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HOAX 

• Hoax adalah berita dusta. 

• Berita adalah narasi yang dimaksudkan memberitahukan kenyataan. 

• Narasi dinyatakan sebagai imajinasi (semisal fiksi atau fantasi) bukan hoax. 

• Hoax paling banyak beredar terkait agama, politik dan kesehatan. 

• Hoax terkait agama, disebut juga myth (mitos). 

• Hoax terkait politik, sering dikaitkan dengan teori konspirasi. 

• Hoax terkait kesehatan umumnya masalah persaingan bisnis. 

• Salah satu alat pelengkap hoax adalah Statistik dusta ! 

• Hoax terkait sains adalah hoax yang termudah diungkap kebohongannya. 



Indonesia didiskualifikasi, pemain terbukti memberikan kode ke 
kipernya & dianggap melecehkan pemain Singapura saat gagal 
eksekusi pinalti 

Berdasarkan Laporan Tim Pengawas Penyelenggara Piala AFF 
2021, hasil tes ulang rekaman pertandingan bahwa terbukti 
pemain Indonesia melakukan kesalahan merugikan singapura.  
Asnawi  telah dinyatakan positif bersalah saat kontra Tim 
Singapura pada Sabtu (25/12) di Stadion Singapura, 

Seluruh gol Indonesia ke gawang Singapura sebanyak 4 gol 
dinyatakan tidak sah dan dianulir oleh FIFA. 

Asosiasi sepakbola tertinggi  itu pun memutuskan untuk merubah 
skor pertandingan menjadi Singapur (4) - Indonesia (2).  

Dengan demikian Singapur berhak lolos ke Final menggantikan 
Indonesia. 

Berdasarkan temuan tersebut, Asnawi dikenakan denda sebesar  
€ 10.000 atau sekitar Rp 166.243.000 dan dijatuhi hukuman 
larangan bermain selama 6 (enam) bulan di ajang internasional 
AFF. Sedangkan Federasi Sepakbola Indonesia juga dikenakan 
denda sebesar € 50.000 atau sekitar Rp 831.215.000. 

 

 Tulisan di atas adalah contoh cerita 
fiksi (khayalan) bagi pendukung Tim 
Singapur yang gagal lolos ke babak 
Final 
 
 Kalau kamu sebagai pendukung Tim 
Indonesia, Malaysia, Vietnam atau 
Thailand buatlah cerita fiksi 
(khayalan) yang lebih menarik.. 



CARA MENGENALI HOAX 

1. Hoax terselip pada berita yang "too good" or "too bad" to be true. 

2. Hoax mencatut nama besar, tetapi tanpa sumber primer. 

3. Hoax bersumber pada situs-situs tidak resmi, kadang dimuat juga 

oleh media ecek-ecek, bukan media besar atau instansi resmi yang 

"too expensive to put their reputation on the gambling table" 

(reputasinya terlalu mahal untuk dipertaruhkan di meja judi).  

4. Hoax kadang ditambah kalimat bernada paranoid: "Sebarkan, 

sayangi saudara-saudara kita". 

 



 



MANTRA MELAWAN HOAX 

• Kalau di sekolah sihir Hogwarts ada mata pelajaran 
"Pertahanan terhadap Ilmu Hitam", maka di sekolah 
muggle mestinya "Pertahanan terhadap Hoax", baik 
Hoax yang berasal dari sebagian politisi dan pengikut 
fanatiknya, sebagian ilmuwan yang sudah jadi bemper 
pejabat sejak diangkat jadi komisaris, sebagian 
agamawan dan para penyembahnya, kaum bumi datar, 
motivator halu, hingga para tabib alternatif yang 
merangkap penjual herbal abal-abal. 

• Karena ada hukum ketidakseimbangan energi untuk 
menghasilkan hoax dibanding untuk melawannya, 
maka kadang-kadang mantra yang diperlukan untuk 
melawan hoax itu cukup julidin saja, misal dengan 
kalimat "Wah baguslah, semoga bukan PHP“  



TIGA JENIS HOAX TERLARIS 

Segala informasi yang "too good to be true" atau 
"too bad to be true" kemungkinan adalah hoax 
(dusta). Tidak ada kebaikan atau manfaat dalam 
dusta semacam ini. Namun dari sekian banyak hoax 
ini, ada tiga yang ternyata paling laris disebarkan 
oleh orang-orang yang sepertinya ingin tampak 
"lebih tahu" di komunitasnya. 
 
1. Hoax yang terkait kehebatan AGAMA tertentu: 
semisal:  
• Paus Johannes Paulus masuk Islam; 
• UNESCO keluarkan sertifikat Islam agama damai; 
• ISS menyaksikan Ka'bah memancarkan energi ke 

seluruh semesta; 
• NASA mengkonfirmasi matahari bisa terbit dari 

barat; dll. 
 

2. Hoax yang terkait persoalan KESEHATAN tertentu: 
semisal: 
• Vaksinasi penyebab autis dan bagian program depopulasi; 
• Ubi efektif menghilangkan kanker dengan cepat; 
• Beberapa minuman ringan menyebabkan kerusakan otak;  
• Hati-hati, produk XYZ telah dicemari virus aids karyawannya; 

dll 
 
3. Hoax yang terkait persoalan POLITIK & KEAMANAN: 
semisal: 
• Model GE konspirasi pebisnis satelit dan freemason; 
• Pokemon-Go itu alat intelijen untuk memata-matai kita; 
• HAARP adalah mesin pengontrol cuaca dan pikiran; 
• Wantanas sudah memasang mesin penyadap FB, Wa dll. 
 
Daftar contoh tiap jenisnya bisa sangat panjang. 
Tetapi yang terlaris ya tiga jenis hoax ini. 



TUJUAN ORANG MENCIPTAKAN HOAX 

1. Eksperimen Sosial. 

• Untuk mengenali mana kelompok yang "pekok", dan mana 
yang "pekok banget".  

• Intinya jadi tahu, siapa yang bisa dibodohin.  

2. Rekayasa Sosial  

• Untuk meraih keuntungan politik atau bisnis.  

• Hoax terlaris itu terkait politik (dengan memanfaatkan isu 
agama atau rasial). Isu agama misalnya, dimunculkan oleh 
pendukung paslon lain pada Pilpres 2004, bahwa istri SBY 
adalah non muslim, karena namanya Kristiani Herrawati.  

• Yang kedua hoax yang terkait bisnis kesehatan, misalnya 
dengan menyebar isu bahwa vaksinasi itu cara-cara Yahudi 
melakukan genosida pada umat Islam, namun ujung-
ujungnya dia jualan herbal, yang malah belum terukur 
khasiatnya untuk melawan penyakit tertentu (seperti polio). 



PENYEBARAN HOAX 

• Pencipta Hoax sadar bahwa ciptaannya adalah Hoax.  

• Namun yang kasihan adalah penyebar hoax, yang 
sering tidak menyadari bahwa info yang disebarkannya 
adalah hoax.  

• Mereka sebarkan karena sesuai dengan selera atau 
persepsi dia.  

• Muslim yang anti SBY - namun kurang literasi - akan 
cenderung menyebarkan hoax, bahwa istri SBY adalah 
kristen, hanya karena membaca namanya.  

• Mereka orang-orang yang tidak berpikir mendalam. 

• Berpikir cepat tanpa sebelumnya terbiasa berpikir 
mendalam, mudah tergelincir kedalam hoax. 

 



"ISLAMISASI HOAX" ? 
• Buku FLAT EARTH yang saya pegang ini karya Eric Dubay. Konon dia 

ilmuwan Amerika dan peneliti FE yang kredibel & terkemuka.  

• Tapi saya heran, buku setebal 448 halaman ini tidak memuat satupun 
rumus, tabel atau contoh hitungan, seperti layaknya karya ilmiah di 
bidang ilmu bumi & antariksa.  

• Ada ratusan mispersepsi, misunderstanding, mislogik & hoax di sana.  

• Penggiat FE dari kalangan Nasrani akan melengkapi buku ini dengan 
sejumlah ayat suci dari Bible (kitab yang disucikan di agama Nasrani). 

• Saya tidak di posisi mengomentari hal ini, meskipun buku yang saya 
pegang ini adalah hadiah dari kenalan saya yang pemeluk Nasrani. 

• Saya prihatin. Isi buku ini juga dirujuk oleh banyak penggiat FE yang 
muslim, bahkan mungkin tidak cuma di Indonesia.  

• Mereka mengadaptasinya dengan menambah cuplikan-cuplikan ayat 
al Quran atau Hadits, seolah ayat atau hadits itu mendukung 
misconcept atau hoax, yang tentu saja mereka tidak menyadarinya.  

• Apakah ini bisa disebut "Islamisasi Hoax" ? "Hoax bernuansa Islam" ? 



HOAX CHIP DALAM VAKSIN 

Setiap dosis vaksin itu ada serial number (barcode). Nah bila SOP dijalankan, lalu setiap 
suntikan barcode discan, maka akan ketahuan, siapa & di mana, dapat vaksin yang mana. 

Ini standard dalam logistic tracking technology. Seperti saat kita kirim barang di JNE juga gitu. 
Tidak perlu ada chips dimasukkan ke barang. Apalagi ke vaksin. 

Mungkinkah chip ukuran nano dimasukkan ke vaksin? 

Chip nano adalah chip berukuran max 999 nano, atau kurang dari 1 mikron, atau 0,001 mm. 
Mata manusia tak sanggup melihatnya. Tapi ini bisa dibuat di bawah mikroskop elektron.  

Untuk bisa dipakai, nano chip itu mesti bisa diakses. Biasanya dengan RFID. Kalau dia masuk 
ke pembuluh darah, mesti ada sensor RFID di dekatnya. Siapa yang mau akses? 

Kalau pakai radio HF maka nano chip terlalu kecil. Agar dapat memancarkan gelombang radio, 
maka panjang antena minimal adalah 1/4 Lambda.  
Contoh: pita frekuensi 4G adalah 2 - 8 GHz. Panjang gelombangnya 150 mm - 37.5 mm. 
Panjang antena seperempatnya, 37.5 - 9.4 mm. Antene ini ditanam dalam Ponsel Anda. 

Jadi mari hidup sehat cerdas!  Cerdas ada batasnya.  Dungu tak ada batasnya! 



HOAX SAINS KA'BAH 
ka'bah adalah tempat ibadah yang biasa-biasa saja, yang menjadi luar biasa hanya karena rasulullah dan 
nabi ibrahim bermanasik haji di situ. Jadi tidak perlu lah kita menebarkan hoax "sains ka'bah" yang hanya 
menjadi dasar tertawaan orang-orang kafir.  Misalnya ini: 
 

1. Makkah adalah kawasan yg mempunyai gravitasi sangat stabil 

2. Karena tekanan gravitasinya sangat tinggi, di situlah 
berpusatnya suara - suara yg tidak dapat didengar oleh telinga 

3. Tekanan gravitasi yg tinggi memberikan kesan langsung kepada 
sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala 
macam penyakit 

4. Doa akan terkabul karena situlah tempat gema atau ruang dan 
masa serentak 

5. Apa yg diniatkan di hati adalah gema yg tidak dapat didengar 
tetapi dapat dirasakan frekuensinya. Pengaruh elektron 
menyebabkan kekuatan dalam kembali tinggi atau penuh 
semangat untuk melakukan ibadah, tidak ada sifat putus asa, dan 
ingin terus hidup untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada 
Allah. 

 

Komentar atas hoax di atas: 
1. "gravitasi sangat stabil", apa maksudnya? 
** Istilah ini tidak dikenal di sains pada benda statis. 
2. "tekanan gravitasinya ... "situlah berpusatnya suara - 
suara yg tidak dapat didengar oleh telinga" 
** istilah tekanan gravitasi juga tidak dikenal. 
** lalu apa hubungan infra/ultrasonik dengan gravitasi? 
3. "sistem imun tubuh" 
** belum ada riset hubungan gravitasi ke imun tubuh. 
4. "Doa terkabul karena .. tempat ruang & masa serentak" 
** ruang dan masa serentak itu apa maksudnya? 
** apa hubungannya dengan doa akan terkabul? 
5. "yg diniatkan = gema yg dirasakan frekuensinya. 
Pengaruh elektron ..."  
** niat, gema yang dirasakan frekuensinya, ... pengaruh 
elektron ??? 



HOAX SEPUTAR "HABIBIE" 

• Di setiap zaman, selalu ada orang yang merasa dirinya, atau 
idolanya, harus seperti khayalannya, lebih hebat dari aslinya. 
Padahal tanpa ditambah-tambahi, idolanya itu sudah hebat. 

• Orang yang senang dunia silat, akan menambah-nambah cerita 
kesaktian gurunya. Dia akan cerita bahwa gurunya memiliki 
"seribu aji", dari Lembu Sekilan (ilmu kebal), sampai Gelap Sajuta 
(ilmu menggetarkan musuh dengan suara), dari Alas Kobar (ilmu 
api) sampai Tunda Prahara (ilmu pukulan jarak jauh). Bahkan ada 
pula yang yakin gurunya memiliki nyawa rangkap. Padahal 
belakangan gurunya itu mati juga. 

• Orang yang senang pada dunia enterpreneur, akan menambah-
nambahi cerita kehebatan idolanya itu. Apalagi kalau dia 
berprofesi sebagai trainer atau motivator, biasanya akan 
menampilkan sosok diri yang sukses secara finansial. Ada yang 
cerita kalau tokoh idolanya itu sudah bisa meraup penghasilan 
jutaan US$ per tahun sebelum usia 25. Atau bahwa bukunya telah 
dipesan lebih dari 10.000 exemplar bahkan sebelum terbit ... 
Padahal kita yang kenal betul orangnya, cuma heran saja ...  

• Orang yang senang pada dunia kajian Islam, akan menambah-
nambahi cerita kehebatan syaikhnya. Ada yang cerita kalau 
syaikhnya telah membaca 50.000 kitab. Padahal kitab 
Muqaddimah Ibn Khaldun yang lebih dari 1000 halaman itu cuma 
dihitung 1 kitab! Kalau seorang alim mengkhatamkan 1 kitab 
setiap hari, setahun cuma dapat 365 kitab. Artinya 50.000 kitab 
baru akan selesai 136 tahun !!!  

 
Dan orang yang senang dengan teknologi, akan 
menambah-nambahi cerita idolanya tentu saja tentang 
karya-karya teknologi. Seperti kisah Pak Habibie ini. Ditulis 
seakan paten-patennya masih mendatangkan royalti 
milyaran. Padahal, (1) paten atas nama BJ Habibie itu tidak 
pernah ketemu di patents.google.com ataupun 
www.epo.org (situs patent eropa). (2) kalaupun ada, pasti 
sudah kedaluarsa, karena perlindungan paten paling lama 
cuma 20 tahun. Kalau Pak Habibie masih terima royalti, 
kemungkinan besar adalah Rahasia Dagang, bukan paten. 
Rahasia Dagang adalah penemuan yang didaftarkan sebagai 
rahasia. Contoh yang terkenal adalah resep Coca Cola, yang 
tidak pernah dipatenkan, tetapi dirahasiakan. 
 
Kemudian aneh saja kalau dikatakan Pak Habibie wakaf 
tanah 5000 hektar di Gorontalo. Itu sudah hampir seluas 
Kota Gorontalo yang 6625 hektar. Menurut kawan-kawan 
Ilham Habibe di Jerman, rumah milik keluarga Habibie di 
Munich juga agak di pinggiran kota, bukan di pusat kota. 
 
Dan yang jelas, menurut Ibu Truly, pengurus Habibie 
Center, dan diteruskan di WA Group IABIE (Ikatan Alumni 
Program Habibie), berita ini HOAX. 
 
Saya sangat hormat dan sayang dengan Pak Habibie. Saya 
tidak rela reputasi tentang dirinya justru dirusak oleh HOAX 
yang tidak bertanggungjawab, sekalipun mungkin niatnya 
bagus. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://patents.google.com/?fbclid=IwAR0vrcGF_8GfA9TT6rlOvMMtK2M_aIrUj51jzBaNWs4vxFhSs_GuZ5JXZTY&h=AT0yvp1SLTdMsve2_cwu0zJO6eYzTl4EAbhdBRf_Jtg-EbDu7KbPupImXu4LzsNi6S5uaR7WZwya-G5XzOCSY1x7HN1L7zoU5lc2GczcHZj2IAeAyz1b4ySiRslwB43NJw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2RlBBrTft846iYz4bByWIUTcwQpLFr1PUECNnIAe1HvadzRHls0sVkGBlS8niKmVtRgLxpqVW9SmsDeKASkZWPBQ6miFXalZvF96jmJ-kkZe3YPwhQ1fa6Q6WvST0G22afO866lpGWJ0NT8uuazQ0b7E8
http://www.epo.org/


HOAX ANALYSER 

• Ada situs bernama hoax analyser, tapi 
sepertinya hanya untuk lucu-lucuan. 

• Ketika saya input "Hoax Analyser cukup 
akurat dalam menemukan hoax", 
hasilnya adalah 71.47% itu hoax.  

• Kalau benar, berarti situs ini tidak akurat. 
Kalau tidak akurat, hasilnya tadi salah.  

• Apalagi kalau dimasukkan kata kunci 
yang lain: 

• "Fahmi Amhar adalah peneliti di Badan 
Informasi Geospasial" 

   62.3% hoax katanya. 

• "Banser mengancam NKRI" 

   71.08% fact katanya. 

 



 



CONTOH BERITA [DIDUGA] HOAX 

• "Hasil Penelitian: Membaca Alquran Dapat Menjadi Obat, 
Termasuk Penangkal C0vid." 

• Ada sosok bernama Dr Ahmed Al-Qadhi di Klinik Besar Florida, 
Amerika Serikat. 

• Sayangnya, nama ini hanya muncul di situs-situs berbahasa 
Indonesia. (Maaf, saya tidak memunculkan alamatnya, silakan 
googling sendiri. Soalnya satpam FB bisa langsung menstrap 
saya 3 x 24 jam kalau kita menulis tentang obat c0vid). 

• Nama "Dr Ahmed Al-Qadhi" & "Florida" tidak ditemukan di 
situs-situs berbahasa Inggris atau Arab.  

• Seperti inilah indikasi bahwa ini berita hoax. 

• NB: Saya tetap mengimani bahwa Qur'an itu Wahyu Allah dan 
obat bagi manusia. Tetapi kita tetap harus menjaga kejujuran 
dan keakuratan dalam hal-hal yang terkait dengan informasi. 



KURMA DI DAERAH TROPIS ? 

Kenyataannya memang kurma bisa tumbuh di daerah tropis. 
Tentu saja bibit harus unggul dan tanahnya tidak meringis. 
Sepohon hasilnya bisa 25 - 30 kilogram, laris manis. 
Di negeri yang kurma basah langka, itu amat ekonomis. 
 
Namun ada knowhow dan teknologi yang perlu dipelajari. 
Ada manajemen dan pascapanen yang harus ditekuni. 
Kurma basah tak tahan lama, harga turun beberapa hari. 
Dan nanti, setelah booming, harga bisa turun lagi. 
 
Jadi, kalau mau menanam kurma, mesti sabar dan bijaksana. 
Niatkan karena Allah, ingin memberi rahmat pada semesta. 
Bila buahnya dimakan hewan, ikhlaskan jadi sedekah satwa. 
Dan jika karena itu jadi kaya, itu berkah yang dijanjikan-Nya. 
 
 

*** Perhitungan kasar: bila sekilo rutab (kurma basah) dibeli 
pengepul 400 Baht atau senilai Rp. 160.000 / kg, maka satu 
pohon bisa menghasilkan pendapatan kotor Rp. 4 juta. Dipotong 
ongkos pemeliharaan, sepertinya penghasilan netto di kisaran 
Rp. 2 juta per pohon. Dalam satu hektar bisa ditanam kira-kira 
150 pohon, jadi estimasi pendapatan Rp 300 juta / hektar. Jauh 
lebih tinggi dari sawit. Tetapi ini dengan asumsi kurma basah 
masih langka.  
 
** Bila banyak yang menanam, maka harga bisa turun. Namun 
kalau kurma basah di harga 10 Riyal sepeti di Madinah, atau Rp. 
30.000 / kg, maka penghasilan akan turun menjadi sekitar Rp. 
750.000 per pohon, atau Rp. 112 juta/ha brutto atau Rp. 61 
jt/ha netto. Ya masih lebih tinggi dari sawit, Insya Allah. 
Walaupun kalau ada yang bilang keuntungan satu pohon kurma 
sama dengan sehektar sawit, itu pasti hoax.  
 
** Persoalannya tinggal pasca panen. Kurma mau dibuat apa 
saja? Harusnya memang di negeri-negeri muslim itu ada pusat-
pusat penelitian kurma secara komprehensif, termasuk untuk 
produk agribisnisnya (sari kurma, juss kurma, dodol kurma, 
sambal kurma, mie-kurma, dsb). Tetapi karena di Indonesia 
kurma barang "asing", maka risetnya tidak menjadi prioritas 
nasional. 



Hifzhul Aql itu tidak cuma memberikan pendidikan,  
namun juga memperbaiki iklim berpikir yang sehat,  

tidak kebanyakan pencitraan, tidak kebanyakan hoax yang dibiarkan,  
tidak kebanyakan tayangan sinetron ataupun youtube yang tidak bermutu,  

tidak dirusak oleh miras, narkoba maupun pornografi, dsb. 



Peristiwa 11 Sept 2001 
ini fakta mutawatir. 

Dalangnya ? 
 
Benarkah gedung 
runtuh karena 
ditabrak pesawat 
atau ada bom lain? 
 
 



 



Piramida terbalik Levelling 
Penganut Teori Konspirasi 



CONSPIRACIST PALING PARAH (BERARGUMENTASI AGAMA) 

 



CONSPIRACIST NO-2 TERPARAH (ANTI-SAINS) 

CONSPIRACIST NO-3 (MENINGGALKAN REALITAS) 



CONSPIRACIST YANG MASIH MUNGKIN BENAR 

 



Konspirasis sudah memiliki 
“khayalan utuh” suatu kejadian 
berdasarkan prasangka  
“ada konspirasi”, kemudian 
menghubung-hubungkan data yang 
ditemuinya agar sesuai teorinya. 

 

Tidak selalu yang “diuntungkan” itu 
dalang sebuah konspirasi. 

Pemberi layanan ojek payung itu 
tidak berkonspirasi membuat hujan.  
Namun bila hanya ojek payung 
tertentu yang diijinkan beroperasi, 
maka pasti ada konspirasi 
memanfaatkan situasi hujan. 

 



DARI DATA TERSARING  
MENJADI PSEUDOSAINS 

• Pengagum/penganut teori konspirasi tidak 
lagi percaya kepada otoritas, termasuk 
otoritas ilmiah (saintis). 

Contoh: 

• Ada yang pernah dianggap saintis  
(semisal “pakar virus”), bicara bahwa virus 
corona ini tak berbahaya, dst.   

• Dan ini yang membuat respon penguasa di 
negeri ini jadi lamban.  Ketika negeri lain 
sudah menutup pintu terhadap RRC, kita 
malah beri insentif ke sektor pariwisata!   

 



KONSPIRASI ? 

• Dalam berbagai perisitiwa politik atau hukum, 
data sering tidak dibuka untuk umum.   

• Peristiwa itu hanya masuk akal ketika 
dimunculkan kemungkinan adanya konspirasi, 
atau persengkongkolan orang-orang yang 
berkuasa, meski tidak tampak di publik. 

• Kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan, 
kasus lenyapnya Harun Masiku, vonis ringan 
kepada Jaksa Pinangki & Juliari Batubara,  
sangat berbau konspirasi.   

• Maka muncul pertanyaan, kenapa untuk kasus 
politik dan hukum kita percaya ada konspirasi, 
tetapi untuk kasus lain yang saintifik  
kita tak percaya ada konspirasi? 



• Dan ada juga yang menganggap semua 
kehebohan covid-19 ini hanya tipu-tipu rezim 
penguasa, seperti dengan membuat Perppu 
1/2020 tentang Stabilitas Ekonomi untuk 
Penanganan Covid-19, yang sudah disahkan DPR.   

• Di dalamnya ada pasal pemerintah boleh 
melampaui target defisit 3%, dan kebijakan 
ekonomi selama pandemi ini bukan objek pidana.   

• Intinya, peluang merampok atas nama covid-19.   

• Respon: menolak semua narasi covid-19.  
Menurut mereka semuanya konspirasi:  
saintis  WHO  rezim korup   
kapitalis kesehatan  nakes mata duitan. 

Covidiot Conspiracist? 



• Bagi banyak orang, sains memang sering 
terlalu canggih, tidak terjangkau di akal awam.   

•  Ketika membaca ayat Surat al-Ghasiyah yang 
seolah-olah menegur kita, “Mengapa kalian 
tidak perhatikan unta, BAGAIMANA ia 
diciptakan?" (QS 88:17), mungkin  itu dijawab 
simple: “Allah ciptakan dengan Kun Fayakun".  

• Padahal sesungguhnya itu ayat perintah 
aktivitas sains!   

• Aktivitas sains adalah mengamati, memikirkan 
penjelasan, menarik teori, menguji teori pada 
fenomena berikutnya atau menciptakan 
teknologi tekait yang berfungsi.  

 
بِِل َكيإَف ُخِلقَتإ  ِ  أَفَََل يَنُظُروَن إِلَى اْلإ



• Sains wajib objektif, terbuka, dan bisa diuji ilmuwan 
manapun secara independen, tak peduli apakah dia 
terafiliasi organisasi tertentu (termasuk WHO) atau 
tidak, bahkan beriman atau tidak. 

•  Realitasnya, kadang para saintist memiliki 
perbedaan pendapat.  

• Tidak hanya dalam agama, dalam sains pun, ada 
pendapat berbeda yang tetap harus dihormati, dan 
ada pendapat menyimpang yang harus diluruskan. 

•  Jadi kalimat seperti: "Kalo menurutku orang 
berpendapat berbeda itu wajar-wajar saja. Asal 
jangan mencela, membuli dan caci maki.",  
itu hanya cocok untuk pendapat yang memang 
masih "ikhtilaf" di dunia sains. 

 



• Misal: "Mana obat yang lebih mujarab untuk 
mengobati pasien Covid-19: avigan atau 
chloroquine?". Silakan saja para ahlinya ber-
ikhtilaf, sampai terkumpul data yang cukup, dan 
mereka pasti akhirnya akan sepakat. 

Tapi bagaimana bila ada yang berpendapat bahwa: 

• 1. Buaya atau komodo itu bukan hewan 
berbahaya, tak perlu diwaspadai; karena tak ada 
nash al-Qur'an yang menyebutkan bahayanya, 
dan ini bukan soal keimanan. 

• 2. Bila tertelan racun tikus, makan saja kurma 
Ajwa, haditsnya: Barangsiapa memakan kurma 
Ajwa di pagi hari, maka hari itu ia tak akan 
terkena racun atau sihir". 

Tentu ini penyimpangan, bukan ikhtilaf yang sah!  

 



• Konspirasi atau tidak, itu tergantung apakah 
fakta yang dikumpulkan memadai atau tidak? 
Bisa dijelaskan tanpa teori konspirasi / tidak? 

• Kebenaran bukan privileg WHO atau penguasa, 
bukan pula privileg oposisi, namun milik 
pembuktian dengan kaidah-kaidah ilmiah. 

• Teori Konspirasi bisa benar, bila didukung data 
akurat, analisis yang tidak menyisakan asumsi, 
dan hasil prediksi yang tidak sedikitpun 
menyisakan kejanggalan. 

 



• Setiap orang yang gagal menjelaskan 
sebab kegagalannya, memang cenderung 
menuduh ada "konspirasi".  

• Hanya orang akan paham makna ayat 
"Sesungguhnya Allah tak akan mengubah 
keadaan suatu kaum, sebelum mereka 
mengubah apa yang ada pada diri 
mereka" (QS 13:11) akan relatif kebal pada 
teori konspirasi. 

• Jadi kalau ada kegagalan, mereka yang 
sukses ini fokus introspeksi apa yang dapat 
dia ubah, dan tak mudah menuduh bahwa 
ada konspirasi, yang pasti di luar 
kendalinya untuk mengubahnya. 



• Apakah keberadaan peralatan perang modern 
misalnya, itu harus terbuka dan bisa diuji oleh 
ilmuwan independen?  

• Juga bagaimana dengan beberapa penelitian 
rahasia yang dilakukan oleh suatu negara? 

• Ada senjata canggih yang sebatas klaim, tapi 
ketika suatu pihak telah menunjukkan versi 
yang masuk akal, kita dapat membenarkan 
bahwa dia memang mampu membuat versi 
scale-upnya, atau jumlah yang lebih banyak. 

•  Semisal Korea Utara mengklaim telah menguji 
bom nuklir. Para geofisikawan internasional 
mengkonfirmasi rekaman seismik ledakan yang 
hanya bisa berasal dari ledakan nuklir. Data ini 
terbuka. Jadi kita jadi yakin, Kim Jong Un tidak 
ngecap. Dia pasti bisa bikin yang lebih besar. 

 



• Khilafah Utsmaniyah sudah sangat lemah, 
ketika dia masuk ke Perang Dunia I. 

• Akhirnya blok Poros (Jerman-Austria-
Utsmani) mengalami kekalahan. 

• Kekaisaran Jerman dan Austria-Hungaria 
runtuh, masing-masing menjadi Republik. 

• Wilayah-wilayah Khilafah Utsmani seperti 
Balkan, Bulgaria, Mesir, Irak, Palestina dll 
terlepas, menjadi “protektorat” Inggris. 



• Khalifah masih ada, tetapi di jalanan 
berkeliaran tentara Inggris & Perancis. 

• Ada khalifah di Istanbul, tetapi eksekutif 
ada di tangan Mustafa Kemal di Ankara. 

• Sampai akhirnya dibuat “barter”, tentara 
asing ditarik keluar, tetapi Khilafah 
dihapuskan selama-lamanya. 

• Mustafa Kemal dianggap pahlawan! 



Dalam Alquran disebutkan beberapa ayat ayat tentang makar (konspirasi politik & hukum) diantaranya :  
Surat Ali Imran (3) ayat 54; Al An’am (6) ayat 123; Al A’raf (7) ayat 99,123; Al Anfal (8) ayat 30;  Yunus (10) ayat 21;  
Yusuf (12) ayat 31,102; Ar Ra’d (13) ayat 33, 42; Ibrahim (14) ayat 46; An Nahl (16) ayat 45,127;  
An Naml (27) ayat 50, 51, dan 70; As Saba (34) ayat 33; Fatir (35) ayat 10 dan 43; serta Nuh (71) ayat 22 

ُ َخيإُر الإَماِكِرينَ  ُ َوّللاه  َوَمَكُرواإ َوَمَكَر ّللاه

Orang-orang kafir itu membuat konspirasi, dan Allah membalas konspirasi mereka itu. 
Dan Allah sebaik-baik pembalas konspirasi.  (QS Ali Imran [3]: 54) 
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