Kamis, 7 Oktober 2021

1. [HOAKS] Foto Anak Korban Penculikan di Cireunghas
Penjelasan:
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp
sebuah foto seorang anak disertai narasi
yang menyebutkan bahwa anak tersebut
merupakan korban penculikan di wilayah
Kecamatan

Cireunghas,

Kabupaten

Sukabumi.
Faktanya,

Kapolsek

Sukabumi

Kota,

Cireunghas
Iptu

Ujang

Resor
Taan

memastikan kabar tersebut tidak bisa
dipertanggungjawabkan atau hoaks. Iptu
Ujang

Taan

tersebut

menjelaskan

bukan

korban

bahwa

anak

penculikan,

melainkan anak hilang akibat kelalaian
orang tua saat berbelanja di warung dekat
rumahnya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://daerah.sindonews.com/read/560980/701/viral-foto-anak-korban-penculikan-di-cireu
nghas-tersebar-di-wag-dan-sosmed-ini-faktanya-1633515035

-

https://jabar.inews.id/berita/viral-foto-anak-disebut-korban-penculikan-di-sukabumi-terse
bar-di-wag-dan-medsos-ini-faktanya
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2. [HOAKS] Pemberlakuan Sertiﬁkat Vaksin Covid-19
sebagai Syarat Pembelian BBM di SPBU Aceh
Selatan
Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook, sebuah
unggahan berisi foto sebuah surat edaran
dari Satuan Brimob Batalyon C Pelopor
Kepolisian

Daerah

(Polda)

Aceh

yang

ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. Dalam
surat itu salah satunya berisi permintaan
persetujuan pemberlakuan sertiﬁkat vaksin
Covid-19 sebagai syarat pembelian BBM.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta
kompas.com,

Kabid

Humas

Polda

Aceh

Kombes Winardy memastikan bahwa surat
edaran yang berisi permintaan persetujuan
pemberlakuan

sertiﬁkat

sebagai

pembelian

syarat

vaksin

Covid-19

BBM

tersebut

adalah tidak benar. Ia mengatakan bahwa
Polda Aceh tidak pernah mengeluarkan surat
edaran tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/07/115500465/-hoaks-beli-bbm-di-spbu-aceh-s
elatan-harus-tunjukkan-sertiﬁkat-vaksinasi?page=1
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3. [DISINFORMASI] Mengonsumsi Kepiting dan Susu
Bersamaan Dapat Memicu Keracunan

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi di media sosial yang menyebut bahwa setelah makan
kepiting tidak boleh minum susu atau makan buah pisang karena berbahaya dan
dapat menyebabkan keracunan. Unggahan tersebut juga disertai foto seorang bayi
dengan keadaan tidak sadar.
Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com, Farmakolog sekaligus Guru Besar Universitas
Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Zullies Ikawati mengatakan, klaim tersebut tidak benar.
Zullies menyebut tidak ada hubungannya antara kepiting dengan susu atau pisang
yang dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran
gambar, foto bayi yang ada dalam unggahan tersebut serupa dengan gambar dalam
artikel berjudul "Sempat Viral Tertidur Selama Setahun, Bayi Shaka Meninggal Dunia"
yang dimuat situs popmama.com pada 12 Oktober 2021. Bayi tersebut ternyata
didiagnosis sleeping beauty syndrome sejak usia delapan bulan dan meninggal
dunia pada usia 18 bulan.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4677253/cek-fakta-tidak-benar-mengonsumsi-k
epiting-dan-susu-bersamaan-dapat-memicu-keracunan

-

https://www.popmama.com/kid/1-3-years-old/jemima/tertidur-selama-setahun-bayi-shakameninggal-dunia/4
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4.

[DISINFORMASI] Video Anak di Malaysia Pingsan
karena Efek Samping Vaksin Covid-19

Penjelasan:
Beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim seorang anak laki-laki di
Malaysia pingsan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Video tersebut disertai keterangan
“Laporan keluar dari S.E.A. (Malaysia) bahwa anak berusia 12 tahun ini mengalami reaksi buruk
terhadap vaksin.".
Faktanya, video yang mengklaim bahwa anak laki-laki tersebut pingsan karena efek samping
vaksin

Covid-19

adalah

keliru.

Dilansir

dari

kumparan.com

yang

mengutip

dari

checkyourfact.com, berdasarkan pemberitaan dari media lokal Malaysia KiniTV, anak laki-laki
tersebut pingsan karena gugup, kurang tidur dan belum sarapan saat akan divaksinasi. Ketua
Komite Kesehatan dan Anti Narkoba Negara Bagian Melaka, Datuk Rahmad Mariman,
mengatakan bahwa anak laki-laki tersebut pingsan di luar lokasi vaksinasi, sebagaimana
dilaporkan News Straits Times. Kementerian Kesehatan Malaysia menegaskan anak itu pingsan
bukan karena vaksin Covid-19, ia tampak sehat saat screening. Dalam masa observasi selama 30
menit usai disuntik vaksin, kondisi anak tersebut stabil hingga akhirnya diizinkan untuk pulang.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-anak-di-malaysia-pingsan-karena-efek-sampingvaksin-1wfmTZ7MnF7/

-

https://checkyourfact.com/2021/10/06/fact-check-video-malaysian-child-adverse-reaction-covid-19-vaccine/

-

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/09/732463/teen-viral-video-who-fainted-skipped-breakfast-vac
cination

