
Kamis, 30 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar video di media sosial 
Twitter yang memperlihatkan 
proses pembangunan sebuah 
gedung. Berdasarkan narasi 
yang dibuat, disebutkan bahwa 
pemerintah China baru saja 
membangun sebuah rumah 
sakit khusus untuk pasien virus 
Corona. Bangunan berlantai 
lima puluh tujuh tersebut 
selesai dibangun dalam waktu 
sembilan belas hari. 

Faktanya, setelah ditelusuri 
diketahui bahwa video tersebut 
merupakan video proses 
pembangunan gedung Mini 
Sky City pada tahun 2015, 
bukan rumah sakit seperti yang 
diklaim pengunggah dalam 
narasinya. Adapun 
pembangunan gedung 
tersebut sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-

video

https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

7. CHINA Baru Saja Bangun Rumah Sakit 57 Lantai

Jumat, 31  Januari 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah surat yang 
mengatasnamakan Pengurus 
Cabang Muhammadiyah 
Jember dengan klaim bahwa 
akan diadakan debat terbuka 
pimpinan Jamaah Yasinan dan 
Tahlil. 

Faktanya, setelah dilakukan 
penelusuran, Ketua Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kabupaten Jember, Kusno 
menegaskan bahwa surat 
tersebut adalah tidak benar 
atau hoaks. Untuk itu, Kusno 
berharap kepada pihak yang 
berwenang untuk melakukan 
pengusutan terhadap surat 
tersebut karena menimbulkan 
keresahan.

Hoaks

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/01/30/salah-surat-ajakan-debat-terbuka-yang-diadakan-pengurus-cabang-m

uhammadiyah-jember/

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4879491/viral-surat-tantangan-debat-tentang-tahlil-di-jember-

muhammadiyah-hoax?single=1

https://www.facebook.com/gmnubekasiraya/photos/a.107691710777767/117884086425196/?type=3&theater

1. Surat Ajakan Debat Terbuka Yang Diadakan 
Pengurus Cabang Muhammadiyah Jember  
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Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang berisi kabar adanya 1 pasien 
positif Corona di RS Columbia Asia Medan yang bersumber dari Prof. Delfitri 
Munir, DR., Dr.sp.THT-kl.

Pihak manajemen RS Columbia Asia Medan, membantah kabar tersebut. 
Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahid Hasibuan juga memastikan bahwa 
kabar yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks. Alwi menghimbau 
masyarakat Sumut agar tidak terpancing apalagi resah dengan kabar bohong 
tersebut. Alwi berharap masyarakat tetap tenang, sampai kamis malam ini 
tidak ada ditemukan virus Corona di Sumut.

Hoaks

Link Counter :

http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/30/99635/kabar_1_pasien_positif_co

rona_di_rs_columbia_asia_medan_dipastikan_hoax/

2. Kabar Adanya Pasien Positif Corona di RS 
Columbia Asia Medan Bersumber dari Prof. 
Delfitri Munir, DR., Dr.sp.THT-kl.
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Penjelasan :
Beredar kembali sebuah isu lama 
berupa postingan foto yang 
bertuliskan "MEDIA MASSA 
BUNGKAM ATAS LASKAR KRISTEN 
YANG TEROR UMAT ISLAM DI 
BITUNG".

Faktanya, menurut Kabag Humas 
Pemkot Bitung Sulawesi Utara, 
Erwin Kontu,  membantah berita 
tersebut. Menurutnya yang 
tertera dalam berita tersebut 
merupakan bentuk provokasi. Ia 
mengaku terkejut dengan 
pemberitaan salah satu media 
daring yang menyebut umat 
Islam di wilayah tersebut 
diintimidasi dan diteror oleh 
gerombolan laskar Kristen. Erwin 
memastikan, tidak ada 
pelarangan beribadah pada umat 
Islam di daerah tersebut. 
Menurutnya, pemberitaan 
tersebut rawan memunculkan 
konflik antar umat beragama.

Hoaks

Link Counter :

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/09/oa1sx1354-pemkot-bitung-bantah-u

mat-islam-diintimidasi-dan-dilarang-beribadah

3. Umat Islam Diintimidasi dan Dilarang 
Beribadah OLeh Laskar Kristen

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/09/oa1sx1354-pemkot-bitung-bantah-umat-islam-diintimidasi-dan-dilarang-beribadah
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/09/oa1sx1354-pemkot-bitung-bantah-umat-islam-diintimidasi-dan-dilarang-beribadah


Kamis, 30 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar video di media sosial 
Twitter yang memperlihatkan 
proses pembangunan sebuah 
gedung. Berdasarkan narasi 
yang dibuat, disebutkan bahwa 
pemerintah China baru saja 
membangun sebuah rumah 
sakit khusus untuk pasien virus 
Corona. Bangunan berlantai 
lima puluh tujuh tersebut 
selesai dibangun dalam waktu 
sembilan belas hari. 

Faktanya, setelah ditelusuri 
diketahui bahwa video tersebut 
merupakan video proses 
pembangunan gedung Mini 
Sky City pada tahun 2015, 
bukan rumah sakit seperti yang 
diklaim pengunggah dalam 
narasinya. Adapun 
pembangunan gedung 
tersebut sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-

video

https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

7. CHINA Baru Saja Bangun Rumah Sakit 57 Lantai
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Hoaks

Link Counter :

4. Donasi Imtihan Santri Wisuda Tahfidz dari 
Pesantren Yatim Al Hilal Mencatut Nama dan Logo 
Partai Nasdem

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah infografis yang berisi informasi mengenai 
donasi imtihan santri tahfidz dari Pesantren Yatim Al Hilal. Informasi donasi yang 
beredar itu mencatut nama dan logo Partai NasDem serta foto Ketua Umum DPP 
Partai NasDem, Surya Paloh.

Menanggapi informasi tersebut, Lathifa Al Anshori, Ketua DPP Partai Nasdem Bid. 
Pemilih Pemula dan Milenial yang memberi keterangan langsung kepada 
Kominfo menegaskan bahwa infografis itu adalah hoaks dan tidak dibuat oleh 
Partai NasDem. Pihaknya sangat menyayangkan adanya oknum yang menyatut 
nama dan logo serta foto Ketua Umum DPP Partai NasDem dalam kegiatan 
donasi itu. Lathifa mengatakan, saat ini sudah ada korban yang tertipu dari iklan 
hoaks tersebut dan pihaknya ingin menghentikan peredaran hoaks dan penipuan 
yang tidak bertanggung jawab itu. Pihaknya juga berharap Pesantren Yatim Al 
Hilal tidak lagi dirugikan dari adanya tindakan tersebut.
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Penjelasan :
Telah beredar sebuah akun 
Twitter dengan narasi 
"Ternyata, Para Kiai dan Ulama 
Indonesia, jauh sebelumnya 
sudah memprediksi terjadinya 
Virus Corona. Disebutkan 
dalam sebuah Kitab Ngaji Iqro".

Faktanya, setelah ditelusuri 
klaim bahwa buku Iqro telah 
memprediksi virus Corona 
diciptakan pada zaman yang 
penuh kebohongan adalah 
salah. memang ditemukan 
kata "QO-RO-NA" pada buku 
Iqro jilid 1 halaman 28. Namun, 
kata "QO-RO-NA" pada buku 
Iqro tak memiliki hubungan 
dengan Coronavirus atau Virus 
Corona, yang mewabah di 
Wuhan, Provinsi Hubei, 
Tiongkok. 

Disinformasi

Link Counter :

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/coronavirus

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAV5PAb-buku-iqro-sudah-lama-memprediksi-terjad

inya-virus-korona-ini-faktanya 

5. Kitab Iqro Sudah Lama Memprediksi 
Terjadinya Virus Corona
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Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah video yang menunjukkan seorang kakek di 
pinggir jalan di kawasan Sentul City Bogor, yang disebut-sebut pengemis 
bermodus karena membawa tongkat berpaku. 

Faktanya, setelah dilakukan pengecekan menurut Kapolres Bogor AKBP M 
Joni mengatakan, kakek tersebut bernama Y Ajar Rusmin Marlin. Yang 
bersangkutan menjadi pengemis sejak tahun 2004 dengan kondisi mata 
sudah tidak melihat. Terkait dengan tongkat yang dipasangi paku-paku 
digunakan sebagai pengaman ketika berjalan. Dikarenakan jalan arah 
rumahnya becek dan tidak ada niat untuk melakukan tindakan kriminal 
maupun mencelakai orang. Tongkatnya itu sendiri sekarang sudah diganti 
dengan tongkat rotan, bantuan dari pihak Sentul City.

Disinformasi

Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4878505/begini-kondisi-kakek-buta-yang-viral-disebut-pengemis-modus-peram

pok/1

https://news.detik.com/berita/d-4877784/viral-kakek-buta-di-sentul-disebut-pengemis-modus-perampokan-ini-f

aktanya/1

http://www.metropolitan.id/2020/01/viral-kakek-buta-di-sentul-disebut-pengemis-modus-perampokan-begini-ke
nyataannya/

6. Kakek Buta di Sentul Disebut Pengemis Modus 
Perampokan
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Penjelasan :
Telah beredar di media sosial 
sebuah isu dimana ada 
sekelompok orang merusak 
Mushola di Minahasa utara.

Faktanya, menurut Kabid Humas 
Polda Sulut Kombes Jules 
Abraham Abast mengatakan 
peristiwa perusakan itu benar 
terjadi namun, kata Kombes Jules 
yang dirusak bukanlah Mushola. 
"Bukan perusakan Masjid atau 
Mushola itu perusakan Balai 
Pertemuan Umat (BPU) Muslim di 
Perum Griya Agape, Desa 
Tumalunto, Kauditan, Minahasa 
Utara". Tempat tersebut sering 
dipakai untuk Ibadah  dan Jamaah 
setempat sempat mengurus 
rekomendasi untuk menjadikan 
BPU sebagai Mushola, namun 
masih dalam proses. dalam jumpa 
pers yang digelar di Mapolresta 
Minahasa Utara, disampaikan 
bukan tempat Ibadah yang 
dibongkar tapi BPU.

Disinformasi

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4879209/viral-musala-dirusak-di-minahasa-utara-ini-penjelasan-

polda-sulut

https://www.liputan6.com/regional/read/4167741/orang-misterius-picu-perusakan-musala-di-min

ahasa-utara

7. Mushola di Minahasa Utara dirusak oleh 
Sekelompok Orang
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Penjelasan :
Beredar sebuah video dan 
menjadi viral di sejumlah media 
sosial Facebook yang 
memperlihatkan aksi 
penyerangan (pemukulan) 
terhadap seorang sopir bus. 
Pada beberapa unggahan 
dijelaskan bahwa peristiwa 
penyerangan tersebut terjadi di 
Kalimantan.

Faktanya, setelah ditelusuri 
ternyata insiden penyerangan 
dalam video yang dimaksud 
tidak terjadi di Kalimantan 
melainkan Malaysia, tepatnya di 
jalan raya kawasan Gelang 
Patah, Johor. Peristiwa 
pemukulan sopir bus oleh dua 
pria itu terjadi pada Jumat 24 
Januari 2020 dan diketahui 
kedua pelaku kini telah ditahan 
oleh pihak Kepolisian.

Disinformasi

Link Counter :

https://aceh.tribunnews.com/2020/01/29/videonya-viral-di-medsos-dua-penyerang-sopir-bus-tela

h-ditangkap-polisi-johor-malaysia

https://www.youtube.com/watch?v=9mAkLjbeAyw

8. Penyerangan Terhadap Sopir Bus di Kalimantan

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://aceh.tribunnews.com/2020/01/29/videonya-viral-di-medsos-dua-penyerang-sopir-bus-telah-ditangkap-polisi-johor-malaysia
https://aceh.tribunnews.com/2020/01/29/videonya-viral-di-medsos-dua-penyerang-sopir-bus-telah-ditangkap-polisi-johor-malaysia
https://www.youtube.com/watch?v=9mAkLjbeAyw


Kamis, 30 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar video di media sosial 
Twitter yang memperlihatkan 
proses pembangunan sebuah 
gedung. Berdasarkan narasi 
yang dibuat, disebutkan bahwa 
pemerintah China baru saja 
membangun sebuah rumah 
sakit khusus untuk pasien virus 
Corona. Bangunan berlantai 
lima puluh tujuh tersebut 
selesai dibangun dalam waktu 
sembilan belas hari. 

Faktanya, setelah ditelusuri 
diketahui bahwa video tersebut 
merupakan video proses 
pembangunan gedung Mini 
Sky City pada tahun 2015, 
bukan rumah sakit seperti yang 
diklaim pengunggah dalam 
narasinya. Adapun 
pembangunan gedung 
tersebut sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-

video

https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

7. CHINA Baru Saja Bangun Rumah Sakit 57 Lantai

Jumat, 31  Januari 2020

Penjelasan :
Beredar postingan di media 
sosial Facebook terkait dengan 
penemuan mayat di depan 
SMPN 6 Cirebon korban adalah 
seorang siswa kelas 7 di sekolah 
tersebut. Setelah dilakukan 
otopsi menurut Kepolisian 
korban telah diambil ginjalnya.

Faktanya, hal tersebut telah 
dikonfirmasi oleh Kasubag 
Humas Polres Cirebon Kota 
(Ciko), Iptu Ngatidja mengatakan, 
pesan berantai via WA itu adalah 
hoaks. Pasalnya, setelah 
dilakukan pengecekan oleh 
pihak Kepolisian, tidak ada 
kejadian tersebut di depan SMPN 
6 Kota Cirebon. Terkait video 
tersebut sebenarnya kejadian di 
Tasikmalaya.

Disinformasi

Link Counter :

https://suaracirebon.com/2020/01/pesan-berantai-pembunuhan-polisi-itu-hoaks/2/

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4876621/sejumlah-fakta-gadis-smp-tasikmalaya-tewa

s-di-gorong-gorong

9.  Pembunuhan Anak SMPN 6 Cirebon Diambil 
Ginjalnya

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://suaracirebon.com/2020/01/pesan-berantai-pembunuhan-polisi-itu-hoaks/2/
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4876621/sejumlah-fakta-gadis-smp-tasikmalaya-tewas-di-gorong-gorong
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4876621/sejumlah-fakta-gadis-smp-tasikmalaya-tewas-di-gorong-gorong


Kamis, 30 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar video di media sosial 
Twitter yang memperlihatkan 
proses pembangunan sebuah 
gedung. Berdasarkan narasi 
yang dibuat, disebutkan bahwa 
pemerintah China baru saja 
membangun sebuah rumah 
sakit khusus untuk pasien virus 
Corona. Bangunan berlantai 
lima puluh tujuh tersebut 
selesai dibangun dalam waktu 
sembilan belas hari. 

Faktanya, setelah ditelusuri 
diketahui bahwa video tersebut 
merupakan video proses 
pembangunan gedung Mini 
Sky City pada tahun 2015, 
bukan rumah sakit seperti yang 
diklaim pengunggah dalam 
narasinya. Adapun 
pembangunan gedung 
tersebut sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-

video

https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

7. CHINA Baru Saja Bangun Rumah Sakit 57 Lantai

Jumat, 31  Januari 2020

Disinformasi

Link Counter :

https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/sekda-bantul-hoaks-warga-meninggal-dunia-

digigit-anjing-rabies/full

https://jogja.tribunnews.com/2020/01/27/kronologi-2-warga-di-bantul-digigit-anjing-seorang-di-a

ntaranya-meninggal-karena-hipertensi?page=3

https://www.youtube.com/watch?v=EGtZMEnTlxU 

10. Warga Bantul Meninggal Dunia Digigit Anjing 
Rabies

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial Facebook yang mengabarkan bahwa warga 
Bantul meninggal dunia karena digigit anjing berpenyakit rabies.

Faktanya, Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis menyatakan informasi tersebut 
tidak benar. Helmi menyebut Yusnita meninggal dunia karena hipertensi, bukan 
karena penyakit rabies. Kepala Dinas Kesehatan, Agus Budi Rahardjo menyampaikan, 
setelah digigit anjing korban sempat dirawat di Rumah Sakit, saat pemeriksaan tidak 
ditemukan adanya dugaan rabies, akan tetapi justru ditemukan adanya krisis 
Hipertensi yang mana tensi korban menunjukkan angka mencapai 210/130. 
Menurutnya, pasien yang terkena rabies biasanya mengalami masa inkubasi selama 
7 - 14 hari sebelum nantinya virus tersebut dapat menyerang susunan saraf pusat. 
Sehingga tidak mungkin korban yang baru saja tergigit, kemudian keesokan harinya 
langsung meninggal dunia.

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/sekda-bantul-hoaks-warga-meninggal-dunia-digigit-anjing-rabies/full
https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/sekda-bantul-hoaks-warga-meninggal-dunia-digigit-anjing-rabies/full
https://jogja.tribunnews.com/2020/01/27/kronologi-2-warga-di-bantul-digigit-anjing-seorang-di-antaranya-meninggal-karena-hipertensi?page=3
https://jogja.tribunnews.com/2020/01/27/kronologi-2-warga-di-bantul-digigit-anjing-seorang-di-antaranya-meninggal-karena-hipertensi?page=3
https://www.youtube.com/watch?v=EGtZMEnTlxU


Kamis, 30 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar video di media sosial 
Twitter yang memperlihatkan 
proses pembangunan sebuah 
gedung. Berdasarkan narasi 
yang dibuat, disebutkan bahwa 
pemerintah China baru saja 
membangun sebuah rumah 
sakit khusus untuk pasien virus 
Corona. Bangunan berlantai 
lima puluh tujuh tersebut 
selesai dibangun dalam waktu 
sembilan belas hari. 

Faktanya, setelah ditelusuri 
diketahui bahwa video tersebut 
merupakan video proses 
pembangunan gedung Mini 
Sky City pada tahun 2015, 
bukan rumah sakit seperti yang 
diklaim pengunggah dalam 
narasinya. Adapun 
pembangunan gedung 
tersebut sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-

video

https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

7. CHINA Baru Saja Bangun Rumah Sakit 57 Lantai

Jumat, 31  Januari 2020

Disinformasi

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3426749/cek-fakta-berhijab-bikin-rambut-rontok

https://www.netralnews.com/news/cantik_gaya/read/74497/benarkah-berjilbab-bikin-rambut-m

udah-rontok 

11.  Berjilbab Bikin Rambut Mudah Rontok

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa memakai jilbab 
membuat rambut rontok.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, menurut dr. Dewi Inong Irana, SpKK, dokter 
spesialis kulit dan kelamin dari RSIA Restu Kramat Jati mengatakan bahwa 
berjilbab justru membuat rambut lebih baik. Jilbab bisa melindungi rambut dari 
paparan sinar UV yang dapat merusak rambut. Hanya saja, sebaiknya tidak 
mengenakan jilbab ketika rambut masih setengah kering karena hal itu dapat 
mempengaruhi pertumbuhan rambut. Sedangkan menurut Gloria Novelita yang 
merupakan hair expert Indonesia mengatakan bahwa hijab sendiri memberikan 
pengaruh secara tidak langsung pada rambut rontok. Sehingga bukan hijabnya 
yang membuat rambut rontok, melainkan styling atau pemilihan tatanan rambut.

https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapse-video
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3426749/cek-fakta-berhijab-bikin-rambut-rontok
https://www.netralnews.com/news/cantik_gaya/read/74497/benarkah-berjilbab-bikin-rambut-mudah-rontok
https://www.netralnews.com/news/cantik_gaya/read/74497/benarkah-berjilbab-bikin-rambut-mudah-rontok

