Sabtu, 9 Mei 2020

1. Pesan Berantai Penyebaran Pelaku Perampokan
dari Luar Kota yang Disebar di Wilayah
Kabupaten Temanggung

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp yang tersebar kepada sebagian
warga Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Pesan tersebut memberikan keterangan
berupa himbauan agar masyarakat Temanggung waspada karena telah ada penyebaran
para perampok dari luar Kabupaten Temanggung dan akan beraksi di sejumlah wilayah
Temanggung.
Faktanya, pesan tersebut adalah tidak benar dan cenderung memunculkan keresahan pada
sebagian warga Temanggung. Kapolres Temanggung, AKBP Muhamad Ali membantah
dengan tegas informasi pada pesan berantai tersebut dengan mengatakan bahwa pesan
tersebut tidak jelas asal informasinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kendati
demikian, Ali berpesan agar masyarakat untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/tugujogja/kapolres-temanggung-bantah-isu-penyebaran-malingdari-luar-kota-1tMz7eKmxhT/full
https://kurio.id/app/articles/22873018
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2. Satgas Covid-19 Kabupaten Pangkep Semprot
Jemaah Shalat Tarawih di Masjid

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Covid-19
Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan melakukan penyemprotan kepada jemaah yang sedang
melaksanakan shalat tarawih di masjid.
Faktanya, informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Kabag Ops Polres Pangkep,
Kompol A Muhammad Zakir menegaskan bahwa Satgas Covid-19 tidak melakukan penyemprotan
seperti informasi yang beredar. “Ini kita amankan setelah yang bersangkutan menyebarkan berita
bohong dengan menyebut tim melakukan penyemprotan di masjid. Padahal hal itu sama sekali tidak
benar. Kami dari tim gugus Covid tidak pernah melakukan penyemprotan di dalam masjid,”
pungkasnya. Sementara itu, pelaku yang telah diamankan oleh Mapolres Pangkep mengaku
menyesal atas unggahannya dan meminta maaf kepada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19
Pangkep atas kegaduhan yang dilakukannya belum lama ini.

Hoaks
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-gugus-tugas-covid-19-semprot-je
maah-salat-tarawih-di-masjid.html
https://turnbackhoax.id/2020/05/07/salah-satgas-covid-19-kabupaten-pangkep-semprot-j
emaah-shalat-tarawih-di-masjid/
https://makassar.terkini.id/posting-kabar-hoaks-soal-aparat-siram-masjid-pemuda-ini-dit
angkap/
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3. Pedagang Pasar Krisna Positif Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial melalui pesan berantai Whatsapp dengan narasi "Dengan
hormat, agar besok semua warga semampir untuk sementara jangan ada yang
belanja di Pasar Krisna dulu, semua harus tetap hati2.. khusus lapak sementara
waktu tutup selama 3 hari ..semua warga wajib pakai masker.. Zona merah
mendekat, ke kita… tolong waspadai…semua ini penting, ngak main2… Segera besok
pagi, kasih tau ibu2 ngeh… Pedagang pasar krisna ada yang terkena Corona".
Faktanya setelah ditelusuri, kabar tentang pedagang Pasar Krisna positif corona
adalah tidak benar. Pihak pengelola Pasar Misdar mengklariﬁkasi bahwa
penyemprotan di Pasar Krisna rutin dilakukan oleh petugas kesehatan setiap tiga
bulan dan disemprot disinfektan.

Hoaks
Link Counter :
https://duta.co/heboh-pedagang-pasar-krisna-positif-corona-cak-misdar-tidak-benar-iniorangnya
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4.

Crop Circle Berlogo Microsoft Windows dan
Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial yang
diklaim

merupakan

lingkaran

tanaman

di

sebuah ladang atau lebih dikenal dengan
sebutan crop circle berbentuk logo Microsoft
Windows

yang

dikelilingi

mahkota

Virus

snopes.com

klaim

Corona.
Faktanya,

dikutip

dari

tersebut tidak benar. Foto crop circle yang
disebut-sebut berbentuk logo Microsoft dan
mahkota Virus Corona tersebut merupakan
foto hasil suntingan. Foto itu diambil dan
disunting dari foto asli yang dilaporkan dibuat
di ladang gandum di Wiltshire, Inggris pada
musim panas tahun 2004 lalu. Snopes.com
dalam artikelnya juga menyebutkan bahwa
gambar yang dimanipulasi itu kerap dijadikan
oleh sebagian pengguna media sosial untuk
menghubung-hubungkan Bill Gates dengan
teori konspirasi seputar Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/microsoft-crop-circle/
https://www.oneindia.com/india/crop-circle-combing-symbols-of-coronavirus-and-micro
soft-is-fake-3085022.html
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5. Video Meteor Jatuh di Surabaya
Penjelasan :
Ramai beredar di sosial media Twitter sebuah
video yang menampilkan meteor jatuh. Dalam
video

itu

diambil

disebutkan

di

Sidosermo,

bahwa

video

Surabaya.

tersebut

"Ya

Allah

Sidosermo Surabaya ya Allah.. Subhanal quddus..
Subhanal quddus.. Subhanal quddus.. Rabbanal
quddus..

La

ilaha

illallah

Muhammadar

rasulullah.." kata orang dalam video tersebut.
Dikutip

dari

kompas.com

Kepala

Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Thomas Djamaludin memastikan, bahwa video
yang beredar di media sosial tersebut merupakan
video editan. Selain itu, lanjut Thomas, video
tersebut juga telah diedit ke beberapa versi
dengan

narasi

yang

berbeda.

"Itu

sudah

dimodiﬁkasi itu, itu editan. Karena saya sudah
dapat informasi bahwa itu ada versi bahasa
Inggris-nya," kata Thomas. Ia juga menjelaskan,
benda yang terlihat pada video itu bukan meteor,
melainkan sampah antariksa yang jatuh ke bumi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/09/130400865/viral-video-diklaim-meteor-ja
tuh-benarkah-terjadi-di-indonesia-simak?page=all#page3
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6. Gubernur Ganjar Bilang Menonton Video Porno
sambil Masturbasi Nikmat

Penjelasan :
Beredar narasi bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuat pernyataan
menonton video porno sambil masturbasi terasa nikmat. Pernyataan tersebut tampak pada
tangkapan layar kicauan Ganjar di akun Twitter @ganjarpranowo pada Sabtu 2 Mei 2020
pukul 15.11 WIB.
Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa Ganjar Pranowo membuat pernyataan menonton
video porno sambil masturbasi terasa nikmat adalah tidak benar. Faktanya, kicauan tersebut
merupakan hasil suntingan. Pada Sabtu 2 Mei 2020 pukul 15.11 WIB, Ganjar membuat
kicauan terkait saran kepada salah satu warganet yang kangen nge-band. "Ngeband virtual
mas,"

kata

Ganjar

merespons

kicauan

dari

Wiwiex

Keyboardist

Powerslaves

@Wiwiex_Soedarno.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLGO9WK-gubernur-ganjar-bilang-menonto
n-video-porno-sambil-masturbasi-nikmat
https://turnbackhoax.id/2020/05/08/salah-tweet-ganjar-pranowo-kalo-saya-nonton-video
-porno-sambil-onani-salahnya-dimana-kan-nikmat-tuh/
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7. Jangan Terkecoh dengan Erick Thohir yang Dikira
Pribumi Muslim, Ia Berfoto dengan Ibunya, Ediba
Tan Mei Hwa dan Kakak Ibunya, William
Soerjadjaja
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah unggahan foto Menteri
BUMN, Erick Thohir yang mengenakan jas hitam dengan
dasi kupu – kupu bersama dua orang lainnya yang nampak
lebih dewasa. Dalam unggahannya, akun itu menyebutkan
kedua orang yang ada dalam foto bersama Erick Thohir
ialah Ibu dan Kakak dari Ibunya Erick Thohir. Ibu dari Erick
Thohir yang bernama Ediba Tan Mei Hwa dan Kakak Ibunya,
William Soerjadjaja adalah Cina dan meminta agar jangan
terkecoh dengan nama Erick Thohir yang dikira pribumi
muslim.
Faktanya, unggahan foto dan narasi yang diklaim oleh akun
di media sosial adalah salah atau keliru. Foto asli yang
disebarkan akun tersebut merupakan Erick Thohir bersama
keluarganya, yakni Ibunya, Edna Thohir, kemudian Ayahnya
Teddy Thohir (alm) dan Kakaknya, Garibaldi Thohir atau Boy
Thohir. Ibu dari Erick Thohir yakni Edna diketahui
merupakan gadis keturunan Tionghoa yang dinikahkan
oleh Ayah dari Erick Thohir yakni Teddy Thohir secara Islam.
Teddy sendiri berasal dari Gunung Sugih, Lampung.
Sedangkan William Soerjadjaja yang diklaim sebagai Kakak
dari Ibu Edna juga keliru. William Soerjadjaja adalah pemilik
PT. Astra Internasional yang memiliki kedekatan dengan
Ayah dari Edna. Selain itu, Teddy Thohir dapat bekerja di PT.
Astra Internasional bermula dari tawaran istri TP Rachmat
yang punya hubungan dekat dengan Edna.

Disinformasi
Link Counter :
https://republika.co.id/berita/ofxqh1284/inter-milan-berkabung-untuk-teddy-thohir
https://republika.co.id/berita/og2ffw319/kisah-thohir-dari-gunung-sugih
https://www.republika.co.id/berita/video/berita/15/11/19/ny2f0w216-erick-thohir-saya-tidak-malumengaku-muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Erick_Thohir
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8. Video “Anak kucing diinjak Kejadian di Selangor
Malaysia”
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial sebuah
video tentang seekor anak kucing yang
diinjak oleh seseorang dan di klaim
kejadian
Malaysia.

tersebut

terjadi

Postingan

di

video

Selangor
tersebut

disertai narasi "Sungguh biadab apa yang
kamu

lakukan....Kejadian

di

Selangor

Malaysia".
Faktanya setelah ditelusuri, klaim bahwa
ada kejadian anak kucing yang diinjak di
Selangor Malaysia adalah tidak benar.
Kejadian

tersebut

bukan

terjadi

di

Selangor Malaysia melainkan di Honduras.
Kasus tersebut sudah dilaporkan sejak
tahun 2014 di Honduras.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/05/08/salah-video-anak-kucing-di-injak-kajadian-di-slango
r-malaysia/
https://www.kompas.com/global/read/2020/05/08/143822770/terungkap-tkp-dan-motif-p
elaku-di-video-injak-anak-kucing-sampai-mati?page=all

