Senin, 3 Agustus 2020

1. Adidas Bagi-Bagi Sepatu, T-Shirt dan Masker
Gratis

Penjelasan :
Beredar

kabar

yang

menyebutkan

bahwa

produsen

alat-alat

olahraga

Adidas

membagi-bagikan sepatu gratis sebanyak 3100 pasang. Bukan hanya sepatu, Adidas juga
membagikan t-shirt dan masker gratis. Berita ini tersebar melalui pesan berantai di
grup-grup WhatsApp. Disebutkan bahwa pembagian tersebut adalah program giveaway
dalam rangka perayaan ulang tahun Adidas yang ke-96.
Faktanya, dikutip dari Cek Fakta Liputan6.com, diketahui berita-berita yang menyebut kabar
tersebut adalah berita bohong alias hoaks. Berita ini bahkan hampir muncul di setiap
tahunnya. Tim Cek Fakta Liputan6.com lalu menghubungi pihak Adidas Indonesia untuk
mengecek kebenaran berita ini. "Terima kasih sudah mengkroscek ke kami. Link ini bukan
link resmi dari PT Adidas Indonesia. Kami tidak ada program yang dituliskan di pesan
tersebut," demikian konﬁrmasi dari Cinita Mayakatri, Brand Communications & Sports
Marketing Manager Adidas Indonesia.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4320503/cek-fakta-hoaks-adidas-bagi-bagi-sepatu-t-sh
irts-dan-masker-gratis
https://cekfakta.com/focus/4525
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2. Percakapan Habib Rizieq dan Firza Husein
Penjelasan :
Beredar postingan foto di media sosial
yang

memperlihatkan

Habib

Rizieq

Shihab

petinggi
(HRS)

FPI

dengan

seorang wanita mirip Firza Husein. Pada
foto tersebut tampak narasi seolah
percakapan di antara seorang wanita
dan Habib Rizieq.
Setelah

ditelusuri,

dilansir

dari

Medcom.id klaim bahwa foto tersebut
memperlihatkan Habib Rizieq Shihab
(HRS) bersama Firza Husein adalah
salah.

Faktanya,

foto

tersebut

merupakan hasil editan atau suntingan.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNraPWgK-beredar-foto-habib-rizieq-dan-ﬁrza-husein
-itu-hoaks
https://www.publica-news.com/berita/daerah/2017/05/22/9537/pengunggah-ﬁrza-husein-hamilminta-maaf.html
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3. Ridwan Kamil Ajak Abu Janda Jadi Relawan Uji
Vaksin Covid-19 Buatan China
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang
membagikan tangkapan layar berita dari
Viva.co.id berjudul “RK Ajak ABU JANDA
Jadi Relawan Uji Vaksin COVID-19 Buatan
China” pada tanggal 29 Juli 2020.
Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran
diketahui bahwa gambar tangkapan layar
tersebut merupakan hasil suntingan dari
tampilan

mobile

pemberitaan

yang

berjudul “Ridwan Kamil Ajak Warga Jadi
Relawan Uji Vaksin COVID-19 Buatan
China” di portal Viva.co.id yang tayang
pada tanggal 29 Juli 2020.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1288600-ridwan-kamil-ajak-warga-jadi-relawan-uji-vaksincovid-19-buatan-china
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4.

Foto Jokowi dan Ahok Gunakan Daster di Panti
Rehabilitasi Gangguan Mental

Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah foto yang memperlihatkan dua lansia bergambar wajah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto tersebut telah beredar luas di media sosial Facebook.
Berdasarkan

penelusuran,

klaim

bahwa

foto

itu

memperlihatkan

Jokowi-Ahok

menggunakan daster di Panti Rehabilitasi Gangguan Mental adalah salah. Faktanya, foto
tersebut merupakan suntingan/editan dari foto lain. Pada foto aslinya, foto tersebut
memperlihatkan sejumlah penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Mulia, Jakarta Timur.
Foto itu merupakan hasil jepretan jurnalis Tribunnews.com, Hendra Gunawan.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2XR0dK-foto-jokowi-dan-ahok-gunakan-daster-di-p
anti-rehabilitasi-gangguan-mental
https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-26645683/cek-fakta-tersiar-foto-jokowi-d
an-ahok-di-panti-rehabilitasi-gangguan-mental
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/04/22/mereka-yang-terbuang-dari-keluarga
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5. Video Boss China Dibantai Pribumi Amerika

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang memperlihatkan pemukulan oleh
sekelompok orang di dalam sebuah toko. Unggahan tersebut disertai keterangan
“Boss China Dibantai Pribumi AmeriKA. INDONESIA KAPAN?”.
Dilansir dari Turnbackhoax.id, diketahui caption atau keterangan dalam unggahan
tersebut tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan kejadian pemukulan oleh
sekelompok orang di sebuah toko di wilayah Manhattan, Amerika Serikat. Korban
pemukulan bukan warga China, melainkan ayah dan anak yang merupakan imigran
dari Meksiko.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-video-boss-china-dibantai-pribumi-amerika-indonesia-kapan/
http://dailynews.news/i-just-started-to-feel-punches-all-over-dad-and-daughter-afraid-to-leave-home-after
-caught-on-camera-mob-beatdown-in-nyc-bodega
https://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/ny-manhattan-bodega-beatdown-video-20200724-6yt
56xcrlbeylhvrrrm64eaige-story.htm
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6. Paus Jenis Nun Terdampar di Pantai Nunhila
Penjelasan :
Beredar unggahan foto dan video di media
sosial Facebook yang memperlihatkan ikan
paus yang tengah terdampar di pantai Nunhila,
Kupang,

Nusa

Tenggara

Timur.

Unggahan

tersebut juga disertai narasi yang menyebutkan
bahwa ikan paus yang terdampar adalah ikan
paus jenis Nun.
Faktanya, dikutip dari laman Turnbackhoax.id,
informasi

yang

dipaparkan

dalam

narasi

tersebut tidak tepat. Jenis paus yang terdampar
di Pantai Nunhila adalah paus biru, bukan paus
Nun seperti yang disebutkan dalam narasi
unggahan.

Kepala

Balai

Besar

Konservasi

Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara
Timur, Timbul Batubara mengatakan, paus yang
terdampar pada 21 Juli 2020 di Pantai Nunhila
merupakan paus biru. Saat ditemukan, paus itu
dalam keadaan mati, mulai membusuk, serta
tampak sejumlah luka di tubuh bangkai paus
tersebut.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/02/salah-paus-jenis-nun-terdampar-di-pantai-nunhila/
https://cekfakta.com/focus/4524
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7. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Untungkan Nadiem Makarim
Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang
berisi klaim atas beberapa kebijakan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nadiem Makarim terkait sistem pembelajaran
jarak

jauh.

Disebutkan

bahwa

sistem

tersebut

lebih

menguntungkan beliau secara pribadi.
Dilansir dari laman situs Liputan6.com, informasi sistem
pembelajaran

jarak

jauh

dan

online

menguntungkan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
adalah hoaks. Pertama, saat Nadiem Makarim menerima
jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada
tahun 2019, beliau telah mundur dari jabatannya sebagai
CEO Gojek. Kemudian, sekolah jarak jauh diterapkan pada
masa

pandemi

menghindarkan

Covid-19

terjadi

anak-anak

usia

di

Indonesia

sekolah,

untuk

termasuk

Mahasiswa dari paparan Virus Corona baru penyebab
Covid-19 karena sekolah dan kampus memiliki potensi
sebagai klaster penularan Covid-19. Beliau juga menyebut
pihaknya

tidak

memiliki

rencana

untuk

meneruskan

pendidikan jarak jauh jika pandemi telah mereda.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4320811/cek-fakta-tidak-benar-klaim-kebijaka
n-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-untungkan-nadiem-makarim
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-sistem-belajar-jarak-jauh-untungk
an-mendikbud.html
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8. Foto Kaesang Anak Presiden Jokowi Disebut
Seperti Mau Mengemis Suara Muslim

Penjelasan :
Beredar di media sosial platform Facebook, sebuah foto Kaesang anak Presiden
Joko Widodo, yang dalam narasinya menyatakan bahwa “Tiba tiba jadi spt….mau
ngemis suara muslim….gak malu …..,”.
Dilansir dari Turnbackhoax.id, informasi dan beredar tersebut keliru. Foto Kaesang
Pangarep itu pernah diunggah sebelumnya melalui akun Twitter pribadi Kaesang
yaitu @kaesangp pada 5 Juni 2019 bersamaan dengan hari raya Idul Fitri 1440
Hijriah dengan keterangan “Gimana? Saya tidak pakai JIN”. Dapat disimpulkan
bahwa terkait waktu unggahan dan konteks dari foto Kaesang tersebut tidak ada
hubungannya dengan pemilihan umum seperti yang telah beredar yakni mau
mengemis suara Muslim.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/08/03/salah-tiba-tiba-jadi-spt-mau-ngemis-suara-muslim-g
ak-malu/
https://twitter.com/kaesangp/status/1136053940586336256
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9. Sudah Tertangkap Satu Orang yang Telah
Membakar Gambar Habib Rizieq
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah video
tertangkapnya pelaku yang diduga membakar
gambar

Habib

Rizieq.

Unggahan

tersebut

diiringi dengan narasi " Video pendek Sudah
ketangkap satu orang Yang bakar gambar
HABIB RIZIEK JANGAN ULANG LAGI KEDEPAN
NYA”.
Dilansir

dari

tertangkapnya

Turnbackhoax.id,
seseorang

yang

video

membakar

gambar Habib Rizieq Shihab adalah tidak
benar. Diketahui konteks video yang diunggah
akun Facebook tersebut tidak berhubungan
dengan pembakaran gambar Habib Rizieq
Shihab

(HRS)

yang

dilakukan

sekelompok

massa pada Senin, 27 Juli 2020 lalu.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/08/03/salah-video-dengan-narasi-sudah-tertangkap-satu-o
rang-yang-membakar-gambar-habib-rizieq/
https://twitter.com/makLambeTurah/status/938685042611576833?fbclid=IwAR1BQGBkpS
F3IZnYliDXyqOLMJcRUqLkPKKcPF7iHK8M2sB1nwRnLo2v_oA
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10. Kematian Akibat Covid-19 Mencapai 1,6 Juta
Orang
Penjelasan :
Telah beredar sebuah meme di media sosial
Facebook terkait jumlah kematian akibat
Covid-19. Narasi pada meme tersebut berisi
klaim bahwa hingga saat ini Covid-19 telah
membunuh 1,6 juta orang di seluruh dunia.
Faktanya, klaim kematian akibat Covid-19
telah mencapai 1,6 juta adalah tidak benar.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui
situs resminya melaporkan hingga Senin 3
Agustus 2020 pagi total kematian akibat
Covid-19 mencapai 680.894 orang. Benua
Amerika menjadi lokasi kematian tertinggi
yakni mencapai 359.180 orang. Sementara
jumlah orang yang positif Covid-19 mencapai
17.660.253 orang.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4320940/cek-fakta-hoaks-kematian-akibat-co
vid-19-mencapai-16-juta-orang

