
Jumat, 5 Maret 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengabarkan adanya kerusakan atau 

kemiringan pada jalan aspal Jembatan Kutai Kartanegara. Unggahan tersebut ramai 

beredar pada Senin, 1 Maret 2021.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui laman Facebooknya 

membantah informasi yang beredar tersebut. Pihaknya menegaskan, berdasarkan hasil 

peninjauan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh informasi 

bahwa tidak ada pergerakan pada badan jalan Jembatan Kutai Kartanegara. Kemiringan 

badan jalan jembatan tersebut juga terlihat normal sebagai aliran air permukaan. Adapun 

informasi mengenai kerusakan atau kemiringan jalan aspal Jembatan Kutai Kartanegara 

adalah tidak benar atau hoaks.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3679797392139107

- https://www.instagram.com/p/CL6oG55MyXX/

1. [HOAKS] Informasi Kerusakan Jembatan Kutai 
Kartanegara 

https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3679797392139107
https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3679797392139107


Jumat, 5 Maret 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook  yang menyebut Ramadhan tahun 2021 
akan jatuh pada hari Jumat. Pesan tersebut mengklaim bahwa bulan suci Ramadhan kali ini 
merupakan bulan puasa dengan waktu siang terpanjang dalam kurun waktu 33 tahun 
terakhir.

Dilansir dari Kompas.com, hal itu dibantah oleh Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan 
Syariah Kementerian Agama (Kemenag), Ismail Fahmi. Ia menyatakan kedua klaim informasi 
tersebut tidak benar. Berdasarkan Taqwim Standar Indonesia, Ramadhan tahun ini akan jatuh 
pada pertengahan April 2021 dan kabar tanggal 1 Ramadhan jatuh pada hari Jumat adalah 
hoaks. Ismail juga menjelaskan bahwa klaim Ramadhan kali ini merupakan bulan puasa 
dengan waktu siang terpanjang dalam kurun 33 tahun terakhir, tidak benar. Waktu siang hari 
saat Ramadhan akan paling panjang jika Ramadhan terjadi pada Juni hingga Juli atau saat 
matahari berada di belahan bumi utara. Hal itu hanya akan dialami oleh penduduk di wilayah 
belahan bumi utara, sementara tahun ini Ramadhan jatuh pada bulan April hingga Mei 2021.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/063200665/-hoaks-ramadhan-tahun-ini-den

gan-waktu-siang-terpanjang-dalam-kurun-33?page=all 

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ramadhan-kali-ini-dengan-waktu-siang-

terpanjang-dalam-kurun-33-tahun-1vGsLhmGl6Y/full 

2. [HOAKS] Ramadhan Tahun 2021 Akan Menjadi 
Ramadhan dengan Waktu Siang Terpanjang 
dalam Kurun  Waktu 33 Tahun Terakhir

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/063200665/-hoaks-ramadhan-tahun-ini-dengan-waktu-siang-terpanjang-dalam-kurun-33?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/063200665/-hoaks-ramadhan-tahun-ini-dengan-waktu-siang-terpanjang-dalam-kurun-33?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/063200665/-hoaks-ramadhan-tahun-ini-dengan-waktu-siang-terpanjang-dalam-kurun-33?page=all
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ramadhan-kali-ini-dengan-waktu-siang-terpanjang-dalam-kurun-33-tahun-1vGsLhmGl6Y/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ramadhan-kali-ini-dengan-waktu-siang-terpanjang-dalam-kurun-33-tahun-1vGsLhmGl6Y/full


Jumat, 5 Maret 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook informasi yang menyebut mantan Gubernur Jawa Timur 

(Jatim) Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo meninggal dunia. Pada informasi 

tersebut juga tertulis nama dari mantan Gubernur Jatim yaitu, Ir Soekarwodinoto, CES.

Faktanya, informasi yang menyebut mantan Gubernur Jatim, Soekarwo meninggal dunia 

adalah hoaks. Hal tersebut dibantah oleh ajudan pribadi Soekarwo hingga Sekretaris 

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agus Widodo. Mereka memastikan bahwa 

Soekarwo dalam keadaan sehat wal afiat. Selain itu, nama yang beredar pada informasi 

tersebut bukanlah nama mantan Gubernur Jatim, Soekarwo. Adapun nama beliau yang 

sesuai adalah Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/134513465/hoaks-mantan-gubernur-jawa-ti
mur-soekarwo-meninggal-dunia  

- https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5482242/kabar-soekarwo-meninggal-hoaks-ini-
kebenarannya 

- https://www.instagram.com/p/CMBx_2ljx4r/?igshid=1japkqicyk4r4 

3. [HOAKS] Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo 
Meninggal Dunia 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/134513465/hoaks-mantan-gubernur-jawa-timur-soekarwo-meninggal-dunia
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/134513465/hoaks-mantan-gubernur-jawa-timur-soekarwo-meninggal-dunia
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5482242/kabar-soekarwo-meninggal-hoaks-ini-kebenarannya
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5482242/kabar-soekarwo-meninggal-hoaks-ini-kebenarannya
https://www.instagram.com/p/CMBx_2ljx4r/?igshid=1japkqicyk4r4


Jumat, 5 Maret 2021

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah sebuah foto potongan pohon 
yang dibentangkan hingga menutupi jalan raya. Unggahan tersebut diiringi narasi yang 
menyebut adanya penutupan jalan di WKO menjelang putusan MK. Jalan yang ditutup 
tersebut berlokasi di depan rumah salah seorang politisi pendukung JOS (pasangan calon 
Kepala Daerah dalam Pilkada Halmahera Utara).

Dilansir dari Kumparan.com, Kapolres Halmahera Utara, AKBP Priyo Utomo mengonfirmasi 
bahwa insiden dalam foto tersebut adalah pohon tumbang. Ia menegaskan pohon 
tumbang itu tak ada hubungannya dengan peristiwa politik. Sementara itu, Tim 
Pemenangan Pasangan calon Joel S. Wogono-Said Bajak (JOS), Irfan Soekoenay juga 
menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak ada kaitan dengan masalah 
politik menjelang putusan MK. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Halmahera Utara ini 
mengimbau seluruh masyarakat di Halmahera Utara untuk tetap menjaga kebersamaan, 
persatuan dan kesatuan serta keamanan jelang putusan MK.

Disinformasi

Link Counter:

- https://kumparan.com/ceritamalukuutara/sebar-hoaks-pemalangan-jalan-seorang-dosen-di

-maluku-utara-dipanggil-polisi-1vIMlsAGxw1/full 

4. [DISINFORMASI] Penutupan Jalan di WKO 
Menjelang Putusan MK 

https://kumparan.com/ceritamalukuutara/sebar-hoaks-pemalangan-jalan-seorang-dosen-di-maluku-utara-dipanggil-polisi-1vIMlsAGxw1/full
https://kumparan.com/ceritamalukuutara/sebar-hoaks-pemalangan-jalan-seorang-dosen-di-maluku-utara-dipanggil-polisi-1vIMlsAGxw1/full
https://kumparan.com/ceritamalukuutara/sebar-hoaks-pemalangan-jalan-seorang-dosen-di-maluku-utara-dipanggil-polisi-1vIMlsAGxw1/full


Jumat, 5 Maret 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, 
berisi klaim empat tenaga medis Indonesia 
meninggal dunia usai disuntik vaksin Sinovac. 
Mereka disebut meninggal dengan penyebab yang 
sama seperti korban lain di luar negeri, seperti 
penyakit kardiovaskular (cardiovascular), kelainan 
darah (blood disorder) dan kerusakan otak (brain 
damage). Menurut akun tersebut, penyebab 
meninggalnya seorang dokter di Palembang, 
Sumatera Selatan, usai disuntik vaksin Covid-19 
adalah penyakit jantung. Sementara itu, seorang 
nakes di Cilacap karena demam berdarah, 
sedangkan seorang nakes di Blitar karena demam 
dan sesak napas. Sementara itu Direktur Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar 
meninggal karena sesak nafas.

Faktanya, menurut Ketua Komisi Nasional Kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Hindra Irawan 
Satari,  berdasarkan hasil audit tim dari lembaganya, 
empat nakes itu meninggal bukan karena vaksin 
Covid-19.  Keempatnya meninggal karena beberapa 
penyebab, mulai dari terinfeksi Covid-19, kekurangan 
oksigen hingga demam berdarah. Selain itu, Hindra 
juga menjelaskan bahwa cardiovascular, blood 
disorder dan brain damage bukan penyakit yang 
disebabkan oleh vaksin Covid-19. 

Disinformasi

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1268/keliru-klaim-empat-nakes-ini-meninggal-karena-vaksi

n-covid-19 

5. [DISINFORMASI] Empat Tenaga Kesehatan 
Indonesia Meninggal karena Vaksin Covid-19

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1268/keliru-klaim-empat-nakes-ini-meninggal-karena-vaksin-covid-19
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1268/keliru-klaim-empat-nakes-ini-meninggal-karena-vaksin-covid-19

