
Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang memberikan narasi bahwa semua bangsal isolasi rumah sakit 

di Solo, Jawa Tengah, penuh. Informasi tersebut memuat bahwa bangsal isolasi di RSUD dr Moewardi 

sudah overload dan antrian pasien dari berbagai daerah semakin banyak. Tak hanya itu, ada 

sebanyak 14 pasien yang tengah menunggu antrian di IGD RS PKU Muhammadiyah Surakarta.

Dilansir dari Kompas.com, menurut penanggung Jawab Covid-19 RSUD Moewardi, dr Harsini 

mengatakan bahwa informasi tersebut salah alias tidak benar. Selain itu Harsini menegaskan bahwa 

bangsal isolasi di RSUD dr Moewardi masih tersisa banyak dan masih mampu menampung banyak 

pasien, kapasitasnya 198, masih sisa banyak. Belum ada 150 pasien. RSUD dr Moewardi masih mampu.

Hoaks

Link Counter:

https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/13/204500765/-hoaks-bangsal-isolasi-rsud-dr-moewa

rdi-disebut-overload?page=2 

1. Bangsal Isolasi RSUD Dr Moewardi Disebut 
Overload

https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/13/204500765/-hoaks-bangsal-isolasi-rsud-dr-moewardi-disebut-overload?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/13/204500765/-hoaks-bangsal-isolasi-rsud-dr-moewardi-disebut-overload?page=2


Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah artikel dengan judul 

“Ini Isi Pesan Buat Macros dari Misionaris Prancis yang 

Muallaf Setelah Ditawan ‘Teroris’ Mali”. Unggahan 

tersebut disertai klaim yang menyatakan bahwa 

Sophie Petronin yang telah masuk Islam dan 

menyebut dirinya sebagai Mariam, mengirim pesan 

tentang Islam kepada Presiden Emmanuel Macron.

Dikutip dari cekfakta.tempo.co klaim bahwa relawan 

Prancis yang mualaf, Sophie Petronin, mengirim pesan 

tentang Islam kepada Presiden Emmanuel Macron, 

keliru. Perempuan berusia 75 tahun yang disandera di 

Mali, Afrika Barat, pada 2016 dan telah dibebaskan 

pada Oktober 2020 itu tidak pernah mengirim pesan 

terkait Islam yang bernada kritik kepada Macron. Hal 

ini telah dikonfirmasi oleh putra Petronin, Sebastien 

Chadaud-Petronin.

Hoaks

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1104/relawan-prancis-yang-mualaf-sophie-petronin-tak-pernah-k

irim-pesan-tentang-islam-ke-macron 

https://turnbackhoax.id/2020/11/13/salah-ini-isi-pesan-buat-macros-dari-misionaris-prancis-yang-

muallaf-setelah-ditawan-teroris-mali/ 

2. Pesan buat Macron dari Misionaris Prancis yang 
Mualaf Setelah Ditawan ‘Teroris’ Mali

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1104/relawan-prancis-yang-mualaf-sophie-petronin-tak-pernah-kirim-pesan-tentang-islam-ke-macron
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1104/relawan-prancis-yang-mualaf-sophie-petronin-tak-pernah-kirim-pesan-tentang-islam-ke-macron
https://turnbackhoax.id/2020/11/13/salah-ini-isi-pesan-buat-macros-dari-misionaris-prancis-yang-muallaf-setelah-ditawan-teroris-mali/
https://turnbackhoax.id/2020/11/13/salah-ini-isi-pesan-buat-macros-dari-misionaris-prancis-yang-muallaf-setelah-ditawan-teroris-mali/


Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial 
Facebook yang berisi klaim bahwa saat ini 
Indonesia sedang dilanda gelombang panas. 
Disebutkan bahwa cuaca di Indonesia saat ini 
sangat panas mencapai 40 derajat celcius dan 
juga terdapat anjuran untuk menghindari 
minum es atau air dingin. Unggahan tersebut 
dimuat pada 10 November 2020.

Dilansir dari unggahan akun Twitter resmi 
Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG), berita yang beredar terkait 
gelombang panas yang sedang terjadi di 
Indonesia adalah tidak tepat. Dalam unggahan 
tersebut disebutkan bahwa kondisi suhu 
panas dan terik saat ini tidak bisa dikatakan 
sebagai gelombang panas. Gelombang panas 
dalam ilmu klimatologi adalah periode cuaca 
panas yang tidak biasa yang berlangsung 
setidaknya lima hari berturut-turut atau lebih 
dan disertai oleh kelembapan udara yang 
tinggi. Untuk dianggap sebagai gelombang 
panas, suatu lokasi harus mencatat suhu 
maksimum harian melebihi ambang batas 
statistik. Apabila suhu maksimum tersebut 
terjadi dalam rentang rata-ratanya dan tidak 
berlangsung lama, maka tidak dapat 
dikatakan sebagai gelombang panas.

Hoaks

Link Counter:

https://twitter.com/InfoHumasBMKG/status/1327483823991398401 

https://news.detik.com/berita/d-5254730/bmkg-bantah-isu-gelombang-panas-melanda-indonesi

a-ini-penjelasannya 

3. Isu Gelombang Panas Melanda Indonesia

https://twitter.com/InfoHumasBMKG/status/1327483823991398401
https://twitter.com/InfoHumasBMKG/status/1327483823991398401
https://news.detik.com/berita/d-5254730/bmkg-bantah-isu-gelombang-panas-melanda-indonesia-ini-penjelasannya
https://news.detik.com/berita/d-5254730/bmkg-bantah-isu-gelombang-panas-melanda-indonesia-ini-penjelasannya


Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah surat 

mengatasnamakan Deputi Gubernur Bank 

Indonesia. Surat dokumen yang berisi 

informasi mengenai "Certificate of Time 

Deposite" tersebut diterbitkan pada 

tanggal 5 Maret 2020 dan jatuh tempo 

pada tanggal 5 maret 2021.

Setelah ditelusuri, diketahui bahwa surat 

dokumen "Certificate of Time Deposite" 

yang beredar itu adalah tidak benar atau 

hoaks. Bank Indonesia melalui laman 

Instagram resminya @bank_indonesia 

menegaskan bahwa Deputi Gubernur Bank 

Indonesia tidak pernah menerbitkan surat 

dengan informasi seperti yang tertera.

Hoaks

Link Counter:
https://www.instagram.com/p/CHcyPJeBKQ8/ 

4. Surat Mengatasnamakan Deputi Gubernur Bank 
Indonesia

https://www.instagram.com/p/CHcyPJeBKQ8/
https://www.instagram.com/p/CHcyPJeBKQ8/


Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial 

Facebook sebuah video dua orang bunuh 

diri dengan melompat dari sebuah 

gedung. Video tersebut diiringi narasi "Di 

Roxy Mas Jkt, bos toko bunuh diri loncat 

dari atas yg cowok dulu, menyusul 

bininya...katanya frustasi,...dagang 

sepi....hutang banyak ga bisa 

bayar....dampak covid 19".

Dilansir dari Kumparan.com, Kapolsek 

Gambir AKBP Kade Budiarta membantah 

informasi tersebut. Ia mengatakan video 

itu merupakan video lama. Namun, Kade 

Budiarta tidak memberikan rincian siapa 

dua orang yang melompat bunuh diri itu. 

Termasuk dengan penyebab mereka 

bunuh diri.

Disinformasi

Link Counter:

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-bos-toko-di-roxy-mas-bunuh-diri-akibat-

pandemi-covid-19-1ua9D3t0Sdv/full 

https://www.instagram.com/p/CHiJsvVruCg/?igshid=jrq4vhg6qtuo 

5. Bos Toko di Roxy Mas Bunuh Diri Akibat Pandemi 
COVID-19

https://kumparan.com/
https://m.kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-bos-toko-di-roxy-mas-bunuh-diri-akibat-pandemi-covid-19-1ua9D3t0Sdv/full
https://m.kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-bos-toko-di-roxy-mas-bunuh-diri-akibat-pandemi-covid-19-1ua9D3t0Sdv/full
https://www.instagram.com/p/CHiJsvVruCg/?igshid=jrq4vhg6qtuo


Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial 

yang menyebutkan penyembuhan 

Covid-19 hanya menggunakan obat 

kumur. Lalu obat kumur tersebut 

dimasukkan ke rongga hidung dengan 

cotton bud.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

klaim itu keliru. dr. Fajri menyebut cara 

yang dilakukan dalam video tersebut 

masih belum terbukti untuk bisa 

menyembuhkan Covid-19. Sejauh ini 

masih dilakukan penelitian yang menilai 

keefektifan Povidone Iodine (PI), bahan 

dari obat kumur tersebut pada Covid-19 

di manusia.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4407974/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-bisa-sembuh-

hanya-pakai-obat-kumur?medium=Headline&campaign=Headline_click_1 

6. Sembuhkan Covid-19 dengan Obat Kumur

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4407974/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-bisa-sembuh-hanya-pakai-obat-kumur?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4407974/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-bisa-sembuh-hanya-pakai-obat-kumur?medium=Headline&campaign=Headline_click_1


Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :
Beredar video yang memperlihatkan seorang dalang yang sedang membawakan lakon 

cerita wayang kulit di atas panggung. Tiba-tiba, sang dalang tertunduk dan mengeluarkan 

suara aneh. Kejadian tersebut diklaim sebagai detik-detik meninggalnya dalang Ki Seno 

Nugroho.

Faktanya dalang yang meninggal di atas panggung itu adalah Rahmad Santoso. Dia 

meninggal saat pentas di Dusun Gedoro, Cepoko, Ngrambe, Ngawi, Jawa Timur, pada 2018. 

Sementara itu, Ki Seno meninggal di RS PKU Muhammadiyah Gamping pada 3 November 

2020.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/07/11/2020/salah-video-meninggalnya-ki-seno-nugro

ho/ 

7. Video Meninggalnya Ki Seno Nugroho

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/07/11/2020/salah-video-meninggalnya-ki-seno-nugroho/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/07/11/2020/salah-video-meninggalnya-ki-seno-nugroho/


Sabtu, 14 November 2020

Penjelasan :
Diunggah sebuah video berdurasi 28 Detik oleh salah satu akun Twitter yang mengklaim sebagai 

gambar Nabi Muhammad, video tersebut juga dikaitkan dengan perseteruan yang tengah memanas 

antara Umat Muslim dunia dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Unggahan tersebut 

menyertakan narasi "China Komunis BIADAB sudah mulai cari masalah DI tengah kegeraman banyak 

umat muslim dunia thd Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait dg gambar atau karikatur Nabi 

Muhammad, muncul kabar bahwa saluran televisi pusat china, CCTV menayangkan gambar Nabi 

dalam sebuah serial TV".

Faktanya, klaim mengenai video tersebut adalah tidak benar. Dari hasil penelusuran turnbackhoax.id 

diketahui bahwa video tersebut merupakan cuplikan serial film berjudul "The Glorious Times Of The 

Dynasty Tang" yang diunggah kanal Youtube nawruz88 pada 20 Desember 2008, dan dapat 

dipastikan bahwa video tersebut tidak berkaitan dengan isu ketegangan umat Islam saat ini terhadap 

pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/11/12/salah-saluran-televisi-china-tayangkan-gambar-nabi-di-tenga

h-perseturuan-umat-muslim-dengan-presiden-prancis/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-dyUEZmVFQE&feature=youtu.be&ab_channel=nawruz88 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEyrMMk-cek-fakta-tv-tiongkok-ikut-tampilkan-gam

bar-nabi-muhammad-cek-faktany 

8. TV China Ikut Tayangkan Gambar Nabi di Tengah 
Perseteruan Umat Muslim dengan Presiden Prancis

https://turnbackhoax.id/2020/11/12/salah-saluran-televisi-china-tayangkan-gambar-nabi-di-tengah-perseturuan-umat-muslim-dengan-presiden-prancis/
https://turnbackhoax.id/2020/11/12/salah-saluran-televisi-china-tayangkan-gambar-nabi-di-tengah-perseturuan-umat-muslim-dengan-presiden-prancis/
https://www.youtube.com/watch?v=-dyUEZmVFQE&feature=youtu.be&ab_channel=nawruz88
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEyrMMk-cek-fakta-tv-tiongkok-ikut-tampilkan-gambar-nabi-muhammad-cek-faktany
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEyrMMk-cek-fakta-tv-tiongkok-ikut-tampilkan-gambar-nabi-muhammad-cek-faktany

