Minggu, 21 Februari 2021

1. [HOAKS] Vtube Sekarang Di bawah Naungan
FIFA
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook, sebuah
postingan yang bertuliskan "Teruntuk heaters
pasti kejang kejang, vtube skrg dibawah naungan
FIFA,heaters jamgan iri ya berani melawan ombak
besar

yahahaha

palepale

#godaymen

#ragumurugiku #horaumum". Dalam unggahan
tersebut juga terdapat foto Presiden FIFA Gianni
Infantino yang tampak menunjukkan logo dari
aplikasi VTube yang dibuat oleh PT. Future View
Tech ke grup VTUBER_INDONESIA.
Faktanya, foto tersebut merupakan hasil editan
atau suntingan. Foto aslinya adalah foto ketika
Presiden FIFA Gianni Infantino berpose dengan
Troﬁ Piala Dunia Wanita setelah pengumuman
bahwa Australia / Selandia Baru adalah tuan
rumah pemenang untuk FWWV23 pada 25 Juni
2020.

Hoaks
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2021/02/20/salah-foto-vtube-skrg-dibawah-naungan-ﬁfa/
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/president-gianni-infantino-pose-with-the-womens-world-cup-newsphoto/1222887025?fbclid=IwAR33iO4JzHjaJdYZt3hAEdssy96wv4cxVZTYmoBGcBBogPZaxzdV14nvQ74
https://www.ﬁfa.com/womensworldcup/news/australia-and-new-zealand-selected-as-hosts-of-ﬁfa-women-s-world-cu
p-2023tm?fbclid=IwAR1haDnoF8E3P3EpyWMPI0WMlLd0JDuzPF14PRrRE_br4X7TQPsQio9GFZQ
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2. [Hoaks] Setelah Divaksin Kasus HIV dan Kanker
Akan Meledak

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan berisi daftar penyakit yang diklaim disebabkan oleh vaksin ﬂu
atau Covid. Unggahan tersebut disertai diagram yang berisi berbagai penyakit antara lain
kanker, infeksi HIV/AIDS, stroke, diabetes, arthritis, dan serangan jantung. Bahkan, di bagian
bawah, disebutkan bahwa kematian adalah salah satu akibat dari pemberian vaksin.
Berdasarkan hasil penelusuran dari cekfakta.tempo.co, klaim bahwa vaksin ﬂu dapat
menyebabkan infeksi HIV dan kanker, maupun penyakit serta gangguan serius lainnya
adalah keliru. Vaksin ﬂu telah banyak digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia,
dan belum pernah dilaporkan menyebabkan infeksi HIV maupun kanker. Selanjutnya,
dilansir dari republika.co.id, Vaksinolog dr Dirga Sakti Rambe membantah kabar lawas yang
kembali muncul di sebagian masyarakat tentang vaksin yang dianggap bisa menyebabkan
autisme hingga kanker. "Tidak ada vaksin yang bisa menyebabkan kanker, malah ada vaksin
yang bisa melindungi kanker, vaksin hepatitis B yang bisa melindungi kanker hati, vaksin
HPV melindungi kanker mulut rahim, jadi tidak benar vaksin sebabkan kanker," ujar Dirga.

Hoaks
Link Counter:
-https://cekfakta.tempo.co/fakta/1249/keliru-vaksin-ﬂu-sebabkan-infeksi-hiv-dan-kanker
-https://republika.co.id/berita/qldhz3414/vaksinolog-vaksin-tidak-sebabkan-autisme-dan-kanker
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3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Jepara

Penjelasan :
Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan dan menggunakan foto proﬁl Dian
Kristiandy yang mengenakan pakaian Dinas Bupati Jepara.
Faktanya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten
Jepara Arif Darmawan menegaskan nomor tersebut bukan milik Bupati Jepara,
Dian Kristiandi. Ia meminta kepada masyarakat agar tidak merespon pesan
melalui WhatsApp yang mengatasnamakan bupati Jepara.

Hoaks
Link Counter:
-https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/02/20/242670/awas-penipuan-modus-beri-bantuan-m
engatasnamakan-bupati-jepara
-https://jateng.suara.com/read/2021/02/19/110200/waduh-pakai-nama-bupati-jepara-penipu-akali-p
engurus-vihara-dan-pesantren
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4.

[DISINFORMASI] Tweet Aa Gym Komentari
Kinerja Anies Baswedan Terkait Penanganan
Banjir

Penjelasan :
Beredar di media sosial, sebuah tangkapan layar yang menyandingkan status
yang diunggah oleh Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym dengan sebuah foto
yang berisi beberapa penghargaan yang diberikan kepada Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan.
Faktanya, foto cuitan Aa Gym dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
tersebut tidak saling berkaitan. Adapun waktu cuitan tersebut diunggah yaitu
pada tahun 2017 dan telah dihapus sejak lama.

Disinformasi
Link Counter:
-https://cekfakta.com/focus/6380
-https://www.suara.com/news/2019/12/18/110530/jakarta-banjir-cuitan-lawas-aa-gym-ramai-diungk
it
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5. [DISINFORMASI] Mendikbud Larang Gunakan
Jilbab
di
Sekolah
Karena
Agamanya
Berseberangan
Penjelasan :
Beredar

postingan

Facebook

yang

di

media

mengklaim

Pendidikan

dan

(Mendikbud)

Nadiem

sosial

Menteri

Kebudayaan
Makarim

melarang penggunaan jilbab atau hijab
dilingkungan sekolah karena agamanya
berseberangan.
Klaim

Nadiem

Makarim

membuat

larangan penggunaan jilbab di sekolah
karena

agamanya

berseberangan

adalah narasi yang keliru. Faktanya,
merujuk

Surat

Keputusan

Bersama

(SKB) 3 Menteri pada tanggal 3 Februari
2021, berisikan bahwa Institusi sekolah
tidak

boleh

maupun

lagi

mewajibkan

tenaga

siswa

kependidikan

menggunakan seragam dengan atribut
keagamaan tertentu.

Disinformasi
Link Counter:
-https://insulteng.pikiran-rakyat.com/viral/pr-901472287/benarkah-mendikbud-larang-gunakan-hi
jab-di-sekolah-karena-berbeda-keyakinan
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6. [DISINFORMASI] Detik-Detik Tanah Longsor di
Ngetos Nganjuk Jawa Timur
Penjelasan :
Telah

beredar

Facebook,

di

media

unggahan

memperlihatkan

sebuah

sosial
yang
video

detik-detik tanah longsor di Desa
Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa
Timur, baru-baru ini.
Faktanya,

klaim

yang

memperlihatkan detik-detik longsor
di Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur
baru-baru ini adalah salah. Video
tersebut

merupakan

video

lama

yang telah beredar sejak tahun 2017
lalu.

Disinformasi
Link Counter:
-https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/18/02/2021/video-viral-bencana-di-nganjuk-ternyatatanah-longsor-2017/
-https://www.youtube.com/watch?v=EOQ8NDiQi7I&ab_channel=RafaSuper
-

