Rabu, 15 Januari 2020

1. Foto Anak Dikutuk Jadi Domba Berkepala Anjing

Penjelasan :
Beredar

postingan

diklaim

seorang

berupa
anak

foto

yang

yang

dikutuk

menjadi domba dengan kepala anjing
karena durhaka kepada orang tuanya.
Faktanya, setelah ditelusuri foto tersebut
bukan

seorang

anak

yang

terkena

kutukan. Gambar tersebut adalah seekor
bayi

kambing

yang

penampakannya

memang mirip bayi. Peristiwa tersebut
terjadi di Malaysia beberapa tahun lalu.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4155640/cek-fakta-hoaks-foto-anak-dikutuk-jadi-domb
a-berkepala-anjing
https://www.weirdasianews.com/2016/04/27/farmer-ﬁnds-goat-looks-like-human-baby/
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2. Mulai 1 Februari 2020 Imigrasi Daerah Aruk Sambas dan
Imigrasi Daerah Badau Tidak Dapat Melayani Pengurusan Cop
Pasport lagi
Penjelasan :
Beredar

postingan

di

media

sosial

Facebook yang menginformasikan perihal
Imigrasi Aruk Sambas yang tidak lagi
melayani pemeriksaan Paspor dan hanya
melayani pemeriksaan Pas Lintas Batas
(PLB) per tanggal 1 Februari 2020.
Terkait informasi tersebut, Imigrasi Kelas II
Sambas

melalui

akun

Facebooknya

menegaskan bahwa informasi itu adalah
tidak benar atau hoaks. Pos Imigrasi Aruk di
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk
sebagai bagian dari Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Sambas tetap melaksanakan pelayanan
dan pemeriksaan Keimigrasian di PLBN
Aruk seperti biasa untuk pelintas, baik itu
WNI maupun WNA dengan menggunakan
Paspor dan PLB seperti biasa.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/imigrasi.sambas.54/posts/497670174494860
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3. Megawati sedang Membusukkan Nama KPU
untuk Membongkar Ijazah Palsu Jokowi
Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

yang

diunggah oleh pemilik akun Facebook, yang
menyebutkan

bahwa

Megawati

Soekarnoputri

sedang

melakukan

pembusukan

terhadap

Komisi

Pemilihan

Umum (KPU). Untuk membongkar ijazah
palsu Jokowi, karena ada keterlibatan KPU
melindungi ijazah palsu tersebut.
Faktanya, setelah ditelusuri bahwa Megawati
Soekarnoputri

melakukan

pembusukan

terhadap KPU untuk membongkar ijazah
palsu Jokowi itu tidak benar, seperti yang
dilansir oleh kompas.com, pada 17 Januari
2019, Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta
Agung

Wijayanto

menyatakan

Jokowi

merupakan lulusan sekolah tersebut. Jokowi
lulus

pada

1980

dengan

ijazah

Sekolah

Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP).

Hoaks
Link Counter :
https://regional.kompas.com/berita/13263601-fakta-di-balik-masalah-tahun-lulus-jokowi-penjelas
an-pihak-sekolah-hingga?page=all
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7L6MPk-megawati-sedang-membusukkan-namakpu-untuk-membongkar-ijazah-palsu-jokowi
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4. Uji Coba Tilang e-CCTV Tanggal 20 Januari 2020 di
Jalanan Pasar Payakumbuh
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di
media
Whatsapp
berisi
pemberitahuan akan adanya uji
coba tilang e-CCTV pada tanggal 20
Januari 2020 di jalanan Pasar
Payakumbuh,
Sumatera
Barat.
Dalam pesan berantai tersebut
disebutkan ada beberapa titik jalan
yang menjadi uji coba tersebut
diantaranya Simpang Benteng dan
Simpang Bunian.
Kasat
Lantas
Polres
Kota
Payakumbuh, Iptu Andika Alfatoni
menegaskan
bahwa
informasi
terkait uji coba tilang melalui
e-CCTV di Payakumbuh adalah
hoaks. Iptu Andika mengatakan
sampai sekarang belum ada giat
seperti itu, karena perintah atau
petunjuk dari Pimpinan belum ada.

Hoaks
Link Counter :
https://sumbar.antaranews.com/berita/319340/polres-payakumbuh-penilangan-melalui-cctv-yan
g-beredar-di-medsos-hoaks
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5. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary
Prasetyo Kabur ke London
Penjelasan :

Beredar di media sosial
Facebook
kabar
yang
mengatakan bahwa Mantan
Direktur Keuangan Jiwasraya,
Hary Prasetyo kabur ke
London,
Inggris
untuk
menghindari proses hukum
atas
dugaan
korupsi
Jiwasraya.
Faktanya Mantan Direktur
Keuangan Jiwasraya, Hary
Prasetyo membantah kabar
tersebut. Hary mengatakan
jika dirinya siap menghadapi
proses hukum atas dugaan
korupsi di Jiwasraya sebesar
13,7 triliun secara tuntas.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob3x8oAk-eks-dirkeu-jiwasraya-hary-prasetyo-kaburke-london-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-4829107/eks-dirkeu-jiwasraya-kaget-dikabarkan-kabur-ke-londo
n/1

Rabu, 15 Januari 2020

6. Jembatan Kembar Gowa Bergeser dan Akan
Roboh
Penjelasan :

Telah beredar video di media sosial
yang menyebutkan bahwa jembatan
kembar di Kabupaten Gowa bergeser
dan akan roboh. Video tersebut berisi
video amatir dari seorang warga yang
meliput kejadian jembatan kembar di
Kabupaten Gowa yang akan roboh,
video tersebut diunggah pada tanggal
14 Januari 2020.
Faktanya, video tersebut adalah video
lama yang diangkat kembali. Hal
tersebut
ditanggapi
oleh
Kadis
Kominfo Kabupaten Gowa, Arifuddin
Saeni yang menjelaskan berdasarkan
hasil penelusurannya, video yang viral
di medsos itu merupakan video lama.
Video berdurasi 1 menit 09 detik itu
diambil tahun lalu, saat bencana banjir
di wilayah Kabupaten Gowa di bulan
Januari 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://makassar.sindonews.com/read/40627/4/video-jembatan-kembar-gowa-bergeser-dan-aka
n-roboh-dipastikan-hoaks-1579050075
https://www.youtube.com/watch?v=6wp41t2BytE&feature=youtu.be
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7. “ Halal Park” Bandara Soekarno Hatta Hanya
Diperuntukkan Bagi Muslim
Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook berupa
unggahan foto yang memuat petunjuk
arah “Halal Park” pada sebuah tiang di
Bandara Soekarno Hatta dengan narasi “
Halal Park di Bandara Soekarno-Hatta
setahu saya Bandara itu public space.
Kalau
ada
section
khusus
yang
halal-berarti
kawasan
lain
haram?
Gate-nya gak sekalian dipisah? Makin gila
Negeri ini!”
Dilansir dari kompas.com, “Halal Park’
adalah fasilitas baru di terminal 3 Bandara
Internasional Soekarno-Hatta yang sudah
beroperasi sejak Maret 2019 yang menjadi
one stop solution untuk mendapatkan
berbagai produk dan jasa berbasis Halal
mulai dari makanan, minuman, kosmetik,
UMKM
Syariah,
hingga
lembaga
penyaluran zakat, infak dan sedekah. Jadi,
kawasan halal park ini bukan hanya
diperuntukkan untuk satu golongan
melainkan untuk semua orang.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1238163/benarkah-halal-park-soekarno-hatta-hanya-diperun
tukkan-bagi-muslim
https://money.kompas.com/read/2019/05/27/125759326/ada-halal-park-di-terminal-3-bandara-soe
karno-hatta?fbclid=IwAR2uIp3A4wzPOwiJ6VlBui3cPIp7R2KwlmXa6owXiIhIn0wkk9dhFTNTFJo
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8. Pesan Ali Ngabalin ke Anies: Kerja, Jangan
Menghayal jadi Presiden, cuihh!!

Penjelasan :

Beredar sebuah artikel di media online yang berjudul "Pesan Ali
Ngabalin ke Anies: Kerja, Jangan Menghayal jadi Presiden,
cuihh!!".
Setelah ditelusuri, judul pada artikel tersebut telah disunting
terlebih dahulu. Isi berita pada artikel tersebut juga mengutip
artikel dari tempo.co yang berjudul "Pesan Ali Ngabalin ke Anies:
Kerja, Jangan Banyak Bicara". Artikel tersebut diunggah pada Hari
Senin, 13 Januari 2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://metro.tempo.co/read/1294350/pesan-ali-ngabalin-ke-anies-kerja-jangan-banyak-bicara/ful
l&view=ok
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9. Bunga Ini Mekar hanya Saat Adzan
Dikumandangkan
Penjelasan :
Seorang

pengguna

mengunggah
bunga

ini

Video

mekar

Facebook

fenomena

hanya

saat

unik
Adzan

dikumandangkan.
Setelah ditelusuri bunga yang mekar saat
mendengar Adzan ternyata salah. Video
yang diunggah akun Facebook tidak
sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Dilansir dari situs kesehatan webmd.com,
Evening primrose adalah tanaman asli
Amerika Utara dan Selatan. Tanaman Itu
juga

tumbuh

di

seluruh

Eropa

dan

sebagian Asia. Bunga berwarna kuning itu
mekar

saat

matahari

terbenam

dan

menutup pada siang hari.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1006/evening-primrose-oil
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4147493/cek-fakta-bunga-ini-mekar-saat-mendengar-a
zan-ini-faktanya
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10. Rumah Ibadah Masjid Tidak Ada di Kecamatan
Pakem

Penjelasan :
Seorang pengguna Twitter mengunggah sebuah gambar data dan menjelaskan
bahwasanya di Kecamatan Pakem Provinsi Yogyakarta tidak terdapat rumah
Ibadah warga Muslim, yaitu Masjid. Ia menjelaskan dengan caption yang berisi "tapi
memang ditempat saya mesjid itu memang ga ada baik fakta dan data mba. di
pakem itu susah kalo cari masjid makanya turun kebawah".
Setelah ditelusuri bahwa Masjid tidak ada di Kecamatan Pakem adalah salah.
Gambar data yang diunggah akun Twitter orang tersebut tidak sesuai dengan fakta
yang sebenarnya. dilansir dari situs dream.co.id , terdapat beberapa Masjid dan
Musholla yang berada di Kecamatan Pakem, Yogyakarta.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.dream.co.id/sim/d-i-yogyakarta/kab-sleman/pakem/
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11. Restoran Larang Driver Ojol Masuk

Penjelasan :
Beredar foto dari sebuah restoran yang
melarang masuk ojek online.
Faktanya,

menurut

Aang

selaku

Supervisor pihak Kulture Progressive Cafe
&

Resto,

tersebut
Menurutnya,

menegaskan
hanya
pihaknya

kalau

kabar

dibesar-besarkan.
tidak

pernah

melarang ataupun meremehkan profesi
apapun termasuk driver ojek online. Ia
menjelaskan terdapat area khusus driver
ojek online yang sudah disiapkan kursi
dan tempat yang nyaman di depan
restoran tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://food.detik.com/berita-boga/d-4854441/viral-restoran-larang-driver-ojol-masuk-ini-penjela
san-pihak-resto

