[Hoax] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Bupati Sidrap
25 Maret 2021 | 57 Kali | Edy Krisna

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati
Sidrap, H. Dollah Mando. Akun tersebut mencatut nama dan foto pro?l H. Dollah Mando
serta terlihat mengirimi sebuah pesan ke salah satu pengurus Pesantren di Sidrap.
Kabid Humas IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Sidrap, Anwar D. Nurdin
memastikan, yang menghubungi pihak pesantren bukan Bupati Sidrap, H. Dollah
Mando. Anwar juga berharap agar masyarakat tetap waspada terhadap penipuan dan
berhati-hati jika menerima pesan yang mencurigakan.

[Misinformasi] Tsunami Aceh 2004 Disebabkan oleh Ledakan NuklirTsunami
Aceh 2004 Disebabkan oleh Ledakan Nuklir
25 Maret 2021 | 56 Kali | Edy Krisna

Penjelasan :
Beredar sebuah video pendek di media sosial Facebook berisi klaim bahwa tsunami
Aceh 2004 disebabkan oleh nuklir. Video tersebut memuat narasi "Menurut Jerry D gray
dan ?sikawan Prancis, tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004, bukan akibat
gempa bumi, melainkan merupakan ledakan bom nuklir bawah laut. Percaya? Simak
yaa. Just information!".
Faktanya, klaim tsunami Aceh 2004 disebabkan oleh ledakan nuklir adalah tidak benar.
Koordinator Bidang Mitigasi dan Gempa Bumi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geo?sika (BMKG) Daryono, menyatakan bahwa tsunami yang terjadi di Aceh
disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik.

[Disinformasi] Film "I Am Legend" Dibuat pada Tahun 2021 dan Dikaitkan
dengan Kegagalan Vaksin Covid-19
25 Maret 2021 | 68 Kali | Edy Krisna

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar berisi klaim bahwa ?lm berjudul "I Am Legend" yang dibintangi
oleh Will Smith diproduksi pada tahun 2021. Narasi dalam gambar tersebut juga
menyebut ?lm tersebut dikaitkan dengan kegagalan vaksin Covid-19 hingga
menyebabkan manusia menjadi zombie.
Faktanya, klaim ?lm "I Am Legend" diproduksi pada tahun 2021 dan dikaitkan dengan
kegagalan vaksin Covid-19 adalah tidak benar. Potongan adegan ?lm itu diketahui telah

disunting dengan narasi bahwa vaksinasi bisa menyebabkan manusia menjadi zombie.
Film "I Am Legend" merupakan adaptasi dari novel yang ditulis oleh Richard Matheson
yang pernah ditayangkan pada tahun 2007. Sebelumnya, adaptasi novel tersebut juga
pernah ditayangkan di layar lebar pada tahun 1964 dan tahun 1971. Novel yang
dipublikasikan pada tahun 1954 tersebut mengisahkan tentang pandemi yang
mengubah manusia menjadi mutan. Menurut Warner Bros, manusia dalam ?lm "I Am
Legend" berubah menjadi mutan bukan zombie dan disebabkan oleh virus, bukan
vaksin.

