
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp 

mengatasnamakan Kapolres Berau AKBP 

Sindhu Brahmarya. Akun tersebut mengirimkan 

pesan meminta sejumlah dana dengan 

mentransfer ke nomor rekening yang sudah 

ditentukan.

Faktanya, akun WhatsApp mengatasnamakan 

Kapolres Berau AKBP Sindhu Brahmarya 

tersebut adalah akun palsu. Melalui akun 

Instagram resmi milik Polres Berau 

@polresberau, AKBP Sindhu Brahmarya 

menegaskan bahwa akun yang 

mengatasnamakan dirinya tersebut adalah 

hoaks dan digunakan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. 

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak 

langsung percaya apabila dihubungi oleh 

akun-akun yang mengatasnamakan dirinya dan 

mengonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu.

Jumat, 26 Agustus 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Kapolres Berau

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Choi33npQWw/?hl=en

- https://kaltim.tribunnews.com/2022/08/24/kapolres-berau-tanggapi-soal-whatsapp-palsu-

mengatasnakan-dirinya-akbp-sindhu-hoax-itu
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Penjelasan : 

Beredar sebuah flyer penggalangan dana 

bantuan untuk Siti Syifa Salsabil yang menderita 

penyumbatan usus besar sejak lahir. Flyer 

tersebut mencantumkan logo NU Care-LAZISNU 

Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dan 

nomor rekening BNI 123-4492-283 atas nama 

Richard Sulaeman.

Faktanya, LAZISNU melalui akun Twitter 

resminya @nucare_lazisnu, telah mengklarifikasi 

bahwa flyer yang beredar adalah tidak benar. 

LAZISNU menegaskan bahwa baik LAZISNU 

PBNU maupun LAZISNU cabang tidak pernah 

menggunakan nomor rekening pribadi dalam 

penggalangan dana. Masyarakat diimbau agar 

segera melapor jika menemukan penggalangan 

dana menggunakan nomor rekening pribadi 

yang mengatasnamakan LAZISNU.

Jumat, 26 Agustus 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Flyer Donasi Bantu Penyembuhan Syifa 
dari Penyumbatan Usus Besar oleh LAZISNU

Link Counter:

- https://twitter.com/nucare_lazisnu/status/1556503767847436288?t=GHEdCDPDJX9

V918LSFd4oQ&s=19
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial 

Twitter yang memperlihatkan legenda tinju 

dunia, Mike Tyson menggunakan kursi roda 

karena efek vaksin Covid-19. Unggahan 

tersebut beredar dengan narasi "Mike Tyson 

harus menggunakan kursi roda setelah ia 

terpaksa menerima tembakan vaksin, 

sebenarnya ia sebelumnya khawatir akan efek 

vac????,tapi ia terpaksa menerima micin itu 

dengan alasan dia sering bepergian ke luar 

negeri dan membutuhkan sertifikat micin".

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa Mike 

Tyson berada di kursi roda karena vaksin 

Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, foto itu 

diabadikan saat Tyson berada di Bandara 

Internasional Miami, Amerika Serikat Selasa 16 

Agustus 2022. Tyson terpaksa menggunakan 

kursi roda saat itu lantaran menderita linu 

pangggul.

Jumat, 26 Agustus 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Mike Tyson Duduk di Kursi Roda 
karena Vaksin Covid-19

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNrxV2Ek-cek-fakta-benarkah-legenda-tinju-mi

ke-tyson-duduk-di-kursi-roda-karena-vaksin-covid-19-ini-faktanya
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