Senin, 17 Februari 2020

1. Penculikan Anak di Bandung Barat

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook dengan narasi bahwa telah
tertangkap pelaku penculikan anak di Desa Mekarwangi Kecamatan
Sindang. Ada imbauan agar yang memiliki anak kecil berhati-hati karena
kasus penculikan anak sudah sampai di Cibeber.
Faktanya, informasi penculikan anak tersebut telah dibantah oleh Kapolsek
Sindangkerta AKP Surahmat. Beliau mengatakan bahwa informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Pihaknya meminta agar masyarakat yang
menerima informasi dari media sosial atau sumber lain untuk mengecek
dahulu kebenarannya sebelum disebarluaskan kembali.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4901334/viral-kasus-penculikan-di-bandung-barat-po
lisi-hoaks

Senin, 17 Februari 2020

2. Virus Corona Berasal dari Cula Badak

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media
sosial yang mengklaim bahwa virus
corona berasal dari penggunaan cula
badak.
Setelah

ditelusuri

lebih

Profesor

Wolfgang

Preiser

lanjut,
Ahli

Patologi dan Kepala Virologi Medis
untuk

Universitas

mengatakan

Stellenbosch

bahwa

walaupun

sumber

infeksi

dari

virus

corona

belum

ditemukan,

tapi

tidak

mungkin berasal dari cula badak.
Virus itu membutuhkan sel hidup
untuk bereplikasi, sedangkan cula
badak tidak ada sel hidup karena
sudah mati.

Hoaks
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/not-only-source-virus-unknown-dead-cells-inside-rhino-horn-also-are-i
ncapable-keeping-it-alive
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3. Informasi Penculikan Anak SD Inpres Malompo
oleh OTK
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial dan
Broadcast Whatsapp tentang adanya
penculikan anak SD Inpres Malompo
yang dilakukan oleh Orang Tidak
Dikenal (OTK). Informasi yang beredar
menyebutkan,
pelaku
penculikan
mengenakan
helm
ojek
dan
menggunakan modus hipnotis.
Faktanya, Kepolisian Resor Nabire
melalui
Paur
Humas
Ipda
Kamaruddin membantah informasi
tersebut. Kamaruddin mengatakan,
setelah melakukan pengecekan ke SD
Inpres Malompo dan bertemu dengan
dewan guru, informasi tersebut
adalah tidak benar atau hoaks.
Pihaknya
menghimbau
kepada
masyarakat
agar
tidak
mudah
terprovokasi dan lebih bijak dalam
menggunakan media sosial.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B8f0pEynA4g/
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4.

Pesan Berantai Pengangkatan Honorer K2 jadi
PNS
Penjelasan :
Beredar pesan berantai Whatsapp
tentang

pengangkatan

pegawai

honorer menjadi PNS yang berasal
dari Humas BKN Pusat.
Faktanya,

dikonﬁrmasi

melalui

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro
Humas BKN Paryono menjelaskan,
pesan berantai yang beredar melalui
Whatsapp yang menyebutkan bahwa
pegawai honorer K2 diangkat menjadi
PNS adalah tidak benar alias hoaks. Ia
juga

memastikan

telepon

yang

bahwa

nomor

mengatasnamakan

Humas BKN Pusat tersebut tidak
benar.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/BKNgoid/status/1226031912638009344
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/08/180400465/-hoaks-pesan-berantai-pengangkata
n-honorer-k2-jadi-pns?page=all
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5. Minta Uang pada Suami untuk Membeli Susu
Malah Jadi Korban Penganiayaan
Penjelasan :
Beredar sejumlah foto di media sosial
yang

memperlihatkan

wanita

korban

Pengunggah

seorang

penganiayaan.

dalam

narasinya

mengklaim bahwa wanita dalam foto
tersebut

dianiaya

karena

meminta

oleh

suaminya

uang

untuk

membeli susu bayi.
Faktanya, setelah ditelusuri klaim di
atas tidak benar. Peristiwa dalam foto
tersebut terjadi bukan karena wanita
itu meminta uang pada suaminya,
melainkan
suaminya

karena
yang

ia

mencegah

sedang

mabuk

masuk ke rumah. Diketahui kejadian
tersebut terjadi di Thailand pada
tahun 2019 lalu.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=klRlfIC7Zhg
https://turnbackhoax.id/2020/02/16/salah-minta-uang-buat-beli-susu-bayi-malah-diginiin/
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6. Penculikan Anak di Antasari

Penjelasan :
Telah

beredar

di

media

sosial

WhatsApp sebuah foto yang disertai
keterangan bahwa "Serem peralatan
penculiknya bawa begituan waspada
buat ibu2 semua jangan biarin ank2
maen jauh.kejadian ini di antasari".
Faktanya

Polsek

Tanjungkarang

Timur membantah kabar penculikan
seorang
Antasari.

anak

di

Jalan

Kapolsek

Pangeran

Tanjungkarang

Timur Kompol Irianto mengatakan
tidak benar ada upaya penculikan
anak.

Ibu

itu

sendiri

memang

kebetulan profesinya pemulung, dan
belum

ada

mengarahkan

bukti
kalau

kuat
ibu

yang

tersebut

memang pencuri anak.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.lampost.co/berita-polisi-bantah-kabar-penculikan-anak-di-antasari.html
https://m.tribunnews.com/regional/2020/02/16/cerita-seorang-pemulung-asal-yang-dituduh-culik
-anak-lalu-ditampar-ini-fakta-sebenarnya?page=all
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7. Bintik Putih pada Ikan Lele Disebut
Mengandung Cacing
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang
memberikan informasi kalau menemukan bintik
putih pada ikan lele sebaiknya jangan dikonsumsi.
Bila bintik putih tersebut dipecahkan ada cacing
di dalamnya.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, Dokter
Hewan dari Lab Balai Uji Standar Karantina Ikan,
BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Drh.M.Aji Purbayu mengatakan bahwa bintik
putih

pada

ikan

mengindikasikan
melainkan

ada

parasit

lele

tersebut

cacing
jenis

di

bukan

dalamnya,

protozoa.

Aji

mengungkapkan, Cysta Parasit Protozoa pada
ikan lele tersebut berjenis Ichtyophthirius Multiﬁlis
atau dikenal sebagai parasit penyebab penyakit
White Spot pada ikan. Parasit tersebut tidak
bersifat zoonosis (tidak menular ke manusia) dan
akan mati pada pemanasan atau pemasakan ikan
hingga matang. Jika menemukan ikan dengan
kondisi seperti di atas, Aji mengatakan, masih bisa
dikonsumsi. Dengan catatan, diolah atau dimasak
dengan benar-benar matang.

Disinformasi
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/02/16/bintik-putih-pada-ikan-lele-disebut-mengandung-cacing-hingga-bi
kin-jijik-ini-jawaban-dokter?fbclid=IwAR344E20v4xSYo7KtYE9_uXu0JQEM_IjcGpYh7nGq1vQ6ubQMQ9N6Ov
jj8g
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/16/165832665/viral-bintik-putih-pada-ikan-lele-disebut-menga
ndung-cacing-benarkah?page=all#page2
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8. Ledakan Besar di Wuhan

Penjelasan :
Beredar sebuah video ledakan besar yang diklaim terjadi pada Januari
2020 di kota Wuhan, China.
Faktanya, sampai saat ini tidak ada berita atau video kredibel yang
mengatakan bahwa ada ledakan di Wuhan. Video tersebut menunjukkan
ledakan mematikan di Tianjin, sebuah kota pelabuhan di timur laut
Tiongkok, pada Agustus 2015 dan bukan terjadi sama sekali di Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=qARRLogg38k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Ky-UkRgUnmTdhpgVP
OK9eVJHl6rjQC6Ng1xwGSDZRNOjjvZC_OUawJiI
https://youtu.be/1BDls5_naDw
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150814101528-113-72121/china-investigasi-penyebab-ledakan
-di-tianjin
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9. Jalan Tol Cipularang KM 118 Terancam Putus
Karena Longsor

Penjelasan :
Beredar di media sosial informasi bahwa telah terjadi longsor di Jalan Tol
Cipularang KM 118+600 yang dapat mengakibatkan jalan tol putus.
Faktanya sesuai Press Release dari PT Jasa Marga (Persero) TBK tanggal 16
Februari 2020 bahwa kejadian longsor di Jalan Tol Cipularang terancam putus
adalah tidak benar. General Manager Purbaleunyi, PT Jasa Marga, Pratomo
Bimawan Putra memastikan Jalan Tol Cipularang aman dilalui pengguna jalan
dan pihaknya telah melakukan pengamanan sementara dengan memasang
dolken/cerucuk dan sandbag serta menyiagakan petugas untuk monitoring dan
antisipasi pengamanan di lokasi sekitar, pembersihan saluran drainase, serta
memasang rambu-rambu dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Disinformasi
Link Counter :
https://jabar.sindonews.com/read/18202/1/sisi-km-118-tol-cipularang-kembali-longsor-ini-upaya-yang-dilaku
kan-jasa-marga-1581836564
https://www.liputan6.com/news/read/4180170/pt-jasa-marga-pasang-perkuatan-lereng-pastikan-km-118-to
l-cipularang-aman-dilewati
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10. Gedung Isolasi Pasien Virus Corona Terbakar

Penjelasan :
Beredar video di media sosial Facebook
yang menyebutkan bahwa hotel atau
gedung

tempat

isolasi

pasien

Covid-2019 meledak terbakar.
Dilansir dari cekfakta.tempo.co bahwa
informasi

tersebut

tidak

benar.

Faktanya, gedung yang terbakar itu
adalah gedung apartemen berlantai 30
di Taman California, Distrik Yubei, Kota
Chongqing,

Cina

pada

tanggal

1

Januari 2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/623/fakta-atau-hoaks-benarkah-gedung-yang-terbakar-ini-temp
at-isolasi-pasien-virus-corona
https://news.cgtn.com/news/2020-01-01/Fire-breaks-out-at-high-rise-residential-building-in-SW-C
hina-MU0HdBoYj6/index.html
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11. Turis Sepi Gegara Virus Corona Bali Jadi Kota
Hantu

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan turis asing
sepi akibat virus Corona, Bali jadi kota hantu.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Gubernur Bali Wayan Koster membantah kabar
Bali menjadi kota hantu setelah pembatasan penerbangan dari China karena
penyebaran virus Corona covid-19. Koster mengatakan, Bali masih menjadi favorit
wisatawan, baik lokal maupun asing. Hanya wisatawan asal China yang
berkurang mengunjungi Bali. "Wisatawan banyak, emang yang dari China tidak
ada, kalau daerah lain kan datang," kata Koster di Denpasar, Rabu (12/2/2020).

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211165019-20-473657/tito-karnavian-bantah-bali-ja
di-kota-hantu-akibat-corona
https://regional.kompas.com/read/2020/02/12/14072581/bantah-sepi-karena-virus-corona-bali-teta
p-diminati-wisatawan
https://www.idntimes.com/news/indonesia/ﬁtang-adhitia/bantah-bali-sepi-turis-karena-isu-virus
-corona-mendagri-justru-aman/full

