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1. [HOAKS] Akun Facebook Palsu Atas Nama Istri 
Bupati Karanganyar 

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Istri Bupati Karanganyar, Siti 
Khomsiyah. Akun tersebut mencatut nama, foto profil, dan foto dinding yang identik 
dengan Siti Khomsiyah serta melakukan aksi kejahatan di media sosial dengan meminta 
sejumlah uang serta pulsa kepada kerabat dekat. 

Menanggapi hal tersebut, Siti Khomsiyah menjelaskan kronologi terkuaknya akun palsu 
tersebut saat seorang pengacara, Kadi Sukarna, mengirimkan pesan elektronik kepadanya 
untuk mengkonfirmasi apakah Siti memiliki akun baru atau tidak. Merasa tidak punya, Siti 
pun mengonfirmasi bahwa Ia hanya memiliki satu akun. Menurut Siti, akun palsu tersebut 
meminta pertemanan pada siapa saja yang dikenalnya. Kemudian, setelah permintaan 
pertemanan diterima, akun tersebut langsung menjalankan aksinya dengan meminta 
sejumlah uang dan pulsa.

Hoaks
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2. [HOAKS] Penerimaan Calon Anggota Satpol 
PP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan berantai pada 
aplikasi WhatsApp, pesan tersebut berisi 
informasi terkait penerimaan calon 
anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau 
Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur 
yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021,  
disebutkan pula beberapa persyaratan 
atau kriteria umum calon anggota Satpol 
PP. Selanjutnya bagi para calon anggota 
Satpol PP yang memenuhi persyaratan 
tersebut diharap segera mengantarkan 
berkas lamaran kerjanya ke Kantor Satpol 
PP Provinsi Kalimantan Timur.

Faktanya, informasi penerimaan Satpol PP 
tersebut adalah tidak benar dan bukan 
berasal dari sumber kredibel. Hal tersebut 
telah diklarifikasi melalui media sosial 
resmi milik Satpol PP Provinsi Kalimantan 
Timur bahwa pesan berantai yang beredar 
tersebut adalah hoaks dan bukan 
informasi resmi yang dikeluarkan pihak 
Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur.

Hoaks

https://www.instagram.com/p/CNG01dAH3ob/?igshid=185dumch9rcaw
https://www.instagram.com/p/CNWtZZYJp7w/?igshid=lzyk6u1winbe


Kamis, 8 April 2021

Link Counter:
- https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEyMopk-cek-fakta-link-survei-whatsapp-bagikan-kuota-in

ternet-gratis-50-gb-ini-faktanya 

3. [HOAKS] Link Survei WhatsApp Bagikan 
Kuota Gratis 50 GB

Penjelasan: 

Beredar melalui WhatsApp sebuah link dengan narasi yang menyebut bahwa 

WhatsApp membagikan kuota internet gratis 50 GB berlaku selama 90 hari dalam 

rangka perayaan ulang tahun ke-10.

Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa link tersebut terkait WhatsApp membagikan 

kuota internet gratis 50 GB selama 90 hari dalam rangka perayaan ulang tahun 

ke-10, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu. 

Adapun aplikasi perpesanan dari Amerika ini dirilis pada Februari 2009. Sehingga 

per 2021, seharusnya WhatsApp sudah berulang tahun ke-12.

Hoaks
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4. [DISINFORMASI] Bank Indonesia telah 
Mengeluarkan Pecahan Uang Logam Baru Rp 
10 Miliar

Penjelasan: 

Beredar postingan di Twitter, sebuah akun 

yang membagikan postingan uang logam 

Rp 10 miliar dengan narasi yang berbunyi 

"@bank_indonesia telah mengeluarkan 

pecahan uang logam terbaru”.

Faktanya, melalui akun resmi Twitter Bank 

Indonesia @bank_indonesia 

mengklarifikasi bahwa informasi tersebut 

tidak benar. Pihaknya mengimbau agar 

selalu berhati-hati terhadap penipuan atau 

informasi yang tidak benar.

Disinformasi
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5. [DISINFORMASI] Lebih dari 300 Kapal Terjebak 
Antrian Transit di Terusan Suez

Penjelasan: 

Beredar di media sosial Facebook 
sebuah unggahan video disertai 
keterangan "Lebih dari 300 kapal 
menunggu di Kanal Suez untuk 
transit. Dengan informasi dari 
Esteban Cedeno". 

Dilansir dari periksafakta.afp.com, 
adanya video yang diklaim 
menunjukkan lebih dari 300 kapal 
yang terjebak di Terusan Suez, 
Mesir adalah klaim yang salah. 
Faktanya, rekaman kejadian pada 
video tersebut bukan terjadi di 
Terusan Suez melainkan rekaman 
yang diambil di perairan 
Bangladesh pada bulan Februari 
2021.

Disinformasi
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6. [DISINFORMASI] Terjadi Bom Bunuh Diri di 
Medan

Penjelasan: 

Beredar sebuah video di media sosial Facebook dan Youtube detik-detik 
terjadinya sebuah ledakan yang disebut sebagai bom bunuh diri di Medan. Video 
tersebut disertai narasi “BOM BUNUH DIRI DI MEDAN 'MELEDAK'. PELAKUNYA 
ORANG". Video itu diunggah pada 4 April 2021.

Faktanya, klaim yang menyebut kejadian tersebut sebagai peristiwa bom bunuh 
diri adalah keliru. Dilansir dari Tribun Medan, ledakan dalam video yang beredar 
itu merupakan kejadian ledakan sebuah ban mobil yang diduga diakibatkan oleh 
pengisian angin yang melebihi kapasitas. Video tersebut juga merupakan video 
lama, hal ini berdasarkan pada keterangan waktu yang tertera dalam unggahan 
berita yakni 4 Desember 2020. 

Disinformasi
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