
Kamis, 19 November 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar dari percakapan di media sosial WhatsApp yang 

mengatasnamakan Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari. Akun WhatsApp 

tersebut menggunakan foto Bupati dan mengirim sebuah pesan meminta bantuan 

dana untuk yayasan dan ponpes.

Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian 

menyebut, dalam kasus ini, nama Bupati Probolinggo digunakan untuk melakukan 

penipuan via WhatsApp. Yulius menegaskan, akun tersebut adalah akun palsu.  

Menurutnya, akun WA itu mencoba untuk melakukan penipuan dengan modus 

pengumpulan donasi untuk yayasan dan ponpes.

Hoaks

Link Counter:

https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/17120921/nama-bupati-dan-wabup-probolinggo-dica

tut-untuk-penipuan?page=all 

https://www.rmoljatim.id/2020/11/18/setelah-akun-fb-palsu-wabup-probolinggo-kini-muncul-wa-y

ang-mengatasnamakan-bupati 

1. Akun Whatsapp Mengatasnamakan Bupati 
Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari

https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/17120921/nama-bupati-dan-wabup-probolinggo-dicatut-untuk-penipuan?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/17120921/nama-bupati-dan-wabup-probolinggo-dicatut-untuk-penipuan?page=all
https://www.rmoljatim.id/2020/11/18/setelah-akun-fb-palsu-wabup-probolinggo-kini-muncul-wa-yang-mengatasnamakan-bupati
https://www.rmoljatim.id/2020/11/18/setelah-akun-fb-palsu-wabup-probolinggo-kini-muncul-wa-yang-mengatasnamakan-bupati


Kamis, 19 November 2020

Penjelasan :

Beredar  informasi di media sosial Twitter postingan terkait vaksin covid-19 Kali ini 
yang menyangkut vaksin covid-19 buatan BioNTech dan Pfizer. Ke dua akun tersebut 
mengatasnamakan dua petinggi BioNTech Prof Ugur Sahin dan dr. Ozlem Tureci. 
Keduanya mengunggah status yang sama pada 14 November 2020. 

Dilansir dari Liputan6.com, Postingan di Twitter yang mengatasnamakan petinggi 
BioNTech terkait vaksin covid-19 adalah hoaks. Faktanya dua petinggi yakni Prof Ugur 
Sahin dan dr. Ozlem Tureci tidak punya akun Twitter pribadi.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4412227/cek-fakta-hoaks-postingan-twitter-petinggi-bi

ontech-terkait-vaksin-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

https://twitter.com/BioNTech_Group?

2. Postingan Twitter Petinggi BioNTech terkait 
Vaksin Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4412227/cek-fakta-hoaks-postingan-twitter-petinggi-biontech-terkait-vaksin-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4412227/cek-fakta-hoaks-postingan-twitter-petinggi-biontech-terkait-vaksin-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://twitter.com/BioNTech_Group


Kamis, 19 November 2020

Penjelasan :

Beredar akun WhatsApp dengan foto profil 
Kapolres Sumba Timur, NTT, AKBP Handrio 
Wicaksono, beserta istri Ny Ratna Handrio 
Wicaksono. Dalam potongan percakapan itu, 
seseorang yang mengaku sebagai AKBP Handrio 
Wicaksono mengatakan bahwa ia sedang di 
undang dalam pelelangan sepeda motor dan 
mobil, yang kemudian ia menawarkan sejumlah 
kendaraan.

Dilansir dari timesindonesia.co.id, Kapolres Sumba 
Timur, Polda NTT, AKBP Handrio Wicaksono 
mengaku tidak pernah melakukan hal tersebut. 
Bahkan, nomor WhatsApp yang digunakan pelaku 
itu, bukan nomor WhatsApp yang dipakai dirinya. 
Atas kejadian tersebut AKBP Handrio Wicaksono  
menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk 
antisipasi segala bentuk penipuan yang 
mengatasnamakan dirinya  dengan modus 
apapun. Ia juga menyampaikan apabila ada telpon 
atau WA yang mengatasnamakan pimpinan Polri 
atau anggota Polri dapat segera menghubungi 
personil Bhabinkamtibmas setempat, Polsek 
terdekat atau Polres untuk klarifikasi 
kebenarannya. 

Hoaks

Link Counter:

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310421/di-majalengka-foto-kapolres-sumba

-timur-dicomot-untuk-penipuan-via-whatsapp 

3. Akun WhatsApp Kapolres Sumba Timur 
Menawarkan Kendaraan Bermotor

http://timesindonesia.co.id/
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310421/di-majalengka-foto-kapolres-sumba-timur-dicomot-untuk-penipuan-via-whatsapp
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310421/di-majalengka-foto-kapolres-sumba-timur-dicomot-untuk-penipuan-via-whatsapp


Kamis, 19 November 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial klaim tentang tempurung kelapa 
bisa menyembuhkan gigi berlubang. Unggahan narasi 
berisi tata cara mengolah tempurung kelapa untuk 
dijadikan obat menyembuhkan gigi berlubang. Berikut 
narasinya: "OBAT SAKIT GIGI BERLOBANG ANTI KAMBUH 
BAHANTempurung kelapa secukupnya. Kapas 
secukupnya. Tusuk gigi atau lidi yg bersih. Wadah tahan 
panas satu pasang. CARA MEMBUAT DAN APLIKASI 
Lilitkan kapas di ujung lidi. Bakar tempurung kelapa 
sampai terbakar hampir sempurna. Ambil tempurung 
kelapa yg sudah hampir jadi arang dgn benda tahan 
panas atau penjepit, letakkan dalam wadah tahan panas 
lalu tutup segera dengan wadah tahan panas lain untuk 
mengurung asapnya.Tunggu beberapa saat lalu buka 
penutupnya, akan terlihat WOOD VINEGAR berupa ter 
berwarna coklat melengket di penutup wadah. Segera 
ambil wood vinager dengan kapas yg telah disiapkan 
sebelum membeku atau mengeras.Sumbat gigi yg 
sakit/berlubang dengan kapas yg telah diolesi wood 
vinager. Jangan lupa berdoa sesuai keyakinan 
masing-masing. SEMOGA BERMANFAAT:pray::pray::pray:".

Setelah ditelusuri klaim tentang tempurung kelapa bisa 
menyembuhkan gigi berlubang ternyata hanya mitos. 
Menurut dokter gigi Callista Argentina, hingga kini tidak 
ada penelitian yang mendukung klaim wood vinegar atau 
tempurung kelapa dapat mengobati gigi berlubang. 
Justru, wood vinegar atau tempurung kelapa bersifat 
asam dan dapat membuat struktur gigi menjadi lemah, 
rapuh, dan mudah patah.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4411220/cek-fakta-benarkah-tempurung-kelapa-bisa-s

embuhkan-gigi-berlubang

4. Tempurung Kelapa Bisa Sembuhkan Gigi 
Berlubang

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4411220/cek-fakta-benarkah-tempurung-kelapa-bisa-sembuhkan-gigi-berlubang
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4411220/cek-fakta-benarkah-tempurung-kelapa-bisa-sembuhkan-gigi-berlubang


Kamis, 19 November 2020

Penjelasan :

Beredar di sosial media Facebook sebuah 

unggahan hasil tangkapan layar dari 

sebuah artikel dan disertai dengan narasi 

topi yang berlambang palu arit yang 

dipakai oleh ketua IPW adalah logo PKI.

Dikutip dari akun Facebook yang dikelola 

oleh Masyarakat Anti Hoax Indonesia, foto 

ketua presidium IPW memakai topi 

berlogo PKI adalah tidak benar. Faktanya, 

logo palu arit pada topi Neta S Pane 

menggambarkan Partai Komunis Jerman 

Timur bukan logo PKI dan merupakan topi 

replika sebagai souvenir di Checkpoint 

Charlie, Berlin, Jerman.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1349803852018813/

5. Foto Ketua Presidium IPW Memakai Topi Berlogo 
PKI

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1349803852018813/


Kamis, 19 November 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video pada platform Facebook yang menampilkan ruas jalan 

kendaraan bermotor yang berada diatas permukaan air dan terlihat beberapa bukit di 

sampingnya, pada unggahannya diklaim bahwa jalan tersebut merupakan Jalan Tol Trans 

Papua. Unggahan yang mendapat banyak respon dari warganet tersebut menuliskan narasi 

"Membelah laut dan bukit infrastruktur era jokowi jalan tol trans papua".

Faktanya, klaim bahwa jalan tersebut merupakan Tol Trans Papua adalah salah. Dilansir dari 

cek fakta Medcom.id diketahui bahwa jalan yang ditampilkan pada video tersebut adalah 

jalan lingkar luar Kota Jayapura yang menghubung antara Pantai Hamadi dan Vihara 

Skyland. Jalan lingkar ringroad Kota Jayapura tersebut diresmikan beroperasi oleh 

Gubernur Papua Lukas Enembe pada Kamis, 1 Agustus 2019.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZvjlb-cek-fakta-video-penampakan-jalan-tol-trans

-papua-ini-faktanya

https://archive.vn/T308A 

https://kumparan.com/bumi-papua/gubernur-papua-jalan-lingkar-ringroad-kota-jayapura-solusi-

kemacetan-1ra70ozL8my/full 

6. Potret Video Jalan Tol Trans Papua

http://medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZvjlb-cek-fakta-video-penampakan-jalan-tol-trans-papua-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZvjlb-cek-fakta-video-penampakan-jalan-tol-trans-papua-ini-faktanya
https://archive.vn/T308A
https://kumparan.com/bumi-papua/gubernur-papua-jalan-lingkar-ringroad-kota-jayapura-solusi-kemacetan-1ra70ozL8my/full
https://kumparan.com/bumi-papua/gubernur-papua-jalan-lingkar-ringroad-kota-jayapura-solusi-kemacetan-1ra70ozL8my/full

