
Penjelasan :
Beredar Informasi mengenai adanya 
Lomba Penulisan Jurnalistik Tahun 2020 
yang mengatasnamakan Direktorat 
Pembinaan Pendidikan Keluarga, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) bertema "Penguatan Tugas 
Keluarga dalam Pendidikan Anak". Dalam 
informasi yang beredar bahwa karya 
goresan pena perlombaan tersebut 
diterima panitia paling lama pada tanggal 
17 Juli 2020.

Faktanya, Direktorat Pembinaan 
Pendidikan Keluarga Kemendikbud 
melalui akun Twitternya @ShbKeluarga 
menyatakan bahwa informasi yang 
beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. 
Pihaknya menegaskan, informasi 
mengenai lomba yang ada di Direktorat 
Pembinaan Pendidikan Keluarga hanya 
diunggah melalui laman dan akun resmi 
media sosialnya.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/ShbKeluarga/status/1231140586679234567

https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01343113/cek-fakta-informasi-lomba-jurnalistik-ke

mdikbud-2020-berhadiah-rp-180-juta

1. Informasi Lomba Jurnalistik Kemdikbud 2020

Senin, 24 Februari 2020

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ShbKeluarga
https://twitter.com/ShbKeluarga/status/1231140586679234567
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01343113/cek-fakta-informasi-lomba-jurnalistik-kemdikbud-2020-berhadiah-rp-180-juta
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01343113/cek-fakta-informasi-lomba-jurnalistik-kemdikbud-2020-berhadiah-rp-180-juta


Penjelasan :
Beredar di media sosial dan internet sebuah video yang diklaim bahwa istri legenda 
basket Kobe Bryant bunuh diri. Dalam video tersebut terdapat logo BBC News.

Faktanya setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut tidak ada laporan atas 
meninggalnya istri dari Kobe Bryant tersebut. Dalam situs BBC News sendiri pun 
juga tidak terdapat pemberitaan terkait laporan kematian Vanessa Bryant.

Hoaks

Link Counter :

https://www.politifact.com/factchecks/2020/feb/03/blog-posting/headline-about-kobe-bryants-w

ifes-death-gruesome-h/

https://factcheck.afp.com/hoax-video-claims-kobe-bryants-widow-died-suicide

2. Istri Kobe Bryant Meninggal Bunuh Diri

Senin, 24 Februari 2020

https://www.politifact.com/factchecks/2020/feb/03/blog-posting/headline-about-kobe-bryants-wifes-death-gruesome-h/
https://www.politifact.com/factchecks/2020/feb/03/blog-posting/headline-about-kobe-bryants-wifes-death-gruesome-h/
https://factcheck.afp.com/hoax-video-claims-kobe-bryants-widow-died-suicide


Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media 
sosial Facebook berisi informasi adanya 
penculikan anak yang dilakukan oleh wanita 
paruh baya. Dalam postingan tersebut juga 
terdapat tangkapan layar dari percakapan di 
Whatsapp bahwa pelakunya sudah 
tertangkap.

Faktanya Bhabinkamtibmas Kelurahan Baros, 
Bripka Saepudin dan Bhabinsa Kelurahan 
Baros, Serda Bambang mengatakan bahwa 
kejadian penculikan tersebut tidak benar 
atau hoaks. Bripka Saepudin menegaskan 
memang informasinya ada ibu-ibu yang 
diamankan sama pihak Brigif 15 Kujang 
Cimahi, tapi ibu tersebut bukan penculik, 
hanya terganggu kejiwaannya dan sekarang 
sudah dilepas kembali karena tidak terbukti 
melakukan penculikan. Pihaknya 
menghimbau masyarakat terutama orangtua 
agar lebih waspada mengawasi 
anak-anaknya, jika ada yang mencurigakan 
agar dilaporkan ke kepolisian. 

Hoaks

Link Counter :

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4910838/viral-kabar-penculik-tertangkap-di-brigif-ci

mahi-polisi-hoaks

3. Kabar Penculik Tertangkap di Brigif Cimahi

Senin, 24 Februari 2020

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4910838/viral-kabar-penculik-tertangkap-di-brigif-cimahi-polisi-hoaks
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Penjelasan :

Sebuah informasi di media sosial Facebook menyebutkan bahwa virus corona dapat 
menyebar melalui gigitan nyamuk. Dalam narasi disebutkan bahwa nyamuk yang 
menggigit orang yang terjangkit corona kemudian menggigit orang lain maka virus 
dapat menjangkit orang tersebut.

Faktanya, informasi tersebut adalah salah. World Health Organization Western Pacific 
melalui akun resminya menegaskan bahwa virus corona tidak dapat ditularkan 
melalui gigitan nyamuk. Disebutkan pula bahwa secara umum virus corona menyebar 
melalui cairan dari seseorang yang terinfeksi seperti saat mereka batuk atau bersin. 

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/WHOWPRO/status/1229947074285694977

4. Virus Corona Bisa Menular Lewat Gigitan Nyamuk

Senin, 24 Februari 2020

https://twitter.com/WHOWPRO/status/1229947074285694977


Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggal dunia. 
Unggahan itu disertai narasi: "Turut bersukacita atas meninggalnya bpk jokowidodo 
presiden curang indonesia semoga masuk neraka dan dipanggang selamanya,".

Faktanya, setelah ditelusuri informasi meninggalnya Presiden Jokowi ternyata tidak 
benar alias hoaks. Jika ditelisik dari berbagai platform, Presiden Jokowi masih 
beraktivitas. Seperti halnya Presiden Joko Widodo mengunggah status dan video terbaru 
pada Minggu 23 Februari pukul 09.33 di halaman facebook @Jokowi.

Hoaks

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNraepPK-cek-fakta-presiden-joko-widodo-dikabarka

n-meninggal-dunia-ini-faktanya

https://web.facebook.com/Jokowi/videos/202047457535043/

https://www.youtube.com/watch?v=MqsQFYf7nxE

5.  Presiden Joko Widodo Dikabarkan Meninggal Dunia

Senin, 24 Februari 2020
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Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang berisi tentang adanya kejadian penculikan di 
Pargodungan Kecamatan Poriaha, Tapanuli Tengah. Dalam unggahan itu dinarasikan bahwa 
pelaku dari penculikan tersebut mengaku bagian dari anggota Polda.

Faktanya, Polres Tapanuli Tengah melalui akun Instagramnya @polres_tapanuli_tengah 
menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Pihaknya mengatakan, kejadian tersebut 
bukan merupakan kejadian penculikan, melainkan pengembangan kasus narkoba. 
Penggeledahan yang dilakukan resmi dan sudah sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Kepolisian. Penggeledahan itu juga turut disaksikan oleh Aparat Desa.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/B84JdSfHeN0/

6.  Ada Penculikan di Pargodungan Kecamatan Poriaha, 
Pelaku Penculikan Mengaku dari Polda

Senin, 24 Februari 2020

https://www.instagram.com/p/B84JdSfHeN0/


Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook 
tentang siswi SDN Jember Lor 01 nyaris jadi 
korban penculikan oleh orang tak dikenal.

Faktanya, Polisi memastikan informasi terkait 
adanya dugaan penculikan anak di SDN 
Jember Lor I tidak benar. Kepala Satuan 
Reserse Kriminal Polres Jember AKP Yadwivana 
Jumbo Qontason mengatakan, informasi 
terkait dugaan penculikan tersebut berawal 
dari adanya kesalahpahaman. Pasalnya, orang 
yang dicurigai sebagai pelaku penculikan 
tersebut merupakan seorang wali murid 
bernama Haryanto, yang saat itu ingin 
menjemput cucunya di sekolah.

Disinformasi

Link Counter :

https://regional.kompas.com/read/2020/02/20/12090651/polisi-pastikan-info-penculikan-di-jembe

r-tidak-benar-ini-duduk-perkaranya?page=all

https://surabaya.tribunnews.com/2020/02/20/ada-isu-penculikan-anak-di-kabupaten-jember-teru

ngkap-fakta-sebenarnya

7.  SDN Jember Lor 01 Nyaris Jadi Korban Penculikan

Senin, 24 Februari 2020
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Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial 
yang memperlihatkan seorang remaja 
pria sedang bernyanyi menggunakan 
dua jenis suara saat mengikuti suatu 
ajang pencarian bakat. Pengunggah 
dalam narasinya mengklaim bahwa pria 
dalam video tersebut adalah remaja 
Batak.

Faktanya, remaja pria dalam video 
tersebut adalah Marcelito Pomoy. Ia 
adalah seorang penyanyi asal Filipina 
yang bisa bernyanyi dengan suara 
laki-laki dan perempuan. Video tersebut 
diambil saat ia membawakan lagu "The 
Prayer" dalam ajang America's Got 
Talent. 

Disinformasi

Link Counter :

https://www.youtube.com/watch?v=hcgvYr2nlrk

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcelito_Pomoy

8.  Video Remaja Batak Menyanyi dengan Dua Jenis Suara

Senin, 24 Februari 2020

https://www.youtube.com/watch?v=hcgvYr2nlrk
https://www.youtube.com/watch?v=hcgvYr2nlrk

