
Penjelasan : 
Beredar tangkapan layar dari akun WhatsApp yang mencatut nama serta foto profil 
Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, I Gusti Bagus 
Satriyadi, S.Si.T., M.T. 

Dilansir dari situs cirt.bulelengkab.go.id, akun WhatsApp yang mengatasnamakan 
Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah hoaks. 
Disebutkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Bapak I Gusti Bagus 
Satriyadi, S.Si.T., M.T. Masyarakat diharapkan waspada atas akun WhatsApp baru 
yang mengaku sebagai pimpinan atau pejabat di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Buleleng, sampai ke Perbekel/Lurah. 

Link Counter :

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4160-tersebar-tangkapan-layar-akun-wha

tsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-seksi-terminal-p

ada-dinas-perhubungan-kabupaten-buleleng 
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Penjelasan : 
Beredar kembali informasi lowongan pekerjaan Dinas Kesehatan. Informasi tersebut 
menerangkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar membutuhkan pekerja 
untuk vaksinasi booster dan pelayanan medis lainnya. Selain itu dicantumkan juga 
nomor telepon yang diklaim sebagai contact person yang melayani lowongan 
pekerjaan tersebut.

Faktanya informasi lowongan pekerjaan tersebut adalah tidak benar dan bukan 
merupakan informasi lowongan pekerjaan yang dirilis oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Blitar. Diketahui bahwa informasi serupa telah sering beredar dan telah 
dipublikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai konten hoaks.

Link Counter :

- https://www.instagram.com/p/CboXO4CF0Ru/?utm_medium=share_sheet 

- https://kominfo.go.id/content/detail/40797/hoaks-lowongan-kerja-dinas-kesehatan-banten/0/lapora

n_isu_hoaks 

- https://kominfo.go.id/content/detail/40647/hoaks-lowongan-pekerjaan-di-dinas-kesehatan-kabupat

en-grobogan/0/laporan_isu_hoaks 

-
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Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video berasal dari media sosial Tiktok 
mengaitkan adanya laboratorium di Ukraina sebagai penyebab Covid-19. Unggahan tersebut 
berupa video berita dari salah satu stasiun TV Indonesia tentang penemuan 30 laboratorium 
di Ukraina yang diklaim untuk memproduksi senjata biologi.

Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan video berita yang sama sekali tidak 
menyinggung Covid-19. Hingga saat ini tidak ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung 
Covid-19 berasal dari laboratorium di Ukraina. Berdasarkan tiga penelitian terbaru, 
mengindikasikan sumber virus Corona yang menyebabkan pandemi Covid-19 berasal dari 
pasar hewan di Wuhan, Cina bukan dari laboratorium. Pada situs nature.com tanggal 27 
Februari 2022, dua dari laporan tersebut menelusuri bahwa wabah berasal dari pasar yang 
menjual hewan hidup di Wuhan. Sedangkan riset yang ketiga menunjukkan bahwa virus 
Corona SARS-CoV-2 berasal dari hewan yang mungkin dijual di pasar untuk manusia, 
setidaknya pada bulan November atau Desember 2019.

Link Counter :

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1679/tidak-terbukti-covid-19-berasal-dari-laboratorium-ukraina 

- https://www.nature.com/articles/d41586-022-00584-8 
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3. [DISINFORMASI] Covid-19 Berasal dari Laboratorium 
Ukraina
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Penjelasan : 
Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook tentang cara mengecek minyak goreng 
bekas. Disebutkan bahwa caranya adalah dengan memasukkannya ke dalam kulkas selama 
dua jam. Jika muncul busa, maka itu adalah minyak bekas. Cara lainnya yakni dengan 
menumis bawang putih dengan minyak tersebut. Jika bawang putih berubah merah, maka 
minyak yang dipakai merupakan minyak bekas. 

Dilansir dari kompas.com, informasi tersebut adalah tidak tepat. Terkait informasi mengenai 
cara mengecek minyak goreng bekas, pernah diwartakan Kompas pada Jumat (25/3/2022). 
Peneliti di Pusat Riset Kimia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yan Irawan 
menyampaikan cara paling mudah membedakan minyak goreng baru dan bekas dapat 
dilihat dari warna dan baunya. Minyak goreng baru yang bersumber dari kelapa sawit akan 
berwarna kuning bening dan tidak berbau. Sementara, minyak kelapa berbau khas kelapa. 
Sedangkan minyak goreng bekas berwarna sedikit kuning kehitaman. Sementara untuk 
menguji minyak goreng dengan cara dimasukkan ke kulkas, dijelaskan bahwa memang bisa 
memasukkan minyak goreng ke kulkas. Namun, pembuktiannya tidak dengan adanya busa. 
Melainkan, minyak goreng bekas lebih cepat membeku dibanding minyak goreng baru.

Link Counter :

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/29/102629082/hoaks-cara-cek-minyak-goreng

-bekas?page=all 

- https://www.kompas.com/sains/read/2022/03/25/190200623/viral-cek-minyak-goreng-bekas-da

n-baru-bagaimana-cara-mudahnya-?page=all 
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