
Penjelasan : 
Beredar gambar tangkapan layar dari sebuah artikel 

berita di media sosial Facebook yang menyebutkan 

bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(BMKG) telah memprediksi dan memberikan 

peringatan dini tentang adanya fenomena alam tak 

biasa yang terjadi di Selat Sunda, Banten dan 

meminta semua stakeholder untuk bersiap-siap. 

Artikel berita tersebut berjudul "Selat Sunda Kirim 

Fenomena Alam Tak Biasa, BMKG Minta Siap-siap".

Faktanya, BMKG melalui laman Instagram resminya 

@infobmkg mengklarifikasi bahwa informasi yang 

beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks. 

Pihaknya menegaskan, informasi mengenai potensi 

gempa yang beredar bukanlah prediksi atau 

peringatan dini. Untuk itu, masyarakat diharapkan 

tidak salah terima dan beranggapan seolah potensi 

gempa terjadi dalam waktu dekat. BMKG juga 

mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merasa 

khawatir jika ingin beraktivitas di sekitar pantai, 

mencari ikan, berdagang, maupun bertamasya.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZHMbtMBlYE/ 

Selasa, 25 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Selat Sunda Kirim Fenomena Alam Tak 
Biasa, BMKG Minta Siap-siap

https://www.instagram.com/p/CZHMbtMBlYE/
https://www.instagram.com/p/CZHMbtMBlYE/


Penjelasan : 
Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengklaim Inggris menjadi negara 

pertama di dunia yang mengumumkan Covid-19 sebagai endemi. Salah satu akun Facebook 

juga menyebut Inggris sudah mencabut status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Faktanya, dikutip dari liputan6.com narasi yang mengklaim  Inggris menjadi negara pertama 

di dunia yang mengumumkan Covid-19 sebagai endemi adalah tidak benar.  Berdasarkan isi 

pidato resmi Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson yang diunggah di website resmi 

Pemerintah Inggris www.gov.uk, sama sekali tidak disebutkan bahwa dirinya menetapkan 

Covid-19 menjadi endemi. Ia justru mengingatkan bahwa pandemi masih ada.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868040/cek-fakta-inggris-jadi-negara-p

ertama-tetapkan-covid-19-sebagai-endemi-simak-faktanya 

- https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commo

ns-on-covid-19-19-january-2022 

Selasa, 25 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Inggris Jadi Negara Pertama Tetapkan 
Covid-19 sebagai Endemi
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Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah video 

yang diklaim dapat menyembuhkan 

penyumbatan jantung. 

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa 

gerakan dalam video tersebut dapat 

menyembuhkan penyumbatan jantung adalah 

salah. dr. Vito A. Damay, SpJP (K) mengatakan, 

sejumlah latihan gerakan tersebut tidak bisa 

menyembuhkan penyumbatan jantung. Ia 

menjelaskan bahwa pembuluh darah jantung itu 

besarnya hanya 2 mm sampai 5 mm, jauh 

tersembunyi dalam rangka dada yang kuat. 

Dipukul bagaimana pun tidak akan membuat 

sumbatan hilang. Ia juga menambahkan bahwa 

cara agar peredaran darah di jantung lancar 

adalah pijatan dari dalam menggunakan jantung 

itu sendiri. Jantung yang memompa rutin akan 

membuat aliran darah lebih baik.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868582/cek-fakta-tidak-benar-gerakan-

latihan-dalam-video-ini-bisa-sembuhkan-penyumbatan-jantung 

Selasa, 25 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Gerakan Latihan dalam Video Ini Bisa 
Sembuhkan Penyumbatan Jantung
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan foto di media sosial 

Facebook yang memperlihatkan keadaan 

pintu kaca Indomaret yang pecah dan 

mengklaim bahwa penyebab kaca pecah 

karena pembeli yang membeli minyak murah. 

Dilansir dari cekfakta.com, Public Relations 

Manager PT Indomarco Prismatama 

(Indomaret) A Nenny Kristyawati menjelaskan 

kejadian pecahnya kaca Indomaret berlokasi di 

Aceh, dan tidak ada hubungannya dengan 

masyarakat yang ramai-ramai ingin membeli 

minyak goreng murah. Penyebab kaca 

Indomaret pecah karena peristiwa kecelakaan 

karyawan toko pada 19 Januari 2022 pukul 

10.00. Karyawan toko tersebut hendak pergi 

mencetak sarana promosi dan saat 

menghidupkan motor, justru menekan gas 

kendaraan terlalu dalam.

Link Counter:

- https://cekfakta.com/focus/9052 

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pintu-minimarket-pecah-karena-dis

erbu-pembeli-minyak-goreng.html 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Kaca Indomaret Pecah karena 
Pembeli Minyak Murah
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Penjelasan : 
Beredar sebuah narasi di media sosial tentang ramuan yang disebut sebagai ramuan 131. Ramuan 

yang terdiri dari 1 jari jahe, 3 batang serai dan 1 jari lengkuas tersebut diklaim dapat dapat mencegah 

infeksi dan replikasi virus. 

Dilansir dari kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang menyarankan masyarakat 

untuk mengonsumsi obat tradisional yang terbuat dari serai, lengkuas, jahe, atau kunyit. Namun, 

mengonsumsinya bukan berarti kebal terhadap paparan virus. Rekomendasi ramuan obat tradisional 

juga sebelumnya sempat tertuang dalam Surat Edaran Kemenkes nomor HK.02.02/IV/2243/2020 

tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan 

perawatan kesehatan. Kendati demikian, pemanfaatan ramuan obat tersebut bukan untuk 

mencegah infeksi, menyembuhkan, atau menghambat replikasi virus. Lebih lanjut, Direktur 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi 

mengatakan belum ada pembuktian ilmiah untuk ramuan obat tradisional terhadap penyembuhan 

dari virus, seperti virus Covid-19.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/184037282/hoaks-ramuan-131-menceg

ah-infeksi-dan-replikasi-virus?page=all 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Ramuan 131 dapat Mencegah Infeksi 
dan Replikasi Virus
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Penjelasan : 
Beredar postingan potongan video di Twitter disertai 
narasi bahwa orang dalam video tersebut adalah 
seorang dokter spesialis paru-paru bernama dr. Zarir 
Udwadia. Dalam video laki-laki yang diklaim sebagai 
dokter itu menyampaikan informasi cara 
menyembuhkan infeksi varian baru Covid-19 yakni 
Omicron dengan menghirup bubuk jahe kering. 
Alasannya, bubuk jahe kering memiliki sifat basa dan pH 
yang tinggi sehingga membunuh Covid-19 yang 
menyebar melalui lubang hidung, selaput lendir, 
tenggorokan dan kemudian paru-paru.

Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut adalah 
tidak benar. Melansir dari boomlive.in diketahui laki-laki 
dalam video tersebut bukanlah dr. Zarir Udwadia, 
pihaknya telah dihubungi dan menyatakan tidak pernah 
membuat klaim bahwa menghirup bubuk jahe dapat 
menyembuhkan Covid-19. Dokter Zakir juga melarang 
masyarakat untuk menggunakan cara tersebut. 
Mengutip dari The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, mengonsumsi jahe, 
memakan akar jahe, menghirup jahe, maupun 
menambahkan bubuk jahe ke dalam makanan tidak 
akan menghentikan infeksi virus Covid-19. Virus Covid-19 
akan masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi, 
kemudian memasuki sel baru dan membuat replika lagi, 
begitu seterusnya.

Link Counter:

- https://www.boomlive.in/fact-check/health/viral-video-doctor-neurologist-coronavirus-omi

cron-ginger-not-sushil-razdan-16351 

- https://mobile.twitter.com/DrPatrickAmoth/status/1292011444448395269 

- https://www.nationalacademies.org/based-on-science/covid-ginger 
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Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Bubuk Jahe dapat Menyembuhkan 
Infeksi Varian Omicron
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Penjelasan : 
Beredar sebuah surat mengatasnamakan Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 

Dalam surat tersebut tertulis “Undangan Seminar 

Nasional/Bimtek” yang akan dilaksanakan pada 2 

Februari 2022 di Bogor, Jawa Barat. Surat tersebut 

menggunakan kop surat seolah dikeluarkan oleh LAN 

RI.

Faktanya, surat undangan seminar nasional/bimtek 

yang mengatasnamakan LAN RI tersebut adalah 

hoaks dan bukan merupakan surat resmi yang 

dikeluarkan oleh LAN RI. Pada media sosial resmi 

milik LAN RI @LAN_RI, diklarifikasi bahwa surat 

tersebut bukan surat asli yang dirilis LAN RI. Surat 

yang beredar tersebut merupakan surat palsu. LAN RI 

mengimbau masyarakat agar waspada dengan 

beredarnya surat tersebut. Informasi mengenai LAN 

RI dapat dilihat pada halaman www.lan.go.id atau 

pada media sosial resmi milik LAN RI.

Link Counter:

- https://twitter.com/LAN_RI/status/1484387842801680388/photo/1 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

7. [DISINFORMSASI] Surat Undangan Seminar 
Nasional/Bimtek 2 Februari 2022 Mengatasnamakan 
LAN RI 
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Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang diklaim sebagai cara membersihkan 

perabot rumah tanpa ribet. Dalam unggahan tersebut disebutkan tips membersihkan perabot 

rumah secara efektif dengan menggunakan campuran asam sitrat dan pemutih (bleach). 

Dilansir dari kompas.com, tips membersihkan perabot rumah secara efektif dengan 

menggunakan campuran asam sitrat dan pemutih tersebut merupakan cara yang keliru dan 

berbahaya. Peneliti dan dosen toksikologi dari Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas 

Indonesia (UI) Budiawan mengatakan, mencampurkan asam sitrat dengan pemutih dapat 

menimbulkan pelepasan gas klorin. Campuran tersebut juga dapat memicu terbentuknya zat 

asam hipoklorida. Ia mengatakan, gas klorin dapat mengganggu sistem pernafasan, sedangkan 

asam hipoklorida dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, seperti terasa perih atau terbakar.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/25/102400482/-hoaks-tips-ampuh

-membersihkan-perabot-rumah-dengan-asam-sitrat-dan?page=all 
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Disinformasi

8. [DISINFORMASI] Membersihkan Perabot Rumah 
dengan Asam Sitrat dan Pemutih
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