Minggu, 4 April 2021

1. [HOAKS] Pesan Singkat Mengatasnamakan
Tim Vaksinasi

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi melalui pesan singkat yang mengatasnamakan Tim Vaksinasi. Pesan
singkat tersebut meminta data diri seperti, nama, alamat, nama ayah serta nama ibu.
Dikutip dari akun Twitter resmi Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan
Informatika (@InfokomPMK), pesan tersebut merupakan informasi palsu. Jika menerima pesan
serupa, masyarakat diharapkan untuk waspada karena hal itu merupakan modus pencurian
data untuk mengumpulkan data pribadi penerima pesan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/InfokomPMK/status/1377995708490391553
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2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Bupati Bojonegoro

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar berupa akun Facebook yang
mengatasnamakan Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah. Akun tersebut
mencatut nama serta foto Bupati Anna dan mengunggah sebuah postingan
yang berisi program dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kementerian Koperasi
dan UKM.
Dilansir dari Bojonegorokab.go.id, Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Setda Bojonegoro, Masirin, mengatakan bahwa kabar
tersebut tidak benar atau hoaks. Sudah kami cek akun Facebook tersebut
memang akun palsu dan sudah kami lakukan konﬁrmasi kepada ibu Bupati
bahwa akun tersebut bukan akun beliau, ujar Masirin.

Hoaks
Link Counter:
-

https://bojonegorokab.go.id/berita/5723/ada-akun-facebook-palsu-atas-nama-bupa
ti-anna-pemkab-imbau-masyarakat-tidak-percaya
https://www.instagram.com/p/CNKqGk3pBrX/?igshid=1qookmtblttsv
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3. [HOAKS] Ulang Tahun ke-60 Berhadiah
1.000
Smartwatch
Mengatasnamakan
Telkomsel
Penjelasan :
Beredar

link

website

berhadiah

mengatasnamakan Telkomsel, yang
isinya ulang tahun ke-60 berhadiah
1.000 smartwatch. Adapun linknya
https://0b5b6z.vip/telkom-bx/?t=161
7412066313.
Faktanya, melalui Instagram resmi
Telkomsel menyatakan bahwa hal
tersebut adalah penipuan. Pihaknya
menegaskan

bahwa

bukan

Telkomsel yang menyelenggarakan
program
mengimbau
berhati-hati

tersebut.
untuk
terhadap

Telkomsel
selalu
penipuan

berhadiah yang mengatasnamakan
Telkomsel.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CNM4i0VrlCU/
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4.

[DISINFORMASI] Pelaku Bom
Adalah Mantan Intelijen Polisi

Makassar

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar yang menampilkan foto pelaku bom
bunuh diri di Makassar yang diklaim sebagai mantan anggota Intelijen Polisi, dan juga
hasil tangkapan layar media Kompas.com yang seolah merilis pernyataan Kepala Divisi
Humas Polri Irjen Argo Yuwono dengan judul berita "Argo Yuwono: Salah satu pelaku
bom Gereja Katedral Makassar, adalah eks anggota intel yang telah dipecat".
Faktanya, klaim bahwa pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar adalah
mantan anggota Intelijen tersebut adalah tidak benar. Pelaku bom bunuh diri di
Makassar kemarin merupakan sepasang suami istri yang diketahui anggota Jamaah
Ansharut Daulah (JAD) yang diduga terlibat dalam pengeboman di Jolo, Filipina
Selatan, pada 2019. Adapun dari hasil penelusuran, diketahui bahwa tidak ditemukan
judul artikel Media Kompas.com yang sesuai dengan hasil tangkapan layar yang
beredar tersebut, dapat dipastikan bahwa tangkapan layar tersebut merupakan hasil
digital editing.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1314/keliru-klaim-polri-sebut-pelaku-bom-gereja-katedralmakassar-eks-intel-yang-dipecat
https://insulteng.pikiran-rakyat.com/viral/pr-901717550/heboh-benarkah-pelaku-bom-bunu
h-diri-di-gereja-katedral-makassar-mantan-polisi
https://hits.suara.com/read/2021/04/03/122056/cek-fakta-pelaku-bom-gereja-katedral-mak
assar-eks-polisi-beragama-kristen?page=all
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5. [DISINFORMASI] Puluhan Mobil Mewah di
Kilang Pertamina Balongan Ikut Terbakar
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah
video yang menunjukan puluhan mobil
mewah terbakar dalam insiden kebakaran
tangki kilang Pertamina di Indramayu,
Jawa

Barat.

Dalam

video

tersebut

memperlihatkan mobil hangus terbakar
dan

terdapat

kutipan

Pertamina

Indramayu.
Faktanya, klaim puluhan mobil mewah
ikut terbakar dalam insiden kebakaran
tangki kilang Pertamina di Indramayu,
Jawa Barat adalah salah. Dilansir dari
kompas.com,

kejadian

terbakarnya

puluhan mobil mewah tersebut terjadi
disebuah gudang di daerah Cheshire,
Inggris.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/21/111100315/ngeri-gudang-yang-isinya-puluhansupercar-ludes-terbakar

-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZrBdb-cek-fakta-puluhan-mobil-mewah-dikilang-pertamina-balongan-ikut-terbakar-ini-faktanya

