
Penjelasan :

Beredar gambar melalui pesan whatsapp terdapat dua pesan gambar yang dibagikan 
oleh salah satu anggota grup WhatsApp. Dalam gambar itu terlihat Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini tengah 
mengacungkan dua jari dan terdapat narasi “ORANG BAIK & CINTA SURABAYA PILIH 
NOMER DUA” yang seolah-olah Megawati dan Tri Risma mendukung paslon nomor 
urut  2.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim gambar Megawati dan Tri Risma mendukung 
paslon Cawalkot Surabaya nomor urut 2 adalah tidak benar. Faktanya, foto tersebut 
tidak berkaitan dengan Pilkada Surabaya 2020.

Hoaks

Link Counter: 
https://turnbackhoax.id/2020/11/30/salah-foto-megawati-dan-tri-risma-mendukung-paslon-nomo
r-urut-2-di-pilkada-surabaya-2020/ 
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/18/09165061/perjalanan-gibran-jadi-cawalkot-solo-dan
-instruksi-megawati?page=2 
https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/06/13/81225/vokal-kampanye-gus-ipul-puti-guntur-soe
karno 

1. Foto Megawati dan Tri Risma Mendukung Paslon 
Nomor Urut 2 di Pilkada Surabaya 2020

Senin, 1 Desember 2020
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Penjelasan :

Beredar postingan berupa video yang memperlihatkan 
seorang pria sedang memasukan sebotol garam ke dalam  
tabung. Kemudian tabung tersebut menyala pada bagian 
dalamnya. Pria tersebut meyakini bahwa air garam dapat 
menghasilkan listrik. Narasi dalam video pun mengatakan 
bahwa lampu air garam tersebut produksi dalam negeri, 
karya anak bangsa dan sudah bersertifikasi Internasional. 
Pengunggah video itu pun mengatakan "Lampu Air Garam 
Ciptaan Anak Bangsa" tertuang dalam narasi postingan video 
yang telah beredar di media sosial Twitter. 

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa air garam merupakan 
sumber energi listrik yang merupakan karya anak bangsa 
tidak benar atau hoaks. Faktanya, ternyata lampu air garam 
merupakan ciptaan Peneliti Filipina Aisa Mijeno yang 
merupakan anggota Greenpeace Filipina. Penemuan lampu 
air garam tersebut digagas aisa dalam acara KTT UKM Kerja 
Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila pada tahun 2015. 
Dilansir dari Rappler, lampu tidak dialiri daya oleh disosiasi 
garam dalam air karena tidak menghasilkan elektron yang 
dibutuhkan untuk penerangan. Aliran elektron yaitu listrik 
dihasilkan dari reaksi di dalam baterai, yang terletak di dalam 
wadah lampu. Jenis baterai apa pun, baik yang dapat diisi 
ulang atau tidak, dapat memberi daya pada lampu selama 
memenuhi persyaratan voltase dan arus dan tidak hanya 
terbatas pada baterai logam-udara yang digunakan. Namun 
setelah beberapa waktu, logam-udara yang digunakan untuk 
menghasilkan listrik akan terkorosi oleh air garam. Untuk 
mengembalikan ke kondisi awal semua harus diisi ulang 
dengan daya yang lebih tinggi atau metalnya diganti.

Hoaks

Link Counter: 
https://turnbackhoax.id/2020/11/30/salah-air-garam-sumber-energi-listrik/ 
https://cekfakta.com/focus/5665 
https://www.rappler.com/voices/salt-lamp-how-it-works-challenges 
https://www.goodnewspilipinas.com/salts-aisa-mejino-shares-apec-stage-with-obama-jack-ma/ 

2. Air Garam Sumber Energi Listrik Penemuan Anak 
Bangsa

Senin, 1 Desember 2020
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Penjelasan :

Beredar narasi di media sosial yang mengklaim Gubernur dan Kapolda Banten turut hadir 
dalam acara Haul Syeh Abdul Qadir Jailani yang diadakan pada hari Minggu, 29 November 
2020 di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan 
Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Salah satu pengguna Twitter dalam unggahannya 
mempertanyakan ribuan jamaah yang hadir dijaga aparat dan dihadiri Gubernur hingga 
Kapolda.

Faktanya, klaim  Gubernur dan Kapolda Banten hadir dalam acara haul Syekh Abdul Qadir 
Jailani adalah tidak benar. Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indradi memastikan 
acara tersebut tidak dihadiri Gubernur Banten dan Kapolda Banten. 

Hoaks

Link Counter: 
https://www.inews.id/news/megapolitan/haul-di-ponpes-abuya-uci-membeludak-gubern
ur-dan-kapolda-banten-tak-hadir 
https://humas.polri.go.id/2020/11/30/kapolresta-tangerang-haul-syekh-abd-kadir-tak-diha
diri-gubernur-dan-kapolda-banten/ 

3. Acara Haul Syeh Abdul Qadir Jailani Dihadiri 
Gubernur dan Kapolda Banten

Senin, 1 Desember 2020
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Selasa, 01 Desember 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa minuman keras di DKI Jakarta 

sudah halal. Hal ini berdasar dari bertambahnya saham Pemprov DKI Jakarta di 

perusahaan bir PT Delta Djakarta.

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim yang menyebutkan bahwa miras di DKI 

sudah halal karena bertambahnya saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta 

Djakarta adalah salah. Faktanya, tidak ada fatwa MUI miras di Jakarta halal dan 

penambahan saham di PT Delta dibantah oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4vaaN-cek-fakta-miras-di-dki-sudah-halal-ini-faktanya

4. Miras di DKI Sudah Halal

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4vaaN-cek-fakta-miras-di-dki-sudah-halal-ini-faktanya
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Penjelasan :

Telah beredar sebuah unggahan yang 

menampilkan foto Kapolda Papua, 

Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw. Foto 

tersebut disertai keterangan yang 

mengklaim bahwa Kapolda Papua 

menyebut tidak bertanggung jawab 

atas penembakan warga sipil di 

Kabupaten Puncak Ilaga, Papua.

Faktanya, Humas Polda Papua melalui 

laman Instagram resminya 

@humaspoldapapua_ membantah 

informasi yang beredar tersebut. 

Pihaknya menegaskan bahwa Kapolda 

Papua, Irjen Pol Drs. Paulus 

Waterpauw tidak pernah memberikan 

pernyataan seperti yang tertera pada 

postingan yang beredar tersebut. 

Hoaks

Link Counter:

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

5. Kapolda Papua Sebut Tidak Bertanggung Jawab 
atas Penembakan Warga Sipil di Kab. Puncak 
Ilaga
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Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah surat 

panggilan seleksi untuk menjadi karyawan PT 

Waskita Karya. Disebutkan dalam surat 

tersebut, seleksi panggilan menjadi karyawan 

PT Waskita Karya akan dilakukan selama dua 

hari, yakni pada 3 dan 4 Desember 2020. Seleksi 

disebut bakal dilangsungkan di Jakarta Timur. 

Para peserta yang menerima surat tersebut 

juga diminta membawa fotocopy ijazah, KTP 

Kartu Keluarga, NPWP, hingga BPJS 

Ketenagakerjaan. Selain itu, para peserta seleksi 

diminta melakukan pembayaran kepada pihak 

travel agent untuk penggantian dana calon 

karyawan PT Waskita Karya. 

Faktanya, klaim surat panggilan seleksi 

karyawan PT Waskita Karya yang beredar di 

Facebook merupakan informasi hoaks. Melalui 

akun Twitter resmi milik PT Waskita Karya, 

pihaknya membantah adanya seleksi karyawan 

pada 3 hingga 4 Desember 2020. PT Waskita 

Karya juga melabeli surat yang diklaim dari 

perusahaan mereka dengan label: "HOAX".

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4422193/cek-fakta-hoaks-panggilan-seleksi-karyawan-pt-waskit

a-karya-ini-buktinya 

https://twitter.com/waskita_karya/status/1333597797010923521

6. Surat Panggilan Seleksi Karyawan PT Waskita 
Karya Desember 2020
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Penjelasan :

Beredar di media sosial Twitter, video yang diklaim sebagai detik-detik meletusnya 

Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Unggahan tersebut dimuat pada 1 Desember 

2020

Setelah dilakukan penelusuran,  ditemukan fakta bahwa gunung yang berada di dalam 

video tersebut bukanlah Gunung Semeru, melainkan Gunung Sakurajima yang berada  

di Negara Jepang. Adapun video serupa ditemukan dalam salah satu channel YouTube 

yang diunggah pada 12 November 2019. Dilansir dari Detik.com, Bupati Lumajang 

Thoriqul Haq membenarkan informasi terkait meletusnya Gunung Semeru dan luncuran 

awan panas yang diperkirakan mencapai 3 ribu meter pada pukul 03.10 WIB, Selasa 

(1/12/2020). Meski begitu, luncuran awan panas tersebut masih jauh dari pemukiman 

warga. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau bagi masyarakat yang masih bertahan 

di rumah diminta untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Disinformasi

Link Counter:

https://20.detik.com/detikflash/20201201-201201035/waspada-ini-video-hoax-gunung-semeru-meletus

https://isubogor.pikiran-rakyat.com/bogorian/pr-451040157/heboh-video-hoax-gunung-semeru-meletus-ne

tizen-ini-video-sakurajima-bukan-semeru

https://www.youtube.com/watch?v=wqxnJQcQXss&ab_channel=TN

7. Video Detik-detik Gunung Semeru Meletus

Selasa, 01 Desember 2020
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