
Jumat, 1 Januari 2021

Penjelasan :
Beredar kabar dalam sebuah percakapan grup Whatsapp berisi informasi terkait kondisi terkini 

Syekh Ali Jaber yang tengah terkonfirmasi positif Covid-19. Dalam percakapan disebutkan bahwa 

Syekh Ali Jaber mengalami penurunan kondisi kesehatan yang signifikan diantaranya tidak 

sadarkan diri, paru-paru pecah, dipasang selang di rongga dada dan di intubasi dengan ventilator.

Menanggapi informasi yang beredar, melalui Story akun Instagram Yayasan Syekh Ali Jaber 

menyebut bahwa informasi tersebut hoaks alias tidak benar. Dalam postingannya, pengelola akun 

juga meminta agar warganet ikut mendoakan kesembuhan Syekh Ali Jaber. "Saat ini guru kita 

@syekh.alijaber diistirahatkan total diruang ICU dengan harapan segera stabil.Mohon doa dari para 

jamaah untuk kesembuhan guru kita @syekh.alijaber dan orang-orang yg saat ini sakit semoga 

Allah Subhanahuwata'ala segera sembuhkan. Aamiin,". Unggahan ini kemudian dibagikan kembali 

oleh Syekh Ali Jaber di akun pribadinya.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CJchfUVJ96D/ 

https://www.instagram.com/stories/yayasan.syekhalijaber/2476199158510585684/ 

1. Kondisi terkini Syekh Ali Jaber, dari tidak 
sadarkan diri sampai pecah paru-paru

https://www.instagram.com/p/CJchfUVJ96D/
https://www.instagram.com/stories/yayasan.syekhalijaber/2476199158510585684/


Jumat, 1 Januari 2021

Penjelasan :

Telah beredar sebuah surat edaran yang mengatasnamakan Bupati Temanggung 

tentang dana kompensasi zona merah Covid-19. Surat edaran bertandatangan Bupati 

Temanggung, H. Muhammad Al Khadziq tertanggal 31 Desember 2020 tersebut 

ditujukan kepada seluruh kepala badan/dinas/kantor, kepala instansi vertikal, camat 

dan kepala desa se-Kabupaten Temanggung, pimpinan BUMD atau BUMN, pimpinan 

perbankan dan pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Temanggung.

Faktanya, surat edaran tentang dana kompensasi zona merah Covid-19 itu dibantah 

oleh Kepala Bagian Humas Setda Pemkab Temanggung, Sumarlinah. Ia memastikan 

bahwa surat edaran tersebut adalah palsu atau hoaks. Sumarlinah menuturkan bahwa 

Bupati Temanggung tidak pernah mengeluarkan surat edaran terkait dana 

kompensasi tersebut.

Hoaks

Link Counter:
https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-011199422/hoaks-atau-fakta-beredar-surat-edaran-t

entang-kompensasi-zona-merah-covid-19-simak-faktanya 

https://www.antaranews.com/berita/1923632/surat-edaran-palsu-tentang-kompensasi-zona-mera

h-beredar-di-temanggung 

https://www.instagram.com/p/CJeZiY4APua/?igshid=4qpjzjxnszw9 

2. Surat Edaran Kompensasi Zona Merah Covid-19 
Mengatasnamakan Bupati Temanggung

https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-011199422/hoaks-atau-fakta-beredar-surat-edaran-tentang-kompensasi-zona-merah-covid-19-simak-faktanya
https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-011199422/hoaks-atau-fakta-beredar-surat-edaran-tentang-kompensasi-zona-merah-covid-19-simak-faktanya
https://www.antaranews.com/berita/1923632/surat-edaran-palsu-tentang-kompensasi-zona-merah-beredar-di-temanggung
https://www.antaranews.com/berita/1923632/surat-edaran-palsu-tentang-kompensasi-zona-merah-beredar-di-temanggung
https://www.instagram.com/p/CJeZiY4APua/?igshid=4qpjzjxnszw9


Jumat, 1 Januari 2021

Penjelasan :

Sebuah akun Facebook menayangkan siaran langsung berisi video detik-detik 

tenggelamnya sebuah kapal pada 1 Januari 2021. Video tersebut disertai narasi “Ya Allah 

Selamatkanlah Mereka”.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya video detik-detik 

tenggelamnya sebuah kapal yang disiarkan langsung pada 1 Januari 2021 adalah klaim 

yang salah. Faktanya, video tersebut bukan kejadian pada tahun 2021. Video itu 

merupakan kejadian Kapal Feri terbalik di lautan lepas di sebuah pulau di Provinsi Leyte, 

Filipina, Selasa 28 Juli 2009. Dilansir news.abs-cbn.com, sebanyak 121 orang di dalam 

kapal tersebut berhasil diselamatkan.

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2021/01/01/salah-video-siaran-langsung-kapal-tenggelam-1-januari-2021/

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0KvMLDGk-hoaks-pertama-2021-video-siaran-langsun

g-kapal-tenggelam

https://news.abs-cbn.com/nation/regions/07/28/09/121-safe-ferry-capsizes-surigao-coast-guard

3. Video Siaran Langsung “Kapal Tenggelam, 1 
Januari 2021”



Jumat, 1 Januari 2021

Penjelasan :

Sebuah akun Youtube mengunggah video dengan judul “"USTAD ADI DAN SOMAD 
KAGEET 3 PANGERAN UNI EMIRAT ARAB RAYAKAN NATAL DENGAN PAUS". Video 
tersebut berisi pernyataan Ustadz Abdul Somad tentang hukum mengucapkan 
selamat Natal. Tayangan video dilanjutkan dengan kedatangan seorang diduga Paus 
yang disambut sejumlah orang mengenakan baju khas Timur Tengah dan diakhiri 
seorang mengucapkan Natal.

Faktanya, klaim bahwa Pangeran Uni Emirat Arab merayakan Natal dengan Paus pada 
video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, cuplikan video Paus 
yang tengah melakukan kunjungan ke Jazirah Arab adalah untuk mengikuti beberapa 
kegiatan, namun bukan untuk merayakan Natal bersama dengan Pangeran UEA. 
Video tersebut juga telah diedit, adapun seorang berbaju khas Timur Tengah yang 
mengucapkan selamat Natal adalah influencer Muslim Khalid Al Ameri, ia sedang 
menceritakan perayaan Natal di UEA dan tidak terkait dengan klaim Pangeran UEA 
merayakan Natal bersama Paus.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4446320/cek-fakta-hoaks-dalam-video-ini-pangeran-u

ea-rayakan-natal-bersama-paus 

4. Pangeran Uni Emirat Arab Rayakan Natal 
Bersama Paus

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4446320/cek-fakta-hoaks-dalam-video-ini-pangeran-uea-rayakan-natal-bersama-paus
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4446320/cek-fakta-hoaks-dalam-video-ini-pangeran-uea-rayakan-natal-bersama-paus


Jumat, 1 Januari 2021

Penjelasan :

Beredar video berdurasi 30 detik yang berisi kemunculan seekor harimau di tengah hutan 
jati membuat geger warga Blora. Tanpa keterangan yang jelas, video harimau itu terus 
menyebar dan memunculkan kekhawatiran banyak orang, terlebih warga Blora yang 
tinggal di sekitar hutan jati. Mengingat kabar yang beredar, harimau muncul di kawasan 
hutan jati Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Faktanya hal tersebut diklarifikasi oleh Agung, Bidang Pengelolaan Aset KPH Cepu. 
Dirinya mengatakan tidak ada harimau di kawasan hutan jati Cepu. Setelah ditelusuri 
ditemukan video yang serupa yang berlokasi di hutan Mothugudem, Distrik Khammam, 
Telangana, India yang diunggah oleh channel Youtube "G media".

Disinformasi

Link Counter:

https://www.youtube.com/watch?v=l7oT_mhr3Pw&ab_channel=Gmedia 

https://jateng.tribunnews.com/2020/12/31/cek-fakta-viral-video-harimau-jalan-jalan-disebutkan-di

-hutan-blora-ini-lokasi-sebenarnya?page=2 

5. Video Harimau Muncul di Hutan Jati Blora

https://www.youtube.com/watch?v=l7oT_mhr3Pw&ab_channel=Gmedia
https://jateng.tribunnews.com/2020/12/31/cek-fakta-viral-video-harimau-jalan-jalan-disebutkan-di-hutan-blora-ini-lokasi-sebenarnya?page=2
https://jateng.tribunnews.com/2020/12/31/cek-fakta-viral-video-harimau-jalan-jalan-disebutkan-di-hutan-blora-ini-lokasi-sebenarnya?page=2

