
Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3753-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-mengatasnamakan-kepala-bidang-di-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-s

atu-pintu-kabupaten-buleleng 

Penjelasan: 

Telah beredar tangkapan layar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala 
Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Buleleng, Ketut Agus Widi Sanjaya, S.I.P., M.M..

Dilansir dari situs cirt.bulelengkab.go.id, mengklarifikasi bahwa nomor tersebut 
bukan nomor milik Ketut Agus Widi Sanjaya, S.I.P., M.M.. Masyarakat diimbau untuk 
selalu mendahulukan konfirmasi saat mendapat pesan melalui akun WhatsApp 
yang tidak dikenal dan tidak langsung mempercayai akun yang 
mengatasnamakan pejabat di lingkup Pemkab Buleleng. Dan Masyarakat juga 
dapat mengonfirmasi langsung kepada Satgas Cyber Incident Response Team 
(CIRT) Buleleng atau instansi Pemkab Buleleng.

Selasa, 11 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kepala 
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Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4853434/cek-fakta-klarifikasi-pln-bakal-padamkan-listrik-

meluas-mulai-5-januari-2022-akibat-krisis-pasokan-batu-bara 
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-pln-bantah-padamkan-listrik-mulai-januari-2022-aki

bat-krisis-batu-bara.html 
- https://money.kompas.com/read/2022/01/05/192952326/beredar-daftar-pltu-pln-yang-padam-mulai-5

-januari-gara-gara-kekurangan-batu?page=all 

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan dengan memberikan keterangan bahwa PT PLN (Persero) 
akan melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia. Unggahan 
tersebut juga memberikan keterangan mengenai daftar dan jadwal pemadaman 
listrik akibat krisis pasokan batu bara.

Faktanya, informasi pada unggahan yang mengklaim bahwa akan ada pemadaman 
listrik akibat krisis batu bara tersebut adalah tidak benar, dan bukan merupakan 
informasi resmi yang dipublikasi oleh PT PLN (Persero). Agung Murdifi, Executive Vice 
President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN mengklarifikasi bahwa gambar berupa 
data yang terdapat pada unggahan adalah data lama. Agung menegaskan bahwa 
saat ini kebutuhan batu bara sudah terpenuhi dan tidak ada pemadaman listrik 
seperti yang disebutkan pada unggahan.

Selasa, 11 Januari 2022
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Indonesia akibat Krisis Batu bara
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Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/10/salah-cdc-mengumumkan-tes-pcr-tidak-mampu-memb

edakan-virus-sars-cov-2-dan-influenza/ 

- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid19-pcr-test-idUSL1N2P42U5 

Penjelasan: 

Beredar sebuah informasi pada media sosial Twitter mengenai Pusat Pengendalian 
dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) telah mengakui ketidakmampuan 
tes PCR untuk membedakan antara virus SARS-CoV-2 dan influenza yang diunggah 
pada tanggal 29 Desember 2021.

Setelah ditelusuri, Klaim tersebut berawal dari laporan laboratorium yang diunggah 
oleh Division of Laboratory System CDC pada 21 Juli 2021 bahwa pasca 31 Desember 
2021, CDC akan menghapus tes PCR dan menggantikannya dengan CDC Influenza 
SARS-Cov-2 (Flu SC2) Multiplex Assay. Faktanya, transisi tersebut tidak disebabkan 
oleh ketidakmampuan tes PCR dalam membedakan virus SARS-CoV-2 dan influenza, 
melainkan karena metode tes yang baru akan lebih efektif dalam mendeteksi kedua 
virus tersebut. Juru Bicara resmi CDC, Jasmine Reed, telah memberikan konfirmasi 
kepada Reuters bahwa permintaan akan tes PCR semakin menurun seiring 
munculnya tes lain yang lebih canggih. Maka dari itu, CDC merokemendasikan 
seluruh dunia untuk mengadopsi CDC Influenza SARS-Cov-2 (Flu SC2) Multiplex Assay 
yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dari segi waktu dan sumber 
daya untuk mendeteksi virus baik SARS-Cov-2 dan influenza.
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3. [HOAKS] Tes PCR Tidak Mampu Membedakan Virus 
SARS-Cov-2 dan Influenza
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Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4856703/cek-fakta-tidak-benar-penyebaran-vari

an-omicron-lebih-cepat-dari-jadwal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

- https://www.reuters.com/article/factcheck-variants-chart-idUSL1N2P91AX

- https://apnews.com/article/fact-checking-984062821125

Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial sebuah informasi yang diklaim sebagai jadwal 
penyebaran Covid-19 varian Omicron lebih cepat dari Mei 2022. Kedua tabel tersebut 
berisikan varian Covid-19 disertai keterangan bulan dan tahun. Pada varian Omicron 
dan keterangan waktu yang sejajar diberi tanda garis merah.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa perkiraan penyebaran Covid-19 varian 
Omicron lebih cepat dari jadwal Mei 2022 adalah salah. Dilansir dari liputan6.com 
yang juga dikutip dari reuters.com menyebutkan, dokumen itu tidak dikeluarkan 
oleh badan mana pun yang terdaftar. Dihubungi oleh Juru Bicara untuk World 
Economic Forum (WEF), WHO, serta Yayasan Bill dan Melinda Gates semuanya 
mengonfirmasi bahwa dokumen ini tidak terkait dengan organisasi mereka. Tidak 
ada bukti bahwa varian Covid-19 sedang dijadwalkan, seperti yang diklaim oleh 
unggahan.
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