Minggu, 16 Februari 2020

1. Penculikan Anak SDN Sambong Kecamatan
Batang
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang
menginformasikan

adanya

penculikan

SDN

anak

kasus
Sambong

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.
Informasi yang beredar menyebutkan,
anak-anak
mobil
berhasil

tersebut

berwarna
kabur,

dibuntuti

hitam.
dua

Dua

anak

oleh
anak

lainnya

dimasukkan ke dalam mobil.
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh
Humas Polres Batang melalui akun
Instagramnya

@humasresbatang.

Setelah melakukan klariﬁkasi dengan
para saksi, pihak Humas Polres Batang
menegaskan

informasi

mengenai

adanya penculikan anak SDN Sambong
adalah tidak benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B8iAvRgnxt8/
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2. Makan Timun Saat Haid dapat Memicu Kista
dan Kanker Ovarium

Penjelasan :
Beredar pesan berantai Whatsapp mengenai makan mentimun saat haid bisa
menyebabkan darah haid tersisa di dinding rahim, hal tersebut memicu
terjadinya kista dan kanker ovarium.
Setelah ditelusuri, dikutip dari health.detik.com, dr Sita Ayu Arumi, SpOG,
spesialis kandungan dan kebidanan RSU Bunda Jakarta menjelaskan bahwa
kabar yang beredar tersebut adalah mitos. Menurutnya, darah haid tidak tersisa
pada dinding rahim, selesai menstruasi, berarti darah memang sudah bersih.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2438773/makan-timun-saat-haid-picu-kista-ovarium-ini-t
anggapan-dokter?
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/tidak-boleh-makan-timun-saat-haid/
https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2922408/apakah-saat-haid-tidak-boleh-keramasmakan-timun-dan-minum-es?
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3. Kokain Ampuh Hancurkan Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah gambar
potongan

video

breaking

news

yang

mengklaim jika kokain adalah penawar
baru untuk virus Corona.
Dilansir dari aceh.tribunnews.com bahwa
berita tersebut adalah hoaks. Gambar dan
isi berita merupakan gambar yang sengaja
dibuat untuk disebarkan. Kenyataannya,
sampai saat ini belum ada obat bagi virus
Corona. Jika benar ada obat untuk virus
Corona, tentunya bukan dari narkotika
stimulan seperti kokain.

Hoaks
Link Counter :
https://aceh.tribunnews.com/2020/02/16/viral-kokain-disebut-sebut-ampuh-hancurkan-virus-coro
na-benarkah-ini-penjelasannya?page=all
https://www.statesman.com/news/20200212/fact-checking-claims-about-coronavirus
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4.

Panggilan Tes Seleksi Calon Karyawan
PT.Angkasa Pura II pada Tanggal 17 Februari
2020
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah surat yang
berisi tentang panggilan tes seleksi calon
karyawan PT. Angkasa Pura II yang akan
dilaksanakan pada tanggal 17 Februari
2020 di Gedung Sekar Menuh, Jalan Raya
Puputan No.41, Denpasar, Bali.
Faktanya setelah di telusuri, pihak PT.
Angkasa Pura II melalui akun Twitter
resminya menjelaskan bahwa informasi
tentang surat panggilan tes seleksi calon
karyawan
Pihak

tersebut

PT.

Angkasa

menghimbau
terhadap

adalah

agar

lowongan

penipuan.

Pura

selalu

II

juga

berhati-hati

pekerjaan

yang

mengatasnamakan PT. Angkasa Pura II.
Mengenai lowongan pekerjaan resmi PT.
Angkasa Pura II hanya di informasikan
melalui website angkasapura2.co.id pada
konten karir.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/contactap2/status/1227812242734776320
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5. China Tembak Massal Warga Wuhan yang
Terinfeksi Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial
yang
memperlihatkan
tiga
pria
berpakaian pelindung sambil membawa
senjata memasuki lorong apartemen.
Terlihat pula sejumlah orang tergeletak di
tanah dan terdengar suara yang mirip
tembakan. Pengunggah video dalam
narasinya
mengklaim
telah
terjadi
penembakan massal terhadap warga
Wuhan yang terinfeksi virus Corona.
Faktanya, tidak benar peristiwa dalam
video tersebut merupakan penembakan
massal terhadap warga Wuhan yang
terinfeksi virus Corona. Dikutip dari
cekfakta.tempo.co,
video
tersebut
merupakan hasil suntingan dengan
menggabungkan tiga video berbeda yang
diambil dalam waktu yang berbeda.
Ketiga polisi di video itu tidak melakukan
penembakan massal terhadap warga
yang terinfeksi virus Corona. Mereka
dikirim ke jalan Futian untuk mengatasi
anjing gila. Suara yang mirip tembakan
dalam video itu pun bukan suara senjata,
melainkan suara kembang api atau
petasan.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/621/fakta-atau-hoaks-benarkah-cina-tembak-massal-warga-wuh
an-yang-terinfeksi-virus-corona
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6. Foto Pengikut ISIS yang Membunuh Muslim

Penjelasan :
Beredar informasi foto di media sosial
Facebook yang menyebutkan bahwa
perempuan pengikut ISIS yang begitu
bangga setelah memengggal kepala
sesama umat Allah (Muslim), atas
nama perintah Allah.
Faktanya, Bahwa hal tersebut tidak
benar, seperti yang dilansir dari The
International Business Times, bahwa
wanita

itu

memenggal

kepala

anggota ISIS di negaranya, sebagai
aksi pembalasan atas pembunuhan
saudara-saudaranya.

Disinformasi
Link Counter :
https://edition.cnn.com/2016/09/28/middleeast/iraq-housewife-ﬁghts-isis/index.html
https://periksafakta.afp.com/foto-ini-telah-beredar-di-berbagai-laporan-media-tentang-komanda
n-grup-milisi-di-irak-yang-memenggal
https://in.news.yahoo.com/iraq-woman-decapitates-isis-members-065206557.html
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7. Akhirnya Indonesia Menerapkan Hukuman Mati
bagi Koruptor

Penjelasan :
Telah beredar video di media sosial Youtube yang berjudul "Akhirnya Indonesia
menerapkan hukuman MATI untuk KORUPTOR". Dalam video tersebut juga
terdapat petikan wawancara Presiden Jokowi tentang hukuman mati bagi
koruptor.
Faktanya, hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sebenarnya sudah diatur
dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga kini Presiden dan DPR belum menemui
kata sepakat dengan penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Pernyataan
Presiden Jokowi soal hukuman mati bagi koruptor hanya sebatas wacana.
Sampai saat ini belum ada koruptor yang divonis hukuman mati oleh
pengadilan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4179172/cek-fakta-viral-kabar-indonesia-terapkan-huk
uman-mati-bagi-koruptor-ini-faktanya
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8. Turis China dari Bali Positif Terjangkit Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar

postingan

di

media

sosial

Facebook dengan narasi "Turis China Dari
Bali Positif Terjangkit Virus Corona".
Faktanya, setelah ditelusuri Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya
menepis kabar ada wisatawan terinfeksi
virus

Corona

di

Bali.

Melalui

siaran

persnya, Dinas Kesehatan Bali menyebut
sudah menelusuri riwayat wisatawan yang
disebut-sebut terkena virus Corona di Bali.
Suarjaya

menerangkan,

turis

tersebut

pulang ke Cina pada 28 Januari. Gejala
muncul pada 5 Februari 2020 atau sekitar
delapan
mungkin

hari
turis

setelahnya.
tersebut

Maka

tidak

terkena

virus

Corona di Bali. Sebab, hingga kini tidak
ada temuan kasus positif Corona di Bali.

Disinformasi
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1307747/pemprov-bali-bantah-kabar-turis-terinfeksi-virus-corona/full&view
=ok
https://radarbali.jawapos.com/read/2020/02/14/179322/masa-inkubasi-lewat-cok-ace-bantah-bali-terpaparcorona-dari-wn-cina
https://www.liputan6.com/news/read/4178968/4-hal-tentang-turis-china-yang-disebut-terpapar-virus-coro
na-usai-berlibur-di-bali
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9. Viral Konser Dihentikan Tiba-tiba Dikarenakan
Gedung Bergoyang seperti Gempa

Penjelasan :
Viral

di

unggahan

media
video

sosial

Twitter

sebuah

yang

tiba-tiba

konser

dihentikan karena gedung yang bergoyang.
Faktanya, Gelaran konser di Sleman City Hall
yang

dihentikan

tiba-tiba

oleh

panitia

dikarenakan telah melebihi batas izin waktu
pergelaran. Public Relations Sleman City
Hall, Tika Sari membenarkan bahwa konser
diselesaikan lebih cepat dikarenakan ada
sedikit permasalahan teknis di panggung
dan over time waktu dari izin yang sudah
ada. Dan dijelaskan juga bahwa gedung
bergoyang

dikarenakan

membludaknya

penonton yang memenuhi gedung konser,
bukan berarti bergoyang karena disebabkan
gempa.

Disinformasi
Link Counter :
https://joglosemarnews.com/2020/02/viral-cerita-konser-dihentikan-gara-gara-gedung-bergoyan
g-karena-terlalu-banyak-penonton-ini-klariﬁkasi-sleman-city-hall/
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/15/viral-cerita-konser-dihentikan-gara-gara-gedu
ng-bergoyang-lantai-naik-turun-di-tengah-acara

