Rabu, 23 November 2022

1.

[HOAKS] Gunung Gede dan Gunung
Meletus dan Menyemburkan Api

Pangrango

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Gunung Gede dan
Gunung Pangrango yang berada di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi meletus
dan mengeluarkan semburan api. Unggahan tersebut meminta warga Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat yang baru saja terkena musibah gempa bumi untuk meningkatkan
kewaspadaannya.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, unggahan yang menyebutkan Gunung Gede dan
Gunung Pangrango meletus adalah informasi menyesatkan alias hoaks. Isu tersebut telah
dibantah Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan Balai Besar Taman Nasional Gunung
Gede Pangrango (BBTNGGP) Sahyudin. Berdasarkan hasil pantauan dari pos pengamatan,
Gunung Gede dan Gunung Pangrango dapat terlihat jelas dan tidak terlihat adanya api atau
asap. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui akun Twitter
resminya @PVMBG, membantah narasi yang menyebutkan Gunung Gede dan Gunung
Pangrango meletus. PVMBG juga menegaskan bahwa kejadian gempa bumi di Cianjur,
pada Senin, 21 November 2022 bukan disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Gede dan
Gunung Pangrango.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/22/190900682/-hoaks-gunung-gede-pangrango-me
letus-dan-menyemburkan-api?page=all

-

https://twitter.com/PVMBG_ /status/1594908311761326080?s=20&t=rdwrzVq0u_7E8VdSTEo5kg

Rabu, 23 November 2022

2.

[HOAKS] Informasi Akan Terjadi Gempa di Sejumlah
Wilayah di Sukabumi Satu Minggu ke Depan

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang diklaim berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geoﬁsika (BMKG) bahwa akan terjadi gempa besar di sejumlah wilayah di Sukabumi, Jawa
Barat, tepatnya di garis pergerakan Sesar Cimandiri, selama satu minggu ke depan. Dalam
narasi disebutkan daerah yang harus waspada adalah di sekitar Pelabuhan Ratu, Cibadak,
Cicantayan, Cibolang, Sukaraja, Sukalarang, Baros, Salabintana, dan Kadudampit.
Dilansir dari kompas.com, Kepala Stasiun Geoﬁsika Bandung Teguh Rahayu melalui keterangan
resminya menjelaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan BMKG tidak pernah
menyampaikan serta menyebarluaskan informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa sampai saat
ini belum ada teknologi yang memprediksi dengan tepat kapan, di mana, dan berapa kekuatan
gempa yang akan terjadi. Informasi resmi yang diperoleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan bahwa hingga saat ini status Gunung Gede masih
dalam status level 1 atau normal. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tak
terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/23/070500565/beredar-pesan-akan-terjadi-gempa-di-w
aduk-cirata-bmkg--hoaks-?page=2

Rabu, 23 November 2022

3.

[HOAKS] Gempa Cianjur dan Sukabumi Disebabkan
Gunung Gede dan Gunung Pangrango

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa foto lanskap gunung dan
mengklaim bahwa gempa yang terjadi di Cianjur disebabkan oleh Gunung Gede dan
Gunung Pangrango.
Dilansir dari liputan6.com, klaim gempa yang terjadi di Cianjur disebabkan Gunung Gede
dan Gunung Pangrango adalah tidak benar. Faktanya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan
Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Waﬁd AN
mengatakan bahwa berdasarkan analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
(PVMBG), gempa Cianjur merupakan gempa tektonik. Status vulkanik Gunung Gede dan
Gunung Pangrango masih berada di level 1 atau normal.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5132787/cek-fakta-tidak-benar-gempa-cianjur-dan-sukab
umi-disebabkan-gunung-gede-dan-pangrango

-

https://cekfakta.com/focus/1099

Rabu, 23 November 2022

4.

[HOAKS] Menlu Rusia Sergei Lavrov Dilarikan ke RS
Sanglah, Bali

Penjelasan :
Sebuah akun Twitter mengunggah cuitan disertai tautan berita yang menyatakan bahwa Menteri
Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov setibanya di Bali, dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Sanglah, Bali.
Pejabat setempat mengatakan Lavrov sedang dirawat karena penyakit jantung.
Dilansir dari laman news.detik.com, kabar yang menyatakan bahwa Menlu Rusia Sergei Lavrov
dilarikan ke RS Sanglah, Bali adalah tidak benar atau hoaks. Kabar itu dibantah oleh video unggahan
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Video tersebut dipublikasikan Zakharova
melalui akun Telegramnya pada Senin, 14 November 2022. Dalam video itu, terlihat Lavrov
mengenakan kaus bertuliskan “Basquiat” dan celana pendek berwarna biru. Lavrov tampak tengah
duduk sembari membaca sebuah dokumen dengan latar belakang pepohonan. Dalam unggahannya,
Zakharova turut menegaskan bahwa berita Lavrov dirawat di rumah sakit adalah tidak benar atau
hoaks.

Hoaks
Link Counter:
-

https://news.detik.com/internasional/d-6405727/tegaskan-kabar-dilarikan-ke-rs-hoax-rusia-unggahvideo-menlu-santai-di-bali

-

https://turnbackhoax.id/2022/11/21/salah-menlu-rusia-dilarikan-ke-rs-sanglah-bali/

Rabu, 23 November 2022

5. [HOAKS] Voice Note WhatsApp Terkait Pergeseran
Lempeng Waduk Cirata, Purwakarta
Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai WhatsApp
sebuah voice note yang mengatakan bahwa
akan ada pergeseran lempeng Waduk Cirata
di Purwakarta. Informasi tersebut diklaim
bersumber

dari

Badan

Meteorologi,

Klimatologi, dan Geoﬁsika (BMKG).

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa
akan ada pergeseran lempeng Waduk Cirata
di Purwakarta adalah salah. BMKG melalui
laman Instagram resmi miliknya @infobmkg,
menegaskan bahwa informasi yang beredar
tersebut tidak benar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/ClSGNUThSPK/
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-voice-note-di-wa-infokan-pergeseran-lempeng-w
aduk-cirata-purwakarta.html
https://jabar.idntimes.com/news/jabar/abdul-halim-18/pesan-suara-prediksi-gempa-di-waduk-cirata-mal
am-ini-dipastikan-hoax
https://wartakota.tribunnews.com/2022/11/22/beredar-info-bakal-ada-gempa-di-waduk-cirata-purwakart
a-malam-ini-begini-kata-bmkg

Rabu, 23 November 2022

6.

[DISINFORMASI] Video Pergeseran Tanah Saat Gempa
di Cianjur

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan video rekaman satelit yang memperlihatkan adanya pergerakan
tanah yang menyeret rumah dan bangunan lainnya. Video tersebut diklaim sebagai
peristiwa yang terjadi saat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 21 November
2022.
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, video yang diklaim sebagai peristiwa yang terjadi
saat gempa bumi di Cianjur adalah salah. Video yang beredar adalah rekaman satelit di
komplek perumahan Petobo, Sulawesi Tengah akibat gempa di Palu pada tahun 2018 silam.
Video identik juga ditemukan pada akun YouTube Kompas TV dengan judul "Begini Citra
Satelit Likuifaksi Tanah di Petobo" yang diunggah pada 6 Oktober 2018.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2022/11/23/salah-lihatlah-pergeseran-tanah-saat-gempa-di-cianjur/

-

https://www.youtube.com/watch?v=SAOiKNGYx5w

-

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-pergerakan-tanah-pascagempa-gunca
ng-cianjur.html

Rabu, 23 November 2022

7.

[DISINFORMASI] Seorang Pemuda Menjadi Korban
Begal di Perempatan Burikan Kudus

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial WhatsApp yang menyebutkan bahwa ada seorang
pemuda yang menjadi korban pembegalan di Perempatan Burikan, Kudus.
Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama melalui Kapolsek Kota AKP Luk Har Sya'in
menyatakan bahwa kabar yang beredar terkait kasus pembegalan tersebut tidak benar.
Dilansir dari Instagram resmi Polres Kudus @polreskudus, Polres Kudus mengklariﬁkasi
dengan mengunggah hasil tangkapan layar dari pesan berantai tersebut dan
menambahkan dengan stempel hoaks. Kejadian tersebut ternyata adalah video seorang
pemuda yang mengalami kecelakaan tunggal.

Disinformasi
Link Counter:
-

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

-

https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2022/11/22/hoax-korban-begal-di-desa-burikan-ternyata-murni
-kecelakaan-tunggal/

Rabu, 23 November 2022

8.

[DISINFORMASI] Presiden Jokowi Pecat Menteri yang
Mengatakan G20 Bali Gagal

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang membahas keputusan Presiden Joko
Widodo atau Jokowi usai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pada
15-16 November 2022. Klaim yang disertakan menyatakan bahwa menteri yang menyebut
Jokowi gagal dalam KTT G20 telah dipecat secara tidak hormat. Dalam video tersebut, salah
satu menteri yang disebutkan adalah Menteri Pertahanan RI.
Dilansir dari cek fakta kompas.com, klaim bahwa Presiden Jokowi memecat secara tidak
hormat menteri yang menyebutnya gagal dalam G20 adalah tidak benar atau hoaks. Setelah
KTT G20 selesai, tidak ada kebijakan reshufﬂe yang dilakukan Jokowi dan tidak ada
pergantian menteri. Nama Prabowo yang disebut-sebut dalam video yang beredar tersebut
juga masih terdaftar sebagai Menteri Pertahanan RI. Dalam video tidak ada satu pun
keterangan mengenai menteri yang dipecat.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/22/181800182/-hoaks-presiden-jokowi-pecat-mente
ri-yang-mengatakan-g20-bali-gagal?page=2

