Minggu, 9 Februari 2020

1.

Akun Facebook Bupati Tebo, Jambi

Penjelasan :
Pengguna media sosial Facebook di
Tebo dihebohkan dengan adanya
akun palsu yang mengatasnamakan
Bupati Tebo, Sukandar Vah yang
meminta sejumlah uang.
Dilansir dari Radarjambi.co.id, Bupati
Tebo, Sukandar menegaskan bahwa
akun

tersebut

akun

merupakan

miliknya.

menghimbau
agar

bukan

tidak

apapun

Sukandar

kepada

masyarakat

meladeni

permintaan

dari

akun

Facebook

Sukandar Vah dan berharap agar
pemegang

akun

mengoperasikannya

dapat

yang
segera

bertaubat sebelum dilaporkan.

Hoaks
Link Counter :
http://www.radarjambi.co.id/read/2020/02/03/23349/-sukandar-minta-pembuat-akun-fb--palsuny
a-bertobat-sebelum-dilaporkan

Minggu, 9 Februari 2020

2.

Chip yang Digunakan pada E-KTP untuk Melacak
Orang Asli Papua
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial
yang menyebutkan bahwa chip yang
digunakan pada E-KTP dapat melacak
keberadaan orang asli Papua secara
online.
Setelah

ditelusuri,

bahwa

informasi

ditemukan
dalam

fakta

postingan

tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut
dibantah oleh pihak Polda Papua dalam
postingan pada akun Twitter resminya
yang menyebutkan bahwa hal tersebut
adalah

hoaks.

Fungsi

chip

tersebut

adalah sebagai alat penyimpanan data
elektronik penduduk yang diperlukan,
termasuk data biometrik. Jadi, tidak
dapat

digunakan

untuk

melakukan

pelacakan keberadaan seseorang.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/HmsPoldaPapua/status/1226094633727299585
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3.

Chat Penipuan Mengatasnamakan Kepala Desa
Pandansari Lor
Penjelasan:
Beredar tangkapan layar sebuah percakapan
Whatsapp yang mengatasnamakan Kepala
Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Malang. Dengan menggunakan
logo

medianasional.id,

yang

meminta

transfer uang sejumlah 3 juta.
Faktanya, informasi yang beredar tersebut
adalah

penipuan.

Pandansari

Lor

Pihak

Kepala

menghimbau

Desa
kepada

masyarakat agar berhati- hati dengan modus
penipuan yang seperti itu. Selain itu, Sunarto
selaku Kepala Biro medianasional.id Malang
Raya juga menyatakan bahwa apabila ada
nomor yang mengatasnamakan Kepala Desa
Pandansari Lor dengan menggunakan logo
medianasional.id, untuk segera lapor ke
pihak Kepolisian, karena bisa jadi nomor
tersebut penipu.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medianasional.id/lagi-waspada-chat-whatsapp-penipuan-mengatasnamakan-kepal
a-desa/
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4.

Virus Corona Ditemukan di Ayam Broiler

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial
yang mengatakan bahwa virus corona
ditemukan
narasinya

di
juga

ayam

broiler,

menghimbau

dalam
agar

berhati-hati dalam mengkonsumsi ayam
broiler.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya
informasi tersebut tidak benar adanya.
Pada tanggal 1 Februari 2020, di tengah
wabah Coronavirus yang mematikan,
muncul lagi wabah virus ﬂu burung
H5N1. Namun tidak ada satupun kasus
setiap unggas yang ditemukan positif
terkena virus Corona. Di sisi lain, virus
corona berbeda dari Avian Inﬂuenza
(H5N1), yang dapat diobati pada manusia
dengan obat anti-virus yang tersedia.
H5N1 tidak menular di antara manusia
dan jarang menyebar ke manusia.

Hoaks
Link Counter :
http://www.hoaxorfact.com/health/coronavirus-found-broiler-chicken-warning.html
https://www.siasat.com/no-corona-virus-broiler-chickens-hyderabadghmc-1816599/
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5.

Pekerja Pasir Timah di Gunung Bintan Dikabarkan
Hilang
Penjelasan:
Beredar postingan yang berisi informasi
hilangnya seorang pekerja pasir timah yang
dikabarkan telah hilang sudah beberapa
hari.
Faktanya, hal tersebut telah diklariﬁkasi
oleh seorang pekerja pasir timah yang
sedang beraktivitas di lokasi, berinisial AK,
asal

Dabo,

Kecamatan

Singkep.

Kabar

hilangnya seseorang tersebut adalah tidak
benar karena orang tersebut bukanlah
hilang

tetapi

dipulangkan

ke

daerah

asalnya, karena mengidap depresi dan
tidak

memungkinkan

untuk

bekerja.

Sekarang bapak tersebut sudah bersama
pihak keluarganya di Jawa dan kejadian ini
sebenarnya sudah lama terjadi.

Disinformasi
Link Counter :
https://buktipers.com/diberitakan-pekerja-pasir-di-gunung-bintan-diduga-hilang-ini-faktanya/
http://lidiknews.co.id/seputar-kepri/lingga/diberitakan-pekerja-pasir-di-gunung-bintan-diduga-hi
lang-ini-penjelasan-pihak-pekerja/
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6. Identitas Korban dan Pelaku Kasus Penemuan
Mayat Perempuan Dalam Plastik di Senggigi,
Lombok Barat
Penjelasan :
Diunggah sebuah foto yang menampilkan
seorang

perempuan

dengan

klaim

unggahan yang menyebutkan bahwa foto
perempuan tersebut merupakan jenazah
dalam kantong yang ditemukan meninggal
dunia

di

Dusun

Loco,

Desa

Senggigi

Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok
Barat pada 5 Februari 2020. Pada unggahan
lain terdapat pula foto dan klaim bahwa
pelaku

pembunuhan

tersebut

telah

tertangkap.
Faktanya, klaim dan foto tersebut telah
dibantah

oleh

Kasubag

Humas

Polres

Lombok Barat Iptu Ketut Sandiarsa, SH
dengan menegaskan bahwa identitas korban
mayat

terbungkus

kantong

plastik

dan

pelaku yang beredar di media sosial itu
keliru. Sampai saat ini kasus Penemuan
Mayat tersebut masih dalam penyelidikan
Polres Lombok Barat.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.facebook.com/infopoldantb/posts/2972308819480345
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1498672103617034&id=362537917230464
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7. 154 Ribu Terinfeksi 24 Ribu Tewas, Konglomerat
Cina Bocorkan Angka Sebenarnya Korban Virus
Corona?
Penjelasan :
Telah beredar di sosial media sebuah tautan
artikel

yang

konglomerat

mengklaim

China

telah

seoarang

membocorkan

angka (jumlah) korban virus Corona yang
sebenarnya. Dijelaskan bahwa hingga kini
korban terinfeksi virus Corona di China telah
mencapai seratus lima puluh empat ribu
(154.000) dan dua puluh empat ribu (24.000)
orang tewas.
Faktanya,

dilansir

dari

news.detik.com,

Komisi Kesehatan China dalam laporannya
menjelaskan

total

kasus

terkonﬁrmasi

Corona di China daratan pada Jumat malam
tanggal 7 Februari 2020 adalah 34.546
orang. Adapun total korban jiwa di China
tercatat sebanyak 722 orang.

Dilansir dari

cnnindonesia.com, korban meninggal dunia
akibat virus Corona hingga Sabtu 8 Februari
2020 telah mencapai 724 orang.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/internasional/d-4890839/korban-jiwa-corona-jadi-724-orang-dalam-sehar
i-86-orang-tewas-di-china
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200208104518-113-472803/korban-tewas-virus-co
rona-tembus-724-orang
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8. Kasus Bakteri (MRSA) adalah Kejadian Luar
Biasa di Kapuas

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai mengenai informasi mewabahnya virus Methicillin Resistant
Staphylococcus Aureus (MRSA) yang diklaim telah terdapat korban balita dan suster di
sebuah rumah sakit di Kapuas, Kalimantan Tengah. Disebutkan pula pada informasi
tersebut bahwa Dinas Kesehatan Kapuas melaporkan wabah virus telah menjadi Kejadian
Luar Biasa (KLB).
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas,
Apendi pada konferensi persnya pada 4 Februari 2020 dengan mengatakan bahwa kasus
MRSA ini bukan KLB di Kabupaten Kapuas. Ditegaskan pula bahwa MRSA bukanlah virus
tetapi merupakan bakteri. Adapun para korban yang terpapar bakteri MRSA telah ditangani
dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

Disinformasi
Link Counter :
https://kip.kapuaskab.go.id/berita/read/1685/dinkes-dan-rsud-dr-soemarno-sosroatmodjo-gelar-k
onferensi-pers
https://www.borneonews.co.id/berita/155544-ini-penjelasan-dinas-kesehatan-kapuas-terkait-dite
mukan-kasus-bakteri-mrsa
https://radar-kalteng.com/2020/02/04/kasus-mrsa-di-rsud-kuala-kapuas-bukan-kejadian-luar-biasa/
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9. Penculikan Anak di Desa Bringkang, Kecamatan
Menganti
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media
sosial

Facebook,

penculikan

di

telah

Desa

terjadi

Bringkang,

Kecamatan Menganti jam 4 sore.
Dalam postingan itu juga terdapat
kronologi
Desa

kejadian

penculikan

Bringkang,

di

Kecamatan

Menganti.
Faktanya, Polsek Menganti langsung
mendatangi

lokasi

yang

diduga

terjadi penculikan anak itu. Kapolsek
Menganti

AKP

Tatag

mengatakan,
penculikan".
adalah

Sutrisno

"Tidak
Kejadian

orang

ada

sebenarnya

mau

mencuri

ketahuan terus lari dan anaknya juga
tidak

digendong.

AKP

Tatag

memastikan bahwa semua informasi
tentang

penculikan

anak

di

Menganti adalah tidak benar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/08/dinilai-buat-keresahan-polisi-cari-pengungga
h-berita-hoax-penculikan-anak-di-menganti?page=all
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10. Minyak Masak Jenama “ASRI” Adalah Produk
Syarikat Leong Hup ?

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp tentang produk minyak goreng “ASRI”
yang diproduksi oleh Leong Hup yang merupakan peternak Babi terbesar di Malaka
Malaysia.
Dilansir dari chanelmuslim.com, Bidang Komunikasi Perusahaan Bagian Pengurusan
Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengatakan bahwa minyak goreng Asri bukan
merupakan produk Leong Hup, melainkan produk keluaran Syarikat Asri Vegetable Oil
Products Sdn Bhd dan sudah mendapat pengesahan halal dari Bagian Hab Halal
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).

Disinformasi
Link Counter :
https://chanelmuslim.com/nasional/ini-penjelasan-di-balik-isu-minyak-goreng-babi-di-malaysiahttps://m.facebook.com/photo.php?fbid=1476195405873061&id
https://www.facebook.com/ofﬁcial.jabarsaberhoaks/posts/497187391215852

