
Minggu, 2 Agustus  2020

Penjelasan :

Beredar pesan berantai yang menyebutkan WhatsApp bagi-bagi kuota 35 GB dalam rangka 

ulang tahun yang ke-11. Dalam narasinya, pesan tersebut menyertakan tautan untuk 

mengaktifkan layanan.

Faktanya, setelah ditelusuri melalui laman Turnbackhoax.id, pesan tersebut adalah tidak 

benar atau hoaks. Pesan tersebut pernah muncul pada 2018 lalu dengan narasi yang 

berubah yakni ulang tahun WhatsApp ke-9 dengan kuota sebesar 20 GB. Pada tahun 2019 

kembali beredar narasi yang berubah yakni ulang tahun WhatsApp ke 10 dan kuota sebesar 

35 GB. Tautan yang dicantumkan juga berbeda dari tahun sebelumnya. Kini pesan tersebut 

mengalami sedikit perubahan lagi yakni ulang tahun ke 11 dan mencantumkan tautan baru. 

Perlu diketahui bahwa tautan resmi dari Whatsapp hanya www.whatsapp.com. Perusahaan 

WhatsApp tidak memiliki tautan resmi lainnya. Dari penelusuran di atas, pesan berantai 

ulang tahun Whatsapp ke 11 memberi kuota 35 GB adalah Konten Palsu.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/08/01/salah-pesan-berantai-ulang-tahun-whatsapp-ke-11-gratis-kuota-35-gb/

?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-pesan-berantai-ulang-tahun-whatsapp-ke-11-gr

atis-kuota-35-gb

https://cekfakta.com/focus/4514

1. WhatsApp Bagikan Kuota Gratis 35 GB di Ulang 
Tahun yang Ke-11

http://turnbackhoax.id/
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Minggu, 2 Agustus  2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah video pada platform YouTube, dimana energi listrik bisa 

didapatkan dari bawang merah dan koin. Dalam video berdurasi 12 detik tersebut 

terlihat 2 bawang merah yang disatukan oleh sebuah uang logam. Lalu pada salah 

satu bawang merah tersebut dicolokkan charger HP, dan baterai HP langsung terlihat 

terisi.

Berdasarkan penelusuran, video pada platform Youtube yang menjelaskan dimana 

energi listrik bisa didapatkan dari bawang merah dan koin adalah tidak benar. Jika 

diperhatikan dalam video tersebut, tidak terlihat jika itu adalah kabel yang sama, 

karena gambarnya memang sengaja tidak terlihat penuh. Bisa dikatakan bahwa 2 

kabel charger tersebut merupakan kabel yang berbeda dan hingga saat ini belum 

ditemukan pembuktiannya secara ilmiah bahwa energi listrik bisa didapatkan dari 

bawang merah dan koin.

Hoaks

Link Counter:

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/516631582604766 

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-12348640/beredar-kabar-bawang-dengan-koin-bis

a-menghasilkan-energi-listrik-cek-faktanya?page=3 

2. Energi Listrik Bisa Didapatkan dari Bawang 
Merah dan Koin

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/516631582604766
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-12348640/beredar-kabar-bawang-dengan-koin-bisa-menghasilkan-energi-listrik-cek-faktanya?page=3
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-12348640/beredar-kabar-bawang-dengan-koin-bisa-menghasilkan-energi-listrik-cek-faktanya?page=3


Minggu, 2 Agustus  2020

Penjelasan :
Beredar unggahan foto pada laman Fanpage Facebook 

yang mengatasnamakan Samsung Indonesia. Unggahan 

foto itu disertai narasi yang menyebutkan bahwa 

Samsung Indonesia mengadakan bantuan pendidikan 

yang ditujukan kepada siswa/siswi yang kurang mampu 

untuk pembelajaran secara online akibat pandemi 

Covid-19. Bantuan tersebut berupa 2.700 unit Samsung 

Galaxy A10 dan untuk mendapatkannya, ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi seperti yang tertera pada 

unggahan.

Faktanya, Samsung Indonesia melalui akun Twitter 

resminya @samsungID mengkonfirmasi bahwa pihaknya 

hanya memiliki satu akun Facebook page resmi yang 

sudah terverifikasi, yaitu Samsung Indonesia. Foto yang 

digunakan pada unggahan tersebut merupakan foto 

yang diambil saat peluncuran resmi Samsung Galaxy S9 

dan S9+ pada tahun 2018. Foto itu kemudian diedit 

sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan konteks 

narasi. Samsung Indonesia juga menghimbau agar selalu 

waspada terhadap tindak penipuan yang 

mengatasnamakan Samsung. 

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-fanpage-facebook-bantuan-samsung-pendidikan-adak

an-program-bantuan-pendidikan/ 

https://twitter.com/samsungID/status/1288739077945057282 

3. Fanpage Facebook Samsung Indonesia Adakan 
Program Bantuan Pendidikan

https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-fanpage-facebook-bantuan-samsung-pendidikan-adakan-program-bantuan-pendidikan/
https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-fanpage-facebook-bantuan-samsung-pendidikan-adakan-program-bantuan-pendidikan/
https://twitter.com/samsungID/status/1288739077945057282


Minggu, 2 Agustus  2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media 

sosial yang mengklaim bahwa 

seorang wanita menderita radang 

selaput dada setelah mengenakan 

masker wajah untuk waktu yang 

lama.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, 

faktanya klaim itu salah. Dikutip dari 

factcheck.afp.com, Leon van den 

Toorn, Presiden Asosiasi Dokter 

Belanda untuk Penyakit Paru-paru 

dan Tuberkulosis dan seorang ahli 

paru di Pusat Medis Universitas 

Erasmus mengatakan bahwa 

memakai masker wajah tidak 

berisiko terkena radang selaput 

dada.

Hoaks

Link Counter:

https://factcheck.afp.com/wearing-face-mask-does-not-put-you-risk-developing-pleurisy-health-

experts-say

4. Memakai Masker Terlalu Lama Dapat 
Menyebabkan Radang Selaput Dada

https://factcheck.afp.com/wearing-face-mask-does-not-put-you-risk-developing-pleurisy-health-experts-say
https://factcheck.afp.com/wearing-face-mask-does-not-put-you-risk-developing-pleurisy-health-experts-say
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Minggu, 2 Agustus  2020

Penjelasan :

Beredar di sosial media sebuah foto yang menampilkan Ali Mochtar Ngabalin sedang jongkok 

sambil memakan nasi bungkus. Unggahan tersebut disertai dengan narasi “WARNING !!! 

Cebong jangan makan daging sapi ya, makan aja nasi bungkus sana”.

Setelah ditelusuri, faktanya foto tersebut merupakan hasil suntingan. Foto asli yang 

menunjukkan seorang laki-laki sedang memakan nasi bungkus ditemukan pada situs kaskus.id 

yang telah diunggah pada tahun 2014. Sedangkan  foto asli yang memperlihatkan wajah Ali 

Mochtar Ngabalin ditemukan pada cover artikel milik tribunnews.com dengan judul “Ali 

Ngabalin Debat Alot dengan Rocky Gerung di ILC, Otakmu Harus Kau Perbaiki” yang tayang 

pada 19 desember 2018. Dengan demikian, foto Ali Mochtar Ngabalin sedang makan nasi 

bungkus masuk dalam kategori konten yang dimanipulasi karena foto tersebut telah melalui 

proses penyuntingan pada bagian wajah.

Disinformasi

Link Counter:

https://medan.tribunnews.com/2018/12/19/ali-ngabalin-debat-alot-dengan-rocky-gerung-di-ilc-ota

kmu-harus-kau-perbaiki 

https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-foto-ali-mochtar-ngabalin-memakan-nasi-bungkus/ 

5. Foto Ali Mochtar Ngabalin Memakan Nasi 
Bungkus

https://medan.tribunnews.com/2018/12/19/ali-ngabalin-debat-alot-dengan-rocky-gerung-di-ilc-otakmu-harus-kau-perbaiki
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Minggu, 2 Agustus  2020

Penjelasan :

Beredar sebuah akun Facebook 

mengatasnamakan Sekretaris Daerah 

(Sekda) Kalimantan Timur, HM Sabani. 

Akun yang menggunakan foto profil HM 

Sabani diketahui kerap meminta sejumlah 

uang kepada pengguna Facebook lainnya.

Dilansir dari akun Facebook pribadi 

miliknya, HM Sabani menghimbau agar 

masyarakat berhati-hati jika ada akun yang 

mengatasnamakan dirinya dengan tujuan 

meminjam atau meminta sejumlah uang. 

Dirinya menegaskan bahwa akun 

Facebook bernama “Muhammad” yang 

juga menggunakan foto dirinya tersebut 

adalah akun palsu.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=608588696526839&id=100021271424371 

https://kaltim.tribunnews.com/2020/08/01/ada-akun-facebook-mengatasnamakan-sekda-kaltim-

modus-meminjam-uang-sabani-angkat-bicara 

6. Akun Facebook Mengatasnamakan Sekda 
Kalimantan Timur

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=608588696526839&id=100021271424371
https://kaltim.tribunnews.com/2020/08/01/ada-akun-facebook-mengatasnamakan-sekda-kaltim-modus-meminjam-uang-sabani-angkat-bicara
https://kaltim.tribunnews.com/2020/08/01/ada-akun-facebook-mengatasnamakan-sekda-kaltim-modus-meminjam-uang-sabani-angkat-bicara


Minggu, 2 Agustus  2020

Penjelasan :

Baru-baru ini pengguna media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang 

memperlihatkan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menari. Video tersebut disertai 

narasi sebagai berikut; “SAKSIKAN KONSER AMAL CORONA BERSAMA.. MIKE KLEPON”.

Faktanya, video tersebut sama sekali tidak terkait konser amal Corona seperti klaim pada 

narasi video. Dikutip dari turnbackhoax.id, video yang memperlihatkan Presiden Jokowi 

sedang menari tersebut merupakan video hasil suntingan atau editan. Wajah asli dari 

penyanyi dalam video itu merupakan wajah Jennifer Lopez, seorang penyanyi 

berkebangsaan Amerika Serikat yang kemudian disunting menggunakan wajah Jokowi.

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-video-saksikan-konser-amal-corona-bersama-mike-kle

pon/ 

7. Video “Saksikan Konser Amal Corona Bersama 
Mike Klepon”

https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-video-saksikan-konser-amal-corona-bersama-mike-klepon/
https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-video-saksikan-konser-amal-corona-bersama-mike-klepon/
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