Rabu, 8 September 2021

1. [HOAKS] Email Mengatasnamakan UHO Meminta
Uang untuk Biaya Pembangunan
Penjelasan:
Beredar

sebuah

email

mengatasnamakan

Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang berisi
imbauan kepada calon mahasiswa baru UHO
untuk membayar uang pembangunan sebesar
Rp200 ribu. Dalam email tersebut disebutkan
bahwa pembayaran dilakukan di rekening CIMB
Niaga dengan batas waktu sampai 9 September
2021 pukul 00.00 WITA dan bagi mahasiswa yang
tidak melakukan pembayaran, maka dinyatakan
tidak

aktif

dan

tidak

berhak

mengikuti

perkuliahan.
Menanggapi hal itu, pihak UHO mengklariﬁkasi
melalui

akun

Instagram-nya,

@uho.kendari

bahwa email tersebut palsu dan merupakan
penipuan. Untuk itu, pihak UHO mengimbau
kepada

seluruh

mahasiswa

mempercayai email tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CThUmmIh2RV/

untuk

tidak
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2. [HOAKS] Undangan Vaksinasi Covid-19 Booster
Moderna

Penjelasan:
Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang berisi undangan vaksinasi Covid-19
ketiga atau booster. Dalam pesan tersebut juga terdapat informasi jam vaksinasi Covid-19
yang dibagi dalam dua gelombang, yaitu pukul 09.25 dan 09.30. Namun untuk lokasi
kegiatan vaksinasi, terdapat sensor sehingga tidak bisa diketahui.
Dilansir dari liputan6.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan
(Kemenkes), dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. mengatakan pihaknya tidak mengetahui perihal
informasi yang beredar tersebut. Nadia pun menegaskan, booster saat ini hanya untuk
kelompok tenaga kesehatan (nakes). Oleh karena itu, ia menyatakan pesan tersebut tidak
benar atau hoaks. "Yang pasti tidak ada booster ke-3 untuk non nakes, sumbernya (pesan)
tidak jelas berarti hoaks kan," ujar Nadia.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/news/read/4652476/beredar-undangan-vaksinasi-covid-19-boos
ter-moderna-kemenkes-tegaskan-hoaks

-

https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-sebut-hoaks-pesan-berisi-undangan-vaksi
nasi-booster-pakai-moderna.html
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3. [HOAKS]
Mencuci
Hidung
Menghilangkan Virus Corona

dengan

Garam

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial
Facebook mengenai virus Covid-19 akan
hilang jika mencuci hidung dengan
garam dapur.
Dikutip dari turnbackhoax.id, informasi
mencuci hidung dengan garam dapur
adalah informasi yang salah. Tonang Dwi
Adryanto,
ahli
patologi
klinis
di
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)
Surakarta, menjelaskan bahwa larutan
NaCl memang bisa membersihkan
kotoran di lubang hidung, namun tidak
dapat membunuh virus. Ia mengatakan,
“Yang bersih adalah virus-virus yang
sudah mati dan sel-sel mati. Virus yang
masih hidup dalam sel tidak ikut
terbersihkan”. Menurut penjelasan WHO
di situs covid.go.id, membersihkan
hidung secara teratur dengan larutan
garam, bisa membantu orang pulih dari
penyakit ﬂu biasa, namun tidak bisa
menyembuhkan
infeksi
pernapasan
seperti penyakit Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/09/06/salah-mencuci-hidung-dengan-garam-menghil
angkan-virus-corona/
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4.

[DISINFORMASI] Presiden Jokowi Umumkan Bebas
Masker dan Kegiatan Masyarakat Kembali Normal

Penjelasan:
Beredar gambar tangkapan layar dari sebuah media berita berisi wawancara Presiden Jokowi
dengan keterangan tertulis bahwa Presiden Jokowi telah mengumumkan bebas masker dan
kegiatan masyarakat kembali berjalan normal.
Faktanya, foto wawancara Presiden Jokowi dengan keterangan bahwa Presiden Jokowi
umumkan bebas masker dan kegiatan masyarakat kembali normal adalah hasil editan.
Adapun foto asli ditemukan pada unggahan akun Twitter resmi @KompasTV yang juga
menyertakan tautan situs resmi KompasTV yang memuat artikel dan video berjudul
"Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Soal UU KPK, RKUHP dan Demo Anarkis" pada 26
September 2020.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://twitter.com/KompasTV/status/1177209722241339392

-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4652420/cek-fakta-tidak-benar-dalam-foto-ini-pr
esiden-jokowi-umumkan-bebas-masker-dan-kegiatan-masyarakat-kembali-normal

