Senin, 30 Agustus 2021

1. [HOAKS] Al-Quran Nusantara Berisi Terjemahan
Palsu sudah Direalisasikan

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi di aplikasi WhatsApp yang menyebut bahwa Al-Quran
Nusantara sudah direalisasikan. Al-Quran tersebut diklaim berisi terjemahan palsu
dan disebarkan ke sejumlah sekolah dengan dalih wakaf.
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Al-Quran Nusantara berisi
terjemahan palsu sudah direalisasikan adalah salah. Faktanya, informasi tersebut
adalah kabar bohong lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Dilansir
Tempo.co, pihak Kementerian Agama telah meluruskan isu senada pada Oktober
2016.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33xZ0b-cek-fakta-beredar-alquran-dengan-te
rjemahan-palsu-ini-faktanya

Senin, 30 Agustus 2021

2.

[HOAKS] Informasi Vaksinasi Covid-19 di RSUP HAM
pada 30 Agustus 2021 - 3 September 2021

Penjelasan:
Beredar unggahan selebaran di media sosial Facebook yang menginformasikan adanya
penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 tanpa syarat domisili di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam
Malik (RSUP HAM). Pada selebaran itu disebutkan, vaksinasi Covid-19 akan berlangsung pada 30
Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021 pukul 08.00-15.30 di Medical Check Up Unit Lantai
1, Gedung Paviliun RSUP HAM.
Setelah ditelusuri, informasi pada selebaran yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks.
Kasubbag Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah
membuat informasi seperti pada selebaran yang beredar. Rosario juga menjelaskan, informasi
terakhir mengenai penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di RSUP HAM yaitu pada tanggal 16
Agustus 2021 hingga 25 Agustus 2021. RSUP HAM melalui unggahan Instagram Story-nya juga
menegaskan bahwa informasi pada selebaran yang beredar tersebut adalah hoaks. Informasi
pendaftaran dan jadwal vaksinasi di RSUP HAM hanya diumumkan melalui laman media sosial
resmi milik RSUP HAM.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/stories/rsupham/2650741854254194183/

-

https://www.instagram.com/stories/rsupham/2650747324339599289/

-

https://medan.tribunnews.com/2021/08/29/masyarakat-wajib-tahu-ﬂyer-vaksinasi-di-rsup-a
dam-malik-hoaks

Senin, 30 Agustus 2021

3. [HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah dan Meminta
Sumbangan Panti Asuhan

Penjelasan:
Beredar sebuah nomor WhatsApp dengan mengatasnamakan Bupati Blitar Hj.
Rini Syarifah. Nomor WhatsApp tersebut melakukan komunikasi dengan
beberapa pengguna WhatsApp di wilayah Kabupaten Blitar dan meminta
sumbangan untuk sebuah panti asuhan.
Faktanya, nomor WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati Blitar Hj. Rini
Syarifah tersebut adalah palsu, dan pesan yang disampaikan oleh nomor
WhatsApp tersebut bukan merupakan arahan yang disampaikan oleh pihak
Bupati Blitar. Pada media sosial milik Pemerintah Kabupaten Blitar telah
diklariﬁkasi bahwa nomor dan pesan WhatsApp tersebut adalah hoaks, dan bagi
masyarakat yang menerima pesan dari nomor tersebut diharap untuk tidak
menanggapinya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CTL2vHoLlWg/?utm_medium=copy_link

-

https://instagram.com/stories/kominfo.blitarkab/2651469837762858608?utm_medium=sha
re_sheet
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4.

[HOAKS] John Cena Meninggal karena Covid-19
Penjelasan:
Beredar
Facebook

postingan
yang

di

media

menyebutkan

sosial
bahwa

seorang pegulat WWE, John Cena telah
meninggal dunia karena terjangkit Covid-19
yang

disertai

dengan

narasi

"Bahkan

mereka yang kuat bisa meninggal akibat
Covid-19,".
Dilansir dari kumparan.com yang mengutip
dari AFP, bahwa postingan tersebut adalah
hoaks. Saat ini, Cena dalam kondisi sehat
dan sedang beraksi di acara WWE Summer
Slam 2021. Dia dikalahkan oleh Roman
Reigns dalam gala tersebut. Selain itu, situs
resmi WWE juga tak mengumumkan soal
kematian

Cena.

Begitu

pula

dengan

media-media kredibel. Bahkan, Cena masih
aktif

di

media

sosial

setelah

hoaks

kematiannya menyebar. Ia berulang kali
memposting sesuatu di akun Twitter dan
Instagram resminya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparansport/ramai-hoaks-john-cena-meninggal-karena-covid-19
-ini-faktanya-1wQlCxQZDKJ/3
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5.

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Cianjur

Penjelasan:
Telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati Cianjur
Herman Suherman. Dalam pesan yang beredar, oknum tersebut mencatut nama dan
foto proﬁl Herman Suherman dengan menawarkan bantuan kepada calon korban
yang akan ditransfer sejumlah uang. Namun sebelumnya, calon korban harus
menyetorkan sejumlah uang dulu ke nomor rekening yang mereka tentukan.
Faktanya, Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan bahwa pesan WhatsApp
tersebut adalah penipuan. Herman sendiri tidak pernah meminta bantuan apapun.
Herman juga mengimbau masyarakat untuk tetap hati-hati agar tidak terkena aksi
penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://bogor.suara.com/read/2021/08/29/110757/waspada-penipuan-mengatasnamakan-bu
pati-cianjur-modusnya-menawarkan-bantuan
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6. [DISINFORMASI] Penangkapan Pelaku Perampok
Emas di Medan

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisis foto yang diklaim sebagai
penangkapan pelaku perampokan emas di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara.
Dalam foto yang diunggah terlihat seorang pemuda dalam kondisi tangan terborgol dan
dikawal sejumlah Polisi.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, menegaskan bahwa unggahan di
Facebook terkait ditangkapnya seorang perampok toko emas di Pasar Simpang Limun adalah
hoaks. Hadi menuturkan bahwa saat ini tim Dit Reskrimum Polda Sumut dan Sat Reskrim
Polrestabes Medan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus perampokan di toko
emas yang berlokasi di Pasar Simpang Limun.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://m.rri.co.id/medan/polhukam/kriminal/1169390/foto-penangkapan-pelaku-perampok-emas-di-medan-pol
da-sumut-hoax

-

https://today.line.me/id/v2/article/QRz5jG

-

https://news.okezone.com/read/2021/08/29/608/2462956/viral-perreadok-toko-emas-di-medan-ditangkap-polisi
-itu-hoaks

-

https://www.digtara.com/headline/viral-penangkapan-perampok-toko-emas-di-medan-polda-sumut-hoaks/
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7. [DISINFORMASI] Mengunyah Cengkeh atau Kayu
Manis dapat Meningkatkan Kadar Oksigen yang
Sedang Menurun

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang mengklaim bahwa mengunyah
cengkeh atau kayu manis dapat meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh yang sedang menurun.
Dilansir dari liputan6.com, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt mengatakan,
informasi mengunyah cengkeh atau kayu manis dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh
yang menurun belum terbukti uji klinisnya. Lebih lanjut pada artikel berjudul "Inhaling camphor,
lavang, ajwain and eucalyptus oil DOES NOT increase blood oxygen level" yang dimuat situs
altnews.in, pada 18 April 2021 menyebutkan tidak ada penelitian atau bukti ilmiah yang menunjukkan
bahwa cengkeh atau kayu manis dapat meningkatkan oksigen darah atau meredakan gangguan
pernapasan.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4644156/cek-fakta-mengunyah-cengkeh-atau-k
ayu-manis-untuk-meningkatkan-kadar-oksigen-dalam-tubuh-belum-terbukti-klinis

-

https://www.altnews.in/inhaling-camphor-lavang-ajwain-and-eucalyptus-oil-does-not-incr
ease-blood-oxygen-level/

