Kamis, 2 Januari 2020

1. Rumah Tina Toon Terendam Banjir

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial Facebook
bahwa rumah Tina Toon terendam banjir.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya adalah rumah
tersebut

bukanlah

rumah

Tina

Toon.

Hal

itu

diungkapkan Tina melalui Instagram Story pada hari
Rabu, 1 Januari 2020. Tina Toon mengklarifikasi
bahwa perumahan itu merupakan perumahan dekat
tempat tinggalnya dulu.
Tina Toon menjelaskan bahwa posisinya saat itu
berada di rumah neneknya dan rumah neneknya
sendiri tidak mengalami banjir.

DISINFORMASI
Link Counter :
https://www.instagram.com/stories/tinatoon5/?hl=en
https://style.tribunnews.com/2020/01/01/rumahnya-dikabarkan-ikut-kebanjiran-tina-toon-ba
ntah-tegas-beri-klariﬁkasi-di-instagram?page=2
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2. #BanjirJakarta4niesDimana BMW hanyut
mengikuti sunatullah
Penjelasan :
Beredar di sosial media Twitter sebuah unggahan
video yang menampilkan sebuah mobil BMW hanyut
terbawa arus banjir. Video tersebut disertai dengan
narasi

"#BanjirJakarta4niesDimana

hanyut

mengikuti

sunatullah.

Mobil

Seperti

BMW

kata

pak

@aniesbaswedan 🙈"

Setelah ditelusuri, dilansir dari liputan6.com video
yang beredar tersebut terjadi di sebuah komplek
perumahan Laverde Kecamatan Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan bukan di wilayah DKI Jakarta.

DISINFORMASI
Link Counter :
https://www.kompas.tv/article/61762/mobil-bmw-hanyut-terbawa-arus-banjir-di-gading-serp
ong
https://www.liputan6.com/news/read/4146406/sedan-bmw-hanyut-terbawa-arus-banjir-di-ta
ngsel
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3. Foto “Tak Diliput Media, Begini Kondisi Anies
Saat Tangani Banjir Jakarta”
Penjelasan :
Beredar foto Anies Baswedan yang tampak sedang
minum yang dijadikan foto pada artikel berjudul “Tak
Diliput Media, Begini Kondisi Anies Saat Tangani
Banjir Jakarta”.

Faktanya setelah ditelusuri foto yang digunakan pada
artikel tersebut bukanlah foto yang diambil pada
tanggal 1 Januari 2020 melainkan foto lama yang
diambil pada 20 Februari 2017 ketika Anies Baswedan
menjadi

calon

Gubernur

DKI

Jakarta,

saat

mengunjungi kawasan banjir di Cipinang Melayu,
Jakarta Timur.
Fakta foto tersebut diperkuat dengan perbedaan
warna dan model jaket yang dipakai Anies Baswedan
pada saat 20 Februari 2017

dan pada tanggal 1

Januari 2020.

DISINFORMASI
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4842662/anies-soal-jakarta-banjir-kami-tak-mau-salahkan-siapapun
https://megapolitan.okezone.com/read/2017/02/21/338/1624385/terkait-korban-banjir-jakarta-anies-baswedan-tem
ani-bantu-jaga-anaknya-antarkan
https://perma.cc/QR7G-KXP3
https://www.youtube.com/watch?v=nl_griKXG9Q
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4. Foto Burung Terkecil di Dunia

Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial Facebook yang
memperlihatkan seekor burung berukuran mini (kecil)
dan dinarasikan sebagai burung terkecil di dunia.

Setelah ditelusuri, ternyata burung dalam foto tersebut
adalah patung miniatur Zunzuncito yang dianggap
sebagai burung terkecil di dunia, bukan burung nyata.
Diketahui miniatur tersebut dibuat oleh seorang
seniman Bulgaria bernama Ina.

DISINFORMASI
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/photo-of-zunzuncito-bird/

