Selasa, 13 Oktober 2020

1. Sekolah Dibuka Lagi Saat PSBB Transisi DKI
Jakarta
Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial yang
berisi tangkapan layar sebuah artikel berita
yang menyebutkan bahwa "Sekolah Kembali
Dibuka dengan Protokol Kesehatan COVID-19"
dan diiringi dengan narasi "Horeeeee masuk
sekolahh lagiiiii , aman ? amannn , kan dimana
mana sudah dijaga om protokol , paling polll
jadi senasib kayak brazil & israel . caiyooooo
brazil , caiyoo israel ....".
Dilansir dari laman situs Liputan6.com, klaim
yang menyebut bahwa sekolah bakal kembali
buka pada PSBB Transisi DKI Jakarta adalah
tidak benar. Faktanya, Pemprov DKI belum
membuka lagi pembelajaran tatap muka di
sekolah. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana.
Beliau

mengatakan

bukan

mengatur

agar

sekolah untuk dibuka kembali dan melakukan
pembelajaran tatap muka saat PSBB Transisi,
melainkan ada sektor-sektor yang sudah dibuka
kembali pada masa PSBB Transisi, tapi sekolah
tidak termasuk.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4380156/cek-fakta-tidak-benar-sekolah-dibuka-lagi-sa
at-psbb-transisi-dki-jakarta?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=liputan6
https://www.liputan6.com/news/read/4379536/pemprov-dki-sebut-tak-ada-pembelajaran-tatapmuka-di-sekolah-selama-psbb-transisi
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2. Anggota Polri Gabung Jadi Tentara Papua
Merdeka

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah informasi tentang seorang
anggota polri yang memutuskan untuk menjadi tentara Papua Merdeka.
Postingan tersebut dengan narasi "Viral Video Anggota Polri Gabung Jadi Tentara
Papua Merdeka".
Faktanya setelah ditelusuri, dilansir dari Liputan6.com kabar tentang seorang
anggota Polri yang memutuskan menjadi tentara Papua Merdeka ternyata tidak
benar alias hoaks. Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal memastikan
bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Saat ini Polda Papua melalui Tim Siber Dit
Reskrimsus Polda Papua masih melakukan penyelidikan terkait pelaku yang
membuat dan menyebarkan video tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4380299/cek-fakta-hoaks-kabar-anggota-polri-gabung
-jadi-tentara-papua-merdeka
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3. Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati
Lampung Barat H.Parosil Mabsus

Penjelasan :
Ditemukan sebuah akun Facebook dengan menggunakan nama dan foto proﬁl
Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus. Saat ini akun tersebut memiliki 109
teman dan terdapat 2 unggahan foto yang menampilkan Bupati dan Wakil Bupati
Lampung Barat.
Faktanya, akun tersebut adalah palsu dan bukan dikelola oleh Bupati Lampung
Barat H.Parosil Mabsus. Kepala Diskominfo Lampung Barat Padang Priyo Utomo,
SH menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai adanya
kesalahpahaman informasi dari akun palsu yang mengatasnamakan Bupati
Lampung Barat tersebut. Saat ini 13 Oktober 2020 jumlah pertemanan pada akun
Facebook asli milik H.Parosil Mabsus memiliki lebih kurang 4.984 dan diikuti oleh
5.307 Orang.

Hoaks
Link Counter :
https://www.lampungbaratkab.go.id/detailpost/banyak-akun-mengatasnamakan-parosil-mabsus
-warga-dihimbau-waspada
https://www.facebook.com/parosil.mabsus.9
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4.

Memakai Masker Menyebabkan Kanker

Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi klaim bahwa masker menyebabkan kanker. Hal tersebut
terjadi karena kekurangan oksigen dalam tubuh.
Faktanya

berdasarkan

hasil

penelurusan

lebih

lanjut,

dilansir

dari

website

learnaboutcovid19.org menjelaskan bahwa tidak ada bukti bahwa masker medis/masker
kain dapat menyebabkan deﬁsiensi oksigen yang signiﬁkan, serta tidak menyebabkan
konsekuensi negatif lain untuk kesehatan. Hal ini karena ukuran molekul oksigen dan
karbon dioksida yang kecil, sehingga masker tidak menurunkan jumlah oksigen yang
masuk atau tidak menambah jumlah karbon dioksida di dalam masker. Fakta ini
didukung oleh penjelasan serupa yang ditulis di blog resmi American Lung Association
dan situs resmi Mayo Clinic Health System.

Hoaks
Link Counter :
https://learnaboutcovid19.org/questions/does-wearing-a-face-mask-put-you-at-higher-risk-of-cancer/?fbcli
d=IwAR3g99t_WvJ5yXBPuwIuIJn-CRz9jotir5F4Wf4FLZnJg8713U-9aI--cEA
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/debunked-myths-about-fa
ce-masks?fbclid=IwAR0vpV3IY7afOwWm81dJtmB-Ml0eLNM8xlUlKW6K04NzQzvg0kwh6etW7mw
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5. Video Aksi Pemukulan oleh Polisi di Gedung
DPRD Kota Malang

Penjelasan :
Beredar sebuah video kericuhan aksi di gedung DPRD Kota Malang yang tersebar di
media sosial Instagram. Video tersebut menunjukkan aksi pemukulan oleh beberapa
oknum polisi kepada para demonstran yang dibubuhi narasi “kondisi terkini di gedung
DPRD Kota Malang”.
Faktanya, aksi pemukulan oleh oknum polisi kepada para demonstran yang terjadi di
gedung DPRD Kota Malang adalah tidak benar. Diketahui bahwa peristiwa dalam video
tersebut terjadi di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak pada saat
aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law yang berujung ricuh.

Disinformasi
Link Counter :
https://nusadaily.com/regional/cek-fakta-times-indonesia-video-aksi-pemukulan-oleh-polisi-di-g
edung-dprd-kota-malang-hoaks.html
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6. Jokowi Kabur Pura-pura Tinjau Tol Ketika
Demo Omnibus Law

Penjelasan :
Beredar postingan dimedia sosial yang membagikan link artikel milik sindonews.com berjudul
"Jokowi Pergi ke Luar Kota, Istana Bantah Hindari Demo Tolak Omnibus Law" dengan keterangan
Jokowi kabur pura-pura meninjau tol pada saat demo Omnibus Law.
Menurut artikel berita sindonews.com, Bey Machmudin sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan
Media Sekretariat Presiden menjelaskan bahwa agenda Jokowi penuh hari ini yaitu diawali dengan
mengadakan rapat secara virtual di Istana Bogor kemudian terbang ke Yogyakarta dan melanjutkan
perjalanan ke Solo melalui jalur darat saat sore hari untuk melakukan ziarah makam Ibunda Jokowi. Ia
juga melanjutkan bahwa Jokowi pada malam hari kembali ke Yogyakarta dan menginap di Istana
Kepresidenan Gedung Agung. Pada 8 Oktober 2020 Jokowi juga sudah diagendakan untuk
melakukan kunjungan kerja untuk meninjau food estate di Kalimantan Tengah sebagai perhatian
kepada ketahanan pangan nasional seperti peringatan FAO bahwa adanya kelangkaan pangan akibat
pandemi yang menjadi alasan Jokowi ingin meninjau perkembangan dari food estate tersebut secara
langsung. Tidak ada sumber yang valid yang menyebutkan Jokowi pergi untuk meninjau jalan tol
pada tanggal tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1393922/setelah-ziarah-ke-solo-jokowi-bermalam-di-gedung-agung-yogyak
arta
https://nasional.sindonews.com/read/189244/12/jokowi-pergi-ke-luar-kota-istana-bantah-hindari-demo-tola
k-omnibus-law-1602083442?fbclid=IwAR1XeN647QUgWoJwtxvLO9QlTYb8SJJs9VxKOV_cOuMseCOSzOhiVI
9yfpo
https://republika.co.id/berita/qhw2vf314/presiden-joko-widodo-tinjau-lokasi-program-emfood-estate-em-6
?fbclid=IwAR2or9iw0NQaI7q8jwEGp16jLxrimSd6CBYWvYo42BY3Jo4u-mFJUJQFhlw
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7. Foto Vladimir Putin dan Jokowi Bahas
Omnibus Law

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah gambar yang memperlihatkan
Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang duduk berdua. Dalam
foto tersebut, Vladimir Putin mempertanyakan cara Presiden Jokowi membahas RUU
Ciptaker setebal 1.000 halaman dengan cepat dan Presiden Jokowi mengaku belum
membaca draft tersebut.
Dilansir dari Medcom.id, klaim tentang Presiden Joko Widodo dan Presiden rusia Vladimir
Putin membahas Omnibus Law adalah salah. Faktanya, foto tersebut adalah momen
pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum
penyelenggaraan ASEAN-Rusia Summit pada 2016, jauh sebelum RUU Ciptaker Omnibus
Law diusulkan dan dibahas. Adapun pertemuan tersebut membahas kerja sama bidang
ekonomi dan pertahanan-keamanan.

Disinfromasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZze0gK-cek-fakta-foto-vladimir-putin-dan-j
okowi-bahas-omnibus-law-ini-faktanya

