
Penjelasan : 

Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan trik baterai agar 

awet dengan cara dimasukkan ke dalam magic com. Dalam video tersebut 

diperlihatkan langkah-langkah caranya.

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, klaim mengawetkan baterai dengan cara 

dimasukkan ke dalam magic com adalah tidak benar. Dosen Teknik Elektro 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Profesor Muhammad Nizam tidak 

menyarankan masyarakat melakukan trik tersebut untuk membuat baterai menjadi 

awet. Baterai yang dipanaskan akan menimbulkan kerusakan fisik berupa kebocoran 

hingga meledak. Bukan hanya itu, hal tersebut bisa berisiko mulai dari baterai mati 

hingga muncul kontaminasi jika ternyata dalam baterai tersebut mengandung zat 

yang mudah menjadi uap.
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Hoaks

1. [HOAKS] Baterai Awet dengan Cara Dimasukkan 
ke Magic Com

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-trik-baterai-awet-dengan-cara-dimasukan-ke-ma
gic-com/

https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-trik-baterai-awet-dengan-cara-dimasukan-ke-magic-com/
https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-trik-baterai-awet-dengan-cara-dimasukan-ke-magic-com/
https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-trik-baterai-awet-dengan-cara-dimasukan-ke-magic-com/


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan berisi informasi terkait kecelakaan 

maut sebuah bus yang membawa rombongan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka 

(Paskibraka) di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Faktanya, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar mengatakan bahwa kejadian 

tersebut tidak benar terjadi di Kecamatan Tapalang, melainkan terjadi di Pematang 

Siantar, Sumatra Utara pada 2013. Hal senada juga disampaikan Camat Tapalang Syawal 

Muttalib mengatakan bahwa di wilayah kerjanya tidak ada kecelakaan bus rombongan 

Paskibraka seperti yang beredar di media sosial tersebut. 
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Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Kecelakaan Maut Rombongan 
Paskibraka di Tapalang 

Link Counter:

- https://sulbarexpress.fajar.co.id/2022/08/16/kabar-kecelakaan-maut-rombongan-paskibrak
a-di-tapalang-itu-hoax/ 

- https://republika.co.id/berita/miy2qx/bus-paskibra-sma-masuk-jurang-7-orang-tewas
- https://regional.kompas.com/read/2013/02/28/22451331/~Regional~Sumatera

https://sulbarexpress.fajar.co.id/2022/08/16/kabar-kecelakaan-maut-rombongan-paskibraka-di-tapalang-itu-hoax/
https://sulbarexpress.fajar.co.id/2022/08/16/kabar-kecelakaan-maut-rombongan-paskibraka-di-tapalang-itu-hoax/
https://www.republika.co.id/berita/miy2qx/bus-paskibra-sma-masuk-jurang-7-orang-tewas
https://regional.kompas.com/read/2013/02/28/22451331/~Regional~Sumatera


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah 

unggahan foto yang memperlihatkan ratusan 

orang sedang mengantre di sebuah mal. 

Unggahan tersebut mengklaim bahwa 

terdapat ratusan orang mengantre di Plaza 

Senayan untuk membeli air conditioner (AC) 

mini dengan diskon sebesar 40% dan promo 

beli 1 gratis 1.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa 

ratusan orang mengantre di Plaza Senayan 

untuk membeli AC mini adalah keliru. Dilansir 

dari turnbackhoax.id, foto yang beredar 

tersebut bukan di Plaza Senayan, Jakarta, 

melainkan di Crescent Mall, Ho Chi Minh City, 

Vietnam pada 2015 dalam acara Crescent Mall 

Midnight Sale.
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Ratusan Orang Mengantre di 
Plaza Senayan untuk Membeli AC Mini

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-foto-ratusan-orang-mengantre-di-plaza-senayan-
untuk-membeli-ac-mini/

- https://www.crescentmall.com.vn/happenings-moments/hoanh-trang-mid-night-sale-cres
cent-mall 

https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-foto-ratusan-orang-mengantre-di-plaza-senayan-untuk-membeli-ac-mini/
https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-foto-ratusan-orang-mengantre-di-plaza-senayan-untuk-membeli-ac-mini/
https://turnbackhoax.id/2022/08/16/salah-foto-ratusan-orang-mengantre-di-plaza-senayan-untuk-membeli-ac-mini/
https://www.crescentmall.com.vn/happenings-moments/hoanh-trang-mid-night-sale-crescent-mall
https://www.crescentmall.com.vn/happenings-moments/hoanh-trang-mid-night-sale-crescent-mall

