Sabtu, 28 Agustus 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Ketua DPRD Katingan
Penjelasan:
Beredar sebuah akun WhatsApp yang
mencatut nama serta foto proﬁl Wakil
Ketua DPRD Katingan, Nanang Suriansyah.
Akun tersebut menghubungi sejumlah
orang menawarkan lelang kendaraan dan
mobil.
Dilansir dari beritasampit.co.id, Nanang
Suriansyah

mengatakan

nomor

yang

mencatut namanya yakni 0895 34 19
40070. Dalam aplikasi WhatsApp, pelaku
memasang foto Nanang dan mengaku
sebagai Wakil Ketua

DPRD Kabupaten

Katingan. Nanang memastikan bahwa hal
tersebut merupakan penipuan dan pesan
tersebut bukan berasal darinya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://beritasampit.co.id/2021/08/27/awas-penipuan-nama-dan-foto-wakil-ketua-dprd-kati
ngan-dicatut/
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2.

[HOAKS] Akun Facebook Bupati Pasuruan Gus
Irsyad Meminta Nomor Ponsel

Penjelasan:
Beredar hasil tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah percakapan menggunakan
pesan Facebook dari akun Bupati Pasuruan, Gus Irsyad. Pada isi pesan tersebut terlihat
akun Gus Irsyad meminta nomor ponsel seluler melalui opsi pengiriman pesan di
Facebook.
Dikutip dari situs turnbackhoax.id, pihak yang melakukan permintaan nomor tersebut
bukanlah Gus Irsyad. Diketahui akun Facebook Gus Irsyad sudah lama tidak digunakan,
serta akun Facebook tersebut telah dibajak. Dengan demikian, akun Facebook atas nama
Gus Irsyad yang meminta nomor ponsel seluler melalui pesan Facebook adalah tidak
benar dilakukan oleh Gus Irsyad.

Hoaks
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/08/28/salah-akun-facebook-bupati-pasuruan-gus-irsyad-mem
inta-sejumlah-uang/
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3.

[HOAKS] Situs Survei Berhadiah Mengatasnamakan
Shopee

Penjelasan:
Beredar sebuah situs survei berhadiah voucher belanja senilai 2 juta yang
mengatasnamakan Shopee, dan untuk mendapatkan kode aktivasi voucher harus
memasukan nomor ponsel agar dapat menerima kode veriﬁkasi atau OTP (One Time
Password).
Faktanya, melalui akun twitter resminya, pihak Shopee menyatakan bahwa hal
tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Adapun terkait
kode aktivasi voucher tersebut sebenarnya kode veriﬁkasi/OTP (One Time Password),
yang dimana pihak Shopee sendiri tidak pernah meminta kode veriﬁkasi/OTP tersebut
untuk tujuan apapun.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/ShopeeCare/status/1430847491809824770?s=19
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4.

[DISINFORMASI] Politikus Australia Terkena Bell's
Palsy Usai Divaksin Covid-19

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan foto di media sosial Instagram yang memperlihatkan politikus
asal Australia, Victor Dominello dengan bagian mata kanan ditutup menggunakan benda
berwarna hitam dan memegang kartu vaksin Covid-19. Unggahan tersebut mengklaim
bahwa Dominello mengalami Bell's Palsy atau kelainan kelumpuhan otot wajah setelah
disuntik vaksin Covid-19.
Faktanya, dilansir dari laman kumparan.com yang mengutip dari Australia Associated Press
(AAP), klaim yang menyebutkan politikus Australia, Victor Dominello terkena Bell's Palsy
akibat vaksin Covid-19 adalah tidak benar. Dominello disuntik vaksin AstraZeneca sekitar
tiga bulan yang lalu. Sementara itu, ia didiagnosis Bell's Palsy pada 18 Agustus 2021. Dalam
wawancaranya dengan AAP, Dominello membantah penyakitnya itu akibat dari
penyuntikkan vaksin AstraZeneca. Ia menilai kabar yang beredar tersebut keterlaluan. Pada
6 Agustus 2021, Departemen Kesehatan Kanada melaporkan kasus Bell's Palsy akibat vaksin
sangat jarang terjadi. Bahkan, vaksin AstraZeneca tidak membawa pemicu Bell's Palsy.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-politikus-australia-terkena-bells-palsyusai-divaksin-corona-1wPabYbk61g/full

-

https://www.aap.com.au/politicians-bells-palsy-vaccine-links-a-false-diagnosis/

