
Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang berisi informasi adanya begal di 
Kecamatan Damar tepatnya di Kawasan Jambu Bulok, Jalan Raya Manggar - Damar. Pada 
unggahan disebutkan bahwa modus pembegalan yaitu seseorang berbaring di tengah jalan 
pada malam hari. Kemudian saat ingin memberi bantuan, tiba-tiba ada yang memukul dari 
belakang.

Faktanya, Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Rais Muin, S.I.K. seijin Kapolres Belitung 
Timur mengatakan bahwa pemilik akun yang mengunggah informasi tersebut beserta 
suaminya sudah dimintai keterangan dan mereka mengaku bahwa kabar tersebut adalah 
rekayasa atau hoaks. Atas kejadian tersebut, Polres Belitung Timur mengimbau kepada 
masyarakat khususnya di Belitung Timur untuk bijak dalam bermedia sosial dan meminta 
kepada masyarakat apabila ada kejadian agar tidak ragu untuk melapor ke Kantor Polisi 
terdekat karena apapun laporannya pasti akan ditindak lanjuti.

 B  Link Counter:
- https://humas.polri.go.id/2021/12/31/kasat-reskrim-polres-beltim-kejadian-begal-yang-di-ja

mbu-bulok-damar-itu-hoax/  
- https://belitung.tribunnews.com/2021/12/30/heboh-begal-di-damar-belitung-timur-ternyata

-hoaks-begini-pengakuan-pembuat-status-di-facebook  
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Hoaks

1. [HOAKS] Kejadian Begal di Jambu Bulok

https://humas.polri.go.id/2021/12/31/kasat-reskrim-polres-beltim-kejadian-begal-yang-di-jambu-bulok-damar-itu-hoax/
https://humas.polri.go.id/2021/12/31/kasat-reskrim-polres-beltim-kejadian-begal-yang-di-jambu-bulok-damar-itu-hoax/
https://belitung.tribunnews.com/2021/12/30/heboh-begal-di-damar-belitung-timur-ternyata-hoaks-begini-pengakuan-pembuat-status-di-facebook
https://belitung.tribunnews.com/2021/12/30/heboh-begal-di-damar-belitung-timur-ternyata-hoaks-begini-pengakuan-pembuat-status-di-facebook


Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VD49D-1 

Penjelasan : 

Beredar gambar tangkapan layar dari sebuah video dengan 

klaim bahwa kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus 

membuat pernyataan memperingatkan beberapa negara jika 

memberikan suntikan booster vaksin Covid-19 dapat 

membunuh anak-anak.

Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari AFP, 

terdapat kalimat yang dipenggal dan diinterpretasikan secara 

keliru. Penggalan video itu diambil dari pernyataan Tedros saat 

konferensi pers virtual WHO pada 20 Desember 2021. 

Berdasarkan hasil tinjauan dari pernyataan Tedros yang 

sebenarnya, dalam pernyataan tersebut Tedros sedang 

membahas ketidakadilan vaksin global dan tidak sedang 

mengomentari terkait keamanan Vaksin Covid-19. Tedros 

mengatakan "Some countries are using to give boosters to kill 

children, which is not right". WHO kemudian mengklarifikasi 

bahwa Tedros sempat tergagap dalam konferensi pers 

tersebut dan pernyataannya kemudian disalahartikan secara 

online. Saat mengucapkan kata “child”, dia terjebak pada suku 

kata pertama “chil” dan yang keluar terdengar seperti “cil/kill”. 

Seketika itu Tedros kemudian melafalkan kembali dengan 

benar. 
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Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Kepala WHO Memperingatkan 
Memberikan Vaksin Booster Covid-19 Dapat 
Membunuh Anak-anak

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VD49D-1


Link Counter:

- https://youtu.be/D9anRUNoQxw 

- https://turnbackhoax.id/2021/12/31/salah-video-ada-apa-negara-kita-sekarang-ini/ 

Penjelasan : 

Beredar unggahan video yang menampilkan 

Presiden Joko Widodo pada sebuah acara 

perayaan Natal dan dihadiri oleh banyak orang. 

Unggahan video tersebut diberikan tambahan 

narasi berupa “klo umat Islam dilarang 

kerumunan di mesjid apalagi dihari Idul Fitri”.

Faktanya, video tersebut bukanlah video 

Perayaan Natal tahun ini, melainkan acara 

Perayaan Natal Nasional pada tahun 2019 lalu. 

Selain itu, Presiden Joko Widodo tidak 

memberikan pernyataan apapun terkait 

larangan kerumunan umat Islam di masjid pada 

hari Idul Fitri di video tersebut. Adapun video 

aslinya ditemukan pada akun YouTube 

“Sekretariat Presiden” yang diunggah dengan 

judul “Live: Presiden Joko Widodo Menghadiri 

Perayaan Natal Nasional Tahun 2019”.
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Umat Islam Dilarang Berkerumun,  
Umat Agama Lain Tidak

https://youtu.be/D9anRUNoQxw
https://turnbackhoax.id/2021/12/31/salah-video-ada-apa-negara-kita-sekarang-ini/

