
Link Counter:

- https://bali.antaranews.com/berita/266337/tni-hoaks-poster-ustadz-babe-haikal-hasan-di-yonif-para-
raider-502-uy

- https://nasional.sindonews.com/read/665127/14/beredar-poster-babe-haikal-ceramah-di-yonif-para-r
aider-502uy-kadispenad-tak-dapat-izin-1642935687

- https://twitter.com/tni_ad/status/1485162708211482626

Penjelasan:
Beredar unggahan poster di media sosial Twitter yang berisi informasi Ustaz Babe Haikal Hasan akan 

hadir ceramah di masjid yang berlokasi di Markas Yonif Linud 502 Jabung Kota Malang. Dalam poster 

tersebut juga dipasang logo Yonif Raider 502 di kanan atas bersama foto Ustaz Babe Haikal Hassan.

Faktanya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna 

menegaskan unggahan poster yang menyebut Ustaz Babe Haikal Hassan akan melaksanakan 

ceramah di Yonif Para Raider 502/UY adalah tidak benar atau hoaks. Dijelaskan Kadispenad, Ustaz 

Babe Haikal sempat meminta izin untuk mengadakan kegiatan pengajian di Yonif Para Raider 502/UY 

dengan mengundang masyarakat umum, namun kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari 

satuan terkait karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Akan 

tetapi, sebelum tim Ustaz Babe Haikal memperoleh penolakan dari satuan terkait, Tim IT Babe Haikal 

sudah terlanjur membuat poster dan mengunggahnya di Instagram, padahal acara tersebut tidak 

jadi terlaksana. Pihak Yonif Para Raider 502/UY telah meminta Tim Ustaz Babe Haikal untuk 

menghapus poster tersebut, guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Senin, 24 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Poster Ustaz Babe Haikal Hassan di Yonif 
Para Raider 502/UY
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Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/22/salah-kipas-angin-listrik-yang-diletakkan-di-dahi-dapat-menghil
angkan-virus/

Penjelasan:

Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan kipas angin listrik dapat 

menghilangkan virus, dengan unggahan narasi “Para ahli menyarankan warga untuk 

memakai kipas angin listrik untuk menghilangkan virus”.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim menggunakan kipas angin listrik sebagai cara untuk 

menghilangkan virus adalah tidak benar. Faktanya, gambar yang beredar tersebut merupakan 

hasil suntingan, pada foto aslinya Yuen Kwok-yung tidak mengenakan kipas listrik pada 

dahinya. Foto asli tersebut sebelumnya pernah dibagikan pada laman berita daring asal 

Taiwan, United Daily News, pada berita tersebut ia merekomendasikan untuk menggunakan 

dua masker medis agar terhindar dari penularan Covid-19 varian Omicron. Pada laman berita 

tersebut tidak ada kaitannya untuk menggunakan kipas yang menempel di dahi.
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Hoaks

2. [HOAKS] Kipas Angin Listrik yang Diletakkan di Dahi 
Dapat Menghilangkan Virus
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Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZEUa7mJeMZ/?utm_medium=share_sheet

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang mengatasnamakan dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), 

M.ARS Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo atau 

RSCM. Pesan berantai tersebut menyampaikan undangan rapat kerja peningkatan tenaga kesehatan 

yang diklaim sebagai program dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 

Undangan tersebut berisi informasi bahwa pelaksanaan rapat kerja tersebut diselenggarakan di 

Bandung pada 2-3 Februari 2022.

Faktanya, informasi pesan berantai berupa undangan rapat kerja mengatasnamakan dr. Lies Dina 

Liastuti tersebut adalah tidak benar dan bukan merupakan informasi resmi yang disampaikan pihak 

dr. Lies Dina Liastuti ataupun RSCM. Dilansir dari akun Instagram milik RSCM @rscm.official, pihak 

RSCM mengklarifikasi bahwa undangan rapat yang tersebar melalui WhatsApp tersebut adalah 

hoaks. Informasi mengenai acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh RSCM dapat dilihat melalui 

akun media sosial RSCM atau bisa dikonfirmasi melalui call center RSCM 1500135.

Senin, 24 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Undangan Rapat Kerja Mengatasnamakan 
dr. Lies Dina Liastuti RSCM

https://www.instagram.com/p/CZEUa7mJeMZ/?utm_medium=share_sheet
http://instagram.com/rscm.official


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CY-U45fh9SW/

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp berisi informasi tentang penculikan seorang siswa 

kelas 2 SMP Al-Hikmah Pondok Cabe 5 Kota Tangerang Selatan. Dalam pesan berantai yang 

beredar, disebutkan bahwa siswa tersebut ditarik paksa dan dimasukkan ke dalam mobil, 

kemudian mobil itu langsung melaju kencang tidak terkejar. 

 

Faktanya, dilansir dari akun instagram @smp_alhikmahponcab, pihak sekolah mengklarifikasi 

bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Adapun informasi sebenarnya adalah anak tersebut 

pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, bukan diculik. Pihak sekolah juga 

mengimbau agar informasi tersebut dapat disebarkan dengan bijak agar tidak merugikan 

pihak manapun.
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Hoaks

4. [HOAKS] Penculikan Seorang Siswa Kelas 2 SMP 
Al-Hikmah Pondok Cabe 5 Tangerang Selatan 

https://www.instagram.com/p/CY-U45fh9SW/
https://www.instagram.com/p/CY-U45fh9SW/


Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-viagra/fact-check-viagra-is-not-an-established-cur
e-for-covid-19-idUSL1N2TT215

- https://apnews.com/article/fact-checking-171860386717

Penjelasan:

Beredar sebuah artikel berisi informasi yang 

mengklaim bahwa obat Viagra dapat 

menyembuhkan Covid-19. Disebutkan seorang 

wanita yang menderita asma dan positif Covid-19 

sembuh setelah diberi obat Viagra. 

Faktanya, klaim obat Viagra dapat 

menyembuhkan Covid-19 merupakan informasi 

yang tidak benar. Para ahli membantah klaim obat 

Viagra tersebut dapat menyembuhkan Covid-19. 

Dilansir dari reuters.com, obat Viagra tidak 

terbukti secara medis dapat menyembuhkan 

Covid-19. Ada banyak faktor penyebab dari obat 

yang diberikan kepada pasien dalam 

penyembuhan Covid-19. Selain itu, keterampilan 

staf medis dan perawat juga menjadi faktor 

penyembuhannya. Melalui apnews.com, para 

pakar memperingatkan agar obat Viagra tidak 

diberikan kepada pasien Covid-19 karena belum 

ada uji klinis dan penelitian lebih lanjut terkait 

obat Viagra dengan indikasi Covid-19.
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Hoaks

5. [HOAKS] Obat Viagra Dapat Menyembuhkan 
Covid-19
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Link Counter:

- https://travel.detik.com/travel-news/d-5908370/sempat-viral-terbengkalai-ternyata-begini-kondisi-t
mii

- https://travel.detik.com/travel-news/d-5910692/round-up-viral-tmii-terbengkalai-faktanya-tengah-dir
evitalisasi

Penjelasan:

Beredar viral di media sosial Twitter sebuah video 

yang memperlihatkan bahwa TMII terbengkalai 

tidak terurus, terutama wahana Museum 

Telekomunikasi dan wisata air Snowbay. Postingan 

tersebut bernarasikan "TMII sebelum dan sesudah 

diambil alih dan dikelola oleh pemerintah. 

Ambyeaaarrrrrrrr.......merusak bukan menambah 

baik".

Dilansir dari detik.com, rupanya kedua wahana ini 

sedang dalam proses revitalisasi. Wahana 

Snowbay yang tutup sejak awal pandemi Covid-19, 

rencananya akan diubah fungsinya menjadi lahan 

parkir. Informasi ini didapatkan dari para pekerja 

konstruksi yang sedang membuat pagar dan 

memeriksa kondisi Snowbay. Sebelumnya, kabar 

soal revitalisasi ini memang pernah disinggung 

Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) Edy Setijono. Ia 

mengatakan TMII akan dipercantik dengan 

penataan khusus untuk menyongsong event G20.
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Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Video Viral TMII Terbengkalai
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Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJrMXwb-cek-fakta-seorang-reporter-terbunuh-setelah-
ungkap-limbah-minyak-goreng-ini-faktanya 

- https://turnbackhoax.id/2018/02/20/disinformasi-mursal-reporter-meninggal-terbunuh-setelah-mem
aparkan-limbah-minyak-goreng/

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai di aplikasi WhatsApp berisi narasi yang menyebutkan seorang 

reporter bernama Mursal terbunuh usai mengungkap limbah minyak goreng.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa seorang reporter bernama Mursal terbunuh usai 

mengungkap limbah minyak goreng, tidak berdasar. Sampai saat ini tidak ditemukan sumber 

berita yang valid terkait isu tersebut. Adapun narasi yang identik dengan pesan berantai itu 

juga sudah pernah beredar pada tahun 2018. Hanya saja peristiwa itu bukan terjadi di 

Indonesia, melainkan di Tiongkok. Dalam narasi lama yang pernah beredar disebutkan 

wartawan itu bernama Li Xiang. Ia terbunuh saat menyelidiki skandal minyak goreng.
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Disinformasi

7. [DISINFORMASI] Seorang Reporter Terbunuh setelah 
Ungkap Limbah Minyak Goreng
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Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-lfd-idUSL1N2OS2CH?fbclid=IwAR1Dh9uXi6lDsY5fpjI
1dB4esEXXxgJImvSbAlZ6gIH4mPRCwZgOP-8WbEU

- https://faktograf.hr/2022/01/14/narancin-sok-unistava-kucni-test-na-covid/?fbclid=IwAR1Qoa7z-43IO
wiTGqZ7uvvOjfVcWGNt44Pe3ZCG_wQTwpQN-Pjzuwhm-KM

- https://www.bbc.com/future/article/20210705-how-children-are-spoofing-covid-19-tests-with-soft-dri
nks

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial 

Facebook yang mengklaim bahwa 90% alat tes 

Covid-19 untuk pengecekan mandiri, tidak 

berfungsi dan akan menunjukkan hasil positif. 

Hal ini dibuktikan lewat tes terhadap jeruk dan 

kopi yang menunjukkan hasil positif Covid-19.

Namun setelah dilakukan penelusuran, klaim 

yang menyebutkan bahwa alat tes Covid-19 akan 

selalu menunjukkan hasil yang positif adalah 

klaim yang keliru. Melansir dari artikel Reuters, 

pengecekan fungsi alat tes Covid-19 terhadap 

jeruk atau kopi merupakan tindakan yang salah. 

Hasil positif yang ditunjukkan pada alat, bukan 

karena jeruk atau kopi tersebut terindikasi 

Covid-19 atau alat yang tidak berfungsi baik, 

namun karena zat pada jeruk atau kopi 

mengganggu perangkat tes dan dengan 

demikian merusak hasil tes.
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Disinformasi

8. [DISINFORMASI] Video 90% Alat Tes Covid-19 Palsu 
dan Tidak Berfungsi 
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Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-polisi-china-di-bangka-belitung.html
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1625/keliru-video-yang-diklaim-polisi-cina-di-bangka-belitung
- https://www.instagram.com/p/B4d8AAfgjxn/

Penjelasan:

Beredar unggahan sebuah video yang diklaim 

merupakan video polisi asal Cina yang sedang 

berada di Bangka Belitung. Video tersebut 

memperlihatkan dua anggota polisi sedang 

membacakan Tribrata dalam bahasa Mandarin.

Dilansir dari merdeka.com yang mengutip dari 

cekfakta.tempo.com, video yang diklaim 

merupakan video polisi asal Cina yang sedang 

berada di Bangka Belitung tersebut adalah 

salah. Akun Sebasa Lemdiklat Polri 

@sebasa.polri.official mengunggah video serupa 

tahun 2019 lalu dengan memberikan keterangan 

bahwa video tersebut adalah video polisi 

Indonesia asal Bangka Belitung yang sedang 

belajar bahasa Mandarin di Sebasa. Sebasa 

adalah Sekolah Bahasa Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Sebasa Polri). Sebasa Polri 

mengajarkan bahasa asing kepada seluruh 

anggota Polri untuk mendukung tugas 

operasional yang berkaitan dengan penggunaan 

bahasa asing.
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Disinformasi

9. [DISINFORMASI] Polisi Cina di Bangka Belitung
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