
Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa virus 

Ensefalitis Jepang yang biasanya ditularkan oleh nyamuk dan berpotensi mematikan 

merupakan efek buruk dari vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), salah seorang Juru Bicara Departemen Kesehatan 

Australia mengatakan bahwa Ensefalitis Jepang bukan merupakan efek samping yang 

dikenali dari vaksin Covid-19. Lebih lanjut, Alexander Khromykh, Profesor virologi di 

Universitas Queensland mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Ensefalitis Jepang 

dan vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19. Alexander menambahkan, ensefalitis dan 

ensefalomielitis dapat disebabkan oleh berbagai infeksi virus dan bakteri yang mungkin 

tidak terdeteksi pada saat vaksinasi tetapi bertepatan dengan deteksi efek samping setelah 

vaksinasi.

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.326B9Y6 

Selasa, 22 Maret 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Vaksin Pfizer-BioNTech Menyebabkan 
Virus Ensefalitis

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.326B9Y6


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan yang berisi informasi tentang tips 

menghemat pemakaian listrik 1 bulan. Dalam 

gambar pada unggahan tersebut tertera petunjuk 

cara menghemat listrik yaitu dengan memasukan 

kode khusus pada meteran listrik yaitu dengan 

menekan tombol enter satu kali, menekan tombol 

0 sebanyak enam kali, dan menggeser saklar biru 

ke arah kiri.  

 

Dilansir dari kompas.com, informasi tentang tips 

menghemat pemakaian listrik 1 bulan tersebut 

adalah tidak benar. Berdasarkan petunjuk yang 

tertera di situs resmi PLN, meteran listrik memiliki 

sejumlah tombol dengan fungsi masing-masing. 

Fungsi keypad adalah untuk memasukkan kode 

token listrik yang telah dibeli, sedangkan saklar 

berwarna biru merupakan miniature circuit 

breaker atau MCB yang memiliki fungsi sebagai 

pemutus arus listrik menuju arah beban. 

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/22/115914182/hoaks-tips-hemat-listrik-1-b

ulan?page=all#page3
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Hoaks

2. [HOAKS] Tips Hemat Listrik 1 Bulan 

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/22/115914182/hoaks-tips-hemat-listrik-1-bulan?page=all#page3
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/22/115914182/hoaks-tips-hemat-listrik-1-bulan?page=all#page3
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/22/115914182/hoaks-tips-hemat-listrik-1-bulan?page=all#page3


Penjelasan:

Beredar unggahan video di media sosial 

Facebook yang memperlihatkan warga 

berdesak-desakan dan mengantre di 

pinggir jalan raya. Unggahan itu disertai 

keterangan yang mengklaim bahwa video 

tersebut merupakan antrean minyak 

goreng terpanjang di dunia yang berlokasi 

di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Faktanya, klaim dalam unggahan yang 

beredar tersebut adalah keliru. Humas 

Polda Jabar melalui laman Twitter 

resminya @humaspoldajbr mengklarifikasi 

bahwa kejadian dalam video yang beredar 

itu bukan berlokasi di Kabupaten Garut, 

melainkan di Pemalang, Jawa Tengah.

Link Counter:

- https://twitter.com/humaspoldajbr/status/1505856282250555395 

- https://www.instagram.com/p/CbXN50nAJZD/ 
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Antrean Minyak Goreng 
Terpanjang di Dunia yang Berlokasi di Garut

https://twitter.com/humaspoldajbr/status/1505856282250555395
https://twitter.com/humaspoldajbr/status/1505856282250555395
https://www.instagram.com/p/CbXN50nAJZD/


Penjelasan : 

Viral di media sosial sebuah video bernarasikan 2.500 ton minyak goreng tumpah ke laut. 

Dalam video tersebut diberitakan harga minyak goreng yang tumpah ke laut senilai Rp37 

miliar. 

Faktanya, menurut Dirkrimsus Polda Kaltim Kombes Indra mengatakan, peristiwa dalam 

rekaman itu terjadi 18 Januari 2022 yang berlokasi di wilayah Kariangau, Kecamatan 

Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, tepatnya di Tongkang (TK) Kahuripan 207 di Jetty 2C 

PT Kutai Refenery. Indra menjelaskan bahwa cairan kuning keemasan itu bukanlah 

minyak goreng, melainkan minyak inti sawit. Dia juga menyebutkan minyak yang tumpah 

itu hanya kurang-lebih 50 liter. Lebih lanjut, menurut Penanggung Jawab PT Kutai 

Refenery Nusantara Jaya Budiansyah, penyebab tumpahan CPKO atau minyak inti sawit 

itu dikarenakan robek pada selang vakum lantaran gesekan dengan bagian pinggir deck 

kapal. Sehingga minyak tersebut luber di atas deck TK Kahuripan 207 yang di Jetty 2C PT 

Kutai Refenery Nusantara.

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5994186/polisi-pastikan-video-viral-2500-ton-minyak-gore

ng-tumpah-ke-laut-hoax 

- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220321185010-12-774372/polisi-pastikan-video-vi

ral-minyak-goreng-tumpah-di-laut-hoaks 
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Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Minyak Goreng Seharga Rp 37 
Miliar Tumpah ke Laut

https://news.detik.com/berita/d-5994186/polisi-pastikan-video-viral-2500-ton-minyak-goreng-tumpah-ke-laut-hoax
https://news.detik.com/berita/d-5994186/polisi-pastikan-video-viral-2500-ton-minyak-goreng-tumpah-ke-laut-hoax
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220321185010-12-774372/polisi-pastikan-video-viral-minyak-goreng-tumpah-di-laut-hoaks
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220321185010-12-774372/polisi-pastikan-video-viral-minyak-goreng-tumpah-di-laut-hoaks

