
Selasa, 7 April 2020

Penjelasan :

Telah beredar selebaran digital di media 

sosial yang berisi informasi mengenai 

Operasi Simpatik tahun 2020 tidak 

memperbolehkan berboncengan untuk 

memutus rantai penyebaran Covid-19. 

Selebaran tersebut mengatasnamakan 

Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Istiono, 

M.H.

Setelah ditelusuri, informasi dalam 

selebaran tersebut adalah tidak benar. 

Dilansir dari postingan akun Twitter resmi 

dari Polda D.I.Yogyakarta (@PoldaJogja), 

pihaknya memastikan bahwa informasi 

dalam selebaran tersebut adalah hoaks. 

Faktanya sandi Operasi Lalu Lintas tahun 

2020 adalah "Operasi Keselamatan 2020".  

Hoaks

Link Counter:

https://twitter.com/PoldaJogja/status/1247145237845127169?s=19  

https://www.instagram.com/p/B-o9oAEHWbA/?utm_source=ig_web_copy_link  

1. OPS Simpatik 2020 "Tidak Berboncengan untuk 
Memutus Mata Rantai Covid-19"

https://twitter.com/PoldaJogja/status/1247145237845127169?s=19
https://twitter.com/PoldaJogja/status/1247145237845127169?s=19
https://www.instagram.com/p/B-o9oAEHWbA/?utm_source=ig_web_copy_link


Selasa, 7 April 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi informasi 
adanya perampokan sadis yang menewaskan satu orang di Muara Karang, 
Penjaringan, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan bahwa 
pesan itu hoaks. Ia mengatakan tidak ada perampokan rumah yang 
menyebabkan korban tewas di Muara Karang dalam beberapa waktu 
belakangan. Ia menjelaskan video yang dibagikan bersama narasi tersebut 
adalah proses penangkapan pelaku pencurian yang terjadi di Jalan Muara 
Karang blok Z5 No. 14, Penjaringan, Jakarta Utara. Kasus pencurian yang terjadi 
pada Jumat (3/4) sore itu tidak ada korban luka maupun tewas. Sementara foto 
wanita yang duduk tak berdaya adalah seorang warga yang tinggal di Jalan 
Muara Karang Elok X blok F5U, Penjaringan, Jakarta Utara. Wanita itu 
meninggal pada Sabtu (4/4) karena mengalami sakit. Polisi tidak menemukan 
adanya tanda kekerasan di jasad wanita itu.

Hoaks

Link Counter :
https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/polisi-perampokan-sadis-di-muara-karang-jak

ut-hoaks-1tAtNC2LrD8 

2. Perampokan Sadis di Muara Karang

https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/polisi-perampokan-sadis-di-muara-karang-jakut-hoaks-1tAtNC2LrD8
https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/polisi-perampokan-sadis-di-muara-karang-jakut-hoaks-1tAtNC2LrD8


Selasa, 7 April 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial yang memberikan informasi 
bahwa Cepu di lockdown. Postingan tersebut dengan narasi "Cepu 
Lockdown lur, Kendaraan dari arah Jatim dipersilahkan putar balik. 
Sekilas info".

Faktanya, Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Blora melalui 
akun media sosialnya menjelaskan bahwa berdasarkan informasi 
dari Polres Blora, yang terjadi adalah penutupan jalan sementara 
dalam rangka simulasi kontinjensi. Hanya berlangsung sementara 
dan sudah dibuka kembali. Jadi, kabar lockdown tersebut tidak 
benar. 

Disinformasi

Link Counter :

https://www.facebook.com/1665698903700647/photos/a.1680754398861764/2563365003934028/?

type=3&theater 

https://twitter.com/ProkompimBlora/status/1247153932238909440 

3. Cepu di Lockdown Kendaraan dari Arah Jatim 
Dipersilahkan Putar Balik

https://www.facebook.com/1665698903700647/photos/a.1680754398861764/2563365003934028/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1665698903700647/photos/a.1680754398861764/2563365003934028/?type=3&theater
https://twitter.com/ProkompimBlora/status/1247153932238909440

