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Teori Konspirasi Antara Bill Gates, Vaksin Virus Corona,
dan Implan Microchip

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp berupa video yang menjelaskan tentang virus
corona merupakan teori konspirasi antara Bill Gates, Vaksin Virus Corona, dan Implan Microchip.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Video yang menjelaskan bahwa virus corona merupakan teori konspirasi antara Bill Gates, Vaksin Virus Corona, dan Implan Microchip adalah tidak
benar. Faktanya, video tersebut tidak menyampaikan bukti ilmiah. Teori konspirasi telah berkembang
selama pandemi virus corona ini karena banyak orang rentan secara psikologi untuk menerima
disinformasi terkait pandemi.
Sumber/Link Klarifikasi
https://inet.detik.com/cyberlife/d-5027902/antara-bill-gates-vaksin-virus-corona-dan-implan-microchip
https://www.liputan6.com/global/read/4234320/bill-gates-dan-serangan-teori-konspirasi-di-tengah-pandemi-corona-covid19
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200430204945-185-499095/menguak-asal-bill-gates-jadi-target-teori-konspir
asi-covid-19
https://inet.detik.com/cyberlife/d-4985906/bill-gates-jawab-teori-konspirasi-corona-yang-menyerangnyahttps://inet.detik.c
om/science/d-5044922/ini-alasan-bill-gates-jadi-sasaran-konspirasi-corona
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-12396383/pernyataan-bill-gates-tentang-teori-konspirasi-vaksin-virus-c
orona-yang-menyerangnya
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Dirut dan Staf RSUI Dirawat karena Covid-19 serta
Lonjakan Pasien Baru Covid-19 20 orang per Hari di RS
Persahabatan

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang mengimbau agar warga Jakarta dan sekitarnya waspada penularan Covid-19 meningkat. Diinformasikan bahwa Dirut RSUI bersama 2 Direktur RSUI lainnya dan 10 staff RSUI saat ini dirawat di RSUI terkena Covid-19. Di RS Persahabatan
juga dikabarkan terjadi peningkatan jumlah pasien Covid-19 baru dari biasanya 5 per hari kini menjadi 20 per hari.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang Dirut RSUI bersama 2 Direktur
RSUI lainnya dan 10 Staf RSUI terkena Covid-19 serta lonjakan pasien baru Covid-19 di RS Persahabatan hingga 20 orang per hari, adalah tidak benar. Faktanya, RSUI telah membantahnya melalui
Siaran Pers Nomor: 27/SiaranPers-PB/RSUI/VI/2020 dan jumlah pasien baru Covid-19 per hari di
RS Persahabatan sepanjang Juni 2020 adalah sebanyak 1 s/d 8 pasien per hari.
Sumber/Link Klarifikasi
1. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Siaran Pers RSUI Nomor 27/SiaranPers-PB/RSUI/VI/2020
3. https://www.depoktren.com/2020/06/29/rsui-depok-bantah-kabar-dirut-2-direktur-dan-10-staff-terpapar-covid-19/
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Dinas Pendidikan Menjanjikan Sekolah Swasta Gratis
Berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai di media sosial yang menginformasikan tentang pendataan siswa di sekolah
swasta untuk berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menjanjikan sekolah swasta akan digratiskan.
Berdasarkan hasil koordinasi Tim JalaHoaks, Informasi yang beredar tentang sekolah swasta berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjanjikan sekolah swasta akan
digratiskan adalah tidak benar. Faktanya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah
mengeluarkan kebijakan tersebut.
Sumber/Link Klarifikasi
Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
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Dokter dan Rumah Sakit Memanfaatkan Situasi Pandemi
Covid19 Untuk Mendapatkan Keuntungan dari APBN

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar Sebuah Pesan Berantai melalui Aplikasi Whatsapp yang membuat sebuah opini seseorang
terkait kinerja Menteri Kesehatan, salah satu poinnya menyatakan bahwa bencana Covid-19 saat ini
dimanfaatkan oleh dokter dan rumah sakit untuk dijadikan ajang bisnis yang menguras APBN.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Pesan Berantai yang menyatakan bahwa dokter dan
rumah sakit memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari APBN selama pandemi Covid19 tidak
bisa diverifikasi benar. Faktanya, sejumlah organisasi kesehatan dan profesi memprotes dan menolak keras penyebaran disinformasi tersebut. Selain itu pihak kepolisian juga akan siaga untuk mencari pembuat dan penyebar disinformasi tersebut.

Sumber/Link Klarifikasi
https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/polda-sulsel-buru-penyebar-info-rumah-sakit-jadikan-covid-19bisnis/3
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-rumah-sakit-dituding-jadikan-covid-19-sebagai-lahan-bisnis-ini-faktanya.ht
ml
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5047668/dituding-ambil-keuntungan-dari-pasien-covid-19-dokter-dan-rs-ang
kat-bicara
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Sikap Partai Politik di DPR atas Kontroversi RUU HIP

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menyebutkan beberapa sikap partai politik
di DPR atas kontroversi RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Diinformasikan bahwa terdapat 5
partai (Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, dan PAN) yang menolak pembahasan RUU HIP, 3 partai
(PDIP, Golkar, dan PPP) yang mendukung pembahasan RUU HIP, dan 1 partai (Gerindra) yang
belum bersikap.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi yang memuat sikap partai politik di DPR
atas kontroversi RUU HIP, adalah tidak benar. Faktanya, tertulis dalam risalah rapat DPR RI bahwa
pendapat fraksi-fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, FP-Gerindra, FP-Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan
F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk
kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber/Link Klarifikasi
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all#page2
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/02/perolehan-kursi-dpr-2019-2024-pdip-paling-banyak
https://www.wartaekonomi.co.id/read289916/siapa-saja-pendukung-ruu-hip-di-dpr/0
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Semua Wilayah DKI Jakarta Kembali Zona Merah Covid-19,
Warga Dihimbau Tidak Keluar Rumah

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan bahwa mulai hari ini
kondisi seluruh wilayah DKI Jakarta sudah pada tingkatan zona merah Covid-19 dan menghimbau
seluruh warga untuk tidak keluar rumah.
Berdasarkan hasil koordinasi Tim JalaHoaks, Berita yang menyebutkan bahwa semua wilayah DKI
Jakarta kembali masuk zona merah akibat penyebaran virus corona merupakan kabar yang salah.
Faktanya, dari beberapa informasi yang didapatkan, terdapat beberapa wilayah di DKI Jakarta yang
sudah menunjukkan penurunan resiko penularan, seperti wilayah Jakarta Timur. Selain itu, peta
yang yang ditampilkan pada pesan berantai tersebut juga berbeda dengan peta penyebaran kasus
harian terbaru yang dipublikasikan pada situs/portal resmi informasi Covid-19 Provinsi DKI Jakarta
https://corona.jakarta.go.id.

Sumber/Link Klarifikasi
https://kumparan.com/kumparannews/corona-di-jakarta-timur-membaik-dan-masuk-zona-oranye-bagaimana-datanya-1tl
P3AtqWHk/full
https://corona.jakarta.go.id/id/peta-kasus
https://www.suara.com/news/2020/06/25/105428/cek-fakta-benarkah-jakarta-kembali-zona-merah-dan-bogor-zona-hitam
-corona
https://www.medcom.id/nasional/metro/wkBYa7gb-zona-merah-covid-19-di-jakarta-tersisa-1-kelurahan
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Membawa Kantong Plastik dari Rumah Untuk Berbelanja
Dikenakan Denda 250 Ribu

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar foto melalui media sosial yang menunjukkan seorang konsumen membawa kantong belanja
dengan troli diapit oleh orang-orang berseragam di dalam sebuah toko ritel dengan penjelasan yang
memberikan peringatan bahwa "Belanja pakai kantong plastik kena denda 250 K walau kita bawa
dari rumah. Depan toko/mal ada kontrol dari pemda hati-hati".
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Foto yang beredar dan berisi Informasi bahwa
belanja menggunakan kantong plastik dikenakan denda 250.000 rupiah walau sudah membawa
plastik dari rumah adalah tidak benar. Faktanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tidak
pernah mengeluarkan kebijakan dengan sanksi seperti yang disebutkan pada pesan tersebut.
Aturan mengenai sanksi administratif ditujukan kepada para pelaku usaha yang diantaranya adalah
toko swalayan, pedagang atau pemilik toko di pusat perbelanjaan, serta pengelola pusat perbelanjaan dan pasar.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200708161619-4-171210/heboh-belanja-pakai-plastik-didenda-rp-250-ribu-fakta
nya
https://depok.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-09589674/cek-fakta-benarkah-belanja-menggunakan-kantong-plastik-diken
akan-denda-rp250-ribu
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Razia STNK Dimulai Hari Ini, Nih Jadwal dan Lokasinya

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp berjudul "Razia STNK Dimulai Hari Ini, Nih
Jadwal dan Lokasinya" yang menginformasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan
Polri menggelar razia STNK bagi kendaraan yang telrlambat membayar pajak kendaraan.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi dalam pesan berjudul "Razia STNK Dimulai Hari Ini", adalah tidak benar. Faktanya, pesan berantai serupa telah beredar setahun yang lalu
pada Kamis (24/01/2019) dan telah dikonfirmasi oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagai
informasi hoaks.

Sumber/Link Klarifikasi
1. https://megapolitan.okezone.com/read/2019/01/24/338/2008851/beredar-pesan-razia-kendaraan-di-jadetabek-polisi-hoaks
2. https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1114791-viral-razia-stnk-di-jakarta-ternyata-hoax
3. https://tirto.id/soal-razia-stnk-telat-bayar-pajak-di-jakarta-polisi-itu-hoaks-de5l
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Banyak Karyawan yang Positif Covid-19, Beberapa RSUD di
Jakarta Ditutup

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menjelaskan bahwa beberapa Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) di Jakarta terpaksa ditutup karena terdapat beberapa karyawan yang positif
Covid-19 seperti di RSUD Kalideres (8 karyawan positif ), RSUD Pasar Rebo (20 karyawan positif ), dan RSUD
Depok (12 karyawan positif ).
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi dalam pesan berantai tersebut yang menjelaskan
bahwa beberapa RSUD terpaksa ditutup karena karyawan positif dan dapat menjadi cluster baru Covid-19
tidak sepenuhnya benar. Faktanya beberapa RSUD yang disebutkan dalam pesan tersebut, seperti RSUD
Kalideres, hanya menutup sementara pelayanan karena sedang dilakukan sterilisasi gedung sebagai
bagian dari program pencegahan dan pengendalian covid-19. Selanjutnya, manajemen RSUD Pasar Rebo
juga menyampaikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan
kenyataan yang ada dan pelayanan kesehatan di RSUD Pasar Rebo tetap dibuka seperti biasa. Sementara
RSUD Kota Depok memang sempat ditutup akibat 16 pegawai yang positif Covid-19 untuk keperluan
sterilisasi dan pesan tersebut telah beredar 2 bulan yang lalu pada Kamis, 21 Mei 2020.

Sumber/Link Klarifikasi
https://jakarta.tribunnews.com/2020/07/09/beredar-info-tutup-pelayanan-kesehatan-imbas-covid-19-begini-klarifikasi-piha
k-rsud-pasar-rebo
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Wilayah RW 02 Kelurahan Tebet Barat Ditutup Karena
Menjadi Zona Merah Penyebaran Covid-19

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp tentang RW 02 Tebet Barat mulai Conchita House,
Comic Cafe, SMPN 115 , AQL dan sekitarnya di karantina untuk ditutup mulai hari ini karena sudah menjadi
zona merah di Kecamatan Tebet.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi bahwa RW 02 Tebet Barat mulai Conchita House,
Comic Cafe, SMPN 115 , AQL dan sekitarnya di karantina untuk ditutup mulai hari ini karena sudah menjadi
zona merah di Kecamatan Tebet adalah tidak benar. Faktanya, Petugas kesehatan berpakaian APD lengkap
dan seorang anggota TNI sedang melakukan pengecekan swab tes kepada pihak keluarga pasien positif
Covid-19 dan tidak ada karantina atau penutupan wilayah seperti yang disebutkan.

Sumber/Link Klarifikasi
1.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

2.

Kelurahan Tebet Barat
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Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang Penilangan Bagi
Warga Jakarta yang Tidak Bermasker Melalui Aplikasi
PIKOBAR mulai 27 Juli 2020

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi Whatsapp yang menginformasikan tentang hasil rapat Tim Gugus
Covid-19 DKI Jakarta, sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, bahwa akan diadakan penilangan di
muka umum bagi yang tidak bermasker TMT 27 Juli s.d 9 Agustus 2020 (14 hari) sebesar Rp.200.000 s.d
Rp.250.000, dengan pengecualian jika sedang: a) pidato, b) makan/minum, c) olah raga kardio tinggi
(joging untuk perkuat jantung/ paru-paru), dan d) sesi foto sesaat. Proses tilang berdenda dan kwitansi
akan menggunakan e-tilang aplikasi PIKOBAR dengan dana denda akan masuk ke Kas Daerah sesuai Peraturan.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi yang beredar melalui aplikasi WhatsApp tentang
hasil rapat Tim Gugus Covid-19 DKI Jakarta dan menetapkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
tentang penilangan di muka umum bagi yang tidak bermasker mulai tanggal 27 Juli s.d 9 Agustus 2020 (14
hari) sebesar Rp.200.000 s.d Rp.250.000, dengan proses tilang berdenda dan kwitansi akan menggunakan
e-tilang aplikasi PIKOBAR, adalah tidak benar. Faktanya, aplikasi PIKOBAR merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat dan kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat yang mulai diberlakukan tanggal 27 Juli 2020 selama 14 hari di seluruh wilayah Jawa
Barat, dengan jumlah denda sebesar Rp. 100.000 -150.000.

Sumber/Link Klarifikasi
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._41_TAHUN_202011.pdf
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Menekan CANCEL Dua Kali Pada Mesin ATM Mencegah
Pencurian PIN ATM

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai di aplikasi Whatsapp yang berisi himbauan dari staf perbankan untuk menekan
tombol “cancel” sebelum memasukan kartu ATM agar PIN ATM tidak dicuri.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang Menekan “Cancel” Dua Kali Pada Mesin
ATM Mencegah Pencurian PIN ATM adalah tidak benar. Faktanya, berita tersebut merupakan berita hoaks
yang sudah pernah beredar di luar negeri lebih dulu, dan kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.kominfo.go.id/content/detail/17418/hoaks-menekan-cancel-dua-kali-pada-mesin-atm-mencegah-pencurian-pi
n-atm/0/laporan_isu_hoaks
https://turnbackhoax.id/2020/01/01/salah-tekan-cancel-dua-kali-sebelum-masukkan-kartu-atm/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/536/fakta-atau-hoaks-benarkah-tekan-cancel-dua-kali-di-atm-bisa-mencegah-pencurian-p
in

@jalahoaks

@jalahoaks

0813 5000 5331

data.jakarta.go.id/jalahoaks

Laporan Hoaks - 111

Video Tentang Thermo Gun Berbahaya untuk Otak

KONTEN
BUATAN
KONTEN/INFORMASI
SESAT

[PENJELASAN]

[HOAKS] - Info Departemen Patologis AIIMS tentang
Perbedaan Jenis Batuk

Beredar sebuah pesan berantai melalui media WhatsApp berisi informasi yang diklaim berasal
dari Dinas Kesehatan Departemen Patologis AIIMS. Pesan tersebut berisi tentang perbedaan
gejala-gejala dan jenis batuk. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa batuk kering
disertai bersin, nyeri tubuh, kelemahan, demam, kesulitan bernafas dan hilangnya indera
pengecap adalah gejala seseorang terinfeksi virus corona.

Beredar pesan Whatsapp yang menginformasikan bahwa mulai Kamis, 26 Maret 2020, semua Beredar sebuah video di media sosial yang menginformasikan bahwa alat pengukur suhu tubuh Thermo
Gun yang sekarang banyak
digunakan
saat pandemi
berbahaya bagi otak atau tubuh
@jalahoaks
0813 5000 Covid-19,
5331
data.jakarta.go.id/jalahoaks
@jalahoaks
manusia. Dijelaskan bahwa radiasi laser tersebut dapat merusak struktur otak. Dalam potongan
rekaman wawancara antara Helmi Yahya dan Ichsanuddin Noorsy bahkan disebutkan Thermo Gun
sebenarnya diperuntukan untuk mengukur suhu panas pada kabel dan bukan untuk manusia.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi dalam video yang menyebutkan bahwa
Thermo Gun disebut berbahaya untuk otak, adalah tidak benar. Faktanya, Thermo Gun dijelaskan
bahwa telah lulus uji kesehatan dan dinyatakan sebagai alat yang aman. Adapun klaim bahwa
Thermo Gun hanya diperuntukan untuk suhu panas kabel dan alat manufaktur adalah tidak tepat,
karena terdapat dua jenis termometer yaitu 1) Termometer Klinik, yang diperuntukan untuk kepentingan medis dan 2) Termometer Industri, yang biasa digunakan untuk mengukur suhu benda atau
alat-alat manufaktur.
Sumber/Link Klarifikasi
https://kominfo.go.id/content/detail/27991/disinformasi-pengukur-suhu-tubuh-thermo-gun-berbahaya-bagi-manusia/0/lapo
ran_isu_hoaks
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Pemotongan Sebesar 65% Pada TPP/TKD ASN Pemprov.
DKI Jakarta

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi Whatsapp yang menginformasikan tentang akan dilakukannya pemotongan sebesar 65% pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) para ASN di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga jumlah TKD yang akan diterima menjadi sebesar 35%
saja. Dalam pesan juga disebutkan bahwa Peraturan Gubernur terkait hal tersebut sedang dibuat.
Berdasarkan hasil koordinasi Tim JalaHoak, Informasi tentang akan dilakukannya pemotongan
sebesar 65% pada TKD para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, adalah tidak benar. Faktanya, BKD Provinsi DKI Jakarta telah memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah TPP/TKD para ASN Pemprov DKI Jakarta dan masih mengacu pada Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2020. Selengkapnya informasi mengenai TPP/ TKD
akan segera disampaikan secara resmi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui siaran pers.
Sumber/Link Klarifikasi
1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. https://etkdbkd.jakarta.go.id
3. https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._49_TAHUN_2020
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Kue Klepon Merupakan Jajanan Yang Tidak Islami

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi di sosial media dan pesan berantai melalui aplikasi whatsapp yang menyatakan
bahwa kue klepon tidak islami dan mengajak untuk menghindari jajanan yang tidak islami dengan
cara membeli jajanan yang islami seperti aneka kurma.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang kue klepon tidak islami adalah
tidak benar. Faktanya, kue klepon sendiri adalah salah satu produk yang sering didaftarkan di
LPPOM MUI oleh beberapa produsen untuk mendapatkan sertifikat halal MUI.

Sumber/Link Klarifikasi
1. https://www.facebook.com/TurnBackHoax/posts/3330772426975264
2. https://www.flickr.com/photos/pinodita/2862719243/
3. https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/search/?kategori=nama_produk&katakunci=klepon&page=1
4. https://republika.co.id/berita/qdtpmh320/kue-klepon-tidak-islami-fakta-atau-ulah-emfalse-flag-buzzer-em
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Operasi Patuh Jaya di Jalur Kahfi 2 Dari Pertigaan Jl. Asem
dan Pertigaan Tanah Baru

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar potongan gambar dari sebuah status di Aplikasi Whatsapp yang menginformasikan tentang
adanya Operasi Patuh Jaya di Jalur Kahfi 2 dari Pertigaan Jl.Asem dan Pertigaan Tanah Baru. Kendaraan yang akan melintas diminta untuk melengkapi surat-surat kendaraan dan masker mulai Pukul
13.00 s/d 16.00 sore.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang akan didadakannya Operasi
Patuh Jaya di Jalur Kahfi 2 dari Pertigaan Jl. Asem dan Pertigaan Tanah Baru, adalah tidak benar.
Faktanya, Jalur Kahfi 2 tidak termasuk dalam daftar wilayah Operasi Patuh Jaya.

Sumber/Link Klarifikasi
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/23/08554071/ini-sebaran-lokasi-penilangan-polisi-dalam-operasi-patuh-ja
ya-di-jakarta?page=all#page3
https://oto.detik.com/berita/d-5104413/operasi-patuh-jaya-digelar-hari-ini-catat-lokasinya
https://otomotif.kompas.com/read/2020/07/23/071200715/ini-lokasi-operasi-patuh-jaya-2020-tersebar-di-seluruh-wilayah-j
akarta?page=all
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Tentara China Mencuci Seragam Militer di Tempat Laundry
Kelapa Gading

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar video yang memperlihatkan deretan puluhan seragam militer di sebuah gantungan baju
beredar di media sosial. Seragam tersebut diklaim sebagai seragam tentara China yang sedang
dicuci di sebuah laundry di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi terkait video yang diklaim sebagai seragam tentara China yang sedang dicuci di sebuah laundry di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara,
adalah tidak benar. Faktanya, hasil dari penyelidikan dari Polres Metro Jaya Jakarta Utara tidak
ditemukan usaha laundry yang menerima dan mencuci seragam tentara tersebut sebagaimana
yang viral pada video yang beredar.

Sumber/Link Klarifikasi
https://detik.com/news/berita/d-5108168/viral-tentara-china-ngelaundry-di-kelapa-gading-polisi-ungkap-faktanya?tag_fro
m=wpm_headline
https://www.instagram.com/tv/CDDQ17gDqr9/?igshid=1qknzex2pkm7p
https://cekfakta.tempo.co/fakta/905/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-seragam-tentara-cina-yang-dicuci-di-kelapa-gading
https://liputan6.com/amp/4313930/cek-fakta-tidak-benar-video-tentara-china-mencuci-baju-di-laundry-kelapa-gading
https://kumparan.com/amp/kumparannews/viral-video-seragam-tentara-china-di-laundry-kelapa-gading-ini-kata-polisi-1ts
T4eFtqyx
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Pembagian Pesawat Untuk Operasional Para Camat di
Cilacap

SINDIRAN/PARODI

[PENJELASAN]
Beredar di media sosial sebuah video yang menginformasikan tentang pembagian inventaris
pesawat satu per satu untuk para Camat di Cilacap, Jawa Tengah, sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan transportasi bagi para Camat dalam rangka operasional operasional penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi dalam video yang menginformasikan
tentang pembagian inventaris pesawat satu per satu untuk para Camat di Cilacap, adalah tidak
benar. Faktanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf menyatakan bahwa video tersebut hanya guyonan dari para Camat.
Sumber/Link Klarifikasi
https://www.radarcilacap.com/2020/07/benarkah-camat-cilacap-dapat-inventaris.html
https://www.indozone.id/news/L9saxQ7/wow-beredar-video-para-camat-cilacap-dapat-jatah-fasilitas-pesawat-terbang-ce
k-faktanya/read-all
https://serayunews.com/berita/camat-cilacap-dapat-inventaris-pesawat-ini-faktanya/
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