
Penjelasan : 

Beredar di media sosial Twitter sebuah narasi 
yang mengklaim bahwa tumor dan kanker 
pada dasarnya adalah upaya tubuh 
menyembuhkan diri. Tumor disebut sebagai 
kantong yang dibuat tubuh untuk 
mengumpulkan racun yang mencemari aliran 
darah dan bisa sembuh hanya dengan puasa. 
 
Dilansir dari reuters.com, klaim bahwa tumor 
merupakan upaya tubuh menyembuhkan diri 
adalah menyesatkan. Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) secara resmi telah 
mendeklarasikan bahwa kanker merupakan 
penyebab utama kematian di seluruh dunia. 
Direktur Medis Royal College of Radiologists 
(RCR) Dr. Nicky Thorp mengatakan kanker 
bukanlah kantong aliran darah yang bisa 
menyembuhkan diri sendiri, melainkan bagian 
dari kerusakan sel yang membelah diri tak 
terkendali sehingga membentuk jutaan sel. 
Lebih lanjut, Dr. Thorp juga menjelaskan proses 
pengobatan kanker bukan dengan berpuasa 
tetapi melalui pembedahan, radioterapi, dan 
perawatan obat. Ketiga pendekatan ini dinilai 
memiliki tingkat kesembuhan kanker yang 
signifikan dalam 40 tahun terakhir.
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1. [HOAKS] Tumor Berfungsi sebagai Upaya 
Penyembuhan Tubuh
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan serta menggunakan foto salah satu 

Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Teren.

Dilansir dari cirt.bulelengkab.go.id, akun Facebook yang beredar tersebut bukan akun resmi 

milik Wayan Teren dan merupakan modus penipuan. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau 

untuk waspada atas akun media sosial yang mengaku sebagai pimpinan, pejabat atau 

pensiunan, serta tokoh masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, 

sampai ke perbekel atau lurah. Masyarakat juga diminta untuk mengonfirmasikan terlebih 

dahulu kepada jajaran di Pemkab Buleleng.
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2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Anggota DPRD Kabupaten Buleleng
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Camat Tahunan, 

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Nuril Abdillah, S.STP., M.M. Akun tersebut 

mencatut nama serta foto dari Nuril Abdillah.

Dilansir dari akun Instagram resmi milik Kantor Kecamatan Tahunan @kec.tahunan, akun 

tersebut adalah akun palsu yang mencatut nama Camat Tahunan Nuril Abdillah, S.STP., 

M.M. Nuril berpesan kepada siapa pun yang dihubungi oleh akun tersebut untuk 

mengabaikannya.
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Camat Tahunan Kabupaten Jepara
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Penjelasan : 
Beredar sebuah akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Produk PT Pegadaian 
(Persero) Elvi Rofiqotul Hidayah. Akun tersebut 
menawarkan barang-barang yang diklaim 
sebagai lelang dari PT Pegadaian (Persero).

Faktanya, akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Produk PT Pegadaian 
(Persero) Elvi Rofiqotul Hidayah tersebut 
adalah tidak benar. Humas PT Pegadaian 
(Persero) Basuki Tri Andayani mengimbau 
masyarakat untuk berhati-hati terhadap upaya 
penipuan yang mengatasnamakan direksi 
yang beredar akhir-akhir ini. Ia menjelaskan 
bahwa seluruh insan Pegadaian dilarang 
melakukan bisnis pribadi yang berkaitan 
dengan bisnis perusahaan. Hal tersebut 
dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik 
kepentingan. Proses lelang dilakukan melalui 
proses resmi yang dilakukan di outlet-outlet 
Pegadaian, bazar atau pameran yang digelar 
Pegadaian.
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Penjelasan : 

Telah beredar sebuah surat permohonan sewa 

Cash Collateral (asset) untuk penerbitan 

Instrumen Bank Fasilitas yang 

mengatasnamakan Bank Indonesia (BI). Cash 

Collateral merupakan sebuah jaminan tunai 

atau aset yang diikat secara gadai oleh pihak 

bank.

Faktanya, BI melalui akun Instagram resminya 

@bank_indonesia, mengklarifikasi bahwa surat 

yang beredar tersebut adalah palsu dan 

merupakan modus penipuan yang 

mengatasnamakan Bank Indonesia. BI tidak 

pernah menerbitkan surat permohonan sewa 

Cash Collateral (asset) untuk penerbitan 

Instrumen Bank Fasilitas. Selain itu, BI juga 

tidak melakukan kegiatan komersial seperti 

bank umum, termasuk dalam hal transaksi 

sewa Cash Collateral (asset).
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