Kamis, 23 Januari 2020

1.

Ada Virus Berbahaya di RSUP Dr. Sardjito

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp berisi tangkapan layar percakapan mengatasnamakan Kabag OP Sarjito.
Dalam pesan berantai tersebut, seorang pria memberikan himbauan adanya virus berbahaya di RSUP Dr.
Sardjito. Dalam pesan disebutkan bahwa teman-teman penumpang taksi online atau konvensional bila
menjemput penumpang diharuskan untuk memakai masker sehubungan dengan penyebaran virus Wuhan
dari China dan pagi ini sudah ada 2 perawat yang tertular.

Dilansir dari jogja.suara.com, Kasubag Hukum dan Humas RSUP Dr. Sardjito, Banu Hermawan menjelaskan
bahwa sampai saat ini berita yang berisi himbauan mengenakan masker ketika ke RSUP Sardjito karena rawan
terjangkit penyakit menular adalah berita bohong. Banu Hermawan juga mengkonﬁrmasi bahwa pesan adanya
dua perawat yang tertular virus berbahaya itu juga merupakan hoaks. Pasalnya, menurut Banu, seluruh perawat
yang bertugas di Sardjito dalam kondisi siap siaga dan tidak ada yang tertular penyakit pasien.

Hoaks
Link Counter :
https://jogja.suara.com/read/2020/01/22/161534/beredar-pesan-berantai-ada-virus-berbahaya-di-s
ardjito-banu-itu-hoaks
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2. Ibu Muda Rela Dinikahi Siapa Saja yang Biayai
Pengobatan Anaknya di RSUD Jombang

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang
berisi

keluhan

atau

curahan

hati

seorang

perempuan muda yang rela dinikahi siapa saja,
bila dapat membiayai pengobatan anaknya
yang kritis di RSUD Jombang.

Faktanya dilansir dari surabaya.tribunnews.com,
Direktur

RSUD

Jombang,

Pudji

Umbaran

memastikan bahwa postingan tersebut tidak
benar atau hoaks. Menurutnya, sejauh ini pihak
RSUD tidak pernah mendapat aduan dari
keluhan keluarga pasien maupun keluarga yang
merawat balita dengan diagnosis kritis, yang
fotonya berada dalam unggahan tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/22/info-ibu-muda-rela-dinikahi-siapa-saja-yang-biayai-pengobatan-ana
knya-di-jombang-ternyata-hoax
https://batam.tribunnews.com/2020/01/23/viral-ibu-muda-ini-rela-dinikahi-siapa-saja-demi-pengobatan-anak-rsud-jom
bang-beri-klariﬁkasi
https://kabarjombang.com/ibu-muda-rela-dinikahi-pria-penebus-obat-bayinya-yang-kritis-di-rsud-jombang-ternyata-h
oaks/amp/
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3. Wardah Mensponsori Kegiatan "Bahaya Feminisme dan
LGBT"

Penjelasan :
Beredar di media sosial, poster
sebuah acara yang mana dalam
poster

tersebut

Wardah

sebagai

tersebut.

Poster

disebut-sebut
Wardah
kajian

tertulis

ini

bahwa

sponsor

acara

acara

yang

disponsori

oleh

merupakan

bertemakan

sebuah
"Bahaya

Feminisme dan LGBT".
Faktanya
pihak

dalam
wardah

acara

tersebut,

mengklariﬁkasi

bahwa pencantuman logo Wardah
di poster tersebut dilakukan tanpa
persetujuan

dari

pihak

wardah

sendiri.

Hoaks
Link Counter :
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/1197028-klarifikasi-wardah-soal-poster-bahaya-feminisme-dan-lgbt
https://twitter.com/wardahbeauty/status/1219929930835693568
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Pelaku
Perampok
di Warteg
Pesanggrahan Telah
4.2.
Pelaku
Perampok
di Warteg
Pesanggrahan
Telah Tertangkap
Tertangkap

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah foto yang di klaim bahwa pelaku perampokan
di warteg daerah pesanggrahan telah tertangkap.
Setelah

ditelusuri

lebih

lanjut,

Kapolsek

Pesanggrahan

Kompol

Sukadi

menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Foto yang tersebar luas di
media sosial merupakan foto pelaku yang ditangkap pihaknya pada tahun lalu.
Bukan saat kejadian perampokan di warteg, Hingga saat ini pihak kepolisian
tengah melakukan pengejaran ke tempat persembunyian pelaku.

Hoaks
Link Counter
Link
Counter: :
https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/22/video-beredar-foto-diduga-penodong-di-warteg-yang-ditangka
https://surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/22/info-ibu-muda-rela-dinikahi-siapa-saja-yang-biayai-pengobatan-ana
knya-di-jombang-ternyata-hoax
p-ternyata-hoaks
https://batam.tribunnews.com/2020/01/23/viral-ibu-muda-ini-rela-dinikahi-siapa-saja-demi-pengobatan-anak-rsud-jom

https://www.liputan6.com/news/read/4161128/polisi-masih-kejar-pelaku-perampokan-di-warteg-jaksel

bang-beri-klariﬁkasi
https://kabarjombang.com/ibu-muda-rela-dinikahi-pria-penebus-obat-bayinya-yang-kritis-di-rsud-jombang-ternyata-h
oaks/amp/
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2. 5.Ibu
RelaFatwa
Dinikahi
Saja
yang Biayai
MUIMuda
Keluarkan
HaramSiapa
kepada
Netflix
Pengobatan Anaknya di RSUD Jombang

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang
berisi

keluhan

atau

curahan

hati

seorang

perempuan muda yang rela dinikahi siapa saja,
bila dapat membiayai pengobatan anaknya

Penjelasan :

yang kritis di RSUD Jombang.

Beredar informasi di sosial media yang menyebutkan Majelis Ulama Indonesia
Faktanya
dilansir
dari surabaya.tribunnews.com,
(MUI) mengeluarkan fatwa haram kepada
layanan
streaming
Netﬂix.
Direktur

RSUD

Jombang,

Pudji

Umbaran

Mengenai informasi yang beredar tersebut,
dilansir
dari kompas.com,
Ketuatidak
memastikan
bahwa
postingan tersebut
Dewan Fatwa MUI, Prof Hasanuddin menjelaskan
bahwaMenurutnya,
informasi terkait
benar atau hoaks.
sejauh MUI
ini pihak
yang akan mengeluarkan fatwa haram
untuk
tidak aduan
benar. dari
RSUD
tidakNetﬂix
pernahadalah
mendapat
Dikutip

dari

Kumparan.com

yang keluhan
meminta
konﬁrmasi
langsung
keyang
keluarga
pasien maupun
keluarga

merawatdengan
balita dengan
diagnosis
kritis, yang
Hasanuddin dan dalam sambungan telepon
kumparan
Hasanuddin
fotonya
berada
unggahan
juga menjelaskan "Saya sampai saat ini
belum
tahudalam
apa itu
Netﬂix. tersebut.
Jadi, saya

belum bisa komentar apa-apa. Kalau ada berita atau pernyataan saya di
medsos, itu sama sekali bukan pernyataan saya, karena saya belum tahu apa
itu Netﬂix, apalagi siap memfatwakan keharaman Netﬂix tersebut. Jadi,
enggak benar itu". Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Sekjen MUI
Anwar Abbas.

Hoaks
Link Counter
Link
Counter: :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/23/142433765/soal-fatwa-haram-netflix-mui-tidak-benar-itu?page
https://surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/22/info-ibu-muda-rela-dinikahi-siapa-saja-yang-biayai-pengobatan-ana
knya-di-jombang-ternyata-hoax
=all
https://batam.tribunnews.com/2020/01/23/viral-ibu-muda-ini-rela-dinikahi-siapa-saja-demi-pengobatan-anak-rsud-jom

https://kumparan.com/kumparantech/mui-bantah-mau-keluarkan-fatwa-haram-netflix-tapi-kritisi-kontennya-

bang-beri-klariﬁkasi

1shJwfKs2zG

https://kabarjombang.com/ibu-muda-rela-dinikahi-pria-penebus-obat-bayinya-yang-kritis-di-rsud-jombang-ternyata-h
oaks/amp/
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6. Siring Gunakan Dana Desa Tahun 2019

Penjelasan :
Beredar kabar di sosial media Facebook, telah
ambruk sebuah siring (selokan, got) di desa
Menang

Raya,

Kecamatan

Pedamaran

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi
Sumatera Selatan (Sumsel). Dijelaskan bahwa
siring tersebut dibangun dengan menggunakan
dana desa tahun 2019.

Setelah ditelusuri, Kepala Desa Menang Raya,
Suparedi, dalam penjelasannya membenarkan
adanya siring ambruk. Namun, ia membantah
jika

siring

tersebut

dibangun

dengan

menggunakan dana desa tahun 2019. Suparedi
juga menambahkan bahwa siring tersebut
merupakan milik pribadi warganya. Jadi tidak
benar pembangunan siring yang dimaksud
menggunakan dana desa tahun 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://bandungberita.com/ada-siring-ambruk-gunakan-dana-desa-tahun-2019-di-menang-raya-a
dalah-hoax/
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7. Kebakaran di SPBU Selaganggeng

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp
yang memuat video kebakaran di sebuah
SPBU yang disebut terjadi di daerah Desa
Selaganggeng,

Kecamatan

Mrebet,

Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada
hari Selasa, 21 Januari 2020.

Setelah ditelusuri, kejadian tersebut bukan
terjadi di Desa Selaganggeng. Melainkan
terjadi di SPBU Batulawang, Kota Banjar,
Jawa Barat pada hari Senin, 20 Januari 2020.
Kejadian tersebut terjadi pada truk tangki
milik Pertamina yang terbakar saat sedang
proses pembongkaran bahan bakar minyak
(BBM).

Disinformasi
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/07102461/truk-tangki-bbm-terbakar-di-spbu-kota-b
anjar-pertamina-siagakan-spbu
https://www.youtube.com/watch?v=cHaAsOG1d98
https://radarbanyumas.co.id/hoax-spbu-selaganggeng-terbakar-bikin-geger/
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8. Festival Makan
Pemprov Banten

Durian

Gratis

Bersama

Penjelasan :
Beredar sebuah selebaran berisi akan diadakan
festival makan durian gratis bersama Pemprov
Banten yang akan diadakan pada tanggal 29
Januari 2020.

Faktanya,

Kepala

Dinas

Pertanian

dan

Peternakan (Distanak) Provinsi Banten Agus
Tauchid mengatakan bahwa informasi melalui
selebaran alias leaﬂet “Festival Durian Banten
2020” itu tidak benar. Menurutnya, sampai saat
ini

pihaknya

sendiri

belum

memutuskan

dimana akan dilaksanakannya festival durian
Banten nantinya akan digelar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.bantennews.co.id/festival-durian-2020-di-kp3b-ternyata-hoaks/?fbclid=IwAR0j6pDM
lzOTJ7oYSDSjuHbk174_OiCuDhr50Vdlsw4-AwjEgkNVa3vvav4
https://kabar6.com/leaﬂet-festival-durian-bareng-pemprov-banten-hoax/
https://turnbackhoax.id/2020/01/22/salah-festival-durian-2020-di-kawasan-pusat-pemerintahan-p
rovinsi-banten/
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Wanita Tewas
Membeku
Tidur Malam
5. 9.Festival
Makan
Durian Gara-gara
Gratis Bersama
Pemprov
Pakai
Kipas Angin
Banten
Penjelasan :
Beredar sebuah selebaran berisi akan diadakan
festival makan durian gratis bersama Pemprov
Banten yang akan diadakan pada tanggal 29
Januari 2020.

Faktanya,

Kepala

Dinas

Pertanian

dan

Peternakan (Distanak) Provinsi Banten Agus
Tauchid mengatakan bahwa informasi melalui

Penjelasan :

selebaran alias leaﬂet “Festival Durian Banten

Beredar sebuah informasi di media sosial
wanita
tewas
2020” terkait
itu tidakberita
benar. seorang
Menurutnya,
sampai
saat
membeku gara-gara tidur malam menggunakan
kipassendiri
angin. belum
ini pihaknya

memutuskan

dimana akan dilaksanakannya festival durian

Dilansir dari berbagai sumber, berita terkait
wanita yang tewas membeku adalah
Banten nantinya akan digelar.
benar, kejadian ini terjadi di Thailand. Namun penyebab tewasnya wanita tersebut
bukan semata akibat tidur menggunakan kipas angin melainkan akibat faktor
cuaca ekstrem yang terjadi. Menurut kesaksian keluarga, malam sebelum
kejadian, wanita tersebut sempat menenggak alkohol, lalu tidur dengan
menyalakan kipas angin dan mengenakan pakaian yang minim. Saat itu suhu
berada di bawah 10 derajat celcius.

Disinformasi
Disinformasi
Link Counter
Link
Counter: :
https://batam.tribunnews.com/2019/12/18/wanita-tewas-membeku-di-kamar-karena-perubahan-cuaca-ekstre
https://www.bantennews.co.id/festival-durian-2020-di-kp3b-ternyata-hoaks/?fbclid=IwAR0j6pDM
m-sempat-tidur-pakai-kipas-angin
lzOTJ7oYSDSjuHbk174_OiCuDhr50Vdlsw4-AwjEgkNVa3vvav4
https://www.merdeka.com/trending/akibat-perubahan-suhu-ekstrem-wanita-ini-membeku-hingga-meninggal.
https://kabar6.com/leaﬂet-festival-durian-bareng-pemprov-banten-hoax/
html
https://turnbackhoax.id/2020/01/22/salah-festival-durian-2020-di-kawasan-pusat-pemerintahan-p
rovinsi-banten/
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10. Naik Motor Bonceng Anak di bawah Umur
5. Akan
Festival
Makan
Durian Gratis Bersama Pemprov
Didenda
Rp3 juta
Banten
Penjelasan :
Beredar sebuah selebaran berisi akan diadakan
festival makan durian gratis bersama Pemprov
Banten yang akan diadakan pada tanggal 29
Januari 2020.

Faktanya,

Kepala

Dinas

Pertanian

dan

Peternakan (Distanak) Provinsi Banten Agus

Penjelasan :

Tauchid artikel
mengatakan
bahwa
informasi
Sebuah media online diketahui membagikan
dengan
judul
"Naik melalui
Motor
selebaran
Bonceng Anak di bawah Umur Akan Didenda
Rp 3 alias
juta".leaﬂet “Festival Durian Banten
2020” itu tidak benar. Menurutnya, sampai saat

Setelah

ditelusuri

narasi

yang

menyebutkan
bahwa
motor
dengan
ini pihaknya
sendirinaik
belum
memutuskan

membonceng anak di bawah umur akandimana
didendaakan
sebesar
3 juta rupiah festival
adalah durian
tidak
dilaksanakannya
tepat. Dalam Undang-undang Nomor Banten
22 Tahun
2009akan
tentang
nantinya
digelar.Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan disebutkan "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor
tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 orang
sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00". Adapun denda sejumlah 3
juta rupiah bagi pengendara motor berbonceng 3 adalah terdapat di Australia
bukan di Indonesia.

Disinformasi
Disinformasi
Link Counter :

Link Counter :
https://kumparan.com/kumparanmom/bawa-bayi-atau-anak-naik-motor-ternyata-bisa-melanggar-undang-un
https://www.bantennews.co.id/festival-durian-2020-di-kp3b-ternyata-hoaks/?fbclid=IwAR0j6pDM
dang-1rMY4LUKUWJ
lzOTJ7oYSDSjuHbk174_OiCuDhr50Vdlsw4-AwjEgkNVa3vvav4
https://otomotif.kompas.com/read/2020/01/21/090200715/ingat-bonceng-dua-penumpang-di-sepeda-motor-bi
https://kabar6.com/leaﬂet-festival-durian-bareng-pemprov-banten-hoax/
sa-didenda-rp-250.000?page=all
https://turnbackhoax.id/2020/01/22/salah-festival-durian-2020-di-kawasan-pusat-pemerintahan-p
https://oto.detik.com/motor/d-4723514/di-australia-bonceng-tiga-didenda-rp-3-juta-di-ri-cuma-segini
rovinsi-banten/

