Rabu, 25 Agustus 2021

1. [HOAKS] Bupati Sukoharjo Izinkan Hajatan dan
Hiburan

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari artikel media online yang
menyebutkan bahwa Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengizinkan hajatan
pernikahan menggunakan hiburan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dilansir
dari
solopos.com,
Bupati
Sukoharjo
Etik
Suryani
belum
memperbolehkan masyarakat menggelar hajatan pernikahan lantaran berisiko
terjadi transmisi penularan pandemi Covid-19. Setelah ditelusuri, foto tangkapan
layar judul artikel tersebut merupakan hasil suntingan atau editan orang tidak
bertanggungjawab.

Hoaks
Link Counter:
-

https://m.solopos.com/cek-fakta-bupati-sukoharjo-izinkan-hajatan-nikah-dipastikan-hoaks-1148472

-

https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-05947186/informasi-bupati-sukoharjo-izinkan-hajatan-d
an-hiburan-dipastikan-hoax?page=all

-

https://mobile.twitter.com/Hj_EtikSuryani/status/1430036826820014088/photo/1

Rabu, 25 Agustus 2021

2. [HOAKS] Undangan Seminar Nasional Peningkatan
SDM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dari
Kemendikbud Ristek

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan WhatsApp yang menginformasikan bahwa akan diadakannya
Seminar Nasional Upaya Pengembangan Kompetensi SDM dan Peningkatan Mutu
serta Kinerja Alumni Universitas Airlangga (Unair) dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Pada pesan yang
mengatasnamakan Wakil Dekan III Fakultas Vokasi Unair Novianto Edi Suharso,
disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 4-5
September 2021 di Shangri-La Hotel Surabaya.
Faktanya, informasi yang terdapat pada pesan WhatsApp tersebut adalah tidak benar,
dan bukan merupakan keterangan resmi yang disampaikan Fakultas Vokasi Unair
ataupun pihak Kemendikbud Ristek. Pada media sosial milik Fakultas Vokasi Unair
diklariﬁkasi bahwa pesan WhatsApp yang mengatasnamakan jajaran pimpinan
Fakultas Vokasi Unair tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CS9PlsRJfuV/?utm_medium=share_sheet
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3. [HOAKS] Varian Delta Covid-19 Berasal dari Radiasi
Jaringan 5G

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook unggahan tentang kolase foto-foto tower
seluler dengan narasi yang menyebutkan bahwa varian Delta Covid-19 itu
sebenarnya adalah radiasi dari sinyal 5G. Selain itu disebutkan juga bahwa
varian Delta Covid-19 adalah agenda pengurangan jumlah penduduk.
Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut
adalah hoaks. Sebab, nama Delta dalam foto tower tersebut merupakan
identitas Delta Group atau Delta Power Solutions, sebuah bisnis infrastruktur
Taiwan yang didirikan pada 1971. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan
Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/25/08/2021/hoax-varian-delta-berasal-dari-radiasi-jaring
an-5g/

-

https://news.detik.com/bbc-world/d-4969670/jaringan-5g-dianggap-sebarkan-virus-corona-ini-katailmuwan

-

https://suratkabar.my.id/hoax-varian-delta-berasal-dari-radiasi-jaringan-5g/
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4.

[HOAKS] Hewan Mati Bergelimpangan karena Efek
Radiasi Jaringan 5G
Penjelasan:
Beredar di media sosial Telegram unggahan video
berdurasi 33 detik yang memperlihatkan burung
mati dan bebek yang menenggelamkan kepalanya
di air. Dalam video tersebut, narator menjelaskan
bahwa burung yang mati di jalanan disebabkan
oleh radiasi jaringan 5G dan karena itu pula bebek
menenggelamkan kepalanya untuk menghindari
radiasi.
Faktanya, dilansir dari covid19.go.id, semua klaim
tersebut tidaklah benar alias hoaks. Setelah
dilakukan penelusuran menggunakan reverse
image, gambar yang sama ditemukan di artikel
bbc.com, yang membahas misteri kematian 3000
burung di Arkansas, Amerika Serikat, tahun 2011.
Dilansir dari cnn.com, komisi perikanan Arkansas
menyebut kematian massal disebabkan “blunt
force trauma” yakni benturan burung-burung
tersebut pada obyek keras seperti rumah, pohon,
tiang listrik, saat mereka beterbangan. Adapun
cuplikan gambar yang memperlihatkan bebek
mencelupkan kepalanya di air untuk menghindari
radiasi, juga tidak benar. Perilaku bebek-bebek
tersebut adalah hal yang alamiah. Bebek tersebut
berjenis “Dabbling Duck” atau disebut bebek
perenang. Mereka hidup di daerah air dangkal dan
sesekali mencelupkan kepalanya di air untuk
mengambil makanan seperti ikan atau serangga.

Hoaks
Link Counter:
-

https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-hewan-mati-bergelimpangan-karena-efek-radiasi-5g

-

https://www.facebook.com/MaﬁndoID/posts/2205765632896396

-

https://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/13669/Cek-Fakta-Hewan-Mati-Karena-Efek-dari-Ra
diasi-5G-Benarkah/1
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5. [HOAKS] Website Mengatasnamakan Kemitraan
Pertamina
Penjelasan:
Beredar

sebuah

mengatasnamakan

kanal

ilegal

Kemitraan

yang

Pertamina

serta menggunakan logo Pertamina. Dalam
situs tersebut berisikan form registrasi calon
mitra dan wajib membayarkan sejumlah
uang yang telah ditentukan.
Faktanya melalui akun Twitter resminya,
Pertamina

menyatakan

tersebut

penipuan.

mengakses

informasi

bahwa

website

Adapun

untuk

resmi

mengenai

Kemitraan Pertamina dapat mengunjungi
website

kemitraan.pertamina.com

atau

hubungi Pertamina Call Center 135. Pihaknya
mengimbau
penipuan

agar
yang

hati-hati

mengatasnamakan

Kemitraan Pertamina.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/MyPertaminaID/status/1430416230884593666?s=19

terhadap
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6. [HOAKS] Muhammad Kece Menjadi Duta Pancasila

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi yang menyebut YouTuber Muhammad Kece didapuk
menjadi Duta Pancasila.
Setelah dilakukan penelusuran, isu bahwa Youtuber Muhammad Kece didapuk
menjadi Duta Pancasila adalah salah. Faktanya, Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) telah memberikan klariﬁkasi. Pelaksana Tugas Sekretaris
Utama BPIP Karjono menegaskan justru perilaku Muhammad Kece tidak
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hoaks
Link Counter:
-

https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/935/bpip-tegaskan-muhammad-kece-bukan-duta-pancasila.html

-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/lKYrDgXN-cek-fakta-muhammad-kece-jadi-duta-pancasil
a-ini-faktanya

-

https://biz.kompas.com/read/2021/08/23/142247728/muhammad-kece-disebut-duta-pancasila-bpippastikan-hoaks
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7. [HOAKS] Presiden Jokowi Membuat Hoaks Terkait
Afganistan
Penjelasan:
Beredar sebuah informasi pada media
sosial

Instagram

yang

menyebutkan

bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi)
membuat hoaks terkait Afganistan. Dalam
unggahan,

Jokowi

disebut

bertemu

dengan istri Presiden Afganistan Ashraf
Ghani, Rula Ghani sekitar 40 tahun lalu
dan menyetir mobil di Kabul.
Klaim

bahwa

Presiden

Jokowi

telah

menyetir mobil di Kabul, 40 tahun lalu
adalah salah. Faktanya, Presiden Jokowi
hanya menirukan ucapan istri Presiden
Afganistan Ashraf Ghani, Rula Ghani yang
berbunyi, “Empat puluh tahun yang lalu
saya menyetir mobil di Kota Kabul atau
dari Kabul ke kota-kota yang lainnya itu
aman, tenteram, tidak ada masalah”.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8ko4zErK-cek-fakta-benarkah-presiden-jokowi-bikin-hoa
ks-soal-afghanistan-ini-faktanya

-

https://setkab.go.id/musyawarah-nasional-alim-ulama-dan-konferensi-besar-nahdlatul-ulama-27-fe
bruari-2019-di-pondok-pesantren-miftahul-huda-al-azhar-citangkolo-kot/
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8. [DISINFORMASI] Klemen Tinal : "Berani Deklarasi
Ganti Presiden di Papua, Kamu Bakal Pulang
Tanpa Kepala"

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook mengenai mantan Wakil
Gubernur Papua, Klemen Tinal. Unggahan tersebut berisikan sebuah tangkapan layar
berupa artikel dari media papua.antaranews.com yang berjudul, "Wagub Terpilih:
Berani Deklarasi Ganti Presiden di Papua, Kamu Bakal Pulang Tanpa Kepala", pada 17
Agustus 2021.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan dari Wagub Papua terpilih
terkait ancaman terhadap yang berani deklarasi ganti Presiden. Faktanya, ditemukan
bahwa tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan atau editan. Artikel asli
yang diterbitkan oleh antara dengan gambar sampul identik yang menampilkan foto
Wakil Gubernur Papua terpilih, Klemen Tinal. Judul asli pada artikel tersebut adalah
"Wagub terpilih: 95 persen penduduk Papua dukung Jokowi di 2019” yang diterbitkan
oleh Antaranews pada 11 Juli 2018 lalu.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2018/08/17/salah-tangkapan-layar-post-di-page-antaranews-hasil-suntingan
/?fbclid=IwAR1vqS2m-tTnVljR_D_yKP27nqtvnBv1mm9wraj7awsfdyAlkYblhb9iKVM

-

https://papua.antaranews.com/berita/468513/wagub-terpilih-95-persen-penduduk-papua-dukung-jo
kowi-di-2019

