Selasa, 5 Mei 2020

1. Tiga Warga Jombang Jadi Korban Gendam
Sales Obat
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di
media sosial WhatsApp di kalangan
masyarakat di Kabupaten Jombang,
Jawa Timur. Pesan berisi tentang
adanya
modus
penipuan
yang
dilakukan oleh dua orang perempuan
berjilbab
di
wilayah
Kecamatan
Jogoroto. Mereka datang sebagai sales
obat. Untuk memperdayai calon
korbannya, sales tersebut juga disebut
menggunakan ilmu gendam.
Menanggapi hal tersebut, Kapolsek
Jogoroto, AKP Bambang Setyo Budi
menegaskan, bahwa pesan berantai
dan kabar peristiwa penipuan di
Jogoroto ini tidak benar alias Hoaks.
Dia juga menghimbau masyarakat
agar tidak mudah mempercayai berita
yang beredar di media sosial tanpa
menelusuri kebenarannya terlebih
dahulu.

Hoaks
Link Counter :
https://faktualnews.co/2020/04/30/beredar-kabar-tiga-warga-jombang-jadi-korban-gend
am-sales-obat-polisi-pastikan-hoaks/211148/
https://turnbackhoax.id/2020/05/02/salah-warga-jombang-jadi-korban-modus-penipuanilmu-gendam/
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2. Foto Jokowi Berpidato Mengenakan Kemeja
Berlogo Palu Arit
Penjelasan :
Sebuah akun media sosial mengunggah
foto Presiden Joko Widodo yang tengah
berpidato mengenakan kemeja merah
dengan logo palu arit di bagian dada.
Unggahan tersebut disertai narasi bahwa
Presiden Jokowi adalah satu-satunya
Presiden Republik Indonesia (RI) yang
meminta maaf kepada PKI.
Faktanya, foto Jokowi mengenakan
kemeja berlogo palu arit tersebut adalah
foto hasil editan. Adapun foto asli Jokowi
tersebut adalah foto saat ia melakukan
kampanye sebagai Calon Presiden di
Lapangan Mulyorejo, Malang, Jawa Timur,
Minggu, 30 Maret 2014. Hal itu diketahui
dari penemuan foto karya Jurnalis
Liputan6.com, Herman Zakaria yang ada
dalam artikel bertajuk “Di Rakernas PDIP,
Jokowi akan Pidato Sebagai Kader dan
Presiden”.
Sementara
terkait
klaim
Presiden Jokowi adalah satu-satunya
Presiden RI yang meminta maaf kepada
PKI adalah salah. Pada tahun 2015 dan
2016, Presiden Jokowi telah menyatakan
bahwa dirinya tidak mempunyai pikiran
dan rencana meminta maaf kepada PKI.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/MaﬁndoID/posts/1782339898572307?__tn__=-R

https://www.liputan6.com/news/read/2407898/di-rakernas-pdip-jokowi-akan-pidato-sebagai-kader-d
an-presiden
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3. Pedagang Pentol Positif Corona di Kobar

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi
bahwa seorang pedagang pentol di Kotawaringin Barat (Kobar),
Kalimantan Tengah terkonﬁrmasi positif terjangkit Virus Corona.
Faktanya, dilansir dari borneonews.co.id, Dirut RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun, Dr Fahruddin mengatakan bahwa informasi tentang
pedagang pentol terkonﬁrmasi positif Covid-19 di Kobar adalah tidak
benar atau hoaks. Beliau menyampaikan secara tegas bahwa tidak ada
tambahan pasien positif Covid-19 di Kobar yang berprofesi sebagai
seorang pedagang pentol.

Hoaks
Link Counter :
https://www.borneonews.co.id/berita/168037-informasi-adanya-pedagang-pentol-positif-coronadi-kobar-hoaks
https://sampit.prokal.co/read/news/28364-hoax-kabar-paman-pentol-bundaran-tudung-saji-posit
if-covid-19
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4.

Kandui Arah Banjarmasin Ditutup

Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi informasi bahwa telah dilakukan
penutupan jalan di Desa Kandui menuju ke arah Banjarmasin.
Faktanya, Kapolsek Gunung Timang Iptu Bagus Winarmoko, SH dalam
klariﬁkasinya menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Adanya pos yang berada di Kandui adalah Pos pengecekan kesehatan
dalam rangka pencegahan Covid-19 dan tidak ada penutupan ruas jalan.

Disinformasi
Link Counter:
https://terbitan.com/lintas-daerah/hoax-berita-yang-beredar-terkait-kandui-arah-banjarmasin-di-tutup/?fb
clid=IwAR1DT3OEREJZRAFckiNUjWRCHKWcs0wlraTi1E7E-gtTz_zNuyuFsAMEDf4
https://borneo24.com/headlines/megawati-asal-puruk-cahu-sebarkan-berita-hoax-polisi-lakukan-ini
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5. Video Seorang Ibu dan Dua Anaknya Gantung
Diri di Ujung Jaya Sumedang

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang ibu dan dua anaknya
tewas gantung diri. Peristiwa dalam video tersebut diklaim terjadi di Ujung Jaya Sumedang
akibat lockdown 7 hari dan kelaparan.
Berdasarkan hasil penelusuran narasi video yang mengklaim kejadian gantung diri tersebut
terjadi karena kelaparan akibat lockdown di daerah Ujung Jaya Sumedang adalah tidak
benar. Dilansir dari The Citizen, sebuah media online Afrika Selatan menyebutkan peristiwa
dalam video itu terjadi di daerah Mslasini, kota Verulam, provinsi KwaZulu-Natal di negara
Afrika Selatan pada tanggal 3 Februari 2020. Jadi, peristiwa tersebut tidak terjadi di
Indonesia dan tidak terkait kebijakan lockdown akibat pandemi Covid-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://citizen.co.za/news/south-africa/crime/2236964/suicidal-mother-found-hanged-with-two-infant-sons
-in-verulam/?
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-02-03-girls-ﬁnd-mom-brothers-hanging-from-rafter-in
-murder-suicide/?
https://turnbackhoax.id/2020/05/04/salah-video-seorang-ibu-dan-dua-anaknya-gantung-diri-di-ujung-jayasumedang/
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6. Video Monyet Berenang di Hotel Efek Bali
Lockdown

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan beberapa ekor monyet
sedang berenang di sebuah kolam. Peristiwa tersebut diklaim terjadi di salah satu hotel di
Bali saat karantina wilayah (lockdown) Covid-19. “Sekarang gantian para monyet menikmati
renang di hotel (efek hotel di BaLi sepi pengunjung) & manusianya hanya cukup stay at home
aja… Hahahaa…benar2 dunia lg terbalik balik “, demikian salah satu narasi video yang dibuat
pengunggah dalam unggahannya.
Faktanya, dikutip dari periksafakta.afp.com klaim bahwa monyet- monyet tersebut berenang
di salah satu hotel di Bali adalah klaim yang salah. Lokasi kejadian di video itu adalah di
sebuah kolam renang kompleks apartemen di daerah Mettuguda, dekat kota Hyderabad,
India.

Disinformasi
Link Counter :
https://periksafakta.afp.com/video-ini-menunjukkan-monyet-berenang-di-sebuah-hotel-di-indiasaat-lockdown-covid-19
https://turnbackhoax.id/2020/05/04/salah-video-sekarang-gantian-para-monyet-menikmati-rena
ng-di-hotel-efek-hotel-di-bali-sepi-pengunjung/
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7. Gula Merah Palsu Banyumas

Penjelasan :

Beredar di media sosial kabar tentang adanya produksi gula
merah palsu di Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Banyumas.
Melalui akun instagram resminya, Bupati Banyumas Achmad
Husein mengklariﬁkasi hal tersebut dan menyatakan informasi
tersebut tidak benar. Achmad Husein memastikan kasus gula
merah palsu di Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok tersebut
sudah ditangani tim Satgas Pangan Polres Banyumas pada tahun
2017. Diapun mengimbau warga tak perlu panik karena kasusnya
sudah diungkap dan tidak ada kejadian baru.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B_wB8wwl-R3/
https://radartegal.com/berita-lokal/heboh-video-gula-merah-palsu-bupati-pastikan-hoaks.html
https://jateng.inews.id/berita/viral-isu-gula-merah-palsu-bupati-banyumas-itu-kejadian-lama
https://republika.co.id/berita/q9smv7328/gula-merah-palsu-banyumas-dipastikan-kasus-lama
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8. Video Pembegalan di Jl. Ikan Gurame, Perak
Barat
Penjelasan :

Telah
beredar
pesan
berantai
di
WhatsApp,
sebuah
video
yang
mengatakan telah terjadi
pembegalan di Jl. Ikan
gurame, Perak barat.
Faktanya,
video
pria
bersimbah darah di trotoar
jalan merupakan rekaman
kejadian di Jalan Gurame,
Kelurahan
Jati,
Pulogadung,
Jakarta
Timur. Bukan di Jl. Ikan
gurame,
Perak
barat,
Surabaya.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/05/05/2020/viral-video-pembegalan-ojol-na
ma-jalannya-benar-kotanya-salah/
https://video.tribunnews.com/view/143052/baru-sebulan-jadi-sopir-taksi-online-seorangpria-ditemukan-bersimbah-darah-diduga-korban-begal
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9. Ormas Sweeping Warung Makan di Ciamis Saat
Bulan Puasa
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media
sosial yang memuat sebuah video
sweeping yang dilakukan oleh salah
satu ormas terhadap warung makan
yang buka pada jam berpuasa
ramadhan di Kabupaten Ciamis.
Postingan tersebut diunggah pada
tanggal 3 Mei 2020.
Faktanya, informasi dalam postingan
tersebut adalah tidak benar. Dilansir
dari laman situs humas.polri.go.id,
Kabid Humas Polda Jabar, Drs. S.
Erlangga mengatakan bahwa video
sweeping yang dilakukan oleh Ormas
tersebut merupakan kejadian Tahun
2007 atau sekitar 12 tahun yang lalu
dan saat ini tidak ada kejadian
Sweeping
oleh
Ormas
terhadap
Warung Makan di Ciamis. Video yang
asli pertama kali dipublikasikan pada
24 September 2007 yang merupakan
tayangan Headline News dari salah
satu stasiun Televisi swasta di
Indonesia.

Disinformasi
Link Counter :
https://humas.polri.go.id/2020/05/05/kabid-humas-polda-jabar-vidio-sweeping-yang-dilakukan-o
rmas-fpi-terhadap-warung-makan-yang-buka-di-bulan-ramadhan-di-ciamis-hoax-2/
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10. Penampakan Hantu Terekam CCTV di RS
Covid-19 Pulau Galang

Penjelasan :
Beredar video yang diklaim sebagai penampakan hantu yang terekam
oleh CCTV di RS Covid-19 Pulau Galang, Batam.
Faktanya, Kepala RS Khusus Covid-19, Galang Kol (CKM) Dr. dr. Khairul
Ihsan Nasution membantah lokasi video tersebut berada di RS Khusus
Covid-19, Pulau Galang. Ia menyatakan informasi yang beredar tersebut
tidak benar alias hoaks. Selain itu, berdasarkan rekaman CCTV terlihat
tanggal 1 Januari 2020, sementara RS Galang baru beroperasi pada awal
April dan diresmikan Presiden Jokowi pada tanggal 5 April 2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/4243758/hoaks-penampakan-hantu-terekam-cctv-di-rscovid-19-pulau-galang#

