Kamis, 13 Februari 2020

1. Akun Facebook Mengatasnamakan Briptu Arie
Fitri Melakukan Penjualan Sepeda Motor
Penjelasan :
Beredar

sebuah

akun

Facebook

mengatasnamakan Anggota Unit Obvit
Sat Sabhara Polresta Solo, Briptu Arie
Fitri. Akun tersebut melakukan transaksi
jual beli sepeda motor kepada seorang
ibu rumah tangga di Pekalongan.
Faktanya, Briptu Arie Fitri menegaskan
hal itu adalah tindak penipuan. Kartu
identitas yang digunakan semuanya
palsu. Fitri menuturkan, akun tersebut
mengambil foto dari Instagram dan
memotongnya kemudian mengedit foto
tersebut. Pihaknya meminta masyarakat
untuk tidak mudah percaya dengan
modus

penjualan

online

mengatasnamakan dirinya.

Hoaks
Link Counter :
https://solo.tribunnews.com/2020/02/12/cerita-briptu-arie-ﬁtri-polwan-polresta-solo-yang-identit
asnya-sering-dicatut-untuk-penipuan
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/12/foto-briptu-arie-ﬁtri-dicuri-dipakai-untuk-ajakpria-pacaran-hingga-modus-penipuan-jual-beli
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2.
6. Kasi
Video
Intel
Pengeroyokan
Kejari Kepahiang
Siswa
Meminta
di KelasBantuan
Penjelasan :
Penjelasan
: informasi video seorang siswa
Beredar
Beredar
sebuah tangkapan
di WhatsApp,
diketahui
tengah layar
dikeroyok
oleh
sekumpulan siswa lainnya
di dalam
kelas.
akun mengatasnamakan
Kasi Intel
Kejaksaan
tersebutArya
viral di
media sosial
Twitter
NegeriVideo
Kepahiang
Marsepa,
S.H. Dalam
dan
pengunggah
memohon
tangkapan
layar
tersebut
akun kepada
yang
Kemendikbud

RI

untuk

menelusuri

di

menggunakan foto Arya Marsepa juga diduga
sekolah mana terjadinya kejadian tersebut.

meminta bantuan.

Faktanya, menurut Kabid Humas Polda

Dilansir
dariJaya
semarakpost.com,
Arya Masepa
Metro
Kombes Argo Yuwono,
kejadian
tak menampik
oknumvideo
yang
tidak
pemukulan jika
yangada
ada dalam
tersebut
bertanggung
jawab
mencatuttetapi
namadidan
foto
tidak terjadi
di Indonesia,
Malaysia
tahunmelakukan
2013. Selain itu,
Komisioner
KPAI
dirinyapada
untuk
modus
penipuan
Bidang
Sosialsedang
dan Anak,
Susianah Atas
juga
bantuan
karena
di Jakarta.
mengatakan bahwa

pelaku dan korban

kejadian tersebut Arya menghimbau kepada

merupakan pelajar dari SMK Tun Hussein

seluruh elemen masyarakat terutama Pejabat
Onn, Pulau Minang, Malaysia.

untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah
percaya

dengan

pesan

atau

telepon

mengatasnamakan dirinya untuk meminta
bantuan dalam bentuk uang.

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/115131365/viral-video-pengeroyokan-siswa-di-kela
http://semarakpost.com/2019/waspada-penipuan-nama-kasi-intel-kejari-kepahiang-dicatut-untu
s-ini-faktanya?page=al
k-minta-bantuan.html/
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3. Virus Corona Sudah Sampai Kuching dan KL
Malaysia

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang berisi kabar tentang virus Corona yang sudah
mencapai Kuching, Malaysia. Sebuah gambar yang memperlihatkan seorang pria yang
tergeletak di lantai. Sejumlah petugas medis terlihat tengah memberikan pertolongan
kepada pria tersebut yang diklaim terkena virus Corona.
Faktanya, foto dalam postingan tersebut merupakan korban serangan jantung. Petugas
medis tampak berupaya memberikan pertolongan pertama dengan menggunakan
peralatan CPR dan menekan dada korban.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4177626/cek-fakta-virus-corona-sudah-sampai-kuching
-malaysia-ini-faktanya
https://www.facebook.com/hangloqlaq/photos/a.354482008304665/877169259369268/?type=3&t
heater
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4.

Video Orang Kaya di Wuhan Mulai Stres hingga
Menghamburkan Uang

Penjelasan :
Beredar video di media sosial seperti
Twitter

yang

memperlihatkan

seseorang sedang menghamburkan
(membuang) sejumlah uang. Video
tersebut

disertai

narasi

yang

mengklaim bahwa orang kaya di
Wuhan

mulai

stres.

Beberapa

unggahan lain menjelaskan bahwa
akibat virus Corona sejumlah warga
Wuhan

stres

hingga

mereka

menghamburkan uang-uangnya.
Faktanya,

setelah

ditelusuri

video

tersebut merupakan video lama yang
sudah

dipublikasikan

pada

tahun

2017. Peristiwa dalam video itu sama
sekali

tidak

terkait

dengan

virus

Corona yang mewabah saat ini.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=D4SZfgT1KLU
https://turnbackhoax.id/2020/02/12/salah-orng-kaya-di-wuhan-mulai-stress-mereka-menghambu
rkan-uang/?fbclid=IwAR1WPoNCA6tbW6dUwKdIkGFdjj2Teimhg4-1LurQ_Dl3A1Ysi2sjNTt4fMQ
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5. Korban Begal di Kampus UPI Padang

Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi foto
korban pembegalan yang terjadi
di depan kampus UPI Padang.
Faktanya,

kabar

terjadinya

pembegalan adalah tidak benar,
karena

telah

diklariﬁkasi

oleh

Kapolresta Kombes Pol Yulmar Try
Himawan, "Kejadian yang terjadi
tersebut adalah laka lantas, bukan
tawuran

atau

Dijelaskannya,
tersebut

begal".
kecelakaan

mengakibatkan

dua

orang remaja meninggal dunia di
Jalan Aru depan BRI KK UPI, Lubuk
Begalung, Padang.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/10/korban-begal-tewas-di-depan-kampus-upi-pa
dang-berita-bohong-begini-faktanya?page=2
https://sumbar.antaranews.com/berita/324434/remaja-viral-di-medsos-tewas-dibegal-di-depan-k
ampus-upi-padang-ternyata-ini-faktanya
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6. Mata Juling Akibat Kecanduan Game Ular

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah video seorang laki-laki mata juling bergerak tidak
beraturan. Video tersebut diberi judul "Viral!! Akibat Kecanduan Game Ular"
Faktanya adalah video tersebut merupakan hasil suntingan yang dibuat menggunakan
ﬁtur ﬁlter bernama Crazy Eyes di Instagram dan tidak ada hubungannya dengan game
ular.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/02/12/salah-video-mata-juling-akibat-main-game-ular-yg-lgi-trendi
ng-skrang-hati-gaeeees/
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7. Video Pengeroyokan Siswa di Kelas
Penjelasan :
Beredar
diketahui

informasi

video

tengah

seorang

dikeroyok

siswa
oleh

sekumpulan siswa lainnya di dalam kelas.
Video tersebut viral di media sosial Twitter
dan

pengunggah

Kemendikbud

RI

memohon
untuk

kepada

menelusuri

di

sekolah mana terjadinya kejadian tersebut.
Faktanya, menurut Kabid Humas Polda
Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, kejadian
pemukulan yang ada dalam video tersebut
tidak terjadi di Indonesia, tetapi di Malaysia
pada tahun 2013. Selain itu, Komisioner KPAI
Bidang Sosial dan Anak, Susianah juga
mengatakan bahwa

pelaku dan korban

merupakan pelajar dari SMK Tun Hussein
Onn, Pulau Minang, Malaysia.

Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/115131365/viral-video-pengeroyokan-siswa-di-kela
s-ini-faktanya?page=al
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8.
6. Pimpinan
Video Pengeroyokan
ISIS Abu Bakar
Siswa
Al Baghdadi
di Kelas adalah
Agen Mossad Israel
Penjelasan :
Beredar
diketahui

informasi

video

tengah

seorang

dikeroyok

siswa
oleh

sekumpulan siswa lainnya di dalam kelas.
Video tersebut viral di media sosial Twitter
dan

pengunggah

Kemendikbud

RI

memohon
untuk

kepada

menelusuri

di

sekolah mana terjadinya kejadian tersebut.
Faktanya, menurut Kabid Humas Polda

Penjelasan :

Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, kejadian

pemukulan yang ada dalam video tersebut
Beredar sebuah pemberitaan disertai gambar beberapa pria yang sedang membawa senjata,
tidak terjadi di Indonesia, tetapi di Malaysia
dan satu diantaranya diklaim sebagai pimpinan ISIS Abu Bakar Al Baghdadi. Pada
pada tahun 2013. Selain itu, Komisioner KPAI
pemberitaan tersebut disebutkan pernyataan bahwa Pimpinan ISIS yaitu Al Baghdadi ternyata
Bidang Sosial dan Anak, Susianah juga
adalah Agen Mossad Israel.
mengatakan bahwa pelaku dan korban
merupakan pelajar dari SMK Tun Hussein
Faktanya menurut penelusuran Cek Fakta liputan6.com diketahui bahwa klaim mengenai Al
Onn, Pulau Minang, Malaysia.
Baghdadi merupakan Agen Mossad Israel adalah tidak tepat, bantahan serupa juga
disampaikan oleh pengacara Edward Snowden yaitu Ben Wizner pada laman dailystar.co.uk
yang menjelasakan bahwa dokumen mengenai Al Baghdadi merupakan Agen Mossad adalah
tidak benar. Adapun klaim pria pada gambar yang disebutkan sebagai Al Baghdadi tersebut
adalah keliru, setelah ditelusuri diketahui bahwa sebenarnya pria tersebut adalah Abu Vahib.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4177183/cek-fakta-pimpinan-isis-abu-bakar-al-baghdadi-agen-mossad-israelhttps://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/115131365/viral-video-pengeroyokan-siswa-di-kela
ini-faktanya

s-ini-faktanya?page=al
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/conspiracy-isis-leader-abu-bakr-17249226
https://www.haberler.com/isid-in-ust-duzey-yoneticisi-olduruldu-8423472-haberi/
https://berita2bahasa.com/berita/07/23541010-teori-konspirasi-tuding-pemimpin-isis-abu-bakr-al-baghdad-agen-mossa
d-israel
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9.
6. Informasi
Video Pengeroyokan
Kedatangan Siswa
PasiendiSuspect
Kelas Corona Di
RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Penjelasan :
Beredar
diketahui

informasi

video

tengah

seorang

dikeroyok

siswa
oleh

sekumpulan siswa lainnya di dalam kelas.
Video tersebut viral di media sosial Twitter
dan

pengunggah

Kemendikbud

RI

memohon
untuk

kepada

menelusuri

di

sekolah mana terjadinya kejadian tersebut.
Faktanya, menurut Kabid Humas Polda
Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, kejadian
pemukulan yang ada dalam video tersebut

Penjelasan :

tidak terjadi di Indonesia, tetapi di Malaysia
pada tahun 2013. Selain itu, Komisioner KPAI

Beredar sebuah pesan WhatsApp informasi terkait kedatangan seorang pasien

Bidang Sosial dan Anak, Susianah juga

suspect virus Corona di RSUD Mardi Waluyo di RSUD Mardi Waluyo Blitar.
mengatakan bahwa

pelaku dan korban

merupakan pelajar dari SMK Tun Hussein

Menanggapi informasi tersebut, Direktur RSUD
Waluyo Malaysia.
Kota Blitar, Ramiadji
Onn,Mardi
Pulau Minang,
menyatakan sampai sekarang belum ada pasien virus Corona yang menjalani
perawatan di RSUD Mardi Waluyo. Pihaknya baru mendapat informasi ada pasien dari

wilayah Kabupaten Blitar yang mengalami gejala gangguan ispa dan baru pulang dari
Hongkong yang rencananya akan dirujuk ke RSUD Mardi Waluyo.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/12/115131365/viral-video-pengeroyokan-siswa-di-kela
https://jatim.tribunnews.com/2020/02/13/beredar-pesan-whatsapp-pasien-virus-corona-dirawat-d
s-ini-faktanya?page=al
irsud-mardi-waluyo-blitar-pihak-rsbelum-ada
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/13/beredar-pesan-wa-pasien-virus-corona-dirawa
t-di-rsud-mardi-waluyo-blitar-pihak-rs-ungkap-fakta-ini

