Rabu, 11 Maret 2020

1. Remaja Bunuh Anak Lima Tahun di Sawah
Besar karena Iri
Penjelasan :
Telah

beredar

postingan

di

media

sosial

Facebook yang menyebutkan bahwa remaja
pelaku pembunuhan (NF) terhadap seorang
anak berumur 5 tahun (APA) di Sawah Besar
bermotifkan iri karena Ibu NF lebih sayang
terhadap APA. APA diketahui adalah anak dari
tetangga yang sering dititipkan oleh Ibunya
kepada Ibu dari NF.
Faktanya, informasi yang menyebutkan bahwa
NF iri terhadap APA adalah tidak benar. Dilansir
dari

antaranews.com,

pihak

berwajib

menyebutkan bahwa tersangka NF membunuh
APA karena terinspirasi oleh ﬁlm. Kapolres Metro
Jakarta

Pusat,

Kombes

Pol.Heru

Novianto

menyatakan bahwa beberapa hal yang menjadi
catatan bahwa tersangka NF melakukan dengan
kesadaran diri dan terinspirasi oleh ﬁlm. Fakta
lain, korban APA bukan anak asuh dari Ibu
kandung

tersangka

NF

sebagaimana

yang

dinarasikan pada postingan tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1345382/hoaks-remaja-bunuh-anak-lima-tahun-di-sawah-be
sar-karena-iri

Rabu, 11 Maret 2020

2. Ramalan Tahun 2016 Terkait Virus Corona

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook yang diunggah pada tahun 2016
berisi ramalan bahwa awal tahun 2020 akan ada Virus dari China dan
menyerang hampir sepertiga manusia di bumi.
Faktanya, postingan tersebut hanyalah editan belaka dengan mengubah
tanggal posting beserta isinya yang seolah-olah postingan tersebut sudah lama
dibuat sebelum terjadinya wabah Virus Corona. Hasil penelusuran dari
detik.com, menurut pemosting bahwa hal tersebut dibuat agar terlihat keren.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4932328/ramai-postingan-santri-soal-virus-corona-se
jak-2016-ramalan-atau-editan
https://bukamatanews.id/2020/03/10/pria-ini-sudah-ramal-virus-corona-sejak-2016-ternyata-begi
ni-faktanya/
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3. Raja Salman Meninggal Dunia

Penjelasan :
Beredar narasi di media sosial bahwa Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud
meninggal dunia.
Faktanya klaim bahwa Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud meninggal dunia,
tidak berdasar. Tidak ditemukan informasi valid terkait kabar kematian Raja Salman di
berbagai platform dan media arus utama. Justru informasi terbaru adalah foto
penampakan Raja Salman di tengah isu penangkapan anggota keluarga kerajaan Arab
Saudi.

Hoaks
Link Counter :
https://mediaindonesia.com/read/detail/294954-arab-saudi-tangkap-adik-raja-dan-eks-putra-ma
hkota
https://www.kompas.com/global/read/2020/03/08/185401070/pasca-penangkapan-anggota-keraj
aan-arab-saudi-rilis-foto-raja-salman-di?page=all
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4.

Imbauan Antisipasi Rampok di Tengah Wabah
Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang berisi imbauan agar waspada
terhadap perampokan bermodus petugas kebersihan yang mendatangi rumah warga
dengan alasan program pemerintah untuk semprot kuman agar steril.
Faktanya menurut Cek fakta Liputan6.com, pesan berantai berisi imbauan aksi
perampokan di tengah mewabahnya virus corona diduga berasal dari sumber yang
tidak terveriﬁkasi.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4198639/cek-fakta-pesan-berantai-waspada-rampok-di
-tengah-wabah-corona-ini-faktanya
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5. Video Planet Dekati Mekkah

Penjelasan :
Telah beredar rekaman video yang memperlihatkan benda raksasa menyerupai
planet muncul di dekat Ka’bah, Mekkah, Arab Saudi.
Faktanya, dilansir dari pojoksatu.id, video yang diedarkan dalam bahasa Arab
berjudul “Sekarang penampakan sebuah planet raksasa yang terbakar di langit
Mekah Al-Mukarramah setelah orang-orang di Arab Saudi mencegah haji dan
umrah” tidak benar dan merupakan video yang dimodiﬁkasi secara digital.

Hoaks
Link Counter :
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/03/10/merinding-video-planet-dekati-mekkah-bik
in-geger-ternyata/
http://news.onlineindo.tv/2020/03/10/merinding-video-planet-dekati-mekkah-bikin-geger-ternyat
a/?fbclid=IwAR3jrfqxYkvHrf8CTHfwv3ZH-xYP0uoXlnsW4NAitF7qw7fLcVwGrm3Ig7A

Rabu, 11 Maret 2020

6.

Daniel Radcliffe 'Harry Potter' Terinfeksi Corona
Penjelasan :
Telah beredar postingan Tweet di media sosial
Twitter

dari

akun

salah

satu

media

Internasional yang menyebutkan bahwa aktor
ﬁlm Harry Potter, Daniel Radcliffe positif
terjangkit Virus Corona.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak
benar. Dilansir dari indozone.id, ternyata isi
dalam cuitan itu tidak benar sama sekali alias
hoaks.

Akun

yang

mengunggah

berita

tersebut bukanlah akun resmi dari media
Internasional tersebut, melainkan akun palsu.
Akun tersebut memakai logo media terkait
dan menautkan link yang saat diklik akan
menuju sebuah situs yang sudah tidak aktif
sejak

tahun

2017.

Rumor

Daniel

yang

terinfeksi Virus Corona ini juga dibantah oleh
perwakilan Daniel. Media-media yang sempat
meretweet cuitan tersebut pun ikut meminta
maaf karena dengan mudahnya menyiarkan
kabar yang belum tentu kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.indozone.id/news/8Js9pY/cek-fakta-benarkah-daniel-radcliffe-harry-potter-terinfeks
i-corona/read-all
https://www.kompas.tv/article/70725/hoax-daniel-radcliffe-harry-potter-terkena-virus-corona
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200311114832-33-144012/daniel-harry-potter-radcliffepositif-corona

Rabu, 11 Maret 2020

7.

Tarif Pelamar Kerja Lulusan S1 Rp 25 Juta

Penjelasan :
Beredar potongan percakapan di Whatsapp yang menyebutkan patokan tarif
puluhan juta rupiah bagi pelamar kerja yang ingin bekerja di PWI 2 (PT Parkland
World Indonesia).
Faktanya,

Kabid

Pembinaan

dan

Penempatan

Tenaga

Kerja

Disnakertrans

Kabupaten Serang, Ugun Gumelar mengatakan jika Disnakertrans Serang sudah
memanggil pihak PT PWI dan pihak HRD PT PWI pun sudah menghadap Kadis.
Berdasarkan hasil pertemuan dengan PT PWI, Ugun memastikan bahwa informasi
dalam percakapan itu adalah hoaks. Menurut penuturannya, pihak PWI telah
mengadakan rekrutmen pada bulan Februari lalu, namun sudah selesai dan tidak
ada pembukaan rekrutmen pada bulan Maret ini.

Hoaks
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/18374601/tarif-pelamar-kerja-lulusan-s1-rp-25-jutadisnakertrans-serang-sebut-hoaks?page=all
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8. Guru di Mentari International School Diduga
Terjangkit Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial tangkapan layar dari tayangan berita yang menyiarkan
bahwa Mentari International School (MIS) meliburkan para Siswa dan Guru karena
diduga ada yang terjangkit Virus Corona.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah tidak benar.
Kepala Sekolah Mentari International School, A. Songky Widya Ananta memberikan
klariﬁkasi yang menyebutkan bahwa benar jika sekolah tempat ia bekerja diliburkan
selama empat hari berturut-turut. Namun, hal itu dilakukan bukan karena terdapat
wabah COVID-19, melainkan karena akan dilakukan pembersihan dan disinfeksi secara
menyeluruh. Terdapat 5 point yang ditegaskan oleh pihak MIS, salah satunya adalah "
TIDAK ADA murid ataupun guru/staf sekolah Mentari yang menjadi suspek ataupun
terindikasi terjangkit virus corona". Berdasarkan klariﬁkasi tersebut dapat dipastikan
bahwa tuduhan yang menyebut terdapat Siswa atau Guru di MIS yang terjangkit Virus
Corona telah terbantahkan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/10/131011/cek-fakta-benarkah-ada-siswa-positif-virus-coron
a-di-misb
https://turnbackhoax.id/2020/03/09/berita-klariﬁkasi-mentari-international-school-tentang-pem
beritaan-terinfeksi-covid-19/
https://www.instagram.com/p/B9Tw5pSghVa/
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9. Mujahid Bangladesh Siap Bela Muslim India
#BelaMuslimIndia

Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah video di media sosial dengan narasi "Mujahid dari
Bangladesh siap Bela Muslim India".
Setelah ditelusuri, narasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Video
tersebut diunggah tahun 2018 dan tidak ada kaitanya dengan kejadian muslim di
India saat ini.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=Ax6ejsy4lTc
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/07/08183411/dubes-india-sebut-ada-pihak-yang-g
unakan-isu-diskriminasi-untuk-ciptakan?page=all#page2
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10. Video Bendungan di Laos Jebol dan Tewaskan
Puluhan Orang

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah video yang menampilkan detik-detik air bah menerjang
sebuah kota. Unggahan video tersebut disertai dengan narasi "Proyek bendungan
pembangkit listrik di Asuppo, Laos yg di bangun oleh perusahaan Korea Selatan, jebol.
5000 juta kubik air menghantam kota. Puluhan meninggal dan ratusan org hilang."
Dilansir dari cekfakta.tempo.co, narasi yang menyebutkan bendungan pembangkit
listrik di Asuppo, Laos jebol dan 5000 juta kubik air menghantam kota tidak benar.
Namun video tersebut benar adanya, video itu adalah video peristiwa tsunami di Kota
Ishinomaki, Jepang, pada Maret 2011.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/662/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-video-jebolnya-bendungan-d
i-laos-yang-tewaskan-puluhan-orang
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11.

Jasad Anak Remaja Korban Penculikan Anak
Dibuang di Kali Depan Season City dan Diambil
Organ Tubuhnya
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial dan
pesan berantai yang memuat video penemuan
jasad seorang anak remaja yang disebut
sebagai korban penculikan anak yang diambil
organ tubuhnya. Disebutkan lokasi penemuan
jasad tersebut bertempat di Kali BKB depan
Mall Season City, Jakarta Barat.
Faktanya, video tersebut adalah video lama
yang beredar kembali dengan narasi yang
salah. Video aslinya adalah penemuan mayat
pria pada tanggal 27 Februari 2020 yang
ditemukan

oleh

petugas

UPK

Badan

Air

Jakarta Barat. Berdasarkan temuan tersebut,
maka klaim yang menyebutkan bahwa jasad
tersebut adalah korban penculikan anak yang
diambil organ tubuhnya adalah keliru.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4932942/viral-jasad-di-kali-bkb-tambora-disebut-korban-penculi
kan-ini-faktanya/2
https://www.antaranews.com/berita/1322334/mayat-pria-tanpa-identitas-ditemukan-di-aliran-ba
njir-kanal-barat
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12.

Penculikan dan Pembunuhan Warga Sipil oleh
Aparat Keamanan di Tembagapura
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang
menyebutkan telah terjadi penculikan dan
pembunuhan terhadap warga sipil oleh
aparat

keamanan

Kabupaten

di

Mimika,

Tembagapura
Papua.

Dalam

unggahan itu disebutkan, korban yang
diketahui bernama Jance Magai diculik oleh
aparat

keamanan

merupakan

di

tempat

Nahangia

yang

pendulangan

emas,

sejak 26 Februari 2020 lalu.
Faktanya,

Kabid

Humas

Polda

Papua,

Kombes Ahmad Kamal membantah adanya
informasi yang mengatakan Jance Magai
diculik dan dibunuh oleh aparat keamanan
Indonesia.

Kombes

Ahmad

mengungkapkan, kematian Jance Magai
akibat

ditembak

Kelompok

Kriminal

Bersenjata (KKB). Ia ditembak mati karena
diduga

menjadi

mata-mata

aparat

keamanan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9jqSVdH0iT/
https://republika.co.id/berita/q6yw24377/polisi-jance-dieksekusi-kkb-karena-diduga-matamata
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13.

Foto Ahok Dikerumuni Banyak Orang di Kondangan,
sedangkan Anies Ngumpet
Penjelasan :
Beredar foto viral di media sosial yang
menyebutkan bahwa Ahok bersama
istri menjadi pusat perhatian banyak
tamu undangan, sedangkan pak Abas
(Anies) bersama istri lebih memilih
untuk mojok agar tak banyak yang
tahu.
Faktanya, seperti yang dilansir dari cek
fakta

Medcom.id,

bahwa

informasi

tersebut tidak benar. Menurut Dewi
Tutuh

Martoatmojo,

salah

satu

warganet yang mengaku menjadi salah
satu tamu di kondangan tersebut, ia
mengatakan bahwa narasi itu tidak
benar.

Karena

dua

tokoh

tersebut

sama-sama menjadi pusat perhatian
sejumlah tamu kondangan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8N00q3ON-viral-foto-ahok-dikerumuni-banyak-orangdi-kondangan-sedangkan-anies
https://twitter.com/DewiTuwuh/status/1237177786554396672
https://twitter.com/DewiTuwuh/status/1237178720433012736
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14.

Negara Sudah Bangkrut, KK dan Akte Dicetak di
Kertas HVS

Penjelasan :
Sebuah akun media sosial Facebook diketahui membuat postingan yang berisi tulisan
sebagai berikut “negara sudah bangkrut gaesss, lembaran untuk KK dan AKTE kelahiran
dicetak di kertas HVS!!,”.
Faktanya, memang saat ini mencetak Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran tidak lagi
menggunakan kertas khusus, tetapi menggunakan kertas HVS yang ketentuannya
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
Perubahan ini pun dikatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif berhasil
menghemat anggaran Negara sekitar Rp. 450 Miliar. Namun, klaim Negara sudah
bangkrut dengan mengaitkan KK dan Akte dicetak dalam kertas HVS adalah tidak
benar. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dari Kementerian Keuangan,
Brahmantio Isdijoso mengatakan pemberian kenaikan peringkat Sovereign Credit
Rating (SCR) Republik Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil
oleh Moody's Investor Service (Moody's) telah diputuskan pada 13 April 2018.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1132267933772407/
https://ﬁnance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4932733/sekarang-cetak-kk-hingga-akta-paka
i-kertas-hvs-negara-hemat-rp-450-m?fbclid=IwAR32gRaFx2rgFGtHuX7ZVWl2msV9C5eDAbbdb0P
v0H3jehnAP3WOWHTGmKA

