
Sabtu, 13 Maret 2021

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook yang 

mengatasnamakan Bupati Minahasa 

Selatan, Franky Donny Wongkar. Akun 

tersebut menggunakan foto profil Bupati 

Minahasa sedang mengenakan kemeja 

berwarna putih. 

Faktanya, Inry Wongkar, anak dari Bupati 

Minahasa Selatan menegaskan bahwa 

akun tersebut bukan milik ayahnya. Inry 

Wongkar menambahkan, meskipun 

sejauh ini akun tersebut belum 

melakukan sesuatu yang merugikan, 

namun ia mengimbau kepada 

masyarakat untuk selalu waspada dan 

berhati-hati dengan akun-akun facebook 

yang mengatasnamakan ayahnya.

Link Counter:

- https://manadopost.jawapos.com/minahasa-raya/minahasa-selatan/12/03/2021/awas-bereda

r-akun-palsu-bupati-fdw/ 

- https://www.manadotoday.co.id/minahasa-selatan/hati-hati-beredar-akun-palsu-facebook-a

tas-nama-bupati-frangky-donny-wongkar/ 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=440644660378267&id=100032982100451 

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Minahasa Selatan 
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Sabtu, 13 Maret 2021

Hoaks

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi pada pesan berantai WhatsApp mengenai Satgas Waspada 

Investasi (SWI) yang sedang mempersiapkan aplikasi Vtube kembali legal 100% di 

Indonesia. Di dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa ada 13 lembaga yang 

tergabung dalam Satgas Waspada Investasi agar Vtube legal 100%, yang diantaranya yaitu 

OJK, Bank Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Setelah ditelusuri, dikutip dari Medcom.id, klaim SWI sedang menyiapkan agar Vtube 

kembali legal 100% adalah salah. Faktanya, SWI masih menetapkan Vtube dalam daftar 

investasi ilegal. Dilansir Liputan6.com, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. 

Tobing menegaskan bahwa Vtube masih masuk dalam daftar investasi ilegal. Pihaknya pun 

sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir 

aplikasi tersebut.

Link Counter:

- https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN9rm43b-cek-fakta-swi-menyiapkan-vtube-legal-1

00-ini-faktanya 

- https://www.liputan6.com/saham/read/4492665/satgas-sebut-vtube-masih-masuk-daftar-in

vestasi-ilegal 

2. [HOAKS] Satgas Waspada Investasi (SWI) 
Menyiapkan Vtube Legal 100%
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Sabtu, 13 Maret 2021

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan 
bahwa vaksin Sinovac merupakan vaksin yang 
diperuntukkan bagi ayam. Informasi itu juga 
mengklaim bahwa barcode vaksin asli ditukar  dengan 
vaksin plasebo untuk menipu KIPI. Unggahan yang 
menyertakan tangkapan layar berita dari salah satu 
situs media online yang berjudul "Guru di Kota Tegal 
Meninggal Usai Divaksin Sinovac" tersebut ramai 
beredar di laman media sosial Facebook. 

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo.co, klaim bahwa 
vaksin Covid-19 Sinovac diperuntukkan bagi ayam, serta 
barcode aslinya ditukar adalah keliru. Faktanya, vaksin 
Sinovac ditujukan untuk memberi perlindungan 
terhadap manusia dari infeksi Covid-19. Produksi vaksin 
Sinovac juga telah memenuhi standar pembuatan 
vaksin, yakni melalui uji coba terhadap binatang dan uji 
klinis terhadap manusia. Dengan demikian, 
penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia bukan sebagai 
kelinci percobaan. Selain Indonesia, tiga negara lain 
yakni Turki, Brazil, dan Chili juga menggunakan vaksin 
Sinovac. Menurut Ketua Komisi Nasional Kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Prof. Dr. dr. Hinky 
Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), M.TropPaed, bahwa 
penukaran kode vaksin Sinovac tidak sesederhana 
seperti pada klaim yang beredar tersebut. Barcode 
vaksin melalui satu sistem yang sama sejak selesai 
diproduksi di Cina hingga disuntikkan kepada penerima 
vaksin. Sistem satu pintu ini diterapkan untuk 
memudahkan pelacakan dan distribusi serta mencegah 
tindakan pemalsuan terhadap sebuah vaksin.

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1282/keliru-klaim-vaksin-sinovac-sebenarnya-ditujukan-bag

i-ayam-dan-barcode-aslinya-ditukar 

- https://turnbackhoax.id/2021/03/13/salah-vaksin-sinovac-vaksin-yg-sebenarnya-di-peruntuk

kan-untuk-ayam/ 

3. [DISINFORMASI] Vaksin Sinovac Sebenarnya 
Ditujukan untuk Ayam dan Barcode Aslinya 
Ditukar
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Sabtu, 13 Maret 2021

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto pada media sosial Twitter yang memperlihatkan peristiwa 
kemacetan lalulintas serta sejumlah kendaraan bermotor sedang berjalan di jalur khusus 
dan diklaim sebagai jalur sepeda motor di DKI Jakarta. Dalam unggahan tersebut juga 
disandingkan dengan narasi "WOW KEREN SEKALI JALUR SEPEDA MOTOR DI JAKARTA".

Berdasarkan penelusuran, unggahan foto yang diklaim sebagai jalur sepeda motor di 
Jakarta adalah tidak benar. Faktanya, kejadian pada foto tersebut merupakan sejumlah 
pengendara sepeda motor yang sedang menerobos jalur khusus sepeda. Lebih lanjut, foto 
tersebut berasal dari artikel website Detik.com berjudul "Potret Jalur Sepeda Jalan 
Sudirman yang Diserobot Pemotor" yang diunggah pada Kamis, 4 Maret 2021 lalu. Kepala 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membangun jalur sepeda permanen di Jalan 
Sudirman-Thamrin. Jalur sepeda permanen tersebut dibangun sepanjang 11,2 kilometer 
dan ditargetkan selesai pada Maret 2021. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp 30 
miliar.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4504901/cek-fakta-tidak-benar-foto-ini-merupaka

n-jalur-sepeda-motor-di-jakarta 

- https://news.detik.com/foto-news/d-5480692/potret-jalur-sepeda-jalan-sudirman-yang-diser

obot-pemotor/1 

4. [DISINFORMASI] Jalur Sepeda Motor di Jakarta
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