
Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan status di grup Facebook 

berupa layar tangkap thumbnail video 

Youtube yang menyebut Megawati sebagai 

anak pungut Presiden Soekarno. Dalam 

unggahan tersebut terdapat narasi 

“RACHMAWATI BUNGKAM MULUT MAK 

BANTENG SOAL RUU BPIP. BILANG SAMA 

MEGAWATI JANGAN BICARA PANCASILA DIA 

HANYA ANAK PUNGUT SUKARNO”. 

Faktanya dari informasi yang didapat melalui 

situs kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id, 

dalam biografinya disebutkan bahwa 

Megawati adalah anak kandung kedua dari 

pasangan Presiden Soekarno dan Ibu 

Fatmawati. Beliau memiliki nama lahir Dyah 

Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri 

yang lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di 

Yogyakarta.

Hoaks

Link Counter:
https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=5&presiden=megawati

https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/family/?box=detail&id=17&from_box=list&hlm=1&search_ruas

&search_keyword&activation_status&presiden_id=5&presiden=megawati

https://www.viva.co.id/siapa/read/98-megawati-soekarnoputri

 

1. Megawati Anak Pungut Soekarno

https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=5&presiden=megawati
https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/family/?box=detail&id=17&from_box=list&hlm=1&search_ruas&search_keyword&activation_status&presiden_id=5&presiden=megawati
https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/family/?box=detail&id=17&from_box=list&hlm=1&search_ruas&search_keyword&activation_status&presiden_id=5&presiden=megawati
https://www.viva.co.id/siapa/read/98-megawati-soekarnoputri


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Walikota Gorontalo, Marten A. Taha. 
Dalam sebuah tangkapan layar yang beredar tersebut terlihat Marten A. Taha meminta 
kepada salah satu anggota Partai Golkar untuk mengirimkan kode verifikasi nomor kontak. 

Kejadian tersebut membuat Yudin Laliyo, Juru Bicara Wali Kota Gorontalo angkat bicara, agar 
masyarakat dan pejabat daerah untuk tidak merespon akun palsu yang mengatasnamakan 
Walikota Gorontalo. “Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dan 
pejabat daerah, untuk tidak menanggapi akun palsu tersebut,” tegas Yudin. Akun palsu 
tersebut kata Yudin juga meretas salah satu nomor kontak anggota politisi Gorontalo dari 
Golkar. “Akun palsu ini sempat meretas nomor kontak milik seorang kader Partai Golkar Kota 
Gorontalo, dengan menggunakan nomor kontak tersebut, akun palsu ini mulai menghubungi 
seluruh rekan pejabat Wali Kota Gorontalo dan meminta sejumlah uang …”

Hoaks

Link Counter:

https://habari.id/setelah-gubernur-giliran-akun-palsu-wali-kota-beredar/ 
https://kronologi.id/2020/07/24/awas-ada-akun-fb-catut-nama-wali-kota-gorontalo/ 

 

2. Akun Facebook Mengatasnamakan Wali Kota 
Gorontalo, Marten A. Taha

https://habari.id/setelah-gubernur-giliran-akun-palsu-wali-kota-beredar/
https://kronologi.id/2020/07/24/awas-ada-akun-fb-catut-nama-wali-kota-gorontalo/


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media sosial yang 

memuat foto dengan klaim bahwa Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) akan menonjok Wahyu 

Setiawan dengan klepon.

Dilansir dari laman situs Liputan6.com, klaim 

foto Presiden Jokowi akan menonjok Wahyu 

Setiawan dengan klepon adalah tidak benar. 

Foto tersebut merupakan hasil editan yang 

diambil dari tangkapan layar video Presiden 

Jokowi saat  berlatih tinju. Video itu diunggah 

pada Maret 2018 sebelum KPK menangkap 

Wahyu Setiawan dan ditetapkan sebagai 

terdakwa kasus dugaan suap terkait 

pergantian antarwaktu anggota DPR RI 

periode 2019-2024.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313557/cek-fakta-hoaks-foto-presiden-jokowi-akan-m

enonjok-wahyu-setiawan-dengan-klepon

https://www.youtube.com/watch?v=xIa6r2PVWN4

 

3. Foto Presiden Jokowi akan Menonjok Wahyu 
Setiawan dengan Klepon

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313557/cek-fakta-hoaks-foto-presiden-jokowi-akan-menonjok-wahyu-setiawan-dengan-klepon
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313557/cek-fakta-hoaks-foto-presiden-jokowi-akan-menonjok-wahyu-setiawan-dengan-klepon
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313557/cek-fakta-hoaks-foto-presiden-jokowi-akan-menonjok-wahyu-setiawan-dengan-klepon
https://www.youtube.com/watch?v=xIa6r2PVWN4


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah selebaran di media sosial berisi informasi bahwa mulai tanggal 1 Agustus 
2020 akan diadakan pemeriksaan surat keterangan kesehatan bagi para pendatang atau 
pelintas di kabupaten Kotawaringin Barat. Kabar tersebut turut mencatut nama Bupati Kobar 
Nurhidayah dan Wakil Bupati Ahmadi Riansyah beserta logo instansi pemerintah Kobar.

Faktanya Pemkab Kotawaringin Barat tidak pernah mengeluarkan imbauan atau kebijakan 
terkait pemeriksaan surat keterangan kesehatan seperti klaim yang beredar. Kepala Dinas 
Perhubungan Kobar, Fitriana menegaskan bahwa informasi tersebut adalah palsu alias hoaks. 
Senada dengan Fitriana, klarifikasi juga dituturkan oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 Kobar, Achmad Rois yang menyatakan informasi tersebut 
adalah hoaks. Pemkab Kobar hanya mengeluarkan surat edaran untuk berhati-hati melintas 
lantaran adanya banjir.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/07/24/salah-flyer-perjalanan-anda-terganggu-agar-menyiapkan-sur

at-keterangan-hasil-rapid-tes/

https://www.borneonews.co.id/berita/178425-hoaks-mengatasnamakan-pemkab-kobar-ini-jawab

an-kadishub-dan-jubir-gugus-tugas-covid-19

 

4. Flayer "Sejak Tanggal 1 Agustus 2020 Mohon Maaf 
Perjalanan Anda Terganggu Kurang Lebih 1 KM 
Kedepan"

https://turnbackhoax.id/2020/07/24/salah-flyer-perjalanan-anda-terganggu-agar-menyiapkan-surat-keterangan-hasil-rapid-tes/
https://turnbackhoax.id/2020/07/24/salah-flyer-perjalanan-anda-terganggu-agar-menyiapkan-surat-keterangan-hasil-rapid-tes/
https://www.borneonews.co.id/berita/178425-hoaks-mengatasnamakan-pemkab-kobar-ini-jawaban-kadishub-dan-jubir-gugus-tugas-covid-19
https://www.borneonews.co.id/berita/178425-hoaks-mengatasnamakan-pemkab-kobar-ini-jawaban-kadishub-dan-jubir-gugus-tugas-covid-19


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video yang menyebutkan bahwa seragam tentara 
Tiongkok sedang dicuci di laundry di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 
Unggahan video tersebut ramai beredar di laman media sosial Facebook.

Berdasarkan penelusuran Medcom.id, klaim bahwa seragam Tentara Tiongkok 
dicuci ke laundry di Kelapa Gading adalah salah. Baju tersebut adalah seragam 
bekas Tentara Korea Selatan terlihat dari aksara Hangeul dari nama Kim yang tertera 
di seragam tersebut yang diduga milik kolektor barang-barang atribut seragam 
militer asing. Seragam Tentara asing bekas memang cukup banyak peminatnya di 
Indonesia. Peminatnya rata-rata kolektor barang-barang antik, komunitas costplay 
dan komunitas pecinta olahraga air soft gun. Ditemukan juga seragam identik 
dalam video tersebut di salah satu situs jual beli online. Dalam situs tersebut dijual 
seragam jaket loreng original militer Korea Selatan.

Disinformasi

Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN40233N-cek-fakta-video-seragam-tentara-tiongkok-dicuci-di-

laundry-kelapa-gading

 

5. Video Seragam Tentara Tiongkok Dicuci di 
Laundry Kelapa Gading

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN40233N-cek-fakta-video-seragam-tentara-tiongkok-dicuci-di-laundry-kelapa-gading
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN40233N-cek-fakta-video-seragam-tentara-tiongkok-dicuci-di-laundry-kelapa-gading


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar gambar Presiden Jokowi di 
media sosial platform Instagram, dalam 
foto tersebut narasinya menyatakan 
bahwa "Rabu ini, Presiden Jokowi 
kunjungi, Korban banjir Bandang 
Masamba".

Faktanya, foto Presiden Jokowi tersebut 
bukanlah saat kunjungi banjir bandang 
Masamba, melainkan saat Presiden 
Jokowi tinjau banjir di Lebak dan Bogor. 
Adapun foto tersebut diambil dari situs 
kabar24.bisnis.com dengan judul "Tinjau 
Banjir di Lebak & Bogor, Jokowi Siapkan 
Relokasi".

Disinformasi

Link Counter:

https://kabar24.bisnis.com/read/20200107/15/1187702/tinjau-banjir-di-lebak-bogor-jokowi-siapkan

-relokasi

 

6. Presiden Jokowi Kunjungi Korban Banjir 
Bandang Masamba

https://kabar24.bisnis.com/read/20200107/15/1187702/tinjau-banjir-di-lebak-bogor-jokowi-siapkan-relokasi
https://kabar24.bisnis.com/read/20200107/15/1187702/tinjau-banjir-di-lebak-bogor-jokowi-siapkan-relokasi
https://kabar24.bisnis.com/read/20200107/15/1187702/tinjau-banjir-di-lebak-bogor-jokowi-siapkan-relokasi


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan ratusan 
orang Nigeria berdesakan berebut makanan di tengah pandemi Covid-19.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Dikutip dari 
factcheck.afp.com, video itu merupakan pembagian beras kepada 
orang-orang saat masa kampanye pemilihan Gubernur di Nigeria. Rekaman 
tersebut telah beredar di media sosial setidaknya sejak Maret 2019, beberapa 
bulan sebelum dimulainya pandemi.

Disinformasi

Link Counter:

https://factcheck.afp.com/footage-was-taken-during-electoral-campaign-months-pandemic 

 

7. Ratusan Orang Nigeria Berebut Makanan di 
Tengah Pandemi Covid-19

https://factcheck.afp.com/footage-was-taken-during-electoral-campaign-months-pandemic
https://factcheck.afp.com/footage-was-taken-during-electoral-campaign-months-pandemic


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan video di media 

sosial yang diklaim sebagai penampakan 

UFO di langit. Dalam video tersebut 

tampak sebuah benda bulat bercahaya 

muncul dari balik awan.

Faktanya dilansir dari liputan6.com, Humas 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN), Jasyanto mengatakan 

bahwa video yang beredar tersebut bukan 

penampakan UFO tetapi kemungkinan 

adalah Irridescene Cloud atau dikenal juga 

sebagai Rainbow Cloud. Menurut Jasyanto, 

Irridescene Cloud atau Rainbow Cloud 

biasanya terjadi di atas awan Cumulus 

karena aliran udara ke atas membawa uap 

air dingin. Sehingga menghasilkan 

butir-butir air. Sinar matahari kemudian 

mengalami difraksi oleh butir-butir air 

tersebut sehingga menghasilkan 

penampakan itu yang berwarna warni.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313342/cek-fakta-tidak-benar-video-yang-viral-diklai
m-sebagai-penampakan-ufo-dari-balik-awan 

 

8. Penampakan UFO dari Balik Awan

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313342/cek-fakta-tidak-benar-video-yang-viral-diklaim-sebagai-penampakan-ufo-dari-balik-awan
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313342/cek-fakta-tidak-benar-video-yang-viral-diklaim-sebagai-penampakan-ufo-dari-balik-awan


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook sebuah 
unggahan foto yang menampilkan 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 
dengan beberapa pria asing dan 
beberapa pria mengenakan baju 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada foto 
tersebut terdapat narasi "BIARKAN 
PRIBUMI YANG BEKERJA” dan 
keterangan “Ingat ya “PRIBUMI” yang 
dimaksud kadrun ini…”.

Setelah ditelusuri, unggahan foto dengan 
narasi serta keterangan yang dibuat akun 
Facebook tersebut adalah keliru. 
Faktanya, foto tersebut adalah foto saat 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 
bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta, 
Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman, Duta Besar Norwegia, Duta 
Besar Denmark dan Country Director 
World Bank yang mengunjungi Pintu Air 
Manggarai pada Selasa, 30 Januari 2018 
lalu.

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/07/23/salah-biarkan-pribumi-yang-bekerja/ 
https://www.facebook.com/aniesbaswedan/posts/1545448515492129?_rdc=1&_rdr 
https://www.liputan6.com/news/read/3243453/foto-anies-ajak-dubes-denmark-dan-norwegia-pa
ntau-pintu-air-manggarai?page=7 

 

9. “BIARKAN PRIBUMI YANG BEKERJA”

https://turnbackhoax.id/2020/07/23/salah-biarkan-pribumi-yang-bekerja/
https://www.facebook.com/aniesbaswedan/posts/1545448515492129?_rdc=1&_rdr
https://www.liputan6.com/news/read/3243453/foto-anies-ajak-dubes-denmark-dan-norwegia-pantau-pintu-air-manggarai?page=7
https://www.liputan6.com/news/read/3243453/foto-anies-ajak-dubes-denmark-dan-norwegia-pantau-pintu-air-manggarai?page=7


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook berita berjudul "Tak Punya Solusi Soal Honorer 
Ma'ruf Amin Guru Maklumi Gaji Kecil Dengan Imbalan Surga". 

Faktanya setelah ditelusuri, klaim bahwa Ma'ruf Amin meminta guru honorer 
memaklumi gaji kecil karena imbalannya surga adalah salah. Faktanya, judul 
artikel tersebut hasil suntingan dari judul sebenarnya. Dari penelusuran 
ditemukan judul asli dari berita tersebut di situs pikiran-rakyat.com. Artikel yang 
asli berjudul "Ma'ruf Amin Syukuri Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Minta Ulama 
Jaga NKRI" yang diunggah pada 20 Januari 2019.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNrayvEK-cek-fakta-ma-ruf-amin-minta-guru-honorer
-maklumi-gaji-kecil-karena-imbal 
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01305589/maruf-amin-syukuri-pembebasan-abub
akar-baasyir-minta-ulama-jaga-nkri 

 

10. Maruf amin Minta Guru Honorer Maklumi Gaji 
Kecil Karena Imbalannya Surga

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNrayvEK-cek-fakta-ma-ruf-amin-minta-guru-honorer-maklumi-gaji-kecil-karena-imbal
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNrayvEK-cek-fakta-ma-ruf-amin-minta-guru-honorer-maklumi-gaji-kecil-karena-imbal
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01305589/maruf-amin-syukuri-pembebasan-abubakar-baasyir-minta-ulama-jaga-nkri
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01305589/maruf-amin-syukuri-pembebasan-abubakar-baasyir-minta-ulama-jaga-nkri


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah postingan di media sosial Twitter mengenai varian baru 
indomie dengan Rasa Klepon. Dalam narasinya mengatakan : "Indomie seleraku 
rasa klepon."

Berdasarkan penelusuran, postingan mengenai varian rasa baru dari Indomie 
yaitu Indomie rasa klepon adalah tidak benar. Faktanya, setelah ditelusuri pada 
situs indomie.com, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak terdapat Indomie 
varian baru dengan rasa Klepon. Foto tersebut merupakan hasil dari 
suntingan/editan. Pada foto asli, varian rasa Indomie itu adalah varian Rasa Cabe 
Ijo. 

Disinformasi

Link Counter:

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/616351162632807 
http://www.indomie.com/products?fbclid=IwAR0_6_PfPMRNbCQreIuu1_35Ew9Y-vlZNb9rYgz9ltKif
M6HBrDhyGh2Tb8 

 

11. Produk Baru Indomie Rasa Klepon

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/616351162632807
http://www.indomie.com/products?fbclid=IwAR0_6_PfPMRNbCQreIuu1_35Ew9Y-vlZNb9rYgz9ltKifM6HBrDhyGh2Tb8
http://www.indomie.com/products?fbclid=IwAR0_6_PfPMRNbCQreIuu1_35Ew9Y-vlZNb9rYgz9ltKifM6HBrDhyGh2Tb8


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp 
dan Facebook berisi informasi terkait 
perlengkapan yang harus disiapkan di 
rumah untuk menghadapi Virus Corona 
(Covid-19). Perlengkapan tersebut antara lain  
tabung oksigen, oksimeter, makanan 
dikonsumsi dalam keadaan hangat dan 
buah seperti lemon serta pisang.

Faktanya, dilansir dari factcheck.afp.com 
yang mengutip pernyataan Wakil Menteri 
Kesehatan Filipina, dr. Maria Rosaria 
Vergeire menegaskan bahwa seluruh klaim 
tersebut tidak didukung dengan adanya 
bukti. Maria juga menuturkan bahwa 
penggunaan oksigen pada pasien Covid-19 
harus berdasar pada saran dokter dan 
dilakukan pengawasan secara rutin. 
Pernyataan serupa juga sempat 
diungkapkan oleh Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat 
terkait dengan perawatan medis untuk 
mereka yang mengalami gejala dengan 
indikasi Covid-19.

Disinformasi

Link Counter:

https://factcheck.afp.com/false-list-home-treatments-covid-19-circulates-online

https://turnbackhoax.id/2020/07/24/salah-daftar-perlengkapan-medis-di-rumah-untuk-hadapi-co

vid-19/

 

12. Daftar Perlengkapan Medis di Rumah untuk 
Hadapi Covid-19

https://factcheck.afp.com/
https://factcheck.afp.com/false-list-home-treatments-covid-19-circulates-online
https://turnbackhoax.id/2020/07/24/salah-daftar-perlengkapan-medis-di-rumah-untuk-hadapi-covid-19/
https://turnbackhoax.id/2020/07/24/salah-daftar-perlengkapan-medis-di-rumah-untuk-hadapi-covid-19/


Jumat, 24 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah foto di media sosial Facebook disertai narasi yang mengklaim  Israel 

mengubah bangunan bersejarah Masjid Al Amar menjadi sebuah bar atau aula 

pesta pernikahan sejak 2019 lalu.

Faktanya klaim tersebut tidak benar. Sebenarnya foto tersebut memperlihatkan pria 

muslim melaksanakan salat di tempat parkir di kota Jaffa, Israel, pada tanggal 20 

Mei 2020, saat masjid ditutup karena pandemi Covid-19. 

Disinformasi

Link Counter:

https://periksafakta.afp.com/foto-ini-memperlihatkan-orang-muslim-salat-di-tempat-parkir-di-isr

ael-saat-pandemi-covid-19

 

13. Foto Masjid Bersejarah Di Israel yang Diubah 
Menjadi Bar

https://periksafakta.afp.com/foto-ini-memperlihatkan-orang-muslim-salat-di-tempat-parkir-di-israel-saat-pandemi-covid-19
https://periksafakta.afp.com/foto-ini-memperlihatkan-orang-muslim-salat-di-tempat-parkir-di-israel-saat-pandemi-covid-19

