
Penjelasan : 
Beredar sebuah unggahan pada sosial media Facebook yang mengklaim bahwa aliansi dokter 

dunia menyatakan bahwa varian Delta (India) tidak ada. Pada unggahan tersebut juga disertakan 

sebuah video pendukung yang berisikan data bahwa varian Delta tidak banyak berarti yang 

berdampak di dunia nyata dan menyebutkan bahwa varian Delta hanya merupakan politik 

ketakutan untuk merampas kebebasan.

Dilansir dari kompas.com, klaim bahwa aliansi dokter dunia menyatakan bahwa varian Delta 

(India) tidak ada adalah tidak benar. Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 

Bayu Satria Wiratama mengatakan virus Covid-19 varian Delta benar-benar ada. Varian itu pada 

awalnya ditemukan di India, hanya penamaannya saja yang diganti sehingga tidak terikat suatu 

negara. Terkait data yang disajikan oleh pembuat video, Bayu mengatakan datanya memang 

benar, tapi interpretasi dari data itu salah. Data itu tidak menunjukkan varian Delta tidak ada. 

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Public Health England (PHE) melaporkan bahwa varian 

Delta menyumbang sekitar 99 persen dari kasus berurutan dari 27 Juni hingga 3 Juli 2021.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/18/170500265/-hoaks-aliansi-dokter-dunia-men

yatakan-varian-delta-tidak-ada?page=all

Jumat, 19 November 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Aliansi Dokter Dunia Menyatakan Varian 
Delta Tidak Ada 
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Penjelasan : 
Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Samarinda Dr. H. 
Rusmadi Wongso. Akun tersebut menggunakan foto profil Wakil Wali Kota Samarinda Dr. H. 
Rusmadi Wongso dan dalam pesan berantai yang telah beredar luas tersebut, yang 
bersangkutan akan memberikan bantuan ke sejumlah rumah ibadah dan yayasan. 

Faktanya, pesan berantai yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Samarinda Dr. H. 
Rusmadi Wongso yang ingin memberikan bantuan tersebut tidak benar atau hoaks. Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda Dr. Aji Syarif Hidayatullah 
mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. "Yang jelas, Pak Rusmadi tidak ada gerakan 
membagikan donasi-donasi atas arahan Pak Wali Kota. Ini jelas penipu, dan pesan kami 
warga harus cerdas terhadap modus penipuan ini". Oleh karena itu, ia berpesan agar warga 
bisa melakukan konfirmasi ke Diskominfo Kota Samarinda dan bisa juga melalui media 
sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter maupun menelepon ke 112 terkait hal yang berbau 
penipuan. 

Link Counter:

- https://diskominfo.samarindakota.go.id/berita-ppid/waspada-akun-whatsapp-palsu-wawali

-modusnya-bidik-rumah-ibadah-dan-yayasan

- https://www.instagram.com/p/CWZUFjqvi7I/

- https://www.instagram.com/p/CWcVQd2vaaJ/
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Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Wali Kota Samarinda Dr. H. Rusmadi Wongso
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah postingan 

yang membagikan hasil screenshot artikel berita dari 

detikNews dengan judul “pas saya mimpin hampir 

seluruh rakyat jadi gila”.

 

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, 

ditemukan bahwa judul artikel tersebut adalah hasil 

suntingan alias hoaks. Isi dari artikel berita yang asli 

menginformasikan bahwa Presiden Jokowi meminta 

sekolah memasukkan muatan pesan tentang 

pentingnya memakan buah-buahan nusantara, agar 

generasi muda semakin mencintai buah-buahan 

lokal.

Link Counter:
- https://turnbackhoax.id/2021/11/19/salah-judul-artikel-berita-detiknews-pas-saya-mimpin-hampir-sel

uruh-rakyat-jadi-gila/ 
- https://news.detik.com/berita/d-5675892/jokowi-minta-sekolah-ajarkan-anak-anak-gemar-konsumsi

-buah-nusantara/amp 
- https://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-judul-artikel-berita-detiknews-pas-saya-mimpin-ham

pir-seluruh-rakyat-jadi-gila/
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Judul Artikel Berita detiknews 
“Pas Saya Mimpin Hampir Seluruh Rakyat Jadi 
Gila”
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial WhatsApp, sebuah 

video yang menampilkan jalan raya 

amblas. Dalam video tersebut terdapat 

narasi yang berbunyi "Jalur wisata Gunung 

bromo Amblas". 

Setelah dilakukan penelusuran, video yang 

beredar tersebut bukan terjadi di jalan 

wisata arah Gunung Bromo, melainkan 

terjadi di wilayah Pejeng, Kabupaten 

Gianyar, Bali.

Link Counter:

- https://www.timesindonesia.co.id/read/news/382444/cek-fakta-jalan-wisata-gunung-brom

o-amblas 

- https://daerah.sindonews.com/read/600503/174/terdengar-gemuruh-jalan-di-gianyar-bali-ti

ba-tiba-ambles-1637014262 
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Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Jalan Wisata Gunung Bromo 
Amblas 
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