
Link Counter:

- https://jatim.suara.com/read/2021/12/15/070000/beredar-ajakan-lomba-carok-di-sumenep-b
egini-kata-polisi  

- https://www.suarajatimpost.com/news/ksb-santuni-anak-yatim-wabub-sumenep-hadir-d  
- https://nusadaily.com/news/regional/hoax-lomba-carok-di-sumenep-viral-di-media-sosial-p

oster-dibuat-odgj.html 

Penjelasan :

Beredar poster ajakan lomba carok di Sumenep, 

Madura, Jawa Timur. Dalam poster tertera 

persyaratan lomba, di antaranya peserta harus 

memiliki celurit sendiri dan membayar biaya 

pendaftaran sebesar Rp50 ribu. Lomba carok 

tersebut akan digelar pada Rabu 15 Desember 

2021 di Lapangan sebelah utara Pasar Candi, 

Kecamatan Dungkek.

Faktanya, Kasi Humas Polres Sumenep AKP 

Widiarti menyatakan informasi dalam poster 

terkait lomba carok tersebut dipastikan hoaks 

atau informasi bohong dan menyesatkan yang 

dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. 

Lebih lanjut AKP Widiarti menyebut bahwa saat 

ini telah dilakukan penyelidikan terhadap 

pembuat poster. Bahkan, kini pelaku sudah 

diketahui identitasnya.

Rabu, 15 Desember 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Poster Ajakan Lomba Carok di Sumenep

https://jatim.suara.com/read/2021/12/15/070000/beredar-ajakan-lomba-carok-di-sumenep-begini-kata-polisi
https://jatim.suara.com/read/2021/12/15/070000/beredar-ajakan-lomba-carok-di-sumenep-begini-kata-polisi
https://www.suarajatimpost.com/news/ksb-santuni-anak-yatim-wabub-sumenep-hadir-d
https://nusadaily.com/news/regional/hoax-lomba-carok-di-sumenep-viral-di-media-sosial-poster-dibuat-odgj.html
https://nusadaily.com/news/regional/hoax-lomba-carok-di-sumenep-viral-di-media-sosial-poster-dibuat-odgj.html


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4764649/cek-fakta-tidak-benar-dalam-foto-ini-la
mbang-ibu-kota-baru 

- https://247tempo.com/strangest-roadside-attraction-in-every-state/3/ 

Penjelasan :

Beredar unggahan melalui media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim sebagai 
lambang Ibu Kota Baru berupa seekor katak yang sedang berada pada benda 
berbentuk tabung. Dalam foto tersebut terdapat tulisan "Lambang Ibukota Baru, 
MONUMEN BANCET".

Dilansir dari liputan6.com, klaim lambang Ibu Kota Baru berupa seekor katak sedang 
berada pada benda berbentuk tabung tersebut tidak benar. Faktanya, foto tersebut 
diambil dari situs 247tempo.com pada artikel dengan judul "Strangest Roadside 
Attraction in Every State". Artikel tersebut menyebutkan bahwa patung katak tersebut 
adalah Thread City Crossing, dikenal sebagai Jembatan Katak karena ada empat 
patung tembaga katak di setiap ujung jembatan baja di atas Sungai Willimantic, 
Amerika Serikat.

Rabu, 15 Desember 2021

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Foto Lambang Ibu Kota Baru
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Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-video-kepanikan-warga-di-ekskalator-tidak
-berkaitan-dengan-gempa-jember.html

- https://www.liputan6.com/global/read/3675219/eskalator-di-stasiun-kereta-roma-ambruk-1-
orang-cedera-di-kaki

- https://www.youtube.com/watch?v=6qIXeeIIE0U&ab_channel=GlobalNews

Penjelasan :

Beredar di media sosial Twitter, 

unggahan video kepanikan warga saat 

menggunakan eskalator. Video berdurasi 

20 detik tersebut terlihat masyarakat 

tengah panik hingga saling dorong. 

Pengunggah video mengaitkan kejadian 

tersebut dengan gempa di Jember. 

 
Faktanya, dilansir dari merdeka.com, 

video warga panik saat menggunakan 

eskalator tidak berkaitan dengan gempa 

di Jember, insiden itu terjadi di Stasiun 

Metro, Roma pada tahun 2018 lalu, 

tepatnya sebelum pertandingan CSKA 

Moscow dengan Roma di Liga 

Champions. 

Rabu, 15 Desember 2021

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Kepanikan Warga di Eskalator 
Saat Terjadi Gempa di Jember
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Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/12/15/salah-cuitan-detik-detik-gempa-mengguncang-ntt/

Penjelasan :

Beredar di media sosial Twitter, sebuah 

video yang disebut memperlihatkan 

peristiwa detik-detik gempa yang 

mengguncang NTT. Video tersebut 

beredar dengan narasi “Detik detik 

gempa mengguncang NTT. Semoga tdk 

ada korban jiwa.”

Dilansir dari turnbackhoax.id, video yang 

disebut memperlihatkan peristiwa 

detik-detik gempa mengguncang NTT 

tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, 

video tersebut merupakan video amatir 

yang direkam seseorang saat terjadinya 

gempa di Padang, Sumatera Barat pada 

tahun 2009.

Rabu, 15 Desember 2021

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Detik-detik Gempa 
Mengguncang NTT

https://turnbackhoax.id/2021/12/15/salah-cuitan-detik-detik-gempa-mengguncang-ntt/
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Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1590/sesat-klaim-gunung-welirang-di-jawa-timur-mengala
mi-erupsi

- https://www.youtube.com/watch?v=WwuUtdpliB0

Penjelasan :

Beredar sebuah video yang menampilkan awan berwarna merah disertai petir. 
Video tersebut diklaim sebagai erupsi Gunung Welirang di Jawa Timur.   
 
Faktanya, klaim yang menyebutkan kejadian tersebut adalah erupsi Gunung 
Welirang adalah salah. Kejadian tersebut bukanlah erupsi Gunung Welirang 
melainkan salah satu contoh fenomena optik atmosfer. Video yang identik pernah 
diunggah ke YouTube oleh kanal KOMPASTV pada 13 Desember 2021 dengan judul, 
“Viral! Fenomena Langit Merah di Atas Gunung Welirang, Begini Penjelasan BMKG.” 
Koordinator Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur Taufiq 
Hermawan juga mengatakan, fenomena langit merah dan petir tersebut 
merupakan hal biasa. Taufiq menjelaskan, warna kemerahan pada awan langit di 
sekitarnya disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari oleh partikel-partikel yang 
ada di atmosfer sehingga menghasilkan energi yang rendah, gelombang panjang, 
dan memunculkan warna kemerahan.  

Rabu, 15 Desember 2021

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Gunung Welirang di Jawa Timur 
Mengalami Erupsi 
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