Jumat, 3 Januari 2020

1. Titip Surat Mengatasnamakan BKN

Penjelasan :
Beredar sebuah amplop surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN),
berisikan titip surat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenkumham di berbagai wilayah.

Faktanya, titip surat tersebut adalah palsu. Hal tersebut dibantah oleh pihak BKN dalam
postingan di akun resmi Twitter dan Facebooknya yang mengatakan bahwa surat tersebut
adalah penipuan dan bukan produk BKN. Karena pihak BKN tidak pernah titip surat kepada
siapapun, dan jasa pengiriman manapun.

Hoaks
Link Counter :

https://twitter.com/BKNgoid/status/1211901995189039104
https://www.facebook.com/BKNgoid/photos/a.384000118398290/1707444729387149/?type=3
&theater
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2. Rumah Hotman Paris Kebanjiran
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial
yang menyebutkan bahwa kediaman
dari Hotman Paris terkena dampak
banjir.

Postingan

tersebut

memuat

video yang menampilkan rumah yang
banjir dengan mobil mewah yang ikut
terendam banjir juga.
Faktanya, informasi dalam postingan
tersebut

tidak

benar.

Hal

tersebut

dibantah oleh Hotman Paris sendiri
dalam postingan pada akun Instagram
resminya. Beliau menegaskan bahwa
kabar kediamannya terendam banjir
adalah hoaks dan mobil-mobil mewah
beliau pun sudah diamankan.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B613HTQl6fH/?igshid=1m63w4qr4caq9
https://m.detik.com/oto/proﬁl/d-4844157/lagi-di-bali-hotman-paris-titip-amankan-koleksi-mobiln
ya-dari-banjir
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3. Penangkapan Ular Sanca di Pejaten
Barat Jakarta Selatan Saat Banjir

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan yang berisi
video penangkapan ular Sanca di
Pejaten Barat, Jakarta Selatan saat
kondisi sedang banjir pada hari Rabu,
1 Januari 2020.
Faktanya

setelah

ditelusuri

lebih

lanjut, hal tersebut telah diklariﬁkasi
oleh pemilik ular Sanca tersebut,
yaitu Achmad Ariefandi. Ia mengaku
sebenarnya

sengaja

membawa

ularnya untuk dimandikan ke aliran
banjir. Lantas ada yang merekam
kegiatannya itu sehingga menjadi
viral dan menjadi informasi yang
salah.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4844444/geger-penangkapan-ular-saat-kebanjiran-ternyata-aks
i-memandikan?
https://news.detik.com/berita/d-4843904/heboh-ular-muncul-saat-banjir-di-pejaten-pemilik-mau
-dimandiin
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4. SCP 169 Hewan Raksasa Purba yang
Ukurannya Paling Besar di Dunia

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang membagikan foto Bumi, dengan penampakan
sesosok makhluk, berwarna agak gelap, yang dilingkari garis merah. Makhluk tersebut
diklaim bernama SCP 169, hewan raksasa purba yang ukurannya lebih besar dari apapun di
Dunia, diperkirakan panjangnya mencapai 8000 kilometer.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak ada jurnal ilmiah maupun riset ilmuwan yang
mendukung klaim tersebut. Sejauh ini, julukan "Leviathan" atau yang disebut monster laut
disematkan pada makhluk yang fosilnya ditemukan di Peru pada 2008. Panjangnya
diperkirakan 17 meter, bukan 8.000 kilometer. Satu-satunya sumber mengenai SCP 169 adalah
situs SCP Foundation yang nyatanya adalah sebuah proyek ﬁksi kolaboratif yang melibatkan
ratusan kontributor.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4147374/cek-fakta-scp-169-hewan-raksasa-purba-yang
-ukurannya-lebih-besar-dari-apapun-di-dunia
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5. Banjir Bandang di Obyek Wisata Guci
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang
berisi himbauan sebagai berikut "Assalamualaikum wr
wb.. Selamat malam Bapak/Ibu. Izin melaporkan, info
dari teman Guci baru saja Kali Gung Banjir Bandang
untuk yang di wilayah bawah agar waspada.”

Dilansir dari radartegal.com, Kepala UPTD Pariwisata
Guci Abdul Haris mengatakan kabar tersebut adalah
hoaks dan tidak diketahui sumbernya. Menurutnya,
setiap turun hujan, hulu Sungai Gung yang berada di
pancuran 13 Guci itu memang debit airnya kerap
meningkat. Namun, peningkatan itu tidak membuat
Obyek Wisata Guci banjir. Sarana dan prasarana di
sekitar Pancuran 13 juga masih aman.

Hoaks
Link Counter :

https://radartegal.com/berita-lokal/hoax-kabar-banjir-bandang-di-obyek-wisata-guci-tidakbenar/
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6. Ustaz Yusuf Mansur Tertawakan Anies yang
Sedang Inspeksi Banjir Jakarta

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menyebutkan Ustaz kondang Yusuf Mansur disebut
menertawakan Anies yang tengah menginspeksi wilayah terdampak banjir pada kolom komentar live
streaming Anies Baswedan.

Faktanya, tuduhan bahwa Yusuf Mansur menertawakan Gubernur Anies yang sedang melakukan
inspeksi banjir dibantah oleh Yusuf Mansur melalui akun Instagram resminya dengan mengunggah
gambar yang sama dimana dalam komentar live itu ia justru mengajak untuk bantu mendoakan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B6zPFyUFBEY/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQ01nYK-ustaz-yusuf-mansur-tertawakan-anies-yang-sedang-inspeksi-b
anjir-jakarta
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7. Tiap Malam Makan Mie Instan, Mahasiswa
Meninggal

Penjelasan :
Beredar di media sosial kisah tentang Mahasiswa yang meninggal sakit perut lantaran tiap malam
makan mie instan.

Faktanya dilansir dari tempo.com berita tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan bukti yang
akurat. Artikel yang memuat klaim itu serta foto yang menyertainya telah dibagikan ulang sejak
2016 dengan narasi yang berbeda-beda. Sedangkan artikelnya tidak menyebutkan sumber yang
dirujuk sehingga beritanya tidak kredibel.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/538/fakta-atau-hoaks-benarkah-mahasiswa-ini-meninggal-ka
rena-makan-mi-instan-tiap-malam
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8. Jokowi : Lebih Mudah Mengatasi Banjir Jika
Saya Presiden Kalau Gubernurnya Ahok
Bukan Anies

Penjelasan :
Sebuah akun mengunggah hasil tangkapan layar dari artikel berjudul "Jokowi : Lebih Mudah
Mengatasi Banjir Jika Jokowi Presiden Kalau Gubernurnya Ahok Bukan Anies".

Setelah ditelusuri pada sumber artikel yang dibagikan diketahui judul tersebut telah mengalami
pengubahan dengan penambahan kata "Jokowi:" dan "saya" sehingga menegaskan bahwa
Jokowilah yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Sementara dilansir dari kompas.com berita
serupa pernah dimuat dengan judul "Jokowi: Macet dan Banjir Lebih Mudah Diatasi jika Jadi
Presiden" pada 2014. Dalam redaksi berita pernyataan Jokowi sama sekali tidak menyinggung
nama Anies maupun Ahok. Pengubahan narasi baik dengan menambah ataupun mengurangi kata
sangat berpotensi menimbulkan tafsir yang keliru.

Disinformasi
Link Counter :

https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/24/1553111/Jokowi.Macet.dan.Banjir.Lebih.Mu
dah.Diatasi.jika.Jadi.Presiden
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9. Megawati Minta Jokowi Segera Cari
Pengganti KH Ma'ruf Amin

Penjelasan :
Sebuah tangkapan layar artikel berjudul "Megawati Minta Jokowi Segera Cari Pengganti KH Ma'ruf
Amin" menuai perdebatan netizen di media sosial. Seorang pengguna Facebook bahkan mengaitkan
permintaan Megawati tersebut dengan pergantian Wakil Presiden.

Faktanya, setelah ditelusuri permintaan Megawati kepada Presiden Jokowi untuk mencari pengganti
KH Ma'ruf Amin sama sekali tidak terkait pergantian Wakil Presiden melainkan untuk mengisi posisi
Anggota Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) pasca dilantiknya KH Ma'ruf
Amin sebagai Wakil Presiden.

Disinformasi
Link Counter :

https://solo.tribunnews.com/2019/12/03/megawati-minta-jokowi-segera-cari-pengganti-mar
uf-dan-mahfud-di-bpip
https://www.liputan6.com/news/read/4142667/bpip-minta-jokowi-cari-pengganti-maruf-ami
n-dan-mahfud-md

