Selasa, 29 Desember 2020

1. Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati
Serang
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari akun
Facebook Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.
Terlihat pada akun tersebut

menggunakan

foto proﬁl Bupati Serang menggunakan baju
dInas Bupati dan kerudung hitam.
Kadis Kominfo Anas Dwi Satya Prasadya
mengatakan, pihaknya bertindak cepat agar
akun palsu tersebut tidak menyalahgunakan
media sosial. Menurutnya, pembuat akun
facebook palsu akan menyerang orang-orang
terdekatnya dengan cara meminta pulsa.
Kendati demikian, pihaknya telah melaporkan
keberadaan
berwajib

akun

untuk

tersebut
dilakukan

kepada

yang

pemblokiran

melalui menu yang tersedia di media sosial
facebook.

Selain

itu,

membuat

pemberitahuan tentang akun palsu tersebut
melalui medsos milik Pemerintah Kabupaten
Serang.

Hoaks
Link Counter:
https://tangerangonline.id/2020/12/28/akun-fb-bupati-serang-tatu-dipalsukan/?amp
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2892164647733576&id=1885430841740300
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2. Pesan Sandiaga Uno di Hari Pertama Kerja
sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Penjelasan :
Beredar sebuah gambar pada unggahan platform
media sosial, gambar tersebut memberikan enam poin
keterangan yang diklaim sebagai instruksi atau pesan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno
kepada Kepala Biro Umum Kementeriannya di hari
pertama kerja sebagai Menteri. Isi pesan tersebut
diantaranya "Dikumandangkannya adzan pada setiap
waktu sholat, Rapat berhenti saat waktu sholat, Senin
dan Kamis Puasa, ke kantor di hari Selasa, Rabu dan
Jumat harus pakai sepeda, gaji menteri akan diserahkan
untuk staff dan perjalanan dinas menteri pakai uang
pribadi".

Faktanya, klaim-klaim pada unggahan gambar tersebut
tidak

memiliki

sumber

kredibel,

dan

dari

hasil

penelusuran tidak ditemukan pemberitaan pada media
kredibel yang memuat terkait pesan Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif tersebut. Akun media sosial yang
mengatasnamakan Dewan Pengurus Nasional Rumah
SandiUno Indonesia (DPN RSI) memberikan penjelasan
bahwa pesan pada gambar tersebut adalah tidak benar
alias hoaks.

Hoaks
Link Counter:
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231318738504225&id=111611987141568
https://www.instagram.com/p/CJWGq5KAsu4/?igshid=1hd70qquvtpfy
https://www.instagram.com/p/CJWGmMhnhnk/?igshid=311ioprtswy3
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3. Alfamart Bagikan Kupon Rp3 Juta Dalam
Karnaval Tahun Baru

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp terkait informasi karnaval tahun baru. Alfamart
membagikan kupon senilai Rp3 juta. Informasi karnaval tahun baru Alfamart bagikan kupon Rp3
juta tersebut berupa tautan http://alfamart.kupon.gratisurl.xyz/?c=tahunbaru yang menampilkan
tulisan "Karnaval Tahun Baru Alfamart".
Dari penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, pihak Alfamart melalui Coorporate Communication
GM Alfamart, Nur Rachman menyatakan, informasi karnaval tahun baru Alfamart bagikan kupon
Rp3 juta hoaks. Nur Rachman pun meminta, masyarakat tidak perlu menanggapi informasi
tersebut. Sebab informasi karnaval tahun baru Alfamart bagikan kupon Rp3 juta bukan pesan
resmi yang dikeluarkan dari Alfamart.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4443682/cek-fakta-hoaks-informasi-karnaval-tahun-ba
ru-alfamart-bagikan-kupon-rp-3-juta
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4.

Menteri Agama Yaqut Cholil Tidak Lulus SMA

Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
Berikut adalah narasi dalam unggahan tersebut "berani tidak menag tunjukan
ijazah SMA nya? kami sangat yakin lima juta persen tidak akan pernah berani
karena tidak punya ijazah sma."
Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim bahwa Menteri Yaqut tidak lulus SMA
adalah salah. Faktanya, Menteri Yaqut merupakan alumni SMAN 2 Rembang yang
telah dinyatakan lulus SMA pada tahun 1993.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRA3qwk-menteri-agama-yaqut-cholil-tidak-lulus-s
ma-ini-faktanya
https://kumparan.com/kumparannews/gus-yaqut-menteri-agama-lulusan-sma-dan-pernah-kulia
h-di-ui-1upxt3FVxbW/full
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5. Serangan Fajar Isi Rp7 Ribu di Pilkada Serentak
2020
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Twitter,
sebuah

unggahan

gambar

yang

memperlihatkan uang sebesar Rp7 Ribu di
dalam amplop sebagai serangan fajar di
Pilkada 2020. Dalam amplop tersebut juga
terdapat tulisan yang berbunyi "Kami janji
kalau kami jadi kami tambah sisanya Rp
493.000".
Dilansir dari laman Suara.com, klaim yang
menyebutkan serangan fajar berisi amplop
Rp7 ribu di Pilkada serentak 2020 adalah
klaim

yang

beredar

keliru.

tersebut

Faktanya,

adalah

foto

guyon

yang

semata,

bukan amplop serangan fajar sungguhan.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2020/12/28/220559/cek-fakta-benarkah-ada-serangan-fajar-isi-rp-7-ribu-di-pil
kada-cianjur?page=all
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6. Artikel “Gawat! Mensos Risma Akan Hapus
Semua BLT Untuk Kedepannya”

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan yang disertai dengan tautan
artikel dengan judul "Gawat! Mensos Risma Akan Hapus Semua BLT Untuk
Kedepannya"
Dikutip dari Turnbackhoax.id, klaim bahwa Mensos Risma akan hapus BLT adalah
keliru. Faktanya, BLT tidak dihapus melainkan diubah skemanya menjadi
elektronik sebagai upaya menghindari penyelewengan. Judul artikel yang
digunakan oleh Batasindo[dot]com tersebut tidak mencerminkan isi artikel secara
keseluruhan sehingga berpotensi menyesatkan pembaca.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/12/29/salah-artikel-gawat-mensos-risma-akan-hapus-semua-blt-unt
uk-kedepannya/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1176/sesat-judul-artikel-mensos-risma-akan-hapus-semua-blt

