
Penjelasan : 

Beredar di media sosial Instagram sebuah pesan 

singkat mengatasnamakan Whitelab. Pesan 

tersebut berisi tentang undian giveaway 

berhadiah satu golden tiket. Calon pemenang 

diminta untuk mengunduh suatu aplikasi 

terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiahnya.

Faktanya, Whitelab melalui akun Twitter 

resminya @whitelab_id, mengklarifikasi bahwa 

pesan singkat tersebut merupakan modus 

penipuan. Whitelab tidak pernah meminta 

untuk mengunduh aplikasi atau memungut 

biaya apapun. Adapun terkait pemenang 

Whitelab akan dihubungi melalui email 

hello@whitelab.co.id.
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1. [HOAKS] Undian Berhadiah Mengatasnamakan 
Whitelab

Link Counter:

- https://twitter.com/whitelab_id/status/1582959265371009024 

https://twitter.com/whitelab_id/status/1582959265371009024
https://twitter.com/whitelab_id/status/1582959265371009024


Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sebuah kuil di tengah 
perairan yang diklaim sebagai peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di 
Bogor. Pada keterangan video tersebut disertakan sebuah tautan yang mengarah ke 
sebuah artikel berjudul "Banyak Warga Masih Mengungsi Akibat Banjir dan Tanah 
Longsor Bogor".

Faktanya, klaim pada video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari 
kompas.com, video tersebut merupakan video Kuil Paviliun Guanyin yang terletak di 
Sungai Yangtze, Kota Ezhou, Provinsi Hubei, Cina. Saat musim hujan, kuil tersebut 
harus menghadapi arus sungai yang lebih tinggi dan deras. Ketika permukaan air 
sungai rendah, tempat itu bisa dikunjungi dengan naik perahu.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/25/150000482/-hoaks-video-kuil-di-bogor

-dilanda-banjir-dan-tanah-longsor 
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2. [HOAKS] Video Kuil di Bogor Dilanda Banjir dan 
Tanah Longsor
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun media sosial Facebook yang membagikan kolase empat foto 
dengan narasi bahwa mandi air hujan bersama dapat digunakan suami istri, untuk 
memprogram kehamilan. 

Faktanya, informasi bahwa mandi air hujan bersama bagi pasangan suami istri dapat 
mempercepat proses kehamilan adalah tidak benar. Dikutip dari cekfakta.tempo.co, 
menurut Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan dr. Hendrik Juarsa, SpOG, 
mengatakan mandi air hujan bersama bisa membuat sang istri cepat hamil adalah 
tidak benar. Bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetapi masih belum 
hamil, sebaiknya berkonsultasi kepada dokter kandungan. Selain itu, Hendrik 
menegaskan bahwa banyak permasalahan mengapa pasangan suami istri sulit 
mendapatkan keturunan. Masing-masing kasus tersebut memiliki penanganan 
berbeda. Oleh karena itu, berkonsultasi ke dokter dibutuhkan untuk mengetahui 
penyebab kesulitan untuk hamil tersebut.

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/2005/keliru-mandi-air-hujan-untuk-program-kehamilan 
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3. [HOAKS] Mandi Air Hujan untuk Program Kehamilan
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Penjelasan : 

Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang berisi klaim bahwa organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi atas penyadapan yang 
dilakukan Australia di Indonesia menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Isi 
video tersebut antara lain menampilkan pertemuan sejumlah forum yang dihadiri 
Sekretaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran tempo.co, video yang diklaim merupakan peristiwa 
PBB saat menjatuhkan sanksi pada Australia lantaran melakukan penyadapan 
terhadap Indonesia menjelang KTT G20 adalah keliru. Cek Fakta Tempo melakukan 
penelusuran dengan memfragmentasi video menjadi gambar dengan menggunakan 
tools InVID. Potongan gambar kemudian dicek dengan tools Google Image dan 
Yandex Image. Dari pengecekan tersebut, ditemukan fakta bahwa kumpulan video 
yang beredar tersebut berasal dari peristiwa yang berbeda dan tidak terkait dengan 
aksi penyadapan menjelang KTT G20 di Bali. Bahkan tidak ada pemberitaan Australia 
dijatuhi sanksi oleh PBB karena menyadap Indonesia.

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/2002/keliru-pbb-jatuhkan-sanksi-atas-penyadapan-austral

ia-di-indonesia-jelang-ktt-g20 
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4. [HOAKS] PBB Jatuhkan Sanksi atas Penyadapan 
Australia di Indonesia Jelang KTT G20
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Penjelasan : 

Telah beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan video pidato Presiden 
Rusia Vladimir Putin dengan thumbnail yang bertuliskan "Pulau Pasir diklaim 
Australia" Vladimir Putin Menghimbau Indonesia Angkat Senjata".

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin meminta 
Indonesia angkat senjata melawan Australia terkait kepemilikan Pulau Pasir adalah 
tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video yang beredar tersebut merupakan 
cuplikan dari pidato Putin pada 8 Maret 2022 lalu ketika Presiden Rusia itu menjawab 
kekhawatiran para ibu, istri, saudara perempuan, serta kekasih dari pria Rusia yang 
diterjunkan ke medan perang di Ukraina. Isi pidato itu telah disunting dan diubah 
untuk mendukung narasi palsu yang mengklaim Putin meminta Indonesia 
mengangkat senjata melawan Australia.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/25/141400582/-hoaks-putin-meminta-indo

nesia-angkat-senjata-melawan-australia?page=all#page2 
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5. [HOAKS] Presiden Rusia Vladimir Putin Meminta 
Indonesia Angkat Senjata Melawan Australia
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