Rabu, 26 Februari 2020

1. Heboh, Penculikan Anak Telah Terjadi di
Banyuwangi
Penjelasan :
Marak

beredar

informasi

terkait

penculikan yang membuat khawatir
warganet,

salah

satunya

isu

penculikan di sebuah SD di Kota
Banyuwangi

ini.

Isu

tersebut

diunggah dengan sebuah foto yang
memberikan

keterangan

bahwa

kasus penculikan telah terjadi di SD
Kebalenan Banyuwangi.
Faktanya

dilansir

dari

detik.com

informasi penculikan tersebut adalah
tidak benar. Ditegaskan oleh pihak
sekolah yang namanya dicatut dalam
informasi tersebut bahwa tidak ada
kasus
sekolah

penculikan
kami.

yang

terjadi

Diketahui

pelaku

penyebaran isu hoaks penculikan
tersebut

telah

ditangkap

pihak

Kepolisian Banyuwangi.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4913644/banyuwangi-digoyang-isu-penculikan-anak-dengan-v
ideo-hoax
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4914005/tiga-penyebar-hoax-penculikan-anak-di-banyuwangidiamankan-polisi
https://faktualnews.co/2020/02/25/polresta-banyuwangi-ringkus-tiga-ibu-rumah-tangga-penyebar-hoaks-p
enculikan-anak/196648/
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2. Percobaan Penculikan Siswa SDN 02 Kedamin
Hulu
Penjelasan :
Telah

beredar

pesan

berantai

di

WhatsApp yang menyebutkan bahwa
telah

terjadi

percobaan

penculikan

kepada seorang Siswa Sekolah Dasar
Negeri

(SDN)

Kecamatan

02

Kedamin

Putussibau

Hulu,
Selatan,

Kalimantan Barat.
Faktanya,

informasi

dalam

pesan

berantai tersebut adalah tidak benar.
Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Wedy
Mahadi menegaskan, informasi atau
berita yang beredar di media sosial
terkait isu penculikan anak di Kedamin,
Kecamatan

Putussibau

Selatan

merupakan berita bohong alias hoaks.
Pihak Polisi dari Polsek Kapuas Hulu
telah memanggil pihak Guru, Orang Tua
dan

Dinas

terkait

dan

melakukan

klariﬁkasi terkait informasi hoaks yang
beredar.

Hoaks
Link Counter :
https://kalbar.antaranews.com/berita/404398/isu-penculikan-anak-di-kapuas-hulu-hoax-polisi-hadirkan-sis
wa-dan-guru
https://pontianakpost.co.id/isu-penculikan-anak-hoax/
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3.

Penculikan Anak di Kabupaten Sampang

Penjelasan :
Beredar informasi di sosial media tentang penculikan anak yang terjadi di
Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Faktanya, Melalui Kasat Binmas Polres Sampang, Iptu Moh. Mohni saat melakukan
Dialog di RRI menyampaikan, informasi tersebut adalah hoaks. Dirinya menyatakan
khusus untuk wilayah hukum Polres Sampang hingga kini masih kondusif. Meski
informasi tersebut belum nyata adanya, Iptu Mohni menghimbau seluruh
masyarakat terlebih para orang tua dan guru untuk selalu waspada dan menjemput
anak tepat pada waktunya. Narasi yang ditulis dalam postingan tersebut
merupakan narasi yang menyesatkan, karena tidak sesuai dengan isi video yang
mana video berita penculikan anak dalam gambar tersebut bukan merupakan
berita di bulan Februari tahun 2020 melainkan video lama yang diangkat pada 17
Maret 2017.

Hoaks
Link Counter :
http://rri.co.id/sampang/post/berita/788002/daerah/polres_sampang_pastikan_berita_pencurian_organ_tubu
h_anak_hoaks.html
https://suarajatimpost.com/read/3505/20200221/145228/kapolres-sampang-bantah-ada-penculikan-anak-diwil
ayahnya
https://beritajatim.com/hukum-kriminal/warga-sampang-diresahkan-info-penculikan-anak-satpol-pp-sisir-se
kolah-dasar/
https://www.youtube.com/watch?v=hZ4FE4ceDDo
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4.

RS Cikini Terendam Banjir
Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan
di media sosial berisi gambar
yang diklaim keadaan di RS Cikini
hari ini 25 Februari 2020, dalam
foto tersebut terlihat pasien
laki-laki yang duduk di kursi roda
beserta sejumlah alat-alat medis
dan keadaan Rumah Sakit yang
tergenang air di lantainya.
Kepala Bidang Humas RS PGI
Cikini,
Amelia
Nanlohy
menegaskan foto banjir tersebut
bukanlah kondisi RS Cikini.
Amelia
menceritakan
bahwa
Dinas
Kesehatan
(Dinkes)
Pemprov DKI Jakarta sempat
menghubungi RS Cikini untuk
menawarkan bantuan karena
mengetahui informasi bohong
tersebut,
Amelia
pun
menyampaikan ke Dinkes bahwa
foto tersebut bukanlah kondisi RS
Cikini
yang
sedang
alami
kebanjiran.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4913994/rs-pgi-cikini-tepis-foto-viral-terendam-banjir
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-rs-pgi-cikini-tidak-banjir-1suMkzF4XWy
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5. Pelangi Muncul Saat Penyemprotan Disinfektan
Virus Corona
Penjelasan :
Beredar di media sosial video yang
menggambarkan

sebuah

melakukan

truk

penyemprotan

disinfektan dan membentuk sebuah
pelangi.

Video

tersebut

diklaim

sebagai penyemprotan disinfektan
untuk mengatasi virus Corona.
Faktanya klaim yang menyatakan
truk

melakukan

penyemprotan

disinfeksi virus Corona adalah salah.
Truk

tersebut

penyemprotan

melakukan

air

di

jalan-jalan

utama dengan tujuan pengendalian
debu di Provinsi Sichuan, China.
Video

tersebut

setidaknya
beberapa

sudah

bulan
bulan

Maret

sebelum

beredar
2019,
wabah

virus Corona muncul.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.weibo.com/1855024094/HnJZVthEP?from=page_1002061855024094_proﬁle&wvr=6&
mod=weibotime&type=comment
http://www.ls666.com/2019/0321/32648.html
https://factcheck.afp.com/video-has-circulated-online-least-march-2019-months-novel-coronavir
us-outbreak
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6. Penculikan di SDN Madurejo 02

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar
dari sebuah grup WhatsApp berisi
himbauan agar orang tua lebih
waspada terhadap anaknya, karena
telah terjadi penculikan di SDN
Madurejo 02 namun ketahuan dan
penculiknya lolos.
Kepala Sekolah SDN 2 Madurejo,
Syahrudin

menegaskan

kabar

tersebut tidak benar atau hoaks
karena tidak ada penculikan di
daerah setempat. Kasat Reskrim
Polres

Kobar,

menuturkan

AKP

Tri

bahwa

Wibowo

tidak

ada

laporan, bahkan dirinya mencari
tahu oknum yang menyebarkan
pesan

hoaks

melalui

WhatsApp

tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://kaltengekspres.com/2020/02/isu-penculikan-anak-sd-di-pangkalan-bun-hoax/
https://www.tabengan.com/bacaberita/32057/isu-penculikan-anak-di-sdn-02-madurejo-tidak-be
nar/
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7. Peta Banjir Jakarta pada Selasa 25 Februari 2020
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook
gambar peta yang diklaim bahwa
gambar

peta

kondisi

banjir

tersebut
di

Jakarta

adalah
pada

Selasa 25 Februari 2020.
Menurut

Agus

Wibowo

selaku

Kepala Pusat Data Informasi dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB
bahwa peta banjir yang tersebar
merupakan peta genangan banjir
pada

tahun

2013.

Untuk

mengetahui keadaan peta banjir
sesuai

laporan

dari

dapat

mengakses

masyarakat
pada

laman

https://petabencana.id.

Disinformasi
Link Counter :
https://twitter.com/aw3126/status/1232131486763159553
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8. Serangan Belalang Jumbo di China

Penjelasan :
Telah tersebar sebuah video di
media sosial yang mengklaim
bahwa China sekarang diserang
dengan ribuan belalang jumbo.
Dalam

video

tersebut

memperlihatkan ribuan belalang
yang terbang di atas sebuah kota
dan juga memenuhi jalanan kota.
Setelah

ditelusuri

lebih

lanjut,

serangan belalang dalam video
tersebut terjadi di Arab Saudi dan
Bahrain, bukan di China. Hingga
kini, serangan belalang belum
masuk ke China meskipun ada
potensi hal itu bakal terjadi jika
populasi

belalang

tidak

bisa

dikendalikan.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/639/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-video-serangan-belalang-ju
mbo-di-cina
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9. Kemenag Hapus Kata Khilafah dan Jihad dari
Kurikulum Madrasah

Penjelasan :
Beredar sebuah tautan artikel di media sosial yang mengklaim bahwa Kementerian
Agama (Kemenag) menghapus kata khilafah dan jihad dari kurikulum pendidikan agama
di Madrasah.
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip dari cekfakta.tempo.co, Kemenag tidak
menghapus kata khilafah dan jihad dari pendidikan agama di Madrasah, melainkan
merevisi konten-konten ajaran terkait khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di
Madrasah. Kemenag melakukan revisi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar
(KI-KD) untuk pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan paham
radikalisme di satuan pendidikan Madrasah.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/640/fakta-atau-hoaks-benarkah-kemenag-hapus-kata-khilafah-d
an-jihad-dari-kurikulum-madrasah
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208191551-20-455193/kemenag-revisi-konten-khilaf
ah-dan-jihad-di-buku-madrasah
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10. Pemakaman Massal Korban Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang memuat gambar dengan
narasi berbahasa Mandarin dengan klaim bahwa gambar tersebut menunjukan
pemakaman massal bagi korban Virus Corona.
Faktanya, informasi dalam postingan tersebut adalah keliru. Gambar yang digunakan
dalam postingan tersebut adalah hasil tangkapan layar dari cuplikan ﬁlm Contagion
(2011).

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/image-shows-scene-trailer-2011-disaster-movie-contagion

