
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Sampang 

Mohammad Fadeli. Akun WhatsApp tersebut 

memberikan informasi terkait penggalangan dana 

donasi yang akan dibagikan ke beberapa yayasan 

atau lembaga.

Faktanya, akun WhatsApp yang mengatasnamakan 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Sampang 

Mohammad Fadeli tersebut adalah akun palsu. 

Mohammad Fadeli mengatakan bahwa akun 

WhatsApp tersebut bukan miliknya. Ia juga 

mengimbau kepada masyarakat untuk tidak 

memberikan respons apabila menerima pesan dari 

akun-akun yang mengatasnamakan dirinya dan 

segera melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Link Counter:

- https://beritajatim.com/peristiwa/nama-kadinsos-dan-p3a-sampang-dicatut-untuk-aksi-pe

nipuan/ 
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Penjelasan : 

Beredar informasi di media sosial Facebook yang 

menyebut Indonesia saat ini sedang dilanda 

fenomena gelombang panas. Akibat gelombang 

panas tersebut, suhu di Indonesia diklaim 

meningkat hingga mencapai 40-50 derajat Celcius. 

Faktanya, informasi yang menyebutkan Indonesia 

saat ini tengah dilanda gelombang panas adalah 

hoaks. Dikutip dari kompas.com, Deputi Bidang 

Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan bahwa 

cuaca panas terik yang terjadi di wilayah Indonesia 

bukan disebabkan fenomena gelombang panas. 

Adapun fenomena suhu udara terik yang terjadi 

pada siang hari tersebut dipicu salah satunya oleh 

posisi semu matahari yang saat ini sudah berada di 

wilayah utara ekuator, yang mengindikasikan 

bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mulai 

memasuki musim kemarau. Berdasarkan data hasil 

pengamatan BMKG, suhu maksimum terukur 

selama periode 1-7 Mei 2022 berkisar antara 33-36,1 

derajat Celcius.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/05/17/133532082/hoaks-indonesia-dilanda-ge

lombang-panas-suhu-mencapai-40-50-derajat?page=all#page3 
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Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Ketua 
Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) Mokhammad Najih. Akun 
tersebut disinyalir menyebarkan pesan permintaan berkomunikasi melalui saluran 
telepon ke berbagai pihak sebagai motif penipuan.

Faktanya, Ombudsman RI melalui laman Twitter resminya @OmbudsmanRI137 
mengklarifikasi bahwa akun tersebut adalah palsu. Ombudsman RI juga 
mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melaporkan informasi akun 
palsu serupa pada Humas Ombudsman RI agar dapat ditindaklanjuti.

Link Counter:

- https://twitter.com/OmbudsmanRI137/status/1526790672639856640?s=20&t=roFfFKEEjhQ-

nYDDk7Xmfg 
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Penjelasan : 

Beredar sebuah video  yang memperlihatkan seorang pria mengklaim vaksin Covid-19 pada 
ibu menyebabkan hepatitis akut pada anak. Pria tersebut mengklaim Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia (Kemenkes RI) tidak memperhitungkan variabel yang mungkin terjadi 
pada anak usia 2 tahun yang meninggal diduga karena terjangkit hepatitis akut, hal ini 
disebabkan karena meminum ASI dari ibu yang telah divaksinasi Covid-19.

Faktanya, melalui Konferensi Pers Perkembangan Kasus Hepatitis Akut di Indonesia pada 5 
Mei 2022, Lead scientist untuk Kasus Hepatitis Akut di Indonesia, Prof. dr. Hanifah Oswari 
mengatakan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan vaksin Covid-19. Sebelumnya, 
diketahui pada ketiga kasus hepatitis akut yang ditemukan, seorang anak yang berusia 2 
tahun sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis, kemudian untuk anak yang berusia 8 tahun 
sudah memperoleh vaksinasi Covid-19 satu kali, serta vaksin hepatitis lengkap. Sementara 
anak yang berusia 11 tahun telah mendapat vaksinasi Covid-19 dan hepatitis lengkap. Namun 
tidak ada bukti yang menguatkan bahwa kasus hepatitis yang mereka alami disebabkan oleh 
vaksin Covid-19 atau vaksin lain. Lebih lanjut, dilansir dari idntimes.com, Juru Bicara Kemenkes 
RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, klaim vaksin Covid-19 dapat diturunkan melalui ASI juga 
salah. Vaksin Covid-19 juga tidak terbukti mempengaruhi kandungan ASI.

Link Counter:

- https://www.kompas.tv/article/289056/hoaks-vaksin-covid-19-sebabkan-hepatitis-akut-pad
a-anak-news-or-hoax

- https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/cek-fakta-balita-kena-hep
atitis-akut-dari-ibu-yang-divaksin-covid/3 
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