1. [HOAKS] Informasi Cara Mendapat Perpanjangan
Kuota Internet Peserta Didik hingga April 2021

Penjelasan :

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4466217/cek-fakta-tidak-benar-informasi-cara-mendap
at-perpanjangan-kuota-internet-peserta-didik-hingga-april-2021

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Bupati Bintan, Apri Sujadi
Penjelasan :

Hoaks
Link Counter:
https://suluhkepri.com/2021/01/25/ada-akun-fb-palsu-atas-namanya-bupati-apri-ingatkan-wargahati-hati-penipuan/
https://m.facebook.com/aprisujadiofﬁcial/photos/a.102519531374649/236640901295844/?type=3&
source=48

3.

[HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Bupati
Serang Banten Ratu Tatu Chasanah Menawarkan
Bantuan Pondok Pesantren
Penjelasan :

Hoaks
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/CKd24w5FNT1/?igshid=10p474d79vsn7
https://www.instagram.com/p/CKd7ZpxHQ3j/?igshid=1s6567hr0bfv3

4.

[HOAKS] Penggalangan Dana Mengatasnamakan
Bupati Sekadau
Penjelasan :

Hoaks
Link Counter:
https://kumparan.com/hipontianak/akun-facebook-bupati-sekadau-dikloning-oknum-tak-dikena
l-untuk-penipuan-1v2zAmFvdh0
https://pontianak.tribunnews.com/2021/01/25/akun-bupati-sekadau-rupinus-dikloning-untuk-pen
ipuan-penggalangan-dana-hingga-janji-berikan-proyek

5. [HOAKS] Tenaga Kesehatan Satgas Covid-19
Dapat Bantuan IVIG Gratis
Penjelasan :

Hoaks
Link Counter:
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-141326815/cek-fakta-tenaga-kesehatan-sa
tgas-covid-19-dapat-bantuan-ivig-gratis
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-121327770/cek-fakta-satgas-covid-19-dikabarkan-b
eri-bantuan-ivig-gratis-untuk-tenaga-medis-terpapar-covid-19

6. [HOAKS] Pesan Berantai Dana Bagikan Uang
Tunai via Telegram

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang berisi dompet digital Dana dimana
membagikan uang tunai gratis. Dalam pesan berantai tersebut terdapat link tautan untuk diisi
oleh pengguna sebelum mendapatkan uang tunai.
Berdasarkan penelusuran cek fakta Liputan6.com yang menghubungi Vice President of
Communications Dana, Steve Saerang, diketahui pesan berantai yang beredar tersebut tidak
benar atau hoaks. Steve menjelaskan, pesan berantai berisi tautan itu sama sekali tidak
berkaitan dengan Dana dan terindikasi sebagai kejahatan digital atau penipuan (scam). Ia pun
menyebutkan bahwa Dana akan terus mengawasi modus serupa maupun tindakan lainnya
yang mengancam keamanan penggunanya. Adapun akun media sosial Dana yang sudah
terveriﬁkasi atau bercentang biru adalah @dana.id di Instagram serta @danawallet di Twitter
dan Facebook, sedangkan website resmi Dana beralamat dana.id.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4466750/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-dana-bagika
n-uang-tunai-via-telegram

7. [DISINFORMASI] Facebook Paksa Pengguna
Keluar dari Aplikasi untuk Tambahkan Fitur
Pelacak

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial, sebuah unggahan yang mengatakan bahwa Facebook
mengeluarkan penggunanya secara paksa karena menambahkan ﬁtur pelacak.
Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Facebook mengeluarkan penggunanya
secara paksa agar dapat menambahkan ﬁtur pelacak adalah salah. Menurut
penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, pihak Facebook membantah kalau mereka
menambahkan ﬁtur pelacak untuk mengetahui posisi dan kegiatan para
penggunanya. Sementara itu, dalam blog Facebook sang pendiri, Mark Zuckerberg
memberi jaminan perlindungan privasi bagi pengguna aplikasi yang ditulisnya dalam
artikel yang berjudul: "Starting the Decade by Giving You More Control Over Your
Privacy".

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4466881/cek-fakta-tidak-benar-facebook-paksa-pengg
una-keluar-dari-aplikasi-untuk-tambahkan-ﬁtur-pelacak?medium=Headline&campaign=Headline
_click_1

8. [DISINFORMASI] Foto Longsor di Cikijing,
Majalengka
Penjelasan :
Beredar
sebuah

di

sosial
foto

menghubungkan

media

Facebook

jalan

yang

Majalengka

-

Kuningan tertimbung materi longsor.
Foto tersebut beredar pada tanggal 23
Januari 2021 dan disertai dengan narasi
pada foto "CIKIJING LONGSOR LAGI".
Dikutip

dari

sindonews.com,

Kasi

Kedaruratan BPBD Majalengka Reza
Permana

membantah

anggapan

bahwa foto itu kejadian longsor baru baru ini. Kejadiannya memang betul di
Cikijing, namun foto tersebut diambil
pada tahun 2019 lalu.

Disinformasi
Link Counter:
https://daerah.sindonews.com/read/311296/701/beredar-foto-disebut-sebut-longsor-cikijing-bpbdtegaskan-itu-foto-tahun-2019-1611381679
https://www.facebook.com/186726692261925/posts/755187262082529/

