
Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan video yang memperlihatkan 

sejumlah orang tengah berkumpul di sebuah 

atap bangunan. Mereka tampak terkejut dan 

ketika melihat ke atas langit, terlihat 

bangunan masjid yang tertutup awan. Video 

itu kemudian diklaim sebagai kemunculan 

masjid di atas awan di Lombok, Nusa 

Tenggara Barat (NTB).

Dilansir dari liputan6.com, video yang diklaim 

sebagai kemunculan masjid di atas awan di 

Lombok, NTB ternyata tidak benar alias hoaks. 

Video tersebut diduga merupakan hasil 

rekayasa digital.
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Hoaks

1. [HOAKS] Video Kemunculan Masjid di Atas Awan di 
Lombok

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5020121/cek-fakta-hoaks-video-kemunculan-mas

jid-di-atas-awan-di-lombok

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5020121/cek-fakta-hoaks-video-kemunculan-masjid-di-atas-awan-di-lombok
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5020121/cek-fakta-hoaks-video-kemunculan-masjid-di-atas-awan-di-lombok
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5020121/cek-fakta-hoaks-video-kemunculan-masjid-di-atas-awan-di-lombok


Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial Twitter sebuah foto seolah tangkapan layar cuitan 
dari Twitter resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
@infoBMKG. Dalam postingan tersebut terdapat narasi "Peringatan untuk segala 
jenis kehidupan di Bumi bahwasanya terjadi getaran hebat di Dataran Eropa yang 
sebentar lagi akan menyebabkan Tsunami Tropi buat King EMYU".

Faktanya, BMKG melalui akun Instagram resminya @infoBMKG, mengklarifikasi 
bahwa unggahan tersebut adalah hoaks. BMKG meminta semua pihak untuk 
meneliti saat menerima informasi dan meminta semua pihak berhati-hati dalam 
menggunakan media sosial. BMKG juga mengimbau untuk memastikan semua 
informasi yang didapat bersumber dari kanal-kanal resmi BMKG.
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Hoaks

2. [HOAKS] Cuitan BMKG “Tsunami Tropi buat King 
EMYU”

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-6192071/ada-ada-aja-muncul-hoax-bmkg-ngetweet-tsuna

mi-tropi-king-emyu

- https://www.instagram.com/p/CgRn4YGhWQ6/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

https://twitter.com/infobmkg
https://www.instagram.com/p/CgRn4YGhWQ6
https://news.detik.com/berita/d-6192071/ada-ada-aja-muncul-hoax-bmkg-ngetweet-tsunami-tropi-king-emyu
https://news.detik.com/berita/d-6192071/ada-ada-aja-muncul-hoax-bmkg-ngetweet-tsunami-tropi-king-emyu
https://www.instagram.com/p/CgRn4YGhWQ6/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah 

informasi terkait biaya pendidikan atau 

uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Gunung Djati Bandung tahun akademik 

2022/2023 yang mencapai Rp10.000.000.

Faktanya, dilansir dari uinsgd.ac.id, 

informasi tersebut adalah tidak benar alias 

hoaks. Pihak UIN Sunan Gunung Djati 

mengimbau agar masyarakat dapat 

mengecek kebenarannya ketika menerima 

informasi agar tidak terjebak dengan berita 

yang keliru serta mengajak untuk 

menyebarkan seluas-luasnya klarifikasi 

informasi hoaks tersebut untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Hoaks

3. [HOAKS] Biaya UKT Mahasiswa UIN Sunan Gunung 
Djati

Link Counter:
- https://uinsgd.ac.id/info-hoaks-jangan-terjebaks/ 
- http://keuangan.uinsgd.ac.id/tarif_ukt/media.php?page=home 
- https://www.instagram.com/p/CgO_intpzW8/ 

https://uinsgd.ac.id/info-hoaks-jangan-terjebaks/
https://uinsgd.ac.id/info-hoaks-jangan-terjebaks/
http://keuangan.uinsgd.ac.id/tarif_ukt/media.php?page=home
https://www.instagram.com/p/CgO_intpzW8/


Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial Twitter berisi 

gambar tangkapan layar dari artikel berita 

meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo 

Kumolo disertai narasi yang mengaitkannya dengan 

vaksin Covid-19.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa meninggalnya 

mantan Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait dengan 

vaksin Covid-19 adalah keliru. Faktanya, kabar ini telah 

dibantah pihak keluarga dan kerabat dekat. Putri 

almarhum Tjahjo Kumolo, Rahajeng Widyaswari 

mengatakan, ayahnya mengalami infeksi yang 

menyebar sampai ke paru-paru. Sebelum meninggal, 

Tjahjo Kumolo menjalani perawatan intensif di RS 

Abdi Waluyo Jakarta Pusat. Selain itu, politikus Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri 

Hanteru Sitorus menjelaskan bahwa Tjahjo Kumolo 

menderita penyakit komplikasi. Dia menyebut ada 

benjolan di bagian perut. Benjolan itu lalu menjalar ke 

paru-paru dan ginjal. 
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Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Tjahjo Kumolo Meninggal Akibat 
Vaksin Covid-19

Link Counter:

- https://medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP03jb-cek-fakta-penyebab-tjahjo-kumolo-menin

ggal-disebut-karena-vaksin-covid-19-cek-faktanya 

https://medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP03jb-cek-fakta-penyebab-tjahjo-kumolo-meninggal-disebut-karena-vaksin-covid-19-cek-faktanya
https://medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP03jb-cek-fakta-penyebab-tjahjo-kumolo-meninggal-disebut-karena-vaksin-covid-19-cek-faktanya
https://medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP03jb-cek-fakta-penyebab-tjahjo-kumolo-meninggal-disebut-karena-vaksin-covid-19-cek-faktanya

