
Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah 

foto berupa materi grafis yang 

terlihat seolah-olah disiarkan oleh 

Tv One. Materi grafis tersebut 

terkait sikap Partai-Partai Politik di 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi 

Pancasila).

Faktanya tidak benar materi grafis 

terkait sikap Partai Politik di DPR  

terhadap RUU HIP disiarkan oleh Tv 

One. Pihak TV One melalui akun 

resmi Instagramnya @tvonenews 

menyebut materi grafis itu tidak 

pernah ditayangkan pada 

program-program Tv One.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CCD_WS_luDT/?igshid=13l8nh3s3udwe 

https://www.instagram.com/tvonenews/ 

1. Materi Grafis Terkait Sikap Partai di DPR oleh 
Tv One

https://www.instagram.com/p/CCD_WS_luDT/?igshid=13l8nh3s3udwe
https://www.instagram.com/p/CCD_WS_luDT/?igshid=13l8nh3s3udwe
https://www.instagram.com/tvonenews/


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Beredar informasi melalui pesan berantai Whatsapp yang menyatakan bahwa pada tanggal 
2-24 Juli 2020 akan diadakan pelayanan Akta Kelahiran keliling. Dalam pesan itu disebut jam 
pelayanannya dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 13.00 Wib dengan disertakan syarat-syarat 
untuk mengurusnya. 

Faktanya, pesan berantai yang menyebutkan tentang pelayanan Akta Kelahiran keliling di 
Surabaya itu adalah tidak benar. Melalui laman Facebook resmi Pemerintah Kota Surabaya, 
Sapawarga Kota Surabaya menyatakan bahwa pesan berantai Whatsapp tersebut adalah 
hoaks.  “Selama masa New Normal Pandemi Covid-19, seluruh pelayanan Dispendukcapil hanya 
melalui klampid.disdukcapilsurabaya.id,” tulis akun Sapawarga Kota Surabaya. Kepala 
Dispendukcapil Surabaya, Agus Imam Sonhaji pernah menyatakan bahwa masyarakat tidak 
perlu datang ke Kantor Dispendukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, 
Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain-lain. Cukup mengakses klampid.disdukcapilsurabaya.id, 
masyarakat bisa mengurusnya dari rumah.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/07/01/salah-tanggal-2-24-juli-ada-pelayanan-akta-kelahiran-keliling
-di-taman-bungkul-royal/
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-tanggal-2-24-juli-ada-pelayanan-akta-kelahiran-kel
iling-di-taman-bungkul-royal/
https://web.facebook.com/sapawargakotasurabaya/posts/3048244078593842 

2. Tanggal 2-24 Juli Ada Pelayanan Akta 
Kelahiran Keliling di Taman Bungkul & Royal

https://turnbackhoax.id/2020/07/01/salah-tanggal-2-24-juli-ada-pelayanan-akta-kelahiran-keliling-di-taman-bungkul-royal/
https://turnbackhoax.id/2020/07/01/salah-tanggal-2-24-juli-ada-pelayanan-akta-kelahiran-keliling-di-taman-bungkul-royal/
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-tanggal-2-24-juli-ada-pelayanan-akta-kelahiran-keliling-di-taman-bungkul-royal/
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-tanggal-2-24-juli-ada-pelayanan-akta-kelahiran-keliling-di-taman-bungkul-royal/
https://web.facebook.com/sapawargakotasurabaya/posts/3048244078593842


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media sosial yang berisi klaim tentang menanak nasi 
dicampur bawang putih bermanfaat buat kesehatan. Dalam postingan tersebut 
disebutkan bahwa hal tersebut mempunyai manfaat, diantaranya mampu menurunkan 
resiko kanker hingga menurunkan kadar kolesterol.

Faktanya, informasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman 
situs liputan6.com, klaim tentang menanak nasi dengan bawang putih bermanfaat buat 
kesehatan ternyata tidak terbukti. Dokter Inge Permadhi SpGK menyebut bahwa tidak 
ada argumentasi ilmiah yang mendukung klaim khasiat menggunakan bawang putih 
utuh sebagai campuran untuk menanak nasi.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4292902/cek-fakta-hoaks-menanak-nasi-dicampur-ba
wang-putih-bermanfaat-buat-kesehatan 
https://republika.co.id/berita/q56omb414/menanak-nasi-bersama-bawang-putih-adakah-gunanya 

3. Menanak Nasi Dicampur Bawang Putih 
Bermanfaat Buat Kesehatan

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4292902/cek-fakta-hoaks-menanak-nasi-dicampur-bawang-putih-bermanfaat-buat-kesehatan
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4292902/cek-fakta-hoaks-menanak-nasi-dicampur-bawang-putih-bermanfaat-buat-kesehatan
https://republika.co.id/berita/q56omb414/menanak-nasi-bersama-bawang-putih-adakah-gunanya


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Sebuah postingan di media sosial mengklaim 
bahwa akronim Covid-19 terdiri dari serangkaian 
simbol kuno yang ketika dikompilasi memiliki arti 
“see a sheep surrender” atau "melihat domba 
menyerah" dimana "Ovid" berarti domba, "C" berarti 
“see" dan 19 adalah "number of surrender". Sehingga 
menyiratkan anggapan pandemi ini adalah 
konspirasi. 

Dilansir dari reuters.com, klaim bahwa Covid-19 
memiliki arti ““see a sheep surrender” adalah salah. 
Setelah ditelusuri kata "domba" dalam bahasa Latin 
adalah "ovis", bukan "ovid". Huruf "C" sendiri tidak 
merujuk ke kata kerja atau “see". Sementara tidak 
ada bukti historis yang menunjukkan signifikansi 
angka 19 adalah "number of surrender". The 
International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV) memberikan nama virus sesuai dengan 
struktur genetik mereka dan untuk kepentingan 
penelitian ilmiah. Istilah Covid-19 sendiri mengacu 
pada “coronavirus disease 2019”. The U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) menjelaskan 
nama baru penyakit ini adalah Coronavirus disease 
2019 , disingkat Covid-19. Dalam Covid-19, 'CO' adalah 
singkatan dari 'corona,' 'VI' untuk 'virus,' dan 'D' 
untuk penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut 
sebagai "2019 novel coronavirus" atau "2019-nCoV". 

Hoaks

Link Counter:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-covid-see-sheep-surrender/fact-check-covid-19-do
es-not-mean-see-a-sheep-surrender-idUSKBN2413CF 

4. Covid-19 Memiliki Arti “see a sheep surrender”

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-covid-see-sheep-surrender/fact-check-covid-19-does-not-mean-see-a-sheep-surrender-idUSKBN2413CF
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-covid-see-sheep-surrender/fact-check-covid-19-does-not-mean-see-a-sheep-surrender-idUSKBN2413CF


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan pertama kali Warga 

Negara Asing (WNA) diangkat menjadi direksi di perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN).

Dilansir dari Liputan6.com, klaim pertama kali WNA diangkat menjadi direksi BUMN 

tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya 

Sinulingga, ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut bukan BUMN, melainkan 

anak usaha BUMN. Selain itu, Antonius adalah seorang diaspora yang ditarik kembali 

untuk membantu membangun Indonesia. Lebih lanjut,  Arya menjelaskan bahwa ini 

bukan pertama kalinya BUMN memiliki direksi WNA. Perusahaan seperti Garuda, 

Telkomsel, Mandiri Sekuritas dan lainnya juga pernah memiliki direksi WNA.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4292839/cek-fakta-tidak-benar-pertama-kali-wna-dian

gkat-jadi-direksi-bumn

5. Pertama Kali WNA Diangkat Jadi Direksi 
BUMN

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4292839/cek-fakta-tidak-benar-pertama-kali-wna-diangkat-jadi-direksi-bumn
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4292839/cek-fakta-tidak-benar-pertama-kali-wna-diangkat-jadi-direksi-bumn
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4292839/cek-fakta-tidak-benar-pertama-kali-wna-diangkat-jadi-direksi-bumn


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video berisi sejumlah klaim terkait Covid-19. Klaim-klaim tersebut 
antara lain menyebut istilah Covid-19 merupakan singkatan dari Certificate of 
Vaccination ID. Dijelaskan pula bahwa konsep New Normal bermuatan LGBT 
(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co  klaim bahwa Covid-19 adalah singkatan 
dari Certificate of Vaccination ID dan konsep New Normal bermuatan LGBT adalah 
keliru. Nama Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019" atau 
penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona pada 2019.  Selanjutnya tidak ada 
kaitan antara New Normal sebagai konsep kenormalan baru untuk beradaptasi 
dengan Covid-19 dan serial televisi berjudul "The New Normal" yang pernah 
ditayangkan oleh CNBC. Serial televisi tersebut dirilis pada 2012 dan berakhir pada 
2013, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Cerita dalam serial televisi itu pun 
adalah cerita fiksi. 

Disinformasi

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/857/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-singkatan-dari-certifica

te-of-vaccination-id-dan-konsep-new-normal-bermuatan-lgbt 

6. Covid-19 Singkatan dari Certificate of 
Vaccination ID dan Konsep New Normal 
Bermuatan LGBT

https://cekfakta.tempo.co/fakta/857/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-singkatan-dari-certificate-of-vaccination-id-dan-konsep-new-normal-bermuatan-lgbt
https://cekfakta.tempo.co/fakta/857/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-singkatan-dari-certificate-of-vaccination-id-dan-konsep-new-normal-bermuatan-lgbt
https://cekfakta.tempo.co/fakta/857/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-singkatan-dari-certificate-of-vaccination-id-dan-konsep-new-normal-bermuatan-lgbt


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Beredar foto di media sosial Facebook yang mengklaim Korps Brimob Polri telah 

disusupi antek komunis China. Foto tersebut dilengkapi narasi sebagai berikut;  

"MEREKA TERNYATA SUDAH JADI ???????? SETIA PIARA'AN REZIM ANTEK CHINA 

KOMUNIS TIONGKOK?? MEREKA JADI ???????? SETIA PIARA'AN REZIM BERBASIS 

PKI ITU SEJAK JOKODOG JADI GUBERNUR DKI JAKARTA.”

Setelah ditelusuri, klaim bahwa Brimob Polri disusupi antek komunis China tidak 

benar. Faktanya, foto tersebut adalah penganugerahan gelar warga kehormatan 

Brimob kepada pemilik Mayapada Group Dato Sri Tahir. Pemberian anugerah ini 

berdasarkan keputusan Komandan Korps Brimob nomor Kep 147 XI 2018 tanggal 5 

November 2018 tentang pemberian penganugerahan warga kehormatan korps 

Brimob Polri. Penganugerahan gelar kepada Dato Sri Tahir ini sebagai apresiasi 

korps Brimob Polri karena pengusaha asal Surabaya itu banyak membantu 

pengembangan korps brigade tersebut.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOGLVmN-cek-fakta-brimob-polri-disusupi-antek-ko

munis-tiongkok-hoaks-ini-faktany 

https://nasional.kompas.com/berita/16074821-alasan-brimob-anugerahi-warga-kehormatan-untu

k-dato-sri-tahir-dan-9-pati?page=all 

7. Brimob Polri Disusupi Antek Komunis China

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOGLVmN-cek-fakta-brimob-polri-disusupi-antek-komunis-tiongkok-hoaks-ini-faktany
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOGLVmN-cek-fakta-brimob-polri-disusupi-antek-komunis-tiongkok-hoaks-ini-faktany
https://nasional.kompas.com/berita/16074821-alasan-brimob-anugerahi-warga-kehormatan-untuk-dato-sri-tahir-dan-9-pati?page=all
https://nasional.kompas.com/berita/16074821-alasan-brimob-anugerahi-warga-kehormatan-untuk-dato-sri-tahir-dan-9-pati?page=all


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Beredar di sosial media hasil tangkapan layar sebuah artikel dengan judul "Prabowo 

Bakal Kena Reshuffle?". Hasil tangkapan layar tersebut disertai dengan narasi "Saya 

hanya bisa share doang Dan tak mampu membayangkan betapa Kejamnya mereka,, 

Sabar ya...🤭"

Setelah ditelusuri, klaim bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal kena 

reshuffle (perombakan) kabinet adalah salah. Dikutip dari medcom.id reshuffle 

kabinet sebatas ancaman dari Presiden Joko Widodo, belum ada informasi resmi 

nama-nama Menteri yang bakal dirombak posisinya.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwjnaxN-cek-fakta-prabowo-bakal-kena-reshuffle-k

abinet-ini-faktanya

8. Prabowo Bakal Kena Reshuffle Kabinet

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwjnaxN-cek-fakta-prabowo-bakal-kena-reshuffle-kabinet-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwjnaxN-cek-fakta-prabowo-bakal-kena-reshuffle-kabinet-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwjnaxN-cek-fakta-prabowo-bakal-kena-reshuffle-kabinet-ini-faktanya


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial 

tentang foto-foto Seorang wanita 

berusia 68 tahun, atau manusia 

"Barbie Doll," setelah banyak 

melakukan operasi plastik yang 

gagal.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, 

faktanya foto-foto itu sebenarnya 

menunjukkan karya seni dari Luis 

Baptista yang membuat karakter 

"Weirdo Helena" dengan Cassie 

Lloyd seorang model dari London 

sebagai pemerannya.  Karya seni 

itu dibuat sebagai ilustrasi untuk 

memberi tahu orang-orang 

tentang bahaya operasi plastik 

dan masalah industri kecantikan.

Disinformasi

Link Counter:

http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/old-woman-plastic-surgeries-photographs.html

9. Foto Wanita Tua setelah Banyak Operasi 
Plastik

http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/old-woman-plastic-surgeries-photographs.html


Rabu, 1 Juli  2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook unggahan yang mengklaim bahwa Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini atau Risma sujud di hadapan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan IDI 
Jawa Timur karena warganya yang terinfeksi Covid-19 tidak diterima di RSUD dr. Soetomo.

Dilansir dari laman situs cekfakta.tempo.co, Risma sujud dan menangis setelah mendengar penjelasan 
dari salah satu pengurus IDI Surabaya, Sudarsono tentang penanganan pasien Covid-19 di Surabaya. 
Sudarsono menyampaikan bahwa RSUD dr. Soetomo telah melebihi kapasitas. Selain itu, Sudarsono 
juga menuturkan banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Terkait jumlah pasien  
Covid-19, 79 persen dari total pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo merupakan pasien 
yang berdomisili Surabaya. Berdasarkan fakta tersebut, klaim yang menyebutkan Risma sujud di 
hadapan IDI karena warganya yang terinfeksi Covid-19 tidak diterima di RSUD dr. Soetomo adalah 
keliru. 

Disinformasi

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/859/fakta-atau-hoaks-benarkah-risma-sujud-ke-idi-karena-warg
a-surabaya-tak-diterima-di-rsud-dr-soetomo 

10. Risma Sujud ke IDI Karena Warga Surabaya 
Tak Diterima di RSUD Dr Soetomo

https://cekfakta.tempo.co/fakta/859/fakta-atau-hoaks-benarkah-risma-sujud-ke-idi-karena-warga-surabaya-tak-diterima-di-rsud-dr-soetomo
https://cekfakta.tempo.co/fakta/859/fakta-atau-hoaks-benarkah-risma-sujud-ke-idi-karena-warga-surabaya-tak-diterima-di-rsud-dr-soetomo
https://cekfakta.tempo.co/fakta/859/fakta-atau-hoaks-benarkah-risma-sujud-ke-idi-karena-warga-surabaya-tak-diterima-di-rsud-dr-soetomo

