Rabu, 16 Juni 2021

1.

[DISINFORMASI] Rekaman Kejadian Mobil Ambles
di Pasar Sungai Dama Samarinda

Penjelasan:
Beredar luas sebuah video detik-detik kejadian jatuhnya sebuah mobil akibat tanah yang
ambles. Sebuah akun Twitter menyebut bahwa kejadian itu terjadi di Indonesia tepatnya
di Pasar Sungai Dama, Samarinda.
Faktanya, kejadian mobil amblas tersebut bukan terjadi di Indonesia melainkan di
Mumbai, India. Berdasarkan hasil penelusuran jawapos.com, video yang sama ternyata
pernah diunggah akun milik Kirit Somaiya, seorang politikus dari Mumbai, India. Dia
mengunggah video yang sudah disebar lebih dari 2 ribu kali dan ratusan komentar. ”Mobil
itu milik dr Kiran Doshi yang masuk drainase saat terjadi retakan jalan atau beton di
Navroji Lane, Ghatkopar, Mumbai,” tulis akun Kirit Somaiya pada Minggu, 13 Juni 2021.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/16/06/2021/mobil-ambles-di-mumbai-bukan-di
-samarinda/

-

https://www.facebook.com/KiritSomaiyaBJP/posts/3988032144629065
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2.

[DISINFORMASI] Video Aksi Balas Dendam Preman
Tanjung Priok
Penjelasan:
Beredar unggahan video di media sosial Twitter yang
menyebut adanya aksi balas dendam yang dilakukan
oleh sejumlah preman Tanjung Priok dengan cara
memecahkan kaca-kaca truk kontainer. Disebutkan
aksi balas dendam itu akibat penangkapan preman
oleh polisi beberapa waktu lalu.
Setelah ditelusuri, klaim pada unggahan video yang
beredar

adalah

keliru.

Dilansir

dari

laman

liputan6.com, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes
Guruh Arif Darmawan mengatakan bahwa kejadian
yang terjadi di wilayah hukumnya itu tidaklah benar
seperti yang beredar di media sosial. Kejadian
tersebut bukan merupakan aksi balas dendam
preman, melainkan hanya perselisihan di jalan raya
antara pengemudi kontainer dan pengemudi angkot.
Guruh menyebut peristiwa itu terjadi pada Jumat, 11
Juni 2021 di daerah Pasar Bebek, Cilincing, Jakarta
Utara.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/news/read/4582422/viral-video-balas-dendam-preman-pecahka
n-kaca-kontainer-di-jakut-ini-kata-polisi

-

https://www.merdeka.com/jakarta/hoaks-video-aksi-balas-dendam-preman-di-priok-ini-fa
kta-sebenarnya.html
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3.

[DISINFORMASI] Foto Jokowi Membaca Buku “Das
Kapital”

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang menunjukkan Presiden
Joko Widodo yang tengah membaca buku “Das Kapital” karya Karl Marx. Unggahan
tersebut juga disertai narasi yang berbunyi “vive la komun” yang dapat diartikan sebagai
“panjang umur komun” atau “hidup komun”.
Setelah dilakukan penelusuran, foto tersebut merupakan hasil suntingan. Foto asli
merupakan foto yang menunjukkan Jokowi sedang membaca komik “Si Juki”. Foto
tersebut diambil dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang pada tahun 2016
lalu.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/06/16/salah-foto-jokowi-membaca-buku-das-kapital/

-

https://www.liputan6.com/showbiz/read/2534775/komiknya-dibaca-presiden-jokowi-faza-t
erkejut

