
Selasa, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media 
sosial Facebook yang memuat sebuah 
video bencana banjir dengan narasi 
"Tayu banjir bandang". Diketahui 
bahwa Tayu adalah daerah yang 
terletak di Kabupaten Pati, Jawa 
Tengah. Postingan tersebut diunggah 
pada tanggal 6 Januari 2020.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta 
bahwa video yang dimuat dalam 
postingan tersebut adalah tidak benar. 
Hal tersebut dibantah oleh Kapolsek 
Tayu, AKP Sayadi yang menegaskan 
bahwa video tersebut adalah hoaks. Ia 
memastikan bahwa wilayah Tayu pada 
hari Senin, 6 Januari 2020 aman 
terkendali

Hoaks

Link Counter :

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4848753/viral-video-banjir-bandang-di-tayu-pati-po

lisi-hoaks 

1. Banjir Bandang di Tayu, Kabupaten 
Pati, Jawa Tengah

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4848753/viral-video-banjir-bandang-di-tayu-pati-polisi-hoaks
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4848753/viral-video-banjir-bandang-di-tayu-pati-polisi-hoaks


Rabu, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar dari 
aplikasi percakapan Whatsapp berisi 
informasi adanya korban jiwa ulah 
begal di Batu 7 Tanjungpinang.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, 
AKP Efendri Alie menegaskan 
informasi soal adanya korban begal di 
Tanjungpinang, Provinsi Kepri tidak 
benar alias hoaks. Pihaknya sampai 
saat ini belum menemukan adanya 
begal seperti yang banyak beredar 
melalui aplikasi WhatsApp. Ia 
menegaskan hingga saat ini, Kota 
Tanjungpinang masih dalam keadaan 
kondusif dan belum ada kejadian 
begal.

Hoaks

Link Counter :

https://batam.tribunnews.com/2020/01/06/kasat-reskrim-polres-tanjungpinang-tegaskan-kabar-

korban-begal-di-tanjungpinang-hoaks

2.  Ada Korban Jiwa Ulah Begal di Batu 7 
Tanjungpinang

https://batam.tribunnews.com/2020/01/06/kasat-reskrim-polres-tanjungpinang-tegaskan-kabar-korban-begal-di-tanjungpinang-hoaks
https://batam.tribunnews.com/2020/01/06/kasat-reskrim-polres-tanjungpinang-tegaskan-kabar-korban-begal-di-tanjungpinang-hoaks


Rabu, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial yang diunggah oleh salah satu pemilik akun YouTube yang 
menyebutkan Tol Laut. Dalam video tersebut ia mengatakan “Hari ini uji coba tol laut pertama di 
Indonesia. Semoga ini mempermudah untuk pembangunan Indonesia selanjutnya. Jadi kalau mau 
bangun, dipikirin”.

Faktanya, setelah ditelusuri, bahwa video itu diambil saat pria itu melintas dari arah Tomang, Jakarta 
Barat, tepatnya di jalan tol Jakarta-Tangerang atau di sekitar seberang The Foodhall, Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat. Selain itu Tol Laut adalah konsep menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di 
Indonesia untuk kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok, bukan merujuk pada kondisi jalan tol 
yang banjir seperti yang terlihat pada video tersebut.

Hoaks

3. Video Penampakan Tol Laut Pertama di 
Indonesia

Link Counter :

https://economy.okezone.com/berita/320-1355522/wujudkan-tol-laut-jokowi-resmikan-5-pelabuh

an-indonesia-timur 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJVvq8b-cek-fakta-video-penampakan-tol-laut-perta

ma-di-indonesia-ini-faktanya

https://economy.okezone.com/berita/320-1355522/wujudkan-tol-laut-jokowi-resmikan-5-pelabuhan-indonesia-timur
https://economy.okezone.com/berita/320-1355522/wujudkan-tol-laut-jokowi-resmikan-5-pelabuhan-indonesia-timur
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJVvq8b-cek-fakta-video-penampakan-tol-laut-pertama-di-indonesia-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJVvq8b-cek-fakta-video-penampakan-tol-laut-pertama-di-indonesia-ini-faktanya


Rabu, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah akun Facebook 
mengatasnamakan Jarot Winarno 
Bupati Sintang, akun tersebut sempat 
mengirimkan pesan personal kepada 
salah satu pengguna Facebook.

Dilansir dari pontianak.tribunnews.com, 
Jarot juga menegaskan tidak punya 
akun Facebook. Ditegaskan pula jika 
ada akun Facebook yang 
mengatasnamakan dirinya itu adalah 
Hoax. Bupati Sintang, Jarot Winarno 
mengaku belum berencana membawa 
persoalan pencatutan nama dirinya ke 
ranah hukum. 

Hoaks

Link Counter :

https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/05/nama-bupati-jarot-dicatut-buat-akun-facebook-da

n-chat-dengan-perempuan-ajak-video-call 

https://www.instagram.com/p/B66E7YBptAl/

4. Akun Facebook Mengatasnamakan 
Jarot Winarno Bupati Sintang

http://pontianak.tribunnews.com/
https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/05/nama-bupati-jarot-dicatut-buat-akun-facebook-dan-chat-dengan-perempuan-ajak-video-call
https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/05/nama-bupati-jarot-dicatut-buat-akun-facebook-dan-chat-dengan-perempuan-ajak-video-call


Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial mengenai 
adanya anggota Brimob yang tewas dalam 
aksi penembakan yang dilakukan oleh 
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di 
Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam 
unggahan itu juga dilampirkan foto 
barang-barang, dan kartu identitas dari 
anggota Brimob yang dimaksud.

Terkait isu tersebut, Polda Papua membantah 
informasi mengenai anggota Brimob yang 
tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata 
(KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. 
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua 
Kombes Ahmad Musthofa Kamal, 
barang-barang dan identitas, serta alat-alat 
lainnya yang ditampilkan dalam foto tersebut 
memang benar merupakan milik anggota 
kepolisian. Namun, barang-barang tersebut 
terjatuh pada saat anggota polisi hendak 
melewati jurang untuk melakukan pengejaran 
terhadap KKB di Kabupaten Intan Jaya. 
Adapun, anggota Brimob tersebut saat ini 
sedang bertugas di Timika.

Hoaks

Link Counter :

https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/23343851/info-soal-brimob-ditembak-kkb-hingga-j

enazah-membusuk-dipastikan-hoaks?page=all 

https://m.antaranews.com/amp/berita/1237827/kabar-anggota-brimob-tewas-ditembak-dipastika

n-hoaks 

5. Anggota Brimob Tewas Akibat Ditembak 
KKB di Kabupaten Intan Jaya 

https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/23343851/info-soal-brimob-ditembak-kkb-hingga-jenazah-membusuk-dipastikan-hoaks?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/23343851/info-soal-brimob-ditembak-kkb-hingga-jenazah-membusuk-dipastikan-hoaks?page=all
https://m.antaranews.com/amp/berita/1237827/kabar-anggota-brimob-tewas-ditembak-dipastikan-hoaks
https://m.antaranews.com/amp/berita/1237827/kabar-anggota-brimob-tewas-ditembak-dipastikan-hoaks


Selasa, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah  

foto yang diklaim sebagai penampakan 

kebakaran di Australia dari luar angkasa. 

Dalam foto itu terlihat benua Australia dari 

atas dengan sejumlah titik api di beberapa 

wilayah.

Faktanya menurut cekfakta.tempo.co Foto 

tersebut merupakan hasil visualisasi tiga 

dimensi karya seorang spesialis foto dan 

kreator gambar, Anthony Hearsey. Hearsey 

mengunggah karya tiga dimensinya itu di 

situs profesionalnya, Anthonyhearsey.com. 

Karya tersebut diberi judul "Australia is 

Burning/A 3D Visualisation". Gambar 

tersebut viral dengan cepat di media sosial 

dengan keterangan dan narasi yang salah. 

Hoaks

Link Counter :

https://cekfakta.tempo.co/fakta/547/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-kebakaran-australia-dari-luar-

angkasa 

https://anthonyhearsey.com/australia-is-burning-a-3d-visualisation 

6. Kebakaran Australia dari Luar Angkasa 

h

https://cekfakta.tempo.co/fakta/547/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-kebakaran-australia-dari-luar-angkasa
https://cekfakta.tempo.co/fakta/547/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-kebakaran-australia-dari-luar-angkasa
https://cekfakta.tempo.co/fakta/547/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-kebakaran-australia-dari-luar-angkasa
https://anthonyhearsey.com/australia-is-burning-a-3d-visualisation


Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Salah satu situs website telah memposting artikel dengan judul "Puan Maharani: Nasib 
Anak & Menantu Jokowi Ada Di Ibu Saya".

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya artikel tersebut merupakan salinan dari artikel 
dari situs politik.rmol.id yang berjudul "Kata Puan Maharani, Nasib Anak Jokowi Ada Di 
Tangan Megawati". Namun, pada situs tersebut diubah narasi judulnya menjadi "Puan 
Maharani: Nasib Anak & Menantu Jokowi Ada Di Ibu Saya", sehingga menjadikan 
narasi judul tersebut sesat.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.facebook.com/hccjawabarat/posts/619433541931272?__tn__=-R

7. Puan Maharani: Nasib Anak dan 
Menantu Jokowi Ada di Ibu Saya

http://politik.rmol.id/
https://www.facebook.com/hccjawabarat/posts/619433541931272?__tn__=-R


Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di Facebook yang menjelaskan 
penggunan Tik Tok untuk pembangunan kamp 
konsentrasi muslim Uighur di China. Dalam postingan 
tersebut juga memasukan link berita dari CNN 
Indonesia untuk mengaitkan dengan postingan yang 
dibahas.

Faktanya berdasarkan hasil penelusuran bahwa 
klaim tersebut tidak benar. Dalam postingan tersebut 
terdapat nama Fira Aziz, wartawan Amerika Serikat 
yang disebut melakukan kunjungan ke kantor Tik Tok 
di China, namun tidak ditemukan dalam platform 
database jurnalis PressHunt dan PressFarm. 
Sementara lewat penelusuran dengan kata kunci Fira 
Aziz merujuk kepada Feroza Aziz, seorang remaja 
Amerika Serikat yang sempat viral karena mengkritik 
perlakuan terhadap muslim Uyghur di China. Selain 
itu, link berita CNN Indonesia yang dikutip tidak 
memiliki kaitan dengan isi yang dibahas dalam 
konten tersebut. Link berita tersebut membahas 
laporan dari Wall Street Journal (WSJ) yang 
menyebut China membujuk ormas Islam agar tidak 
lagi mengkritik dugaan persekusi terhadap muslim 
Uyghur lewat sejumlah bantuan dan menjawab kritik 
yang dilayangkan lewat Kedutaan Besar China di 
Jakarta. Sehingga, link berita yang dicantumkan tidak 
mendukung klaim dari konten tersebut.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191212202601-106-456537/media-asing-china-rayu-orm

as-islam-ri-agar-diam-soal-uighur?fbclid=IwAR2i6AsiS3SSjSrdlrDHLWVqTv9VlYvvAHZlx1gpZdA8RfbA

WeDzeAoCSag

https://www.bbc.com/news/technology-50582101?fbclid=IwAR2e_09UcmFeg417RrNpLviQa3WRAReS7

gj6cShXe8CZSf7ZjZ7BJyVtwhs

8. Pemasukan TikTok Digunakan untuk 
Mendirikan Kamp Konsentrasi Muslim 
Uighur China

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191212202601-106-456537/media-asing-china-rayu-ormas-islam-ri-agar-diam-soal-uighur?fbclid=IwAR2i6AsiS3SSjSrdlrDHLWVqTv9VlYvvAHZlx1gpZdA8RfbAWeDzeAoCSag
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191212202601-106-456537/media-asing-china-rayu-ormas-islam-ri-agar-diam-soal-uighur?fbclid=IwAR2i6AsiS3SSjSrdlrDHLWVqTv9VlYvvAHZlx1gpZdA8RfbAWeDzeAoCSag
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191212202601-106-456537/media-asing-china-rayu-ormas-islam-ri-agar-diam-soal-uighur?fbclid=IwAR2i6AsiS3SSjSrdlrDHLWVqTv9VlYvvAHZlx1gpZdA8RfbAWeDzeAoCSag
https://www.bbc.com/news/technology-50582101?fbclid=IwAR2e_09UcmFeg417RrNpLviQa3WRAReS7gj6cShXe8CZSf7ZjZ7BJyVtwhs
https://www.bbc.com/news/technology-50582101?fbclid=IwAR2e_09UcmFeg417RrNpLviQa3WRAReS7gj6cShXe8CZSf7ZjZ7BJyVtwhs


Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar di berbagai sosial media sebuah 
video yang menampilkan longsor seperti 
banjir dan menghanyutkan rumah-rumah 
warga. Video tersebut disertai dengan 
narasi "Pray for Cigudeg Jasinga 
Bogor..."

Setelah ditelusuri, dilansir dari laman 
resmi Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana www.bnpb.go.id 
mengkonfirmasi video berdurasi 29 detik 
tersebut terjadi di aliran Sungai Ci Durian 
yang melalui Kecamatan Curug Bitung 
dan Kecamatan Maja bukan di Cigudeg 
Jasinga. Peristiwa tersebut terjadi pada 
hari ini Senin 6 Januari 2020 sekitar jam 
6 pagi di Desa Ciberit, Sukajaya, Bogor 
Barat.

Disinformasi

Link Counter :

https://bnpb.go.id/konfirmasi-video-berdurasi-29-detik-adalah-fenomena-pergerakan-tanah-di-sunga

i-ci-durian

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4149500/cek-fakta-video-viral-longsor-hari-ini-di-cigudeg-te

rnyata-hoaks

9. Longsor Susulan di Cigudeg

http://www.bnpb.go.id/
https://bnpb.go.id/konfirmasi-video-berdurasi-29-detik-adalah-fenomena-pergerakan-tanah-di-sungai-ci-durian
https://bnpb.go.id/konfirmasi-video-berdurasi-29-detik-adalah-fenomena-pergerakan-tanah-di-sungai-ci-durian
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4149500/cek-fakta-video-viral-longsor-hari-ini-di-cigudeg-ternyata-hoaks
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4149500/cek-fakta-video-viral-longsor-hari-ini-di-cigudeg-ternyata-hoaks


Rabu, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Sebuah video viral di media sosial yang 

menayangkan dua anggota polisi sedang 

mendatangi korban  kecelakaan. Dalam sebuah 

postingan disebut seolah anggota polisi tersebut 

mendiamkan korban. 

Dilansir dari Kompas.com, Kapolres Timor 

Tengah Utara (TTU) AKBP Nelson F. D. Quintas 

menegaskan informasi terkait adanya anggota 

polisi TTU yang mendiamkan korban kecelakaan 

adalah tidak benar. Nelson menjelaskan, kejadian 

tersebut bermula pada hari Rabu (1/1/2020) 

sekitar pukul 08.30 WITA, ditemukan seorang 

laki-laki tergeletak di pinggir jalan. Nelson juga 

menyebut mereka langsung membawa lelaki itu  

ke RSUD Kefamenanu untuk mendapat 

pertolongan medis. 

Disinformasi

Link Counter :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/150500465/viral-anggota-polisi-disebut-mendiamkan-
korban-kecelakaan-ini-faktanya?page=all 

10. Anggota Polisi Mendiamkan Korban 
Kecelakaan

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/150500465/viral-anggota-polisi-disebut-mendiamkan-korban-kecelakaan-ini-faktanya?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/150500465/viral-anggota-polisi-disebut-mendiamkan-korban-kecelakaan-ini-faktanya?page=all


Rabu, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video penemuan sabu di dalam buah nanas ilegal yang diklaim diamankan oleh 

BNN dan Mabes Polri sehingga mengesankan kejadian tersebut terjadi di Indonesia.

Faktanya kejadian tersebut bukan terjadi di Indonesia. Dilansir dari antaranews.com,  video 

serupa diunggah pada 2018 oleh akun resmi VOA News. Peristiwa tersebut merupakan kejadian 

petugas kepolisian Spanyol yang berhasil menemukan 67 kilogram narkotika jenis sabu yang 

disembunyikan di dalam buah nanas. Dari kejadian tersebut, kepolisian setempat berhasil 

menangkap 7 orang di dua daerah berbeda yakni di Madrid dan Barcelona.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.antaranews.com/berita/1238531/hoaks-video-sabu-dalam-nanas-terjadi-di-indonesia 

11. Penemuan Sabu di Dalam Nanas Oleh 
BNN dan Mabes Polri

https://www.antaranews.com/berita/1238531/hoaks-video-sabu-dalam-nanas-terjadi-di-indonesia
https://www.antaranews.com/berita/1238531/hoaks-video-sabu-dalam-nanas-terjadi-di-indonesia


Rabu, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video dengan keterangan 

yang menyebutkan seorang ibu hamil 

terjepit Shuttle Bus Bandara Soetta.

Kasatlantas Polres Bandara 

Soekarno-Hatta, Kompol Argadija Putra 

membenarkan adanya insiden kecelakaan 

lalu lintas tersebut. Namun Agra 

membantah jika wanita tersebut dalam 

kondisi hamil. Bahkan, Arga mengatakan 

korban tidak mengalami luka serius dan 

hanya menderita luka memar saja dan 

sudah kembali dari Rumah Sakit. Korban 

diketahui menggunakan jalur bus untuk 

berjalan kaki. Padahal jalur tempat 

kejadian perkara dikhususkan untuk jalur 

bus dan bukan untuk pejalan kaki.

Disinformasi

Link Counter :

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/06/13131201/cek-fakta-wanita-hamil-terjepit-bus-damri-
di-bandara-soekarno-hatta?page=all 

12. Ibu Hamil Terjepit Shuttle Bus Bandara 
Soetta Hingga Pingsan

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/06/13131201/cek-fakta-wanita-hamil-terjepit-bus-damri-di-bandara-soekarno-hatta?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/06/13131201/cek-fakta-wanita-hamil-terjepit-bus-damri-di-bandara-soekarno-hatta?page=all


Rabu, 7 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial cara 

menghilangkan tahi lalat dengan 

menggunakan kapur sirih dan sabun colek 

Faktanya kapur sirih bersifat kaustik atau 

membakar kulit, sehingga menurut para 

Dokter Spesialis Kulit cara menghilangkan 

tahi lalat menggunakan kapur sirih dan 

sabun colek justru seringkali 

menyebabkan kerusakan kulit dan iritasi. 

Untuk menghilangkan tahi lalat sebaiknya 

melakukan konsultasi ke dokter untuk 

mendapatkan penanganan yang tepat 

agar tidak terjadi iritasi.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/945053-bahaya-hilangkan-tahi-lalat-kecil-dengan-kapur-sirih 
https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2823746/ingin-menghilangkan-tahi-lalat-amankah-menggunakan-kapur-sirih 

13. Menghilangkan Tahi Lalat Dengan 
Kapur Sirih dan Sabun Colek

https://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/945053-bahaya-hilangkan-tahi-lalat-kecil-dengan-kapur-sirih
https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2823746/ingin-menghilangkan-tahi-lalat-amankah-menggunakan-kapur-sirih

