1. Pesan Berantai Dua Laki-laki Memakai Baju Lambang
Pancasila Menipu dan Menghipnotis Dengan Modus
Peduli Pulau Sebuku

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang mencatut nama Kapolsek Cimahi
Tengah. Pesan tersebut berisi himbauan kepada warga Kota Bandung, Cimahi terkait
adanya dua laki-laki memakai baju berlambang Pancasila mengatasnamakan peduli
Pulau Sebuku. Dalam pesan itu juga menyebutkan mereka adalah penipu dan sudah
ada korban yang dihipnotis.
Dilansir dari jabar.tribunnews.com, Kapolsek Cimahi Tengah AKP Saidina menegaskan
bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut adalah hoaks. AKP Saidina
mengatakan dirinya tak pernah mengeluarkan informasi itu.

Hoaks
Link Counter :
https://jabar.tribunnews.com/2020/01/08/viral-di-whatsapp-dua-laki-laki-penipu-mencari-dana-su
dah-banyak-korban-kapolsek-cimahi-hoaks

2. Isu Tsunami di Kabupaten Kayong Utara, Ketapang.
Penjelasan :
Telah beredar isu bencana alam Tsunami
setinggi 4 meter, yang akan melanda
Kabupaten Kayong Utara, Ketapang,
Kalimantan Barat melalui broadcast
Whatsapp.
Faktanya,
dilansir
dari
Pontianak.tribunnews.com, Kepala Badan
Meteorologi Klimatologi Geoﬁsika (BMKG)
Kelas
III
Ketapang,
Aqil
Ihsan
mengatakan kabar tentang akan adanya
Tsunami di Kayong Utara adalah berita
bohong. Aqil menerangkan, berdasarkan
historis dan data yang mereka punya,
potensi terjadinya Tsunami dan gempa di
bumi Borneo sangat kecil dan hampir
nyaris tidak akan terjadi, namun Bupati
Kayong Utara, Citra Duani menghimbau
agar masyarakat tetap mewaspadai
bencana yang akan terjadi sejak dini.

Hoaks
Link Counter :
https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/07/bmkg-pastikan-isu-tsunami-bakal-landa-kayong-u
tara-hoaks
https://kalbar.antaranews.com/berita/400067/bmkg-tegaskan-isu-tsunami-di-kayong-utara-hoak
s https://pontianakpost.co.id/bmkg-bantah-isu-tsunami-di-kayong-utara/

3. Dr Ahmed Gozali Dari Irak Mendo'akan Korban Banjir Di
Jakarta
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook,
foto seorang pria dan diiringi narasi “Dr
Ahmed
Gozali
berasal
dari
Irak
mendo'akan korban banjir di Jakarta”.
Setelah
dilakukan
penelusuran,
ditemukan fakta bahwa foto yang
beredar tersebut diambil dari foto proﬁl
akun Facebook yang bernama Johnny
Sins
@Ofﬁcial.page.Johnny.Sins,
kemudian diedit sedemikian rupa.
Adapun orang tersebut bukanlah Dr
Ahmed Gozali, melainkan Johnny Sins.
Diketahui Johnny Sins adalah seorang
aktor ﬁlm dewasa yang berasal dari
Amerika Serikat.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/Ofﬁcial.page.Johnny.Sins/photos/a.1496690790629686/149669079396
3019/?type=1&theater
https://tirto.id/johnny-sins-calon-legenda-ﬁlm-porno-amerika-serikat-cC8j

4. Snack Berbahaya Dibuat di Israel
Penjelasan :
Beredar sebuah video di sejumlah akun
media sosial Facebook dan Whatsapp
yang memperlihatkan seseorang sedang
menunjukkan adanya tablet (pil) dalam
snack yang diklaim berbahaya. Dijelaskan
bahwa snack yang bisa membuat lumpuh
tersebut dibuat oleh Israel dan diekspor
ke Asia.
Setelah ditelusuri bahwa isu tersebut
merupakan isu lama yang didaur ulang.
Snack
yang
dimaksud
sebenarnya
merupakan produk Turki, bukan Israel.
Sebelumnya isu itu diedarkan untuk
mendiskreditkan produk (snack) merek
Luppo, imbas dari konﬂik Kurdi versus
Turki. Sölen, juru bicara perusahaan Turki
yang membuat Luppo coconut cream,
membantah klaim yang beredar. Ia
menjelaskan bahwa tidak ada bukti yang
menunjukkan benda tersebut adalah
tablet,
atau
benda
itu
dapat
menyebabkan kelumpuhan.

Hoaks
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/turkish-snack-bar-paralysis-tablet/
https://turnbackhoax.id/2020/01/09/salah-snack-berbahaya-dibuat-di-israel

5. Warga Garut Jadi Korban Pembegalan di Kawasan Jalan
Patriot
Penjelasan :
Beredar di media sosial, tentang informasi
bahwa ada salah satu warga Garut
menjadi korban pembegalan di kawasan
Jalan Patriot. Disebutkan bahwa hp
korban dirampas dan korban disiksa.
Faktanya menurut Kasubag Humas Polres
Garut, Ipda Muslih Hidayat saat kabar
pembegalan itu viral, jajaran Satreskrim
Polres Garut langsung turun tangan
menyelidiki informasi tersebut. Setelah
ditelusuri, informasi pembegalan ternyata
hoaks. Polisi mendapatkan identitas yang
diduga sebagai korban begal, bernama
Syarif dan ditemukan fakta bahwa
sebenarnya
Syarif
bukan
dibegal
melainkan dipukuli oleh sekelompok
orang asing. Aksi pengeroyokan diduga
dilakukan karena urusan wanita.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4852676/viral-di-medsos-warga-garut-jadi-korban-begal-p
olisi-hoax

6. Anggota Dishub Disebut Cari-cari Kesalahan Sopir Truk
Penjelasan :
Beredar
sebuah
video
yang
memperlihatkan
seorang
anggota
Dinas Perhubungan (Dishub) disebut
tengah mencari-cari kesalahan dari
sopir truk.
Faktanya, menurut Kanit Tindak Dishub
Bekasi
Kota,
Permana
Sidik
mengatakan, anggota Dishub yang
tampak pada video tersebut adalah
memang benar dari Dishub Bekasi Kota.
Kejadian itu terjadi pada Sabtu
(4/1/2020) pukul 08.00 WIB di depan
SPBU dekat terminal Bekasi. Namun
pihaknya
membantah
isu
yang
menyebut anggota Dishub tersebut
tengah mencari-cari kesalahan dari
sopir truk. Hal itu lantaran, posisi truk
tersebut melintang di pintu keluar pom
bensin dan menghalangi kendaraan
lain untuk keluar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/202000365/viral-anggota-dishub-disebut-cari-car
i-kesalahan-ini-penjelasannya

7. Tujuh Pernyataan Ekstrem Pak Menkes
Penjelasan :
Sebuah akun di media sosial Facebook
yang membagikan tulisan panjang
dengan
judul
"INI
PERNYATAAN
EKSTRIM PAK MENKES". Tulisan berisi
tujuh renungan
yang dikesankan
sebagai
pernyataan
dari
Menteri
Kesehatan Indonesia.
Dilansir dari Medcom.id, diketahui
tulisan serupa pernah muncul di media
sosial Facebook sejak tahun 2018
dengan
judul
"Ucapan
menteri
kesehatan China, Zhang Wen Kang
dibawah ini patut menjadi renungan".
Disisi lain, dalam tulisan yang beredar
disebut “Pak Menkes” sementara dalam
15 tahun terakhir, menkes RI deﬁnitif
dijabat dari kalangan wanita. Baru pada
Oktober 2019, menkes dijabat oleh
seorang pria.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMVagDK-viral-tujuh-pernyataan-ekstrem-menkes-s
oal-rumah-sakit-dan-dokter
https://matranews.id/ucapan-menteri-kesehatan-zhang-wen-kang-kontroversial/

8. Malaysia Diam-diam Geser Patok Perbatasan saat
Indonesia-China Memanas
Penjelasan :
Beredar di media sosial hasil tangkapan
layar artikel berjudul "Indonesia & China
Memanas, Diam-diam Malaysia Geser Patok
Perbatasan Indonesia Hingga 1 Kilometer".
Dilansir dari Tempo.com, berdasarkan
pemeriksaan fakta, narasi bahwa Malaysia
diam-diam menggeser patok perbatasan
Indonesia hingga 1 kilometer saat Indonesia
dan China memanas merupakan narasi
yang menyesatkan. Bergesernya patok
perbatasan Indonesia-Malaysia hingga 1
kilometer terjadi pada Maret 2019, sebelum
terjadinya polemik manuver kapal China di
perairan Natuna pada akhir Desember 2019
kemarin.
Dalam
pemberitaan,
tidak
disebutkan pula penyebab bergesernya
patok perbatasan tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/548/fakta-atau-hoaks-benarkah-malaysia-diam-diam-geser-pato
k-perbatasan-saat-indonesia-cina-memanas
https://news.okezone.com/read/2019/03/20/340/2032582/patok-batas-indonesia-malaysia-di-pula
u-sebatik-bergeser-1-kilometer
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protes-keras-kl
aim-china-soal-natuna

9. Kunjungi Lokasi Banjir Bogor, Hujan Lokal Hanya
Mengguyur Tubuh Jokowi ?
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah kolase 2
foto Presiden Jokowi dan rombongan
dengan disertai narasi : BMG "telah
terjadi hujan lokal seputaran dia saja".
Faktanya,
dua
kolase
tersebut
merupakan kunjungan Presiden Jokowi
ke Desa Harkat Jaya, Kecamatan
Sukaya, Kabupaten Bogor, pada Selasa 7
januari 2020 guna meninjau langsung
korban banjir dan longsor. Sedangkan
klaim bahwa hujan lokal di sekitar atau
di seputaran Jokowi saja adalah salah.
Semula hujan belum turun. Namun
belakangan hujan mengguyur lokasi.
Tak pelak Jokowi dan rombongan juga
kehujanan. Jokowi menutup kepalanya
dengan sebuah tas.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=tuXRVS1mr6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FXXc6RH58L8
https://twitter.com/jokowi/status/1214394586463784961

10. China Telah Membangun Pangkalan Militer di Natuna
Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook,
sebuah
unggahan
yang
menyebutkan
China
telah
membangun pangkalan militer di
wilayah NKRI. Unggahan tersebut
disertai dengan sebuah hasil
tangkapan
layar
pemberitaan
terkait China telah membangun
persenjataan militer di Natuna
dengan senjata mengerikan.
Setelah ditelusuri, klaim tersebut
tidak
benar.
Foto
tersebut
memang benar pangkalan militer
China
namun
lokasinya
di
Kepulauan Spratly, salah satu
gugusan pulau di Laut Tiongkok
Selatan. Dilansir dari kompas.com
foto tersebut pernah diunggah
oleh kompas pada artikel dengan
judul "Pangkalan Militer China di
Laut
China
Selatan
Siap
Digunakan" yang diunggah pada
29 Maret 2017.

Disinformasi
Link Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2017/03/29/09261221/pangkalan.militer.china.di.laut.china.
selatan.siap.digunakan?page=all
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjzJy6k-tiongkok-telah-membangun-pangkalan-mili
ter-dengan-persenjataan-mengerikan

11. Video Banjir Bandang di Citatah Padalarang
Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial
yang menampilkan bencana alam banjir.
Video tersebut berjudul "tadi pagi
detik-detik banjir di Citatah Padalarang"
dan dalam video itu terdapat juga narasi
"Citatah Padalarang tadi pagi"
Faktanya setelah dilakukan penelusuran,
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Bandung
Barat,
Duddy
Prabowo
menyatakan
bahwa
berdasarkan
pengecekan petugas BPBD, video banjir
yang di klaim terjadi di Citatah,
Padalarang adalah tidak benar. Meski
begitu, peristiwa yang terekam dalam
video itu memang terjadi, hanya saja
bukan di Padalarang. Sementara itu,
dalam rekaman video peristiwa serupa
yang
dikeluarkan
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana
(BNPB),
bertuliskan
bahwa
banjir
bandang
tersebut terjadi di Kampung Adat Urug,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Disinformasi
Link Counter :
https://bandung.kompas.com/read/2020/01/09/14280201/beredar-video-banjir-bandang-di-citatah-pad
alarang-bpbd-itu-hoaks
https://jabar.tribunnews.com/2020/01/09/beredar-via-whatsapp-video-citatah-padalarang-banjir-band
ang-tadi-pagi-ini-faktanya

