
Selasa, 4 Mei 2021

Penjelasan: 

Beredar akun Whatsapp mengatasnamakan 

Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa, yang diketahui 

mengirim pesan kepada sejumlah orang 

dengan iming-iming akan memberikan 

bantuan.

Dilansir dari sinjaikab.go.id, Kepala Seksi (Kasi) 

Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian Kabupaten Sinjai, Iswan Ahmad, 

menegaskan jika hal itu adalah bentuk 

penipuan. Apalagi nomor telepon yang 

digunakan dalam akun Whatsapp tersebut 

bukan nomor pribadi Bupati ASA. Iswan juga 

mengimbau kepada masyarakat untuk tidak 

melayani pesan yang mengatasnamakan 

Bupati, karena ini murni penipuan.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/04/28/giliran-nama-bupati-asa-dicatut-humas-kominf

o-itu-aksi-penipuan/?fbclid=IwAR0rdKhxkE1wnwOdRVShmvBTL1-9PXkDd6GSaQri5pJ9lpJ7
T3kEZVAHfzY 

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Bupati Sinjai Andi Seto Asapa 
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Selasa, 4 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah gambar infografik memuat logo Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) dengan narasi “FACT: Refusing to take 
the vaccine is a form of racism since it harms people of color”. Infografik tersebut 
menyebut bahwa penolakan vaksin Covid-19 adalah bentuk rasisme karena merugikan 
orang dengan kulit berwarna.

Faktanya, gambar infografis dengan logo CDC tersebut adalah hasil editan dimana 
bagian narasi telah diubah. Dilansir dari AFP, juru bicara CDC mengatakan bahwa 
pihaknya tidak membuat atau mengeluarkan gambar dengan narasi seperti itu. 
Adapun berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan gambar infografis asli yang pernah 
dibagikan oleh CDC bertuliskan “You may have some side effects, which are normal 
signs that your body is building protection” yang diunggah pada 7 April 2021. Dimana 
CDC mengingatkan bahwa kita mungkin memiliki beberapa efek samping dari vaksin 
Covid-19, yang merupakan tanda normal bahwa tubuh sedang membangun 
perlindungan.

Disinformasi

Link Counter:
- https://factcheck.afp.com/fake-us-cdc-graphic-about-vaccine-refusal-circulates-online 

- https://twitter.com/CDCgov/status/1379483036979490824 

2. [DISINFORMASI] Infografik CDC Amerika 
Serikat Tentang Penolakan Vaksin

https://factcheck.afp.com/fake-us-cdc-graphic-about-vaccine-refusal-circulates-online
https://twitter.com/CDCgov/status/1379483036979490824


Selasa, 4 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan informasi tentang 

penemuan sajadah dari hasil pencarian serpihan kapal selam KRI Nanggala-402. 

Unggahan tersebut juga dilengkapi dengan foto sejumlah anggota TNI yang 

menunjukkan sebuah sajadah berwarna merah bata. 

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas.com, informasi mengenai penemuan 

sajadah dan barang-barang dari KRI Nanggala-402 seperti yang tampak pada unggahan 

gambar tersebut adalah tidak benar. Gambar yang beredar tersebut merupakan 

barang-barang yang ditemukan dari evakuasi pesawat Sriwijaya Air PK-CLC dengan 

nomor penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan 

Seribu, pada Sabtu (9/1/2021) pukul 14.36 WIB.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/03/202800165/-hoaks-penemuan-sajadah-milik-

kru-kapal-selam-kri-nanggala-402?page=all 

- https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1041098/cek-fakta-penemuan-sajadah-milik-kri-nang

gala-402 

3. [DISINFORMASI] Penemuan Sajadah Milik Kru 
Kapal Selam KRI Nanggala-402
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