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1. Ulat gigi adalah penyebab karies dan sakit gigi

Hoaks

Penjelasan :
Telah tersebar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa ulat gigi adalah penyebab
karies dan sakit gigi. dalam postingan terdapat foto ulat yang diklaim bahwa ulat tersebut
merupakan ulat gigi yang dia ambil dari giginya. selain itu dalam postingan tersebut
membagikan cara ampuh untuk mengeluarkan ulat pada gigi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut ulat gigi penyebab karies dan sakit gigi hanyalah mitos,
kepercayaan yang berasal dari Mesir Kuno atau Babylonia. Mitos tersebut sebenarnya sudah
terbukti kebohongannya karena saat ini manusia sudah bisa melihat struktur gigi. menurut
drg. Dr. Mochamad Fahlevi Rizal, SpKGA(K), praktisi kesehatan gigi mengatakan bahwa
sebab gigi berlubang adalah karena terkikisnya email gigi oleh zat asam yang merupakan
hasil fermentasi karbohidrat, baik sukrosa, glukosa, laktosa dan lain-lain oleh bakteri buruk
dalam mulut. Jadi gigi berlubang ini memang erat kaitannya dengan bakteri, kebersihan gigi
dan makanan yang dikonsumsi.
Link Counter :
https://health.detik.com/advertorial-news-block/d-3020602/mitos-dan-fakta-mengenai-penyeb
ab-gigi-berlubang
https://www.tanyapepsodent.com/plak-pembusukan-gigi/penyebab-karies-gigi-dan-cara-meng
atasinya-lengkap-dari-ahlinya.html
https://www.dentalhealth.ie/dentalhealth/causes/dentalcaries.html?fbclid=IwAR2Ph6Y0JSjOak
3jDDdGKcm3AMmghkDrj6Vgt7ytOyyYGDiAbyGrbIbJfyw

Laporan Isu Hoaks Harian
Subdit Pengendalian Konten Internet
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Hari / Tanggal : Jum,at / 31 Mei 2019

2. Adanya Larva Pada Payudara

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto payudara wanita yang terdapat hewan Larva dengan
keterangan bahwa seorang antropolog bernama Susan McKinley terkena infeksi pada
payudaranya akibat memakai bra yang dibelinya tanpa dicuci terlebih dahulu pada saat
melaksanakan ekspedisi di Amerika Selatan
Faktanya foto pada unggahan tersebut diduga hasil dari editing karena tidak memiliki
kemiripan dengan kasus adanya Ruam (peradangan dan perubahan warna yang terjadi pada
kulit) disertai Larva pada payudara yang seharusnya digambarkan dalam narasi unggahan.
Diketahui bahwa kasus ruam disertai larva yang terdapat pada payudara tidak memungkinkan
memiliki luka yang rapi dan bersih seperti foto pada unggahan.
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/breast-rash/
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2013/06/cerita-hoax-tentang-infestasi-larva.html
http://indonesianhoax.blogspot.com/2014/06/waspada-larva-amerika-yang-berbahaya-tumbuh
-di-payudara-anda.html
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3. Efek Sakit Hati Sama Polisi, Takjil Yang Di Berikan Polisi
Di Tolak Mentah Mentah Oleh Jamaah

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar postingan di instagram video yang berisi polisi sedang membagikan Takjil untuk
para jamaah Masjid namun polisi keluar kembali untuk membawa takjil tersebut, dalam
postingan tersebut juga disertai narasi yang berjudul efek sakit hati sama polisi.. saat
polres memberikan sumbangan takjil ke masjid pun para jamaah masjid menolaknya..
rakyat memang sudah cerdas..
Faktanya Polres Belawan memberikan Klarifikasi terkait adanya penolakan takjil di Masjid
Jamik Belawan. Takjil yang diantar itu diterima oleh H. Ahmad R selaku seksi ibadah di
Masjid Jamik. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh pengurus BKM Masjid ternyata
sumbangan takjil yang diterima oleh Masjid pada hari itu sudah banyak sehingga oleh
BKM mengatakan kepada Kapolsek Belawan bahawa pihak Masjid tidak menolak dan
tidak menerima takjil tersebut karena sudah banyak Ujar Kapolres Pelabuhan Belawan
AKBP Ikhwan SH MH menegaskan melalui Kasat Binmas AKP Justar Purba SH MH.
Video tersebut bersifat provokasi bahwa sumbangan takjil dari polisi ditolak mentah
mentah adalah tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan efek sakit hati oleh polisi.
Link Counter :
http://tribratanews.sumut.polri.go.id/2019/05/27/beredar-provokasi-di-medsos-polres-pelab
uhan-belawan-klarifikasi-terkait-isu-video-penolakan-takjil-di-mesjid-jamik-belawan/
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4. Harga Tiket Kereta Jakarta-Surabaya Mencapai 1,5 Juta

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial mengenai harga tiket kereta
Jakarta-Surabaya mencapai 1,5 juta dan hasil tangkapan layar dari detikfinance.
Unggahan tersebut disertai dengan narasi yang menggiring opini negatif, dalam
unggahan tersebut disebutkan gara-gara ulah sesembahmu rakyat makin sengsara
karena harga tiket yang mahal.
Setelah ditelusuri hasil tangkapan layar yang terdapat dalam unggahan tersebut
memang benar dari detik finance yang berjudul "Musim Mudik Harga Tiket Kereta
JKT-SBY Dijual hingga 1,5 Juta". Namun harga tiket yang mencapai 1,5 juta tersebut
adalah tarif kereta Argo Anggrek Luxury. Kereta tersebut adalah kereta jenis sleeper
train yang menawarkan perjalanan dengan fasilitas dan layanan kelas bisnis dan
eksekutif.
Link Counter :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4555675/musim-mudik-harga-tiket-kere
ta-jkt-sby-dijual-hingga-rp-15-juta
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4555896/ada-kereta-jkt-sby-bertarif-rp15-juta-mahal-mana-dengan-pesawat
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5. Tarif Tol Cikupa-Cilegon Timur Naik

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial foto struk tarif tol dari gerbang Cikupa menuju
gerbang tol Cilegon Timur sebasar Rp. 89.000 yang terjadi selisih dari tarif normal
sebesar RP. 41.000.
Menurut Indah Permanasari selaku Kepala Biro Humas Astra Tol Tanggerang Merak
bahwa hal ini terjadi karena adanya kesalahan teknik pada mesin pembaca saat
penggantian periode tarif, dari sebelumya tarif diskon menjadi tarif normal pada pukul
23.59 WIB tanggal 30 Mei 2019 dan dari hasil pemeriksaan data transaksi, dapat
dipastikan hanya ada satu transaksi yang mengalami kesalahan, kamis (30/5/2019).
Dan dari pihak Astra Tol Tanggerang-Merak sudah menyampaikan maaf dan
menghubungi pengguna jalan tersebut guna melakukan ganti rugi.
Link Counter :
http://faktabanten.co.id/pengelola-klarifikasi-kesalahan-tarif-tol-cikupa-cilegon-timur-yang
-viral-di-medsos/
https://www.bantennews.co.id/viral-tarif-tol-cikupa-cilegon-timur-naik-begini-kata-astra-tol
-tangerang-merak/
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6. Ustadz Haikal Hassan Ditangkap Di Dubai

Hoaks

Penjelasan :
Beredar Informasi jika Haikal Hassan ditangkap di Dubai ramai beredar di aplikasi
perpesanan. Disebutkan dalam pesan tersebut, setelah ditangkap di Dubai, Haikal
dideportasi ke Indonesia.
Faktanya, Informasi tersebut adalah tidak benar dan sudah diklarifikasi langsung oleh
Andre Rosiade selaku juru bicara BPN Prabowo-Sandi kepada pihak keluarga Ustadz
Haikal. Andre menyampaikan bahwa ustadz Haikal tidak ditangkap.
Adapun Pengacara dari Forum Advokat Antipenistaan Agama dan Ulama untuk Ustadz
Haikal Hassan, Novel Bamukmin, juga turut menmberikan klarifikasi mengenai kabar
tersebut, Novel mengatakan kabar kliennya ditangkap polisi dan dideportasi adalah
bohong atau hoax. Novel menyebut Haikal saat ini masih ada di wilayah Jazirah Arab
dan telah selesai menunaikan ibadah umrah, namun belum selesai melakukan kegiatan
safari dakwah. Novel juga menyebut kliennya dalam kondisi sehat dan berencana untuk
ziarah ke Yaman.
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4569267/beredar-info-ustaz-haikal-hassan-ditangkap-di-d
ubai-pengacara-hoax
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/25/05/2019/viral-remaja-meninggal-dipukuli-p
olisi-di-masjid-polri-hoax/
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/308035496797710
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7. Media Asing Tampilkan Wajah Jokowi Sebagai Pembunuh

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar di media sosial mengenai ilustrasi wajah Presiden Jokowi pada surat kabar
Australia “Herald Sun”. Bersama dengan ilustrasi tersebut, diberikan judul “Portrait of A
Killer” atau potret seorang pembunuh. Foto surat kabar ini kemudian diberikan narasi
oleh banyak akun yang mengaitkannya dengan kejadian-kejadian pada Aksi 21-22 Mei
2019 lalu.
Adapun ilustrasi Presiden Jokowi pada surat kabar Herald Sun tersebut terbit pada April
2015 silam. Ilustrasi tersebut muncul sebagai aksi kecaman terhadap Jokowi akibat
eksekusi mati yang diberlakukan Indonesia kepada pelaku Bali Nine yang merupakan
jaringan narkoba asal Australia. Sehingga ilustrasi maupun judul berita dari Herald Sun
tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan kejadian pada Aksi 21-22 Mei 2019.
Link Counter :
http://kaltim.tribunnews.com/2015/05/01/herald-sun-tampilkan-jokowi-sebagai-wajah-seo
rang-pembunuh
http://kaltim.tribunnews.com/2015/04/29/dua-anggota-bali-nine-sudah-dieksekui-bagaima
na-nasib-7-anggota-lainnya
https://en.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine
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8. Petisi Pencopotan Anis Baswedan karena Pemda DKI Jakarta
Simpan Rekaman Kamera Pemantau Peristiwa 21-22 Mei

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang menyebut semua peristiwa dari tanggal 21-22
Mei 2019 terekam kamera pemantau dan datanya tersimpan di Pemda DKI Jakarta. Dan
juga membagikan informasi itu dengan narasi, bahwa itulah salah satu alasan dibuatnya
petisi untuk melengserkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta.
Faktanya setelah ditelusuri, akun Opini Kamu yang mengusulkan petisi pencopotan
Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta tidak terkait dengan kerusuhan 22 Mei
2019. Petisi tersebut diusulkan oleh akun Opini.kamu Juli 2018 atau setahun sebelum
kerusuhan 22 Mei 2019.
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/303/fakta-atau-hoaks-benarkah-alasan-petisi-pencopotan
-anis-baswedan-karena-pemda-dki-jakarta-simpan-rekaman-kamera-pemantau-peristiwa
-21-22-mei
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/11/08532661/benarkah.5.000.cctv.terinte
grasi.jakarta.smart.city.terpasang.di.dki.
https://www.change.org/p/joko-widodo-copot-anies-baswedan-sebagai-gubernur-dki-jaka
rta
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9. Pertemuan Referendum Raja dan Sultan Senusantara

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, yang menarasikan "Edisi 30 Mei 2019 Malam Kini
Giliran Sultan dan Raja Se- Nusantara.
Faktanya setelah ditelusuri, menurut Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon
PRA Arief Natadiningrat menyatakan bahwa video yang beredar di media sosial adalah
berita yang tidak benar alias hoaks. beliau juga menegaskan tidak ada pertemuan Forum
Silaturahmi Keraton Nusantara (FKSN)
Link Counter :
https://entertainment.kompas.com/read/2018/01/03/095441010/majelis-cendekiawan-ker
aton-dikukuhkan-untuk-bangun-negara
https://jabarnews.com/read/71916/sultan-dan-raja-se-nusantara-menampik-lakukan-refer
endum
https://kumparan.com/@kumparannews/jokowi-undang-raja-dan-sultan-se-nusantara-keistana-bogor

