Selasa, 25 Mei 2021

1. [HOAKS] Vaksin Virus Corona Membunuh Orang
dan akan Memusnahkan Populasi Dunia
Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

yang

menyebutkan bahwa vaksin virus Corona
akan

membunuh

dan

memusnahkan

populasi manusia di dunia. Disebutkan juga
bahwa setiap orang yang sudah disuntik akan
menemui kematian sebelum waktunya, dan
perkiraan masa paling lama seseorang yang
disuntik vaksin akan bertahan hidup selama 3
tahun.
Setelah ditelusuri klaim bahwa vaksin virus
Corona akan membunuh dan memusnahkan
populasi dunia tidak benar alias hoaks. Klaim
yang menyatakan bahwa seseorang yang
telah disuntik vaksin mengalami penurunan
fungsi organ tertentu dan

hanya bertahan

hidup selama 3 tahun, tidak berdasar. Vaksin
virus Corona yang telah digunakan saat ini
terbukti aman dan efektif dalam mencegah
infeksi.

Tidak

ada

bukti

bahwa

vaksin

menyebabkan gangguan yang mematikan.

Hoaks
Link Counter :
-

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-covid-19-vaccinesdont-cause-death-wont-depopulate-planet/7411271002/

-

https://covid19.go.id/p/berita/satgas-covid-19-jangan-takut-dan-ragu-karena-vaksin-amandan-halal
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2. [HOAKS] Presiden Joko Widodo Tunjuk
Panglima TNI Gantikan Menhan Prabowo
Subianto

Penjelasan :
Beredar sebuah video pada platform Youtube yang berisikan tentang reshufﬂe kabinet karena
banyak korupsi, Menhan Prabowo Subianto digantikan Panglima TNI. Video tersebut berjudul
PRABOWO B3RMASALAH, JOKOWI TUNJUK PANGLIMA TNI !?".
Dilansir dari Medcom.id, klaim Presiden Joko Widodo menunjuk Panglima TNI menggantikan
Prabowo Subianto adalah salah. Faktanya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah
informasi yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshufﬂe kabinet
besar-besaran dalam waktu dekat ini. Ia pun sudah mengkonﬁrmasi perihal ini kepada
Presiden Joko Widodo.

Hoaks
Link Counter :
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxgGlgK-cek-fakta-jokowi-tunjuk-panglima-tn
i-gantikan-menhan-prabowo-subianto-ini-faktanya

Selasa, 25 Mei 2021

3. [HOAKS] Orang yang Sudah Divaksin Bisa
Dideteksi Melalui Bluetooth

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah informasi berupa unggahan dari salah satu akun
Facebook yang mengklaim bahwa anggota keluarganya yang telah disuntik vaksin Corona
terdeteksi melalui bluetooth di handphone.
Dikutip dari lembaga pengecekan fakta, fullfact.org, bahwa klaim tersebut tidak banar. Kode
AC dan EC merupakan kode aksesori nirkabel dari perusahaan Logitech. Kode AC dibuat oleh
Chongqing Fegui Electronics untuk perangkat seperti printer, laptop dan lain sebagainya.
Sehingga, kode-kode tersebut bukanlah petunjuk vaksin corona mengandung microchip atau
pun magnet.

Hoaks
Link Counter :
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-orang-yang-sudah-divaksin-bisa-didete
ksi-melalui-bluetooth-1voNE0c2REi/full
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4.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Bupati Mojokerto Ikﬁna Fahmawati

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Bupati Mojokerto, Ikﬁna Fahmawati. Akun
tersebut menawarkan bantuan berupa dana usaha yang diklaim dari Pemerintah dengan
bunga nol persen. Disebutkan bahwa warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus
membayar biaya administrasi senilai Rp 5 juta untuk proses pengurusan bantuan yang
dimaksud.
Faktanya, akun yang mengatasnamakan Bupati Mojokerto tersebut adalah akun palsu.
Informasi yang disampaikan pada unggahannya pun merupakan informasi hoaks. Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto menegaskan bahwa
akun tersebut merupakan akun yang baru dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab
dengan menggunakan foto dan mencatut nama Bupati Mojokerto, Ikﬁna Fahmawati.

Hoaks
Link Counter :
-

https://suaramojokerto.com/2021/05/24/awas-akun-medsos-palsu-atas-nama-bupati-mojok
erto-dipakai-sosialisasi-pinjaman-dana-dan-minta-uang/

-

https://surabayapagi.com/read/nama-dan-foto-bupati-ikﬁna-dicatut-jadi-akun-facebook-p
alsu

