Senin, 14 September 2020

1. Foto Arteria Dahlan Mendadak Gunakan Baju
Koko setelah Identitasnya Terbongkar
Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial
yang

memuat

tangkapan

layar

memperlihatkan dua buah foto Anggota
DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria
Dahlan menggunakan peci dan baju koko.
Dalam unggahan tersebut terdapat narasi
bahwa Arteria mendadak menggunakan
baju koko dan peci setelah identitasnya
terbongkar.
Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim
bahwa

foto

itu

memperlihatkan

Arteria

mendadak menggunakan peci dan baju
koko setelah identitasnya terbongkar adalah
salah. Faktanya, foto tersebut sudah lama
beredar.

Adapun maksud dari identitas

Arteria yang terbongkar, yang menyebut
bahwa Arteria dikaitkan dengan tokoh PKI
Sumatera Barat Bachtaruddin, merupakan
kabar tidak benar.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k809rdk-foto-arteria-dahlan-mendadak-gunakan-baj
u-koko-setelah-identitasnya-terbong
https://www.instagram.com/p/BzO-Wg4g78t/
https://www.instagram.com/p/Bn9Ks_Zncd5/
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2. Akun Palsu Mengatasnamakan Wali Kota
Tanjungbalai H.M Syahrial

Penjelasan :
Ditemukan sebuah akun Facebook dengan menggunakan foto proﬁl Wali Kota
Tanjungbalai H.M Syahrial SH,MH dan menggunakan nama akun “SYAHRIAL T Balai” .
Faktanya, akun yang mencatut Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial SH,MH tersebut adalah
akun palsu. Pada media sosial milik Pemkot Tanjungbalai diklariﬁkasi bahwa akun tersebut
bukan milik H.M Syahrial, ditegaskan pula bahwa segala sesuatu yang disampaikan pada
akun tersebut baik melalui postingan, Messenger atau nomor Whatsapp yang tercantum
didalamnya bukanlah milik Wali Kota Tanjungbalai dan tidak menjadi tanggungjawab Wali
Kota Tanjungbalai, H. M. SYAHRIAL, SH, MH baik secara Pribadi maupun jabatan lain yang
melekat saat ini.

Hoaks
Link Counter:
https://web.facebook.com/ofﬁcialtanjungbalai/posts/3633665919991191
http://mediasumutku.com/beredar-akun-palsu-facebook-walikota-tanjungbalai/
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3. Wanita di Inggris Tewas Tertusuk Urin Beku
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook
berupa

gambar

seorang

wanita

yang

terbaring di rumput dengan benda kuning
terlihat menusuk tubuhnya. Dari narasi
gambar disebutkan peristiwa tersebut ada
di Inggris dan benda berwarna kuning
tersebut

diklaim

sebagai

urin

yang

membeku karena jatuh dari pesawat.
Dilansir dari snopes.com, diketahui foto
tersebut merupakan tangkapan layar dari
sebuah program televisi ‘parodi berita’
bernama “THE DAY TODAY” yang tayang
pada stasiun televisi BBC2 tahun 1994 di
Inggris.

Foto

tersebut

muncul

sesaat

sebelum segmen ‘chopper of doom’ yang
menjadi judul dari episode perdana acara
tersebut. Foto tersebut memang sudah
lama

beredar

di

internet,

dari

hasil

penelusuran tidak ditemukan pemberitaan
mengenai kasus kematian wanita tertusuk
urin yang membeku di Inggris.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.snopes.com/fact-check/was-a-woman-killed-frozen-urine/
http://hoaxes.org/weblog/comments/frozen_urine
https://turnbackhoax.id/2020/09/13/salah-wanita-di-inggris-tewas-tertusuk-urin-beku/
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4.

Foto Anies Mendapat Piala Juara Satu Corona

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan
Gubernur Anies Baswedan memegang sebuah piala. Postingan foto tersebut disertai
narasi "ANIES DAPAT PIALA JUARA SATU DALAM CORONA HIDUPLAH JAJARTA JADI
GUBERNUR GEMBEL DAN TERJOROK KUMUH".
Faktanya, dilansir dari Liputan6.com klaim bahwa foto Anies mendapat piala juara
satu dalam Corona adalah tidak benar. Foto yang sebenarnya adalah ketika Anies
memegang piala reksa bahasa dalam acara penghargaan Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4355226/cek-fakta-tidak-benar-dalam-foto-ini-anies-m
endapat-piala-juara-satu-corona
https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/pjz0au282/emseabrekem-penghargaan-anies-basw
edan-yang-sepi-pemberitaan
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5. Daftar Nama Penerima Bantuan UMKM
Kabupaten Mempawah

Penjelasan :
Beredar melalui pesan berantai WhatsApp sebuah dokumen berisi data penerima
BPUM se-Kalbar. Dalam data tersebut terdapat data lengkap pendaftar bantuan
UMKM 2020 yang berisikan nama, alamat usaha, nomor Hp hingga jenis usaha.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMK UKM PTSP) Kabupaten Mempawah,
Masmudi memastikan bahwa pesan berantai dengan format PDF berisi daftar
penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tersebar di masyarakat
tersebut adalah salah. “Pelaku UMKM yang akan mendapatkan BPUM tidak akan
diumumkan melalui pesan berantai dengan format PDF semacam itu. Melainkan
langsung dihubungi oleh Bank BRI via WA link," ungkap Masmudi. Ia juga
menambahkan UMKM akan mendapatkan kucuran bantuan sebesar Rp 2.4 juta
dengan skema transfer langsung ke rekening pendaftar yang lolos veriﬁkasi dan
tidak akan diumumkan melalui pesan berantai.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.mempawahnews.com/2020/09/daftar-penerima-bpum-ternyata-hoaks-ini.html
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6. IGD Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi
Tidak Terima Pasien

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang berisi pengumuman
bahwa mulai tanggal 14 - 20 September 2020, IGD Rumah Sakit Blambangan
Banyuwangi tidak menerima pasien. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa
instalasi akan disterilkan dan akan dibuka kembali pada tanggal 21 September
2020.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Widji Lestariono, menegaskan bahwa
informasi tersebut tidak benar. Rio membantah bahwa pelayanan Instalasi Gawat
Darurat (IGD) RSUD Blambangan tidak menerima pasien. Rio mengatakan,
memang ada layanan RSUD Blambangan yang ditutup menyusul 4 tenaga
kesehatan yang terpapar Covid-19, namun layanan yang ditutup yakni Instalasi
Bedah Sentral (IBS), bukan IGD. Layanan IBS sendiri ditutup mulai tanggal 11
hingga 16 September 2020 untuk dilakukan sterilisasi ruangan.

Disinformasi
Link Counter:
https://jatim.tribunnews.com/2020/09/13/hoaks-informasi-igd-rs-blambangan-tutup-tak-layani-pasien-beri
kut-penjelasan-pemkab-banyuwangi
https://jatim.idntimes.com/news/jatim/amp/mohamad-ulil/beredar-kabar-igd-rsud-blambangan-tutup-inikata-dinkes-banyuwangi
https://www.instagram.com/p/CFE0XZtJhJz/?igshid=1kwl0oolaoio5
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7. Mengobati Luka Bakar dengan Es Batu

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter klaim yang mengatakan bahwa mencegah
luka bakar agar tidak melepuh yaitu segera tempeli luka bakar dengan es
batu.
Faktanya, menempelkan luka bakar langsung dengan es batu adalah mitos
yang keliru. Paparan air dingin merupakan tindakan pertama yang
disarankan para ahli untuk menangani luka bakar. Namun, tidak pernah
ada yang menyarankan menggunakan es batu. Suhu es batu berkisar pada
0 sampai -4 derajat Celcius yang mana suhu sedingin ini justru dapat
menghentikan peredaran darah. Hal ini dapat menyebabkan radang dingin
(frosbite) dan kerusakan pada kulit.

Disinformasi
Link Counter:
https://tribunkaltimwiki.tribunnews.com/amp/2020/02/13/odol-dan-es-batu-…

