Baru Pecahan 
Rp 75.000

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQGdOVk-cek-fakta-angka-75-pecahan-uang-baru-sandi-rahasia-asing-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQGdOVk-cek-fakta-angka-75-pecahan-uang-baru-sandi-rahasia-asing-ini-faktanya


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah postingan yang membahas tentang bendera Polandia. Postingan 

tersebut beredar di media sosial Facebook dimana terdapat bendera negara Polandia 

yang dikibarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan narasi, "Kok bendera 

polandia dipasang di rs ini yaaa??"

Berdasarkan penelusuran, postingan mengenai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang 

mengibarkan bendera negara Polandia itu keliru. Foto tersebut memang benar terjadi, 

tetapi tidak di tahun 2020, melainkan lima tahun lalu. Dilansir Liputan6.com, pada artikel 

berjudul "Ini Alasan Kenapa Bendera Merah Putih di RSCM Terbalik". Postingan tersebut 

merupakan bendera Indonesia yang terbalik. Hal tersebut disebabkan karena petugas 

yang mengantuk dan tak melihat posisi bendera tersebut setelah bertugas di malam hari.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4333808/cek-fakta-tidak-benar-rscm-pasang-bendera-

polandia 

8. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 
Mengibarkan Bendera Polandia

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4333808/cek-fakta-tidak-benar-rscm-pasang-bendera-polandia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4333808/cek-fakta-tidak-benar-rscm-pasang-bendera-polandia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4333808/cek-fakta-tidak-benar-rscm-pasang-bendera-polandia


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Twitter sebuah video yang memperlihatkan Ketua Umum 

PDIP Megawati Soekarnoputri yang sedang berpidato. Dalam video yang berdurasi 18 

detik tersebut, Megawati mengatakan “Dengan ilmu baru, itu tidak cocok. Pancasila itu 

apa? Tidak ada artinya. Kita harus rombak. Kita harus dirikan yang lain sifatnya.”

Setelah ditelusuri dilansir dari cekfakta.com, ternyata video tersebut adalah salah. Video 

aslinya telah dipotong durasinya. Dalam video asli yang disiarkan oleh Metro TV, 

Megawati sedang memberikan pidato yang mengingatkan bahwa kemerdekaan itu 

tidak mudah didapat, sehingga tidak diperbolehkan menyia-nyiakan yang telah 

diperjuangkan para pahlawan. Termasuk jangan mencoba-coba untuk merombak 

Pancasila.

Disinformsasi

Link Counter:

https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1294280-megawati-mau-mengubah-pancasila-cek-fakta

nya 

https://cekfakta.com/focus/4660 

9. Megawati Mau Mengubah Pancasila

https://cekfakta.com/
https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1294280-megawati-mau-mengubah-pancasila-cek-faktanya
https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1294280-megawati-mau-mengubah-pancasila-cek-faktanya
https://cekfakta.com/focus/4660


Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar video viral seekor kambing yang diklaim melahirkan seekor anak babi. Hal 

tersebut terjadi di wilayah (Desa) Balungayar Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur.

Faktanya, Kepala Desa Balungayar, Soleh dalam penjelasannya membenarkan bahwa 

video anak kambing itu viral di desanya.  Namun menurut beliau  itu bukan anak 

kambing berkepala babi, melainkan anak kambing yang lahir prematur.

Disinformasi

Link Counter:

https://jatimnow.com/baca-28946-viral-video-anak-kambing-berkepala-babi-begini-faktanya 

https://jatim.suara.com/read/2020/08/18/173631/anak-kambing-berkepala-babi-bikin-gempar-me

dia-sosial-di-pasuruan 

10. Video Viral "WARGA LEKOK GEMPAR SE EKOR 
KAMBING MELAHIRKAN ANAK BABI"

https://jatimnow.com/baca-28946-viral-video-anak-kambing-berkepala-babi-begini-faktanya
https://jatim.suara.com/read/2020/08/18/173631/anak-kambing-berkepala-babi-bikin-gempar-media-sosial-di-pasuruan
https://jatim.suara.com/read/2020/08/18/173631/anak-kambing-berkepala-babi-bikin-gempar-media-sosial-di-pasuruan


Link Counter:

https://www.infolengkap.com/2015/01/arti-logo-atau-lambang-provinsi-sumatera-barat.html 

https://turnbackhoax.id/2020/08/19/salah-pohon-natal-pada-lambang-sumatera-barat/ 

Rabu, 19 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah foto lambang dari  

Provinsi Sumatera Barat di media sosial 

Facebook yang diklaim memiliki logo 

pohon natal.

Faktanya, setelah ditelusuri logo 

tersebut bukan merupakan pohon natal 

namun merupakan logo atap masjid 

bertingkat tiga dan bergonjong satu. 

Logo tersebut melambangkan salah satu 

dari bentuk rumah ibadah yang khas 

menurut arsitektur alam Minangkabau 

asli. Hal itu menunjukkan agama Islam 

sebagai salah satu agama yang dipeluk 

masyarakat Sumatera Barat pada 

umumnya. Klaim yang menyebut 

terdapat logo pohon natal pada 

lambang Sumatera Barat termasuk satir 

atau parodi karena dimaksudkan untuk 

menyindir pihak tertentu.

Disinformasi

11. Pohon Natal pada Lambang Sumatera Barat

https://www.infolengkap.com/2015/01/arti-logo-atau-lambang-provinsi-sumatera-barat.html
https://turnbackhoax.id/2020/08/19/salah-pohon-natal-pada-lambang-sumatera-barat/

