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1. Rekayasa Lalu Lintas di Tol Jagorawi Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar infografis yang mengatasnamakan PT Jasa Marga di media sosial yang            
berisi informasi mengenai rekayasa lalu lintas di jalan Tol Jagorawi. Hal tersebut dilakukan             
karena adanya pekerjaan rekonstruksi pada KM 7+000 sampai dengan KM 13+000           
(Taman Mini arah Cibubur) yang akan dimulai pada tanggal 16 September sampai dengan             
22 Desember 2019. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam infografis tersebut adalah tidak           
benar. Hal tersebut dibantah oleh pihak PT.Jasamarga dalam postingan di akun Twitter            
resminya yang mengatakan bahwa berita yang ada di infografis tersebut adalah Hoaks. 

Link Counter: 
https://twitter.com/PTJASAMARGA/status/1172869342158917632?s=19  

  

https://twitter.com/PTJASAMARGA/status/1172869342158917632?s=19
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2. Patung Ganesha Tertinggi di Dunia di India Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah gambar di media sosial yang dimaksudkan untuk menunjukkan           
Patung Ganesha Tertinggi di Dunia di India dengan tinggi 128 kaki (39 meter). 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya informasi tersebut tidak benar adanya. Patung           
tertinggi di dunia adalah patung Statue of Unity di India, selain itu patung Ganesha              
tersebut bukanlah dari India, melainkan terletak di Taman Internasional Khlong Khuean           
Ganesh di provinsi Chachoengsao, Thailand, dan tingginya 30 meter (sekitar 98 kaki). 

Link Counter: 
http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/picture-worlds-tallest-ganesha-statue-india.ht
ml  
https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Unity  

  

http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/picture-worlds-tallest-ganesha-statue-india.html
http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/picture-worlds-tallest-ganesha-statue-india.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Unity
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3. Info Palsu 300 Motor Curian di Polsek Kenjeran Surabaya Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial mengenai informasi yang disebut-sebut berasal dari kepolisian.           
Dalam pesan berantai Whatsapp tersebut dikatakan bahwa telah dilakukan penangkapan          
besar-besaran oleh Polsek Kenjeran, Surabaya dan terdapat 300 unit sepeda motor yang            
diamankan. Masyarakat yang ingin mengecek diminta untuk membawa bukti dan surat           
kendaraan bermotor. Pesan tersebut ditambahkan dengan foto ratusan unit motor yang diberi            
garis polisi terparkir di halaman mapolsek.  
 
Informasi ini merupakan hoaks lama yang muncul kembali. Terkait informasi tersebut,           
Kapolsek Kenjeran Kompol Achmad Faisol Amir memastikan bahwa berita itu tidak benar.            
Adapun kejadian sebenarnya adalah Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polsek Kenjeran           
mengamankan 154 motor yang terlibat balap liar di Jalan Raya Kedung Cowek pada tahun              
2017 silam. Motor-motor tersebut masih diamankan di Mapolsek Kenjeran sampai proses           
sidang tilang selesai pada saat itu. 

Link Counter :  
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/26/07/2017/info-palsu-300-motor-curian/ 

  

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/26/07/2017/info-palsu-300-motor-curian/
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4. Tumpahan Oli Penyebab Kecelakaan Karambol di Sekip Solo Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar informasi melalui Broadcast Whatsapp mengenai adanya kecelakaan karambol         
yang disebabkan oleh tumpahan oli di sepanjang Jl. Kolonel Sugiono di depan SPBU             
Sekip, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Sabtu (14/9/2019). 
 
Petugas SPBU Sekip Solo, Joko Sunarno, saat ditemui solopos.com di SPBU Kolonel            
Sugiono, membenarkan memang ada kecelakaan di depan SPBU Sekip sekitar pukul           
09.00 WIB pagi. Namun, bukan kecelakaan karambol yang disebabkan tumpahan oli           
seperti informasi yang beredar. Kecelakaan tersebut cenderung kecelakaan biasa. 
Joko Sunarno menjelaskan kecelakaan itu terjadi karena pengguna sepeda motor tidak           
bisa mengerem. Kecelakaan itu juga tidak menyebabkan luka parah pada korban dan            
telah diselesaikan secara mediasi. Sementara itu, penelusuran TribunSolo.com di         
sepanjang jalan yang dimaksud dalam pesan WhatsApp tersebut juga tidak terlihat ada            
tumpahan oli. 

Link Counter: 
https://soloraya.solopos.com/read/20190914/489/1018579/beredar-kabar-tumpahan-oli-pic
u-kecelakaan-karambol-di-sekip-solo-ini-faktanya  
https://solo.tribunnews.com/2019/09/14/hoax-tumpahan-oli-di-sekitar-spbu-sekip-solo-seba
bkan-laka-karambol-awalnya-ramai-diwhatsapp  

  

https://soloraya.solopos.com/read/20190914/489/1018579/beredar-kabar-tumpahan-oli-picu-kecelakaan-karambol-di-sekip-solo-ini-faktanya
https://soloraya.solopos.com/read/20190914/489/1018579/beredar-kabar-tumpahan-oli-picu-kecelakaan-karambol-di-sekip-solo-ini-faktanya
https://solo.tribunnews.com/2019/09/14/hoax-tumpahan-oli-di-sekitar-spbu-sekip-solo-sebabkan-laka-karambol-awalnya-ramai-diwhatsapp
https://solo.tribunnews.com/2019/09/14/hoax-tumpahan-oli-di-sekitar-spbu-sekip-solo-sebabkan-laka-karambol-awalnya-ramai-diwhatsapp
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5. Makan Buah Rambutan Bikin Batuk Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa terlalu           
banyak makan buah rambutan itu bisa menyebabkan batuk. 
 
Faktanya setelah ditelusuri pakar kesehatan dr. Fiona Amelia yang berasal dari Fakultas            
Kedokteran UI mengatakan bahwa informasi tersebut mitos dan tidak benar. Belum ada            
penelitian atau jurnal yang benar-benar membuktikan bahwa makan rambutan memang          
bisa menyebabkan batuk. Selain itu dr.Resthie Rachmanta,M.Epid juga mengatakan         
bahwa belum ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa makan rambutan berkaitan           
langsung dengan batuk. Kandungan di dalam rambutan sebenarnya tidak menyebabkan          
batuk. dr.Resthie menyarankan jika sedang batuk, sebaiknya hindari dulu makan          
rambutan. Bila memang ingin mengkonsumsinya, jangan lupa minum air hangat          
setelahnya untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada tenggorokan. 

Link Counter: 
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3271723/makan-rambutan-bikin-batuk-benarka
h  
https://www.liputan6.com/health/read/3261636/makan-rambutan-bikin-batuk-apa-kata-dokt
er  
https://doktersehat.com/benarkah-mitos-makan-rambutan-bisa-menyebabkan-batuk/  

 

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3271723/makan-rambutan-bikin-batuk-benarkah
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3271723/makan-rambutan-bikin-batuk-benarkah
https://www.liputan6.com/health/read/3261636/makan-rambutan-bikin-batuk-apa-kata-dokter
https://www.liputan6.com/health/read/3261636/makan-rambutan-bikin-batuk-apa-kata-dokter
https://doktersehat.com/benarkah-mitos-makan-rambutan-bisa-menyebabkan-batuk/
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6. Tokoh Papua Minta Jabatan Ke Jokowi Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar postingan di media sosial Facebook yang menuliskan isu bahwa pertemuan 61            
tokoh dari Papua dan Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa 10             
September 2019 adalah untuk meminta jabatan. 
 
Faktanya, isu miring tersebut langsung dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik           
Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Wiranto yang juga turut hadir dalam pertemuan itu            
dengan menyatakan bahwa Pernyataan itu tidak benar dan tidak ada satu kalimat pun             
yang mengisyaratkan mereka meminta jabatan dan uang, tetapi semata-mata         
mengaspirasikan masyarakat adat dan kelompoknya untuk mendapatkan perhatian,        
adapun para tokoh yang datang kala itu telah melalui seleksi dan merupakan tokoh adat              
serta tokoh masyarakat, dalam pertemuan itu yang dibahas antara lain soal pembangunan            
Istana Presiden di Papua, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat, serta perekrutan            
putra-putri Papua-Papua Barat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Link Counter: 
https://kumparan.com/@kumparannews/wiranto-bantah-tokoh-papua-yang-temui-jokowi-p
unya-kepentingan-pribadi-1rrCskUUSZj  
https://tirto.id/wiranto-bantah-isu-miring-pertemuan-jokowi-dan-tokoh-papua-eh3p  
https://www.gatra.com/detail/news/444330/politik/wiranto-bantah-tokoh-papua-minta-jabat
an-ke-jokowi  

  

https://kumparan.com/@kumparannews/wiranto-bantah-tokoh-papua-yang-temui-jokowi-punya-kepentingan-pribadi-1rrCskUUSZj
https://kumparan.com/@kumparannews/wiranto-bantah-tokoh-papua-yang-temui-jokowi-punya-kepentingan-pribadi-1rrCskUUSZj
https://tirto.id/wiranto-bantah-isu-miring-pertemuan-jokowi-dan-tokoh-papua-eh3p
https://www.gatra.com/detail/news/444330/politik/wiranto-bantah-tokoh-papua-minta-jabatan-ke-jokowi
https://www.gatra.com/detail/news/444330/politik/wiranto-bantah-tokoh-papua-minta-jabatan-ke-jokowi
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7. Pertamina Jual Saham Blok Migas ke Cina Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Seorang pengguna media sosial Facebook membagikan link suatu berita online yang berjudul            
Pertamina Siap Jual Saham Blok Migas Raksasa RI ke Asing yang kemudian diberi narasi "               
PASTI JUALNYA KE CINA DEH.... SERBA CINA, SEPERTINYA PENGHIANAT BANGSA INI           
SENGAJA MEMBIARKAN CINA MENGUASAI SEMUA". 
 
Setelah ditelusuri PT Pertamina sedang bersiap untuk menawarkan kepemilikan saham di           
beberapa blok migas, salah satunya blok Rokan yang saat ini merupakan blok dengan             
produksi minyak terbesar kedua di Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Pertamina           
(Persero), Nicke Widyawati langkah ini merupakan praktik wajar yang dilakukan migas di            
dunia, ia menyampaikan tidak ada perusahaan migas global yang tidak bermitra. Direktur            
Hulu Pertamina, Dharmawan Samsu menegaskan meski dilepas sebagian,Pertamina tetap         
menjadi pemegang saham mayoritas. Dharmawan juga menjelaskan bahwa proses mencari          
mitra membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan saat ini belum ada pembicaraan dengan             
perusahaan migas manapun terkait rencana pelepasan sebagian PL Blok Rokan. Menurutnya           
banyak perusahaan migas yang berminat untuk bermitra dengan Pertamina di blok tersebut. 

Link Counter :  
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190905120708-4-97292/pertamina-siap-jual-saham-
blok-migas-raksasa-ri-ke-asing 

  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190905120708-4-97292/pertamina-siap-jual-saham-blok-migas-raksasa-ri-ke-asing
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190905120708-4-97292/pertamina-siap-jual-saham-blok-migas-raksasa-ri-ke-asing
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8. Pesan Berantai 65 Sepeda Motor Diamankan Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah postingan yang narasinya berisi informasi bahwa rekan rekan             
yang merasa kehilangan sepeda motor agar mengecek ke Polrestabes Medan, telah           
diamankan 65 plat motor dari TKP di jalan Mestika Nomor 87 dan dalam postingan tersebut               
juga terdapat daftar nomor plat yang dimaksud. 
 
Dilansir dari sumutpos.co, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha          
menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, Putu Yudha mengatakan informasi          
tersebut bukan datang dari institusinya. Menurutnya pasca menyebarnya informasi tersebut          
terpantau tidak ada warga yang datang dan mengaku pemilik salah satu kendaraan yang plat              
nomornya terdata tersebut.  

Link Counter : 
https://sumutpos.co/2018/10/26/hoax-pesan-berantai-65-sepedamotor-curian-diamankan/ 

 

https://sumutpos.co/2018/10/26/hoax-pesan-berantai-65-sepedamotor-curian-diamankan/

