Senin, 5 April 2021

1. [HOAKS] Keppres Tentang Penetapan
Kedaruratan Keuangan Negara
Penjelasan:
Beredar

sebuah

Kepresidenan

RI

PRESIDEN

surat

menggunakan

yang

berisi

TENTANG

logo

“KEPUTUSAN
PENETAPAN

KEDARURATAN KEUANGAN NEGARA”. Pada
lembaran kertas surat itu juga terdapat narasi
yang menyebutkan bahwa Presiden RI Joko
Widodo telah memutuskan Keppres Tentang
Penetapan

Kedaruratan

Keuangan

Negara

tersebut pada tanggal 17 Maret 2021.
Faktanya,

Pemerintah

Hubungan
Sekretariat
Cahyono
informasi
informasi

melalui

Masyarakat,
Negara
Sugiarto,
yang
yang

Kepala

Kementerian

(Kemensetneg),
menyampaikan

beredar
tidak

Biro

tersebut
benar.

Eddy
bahwa
adalah

Pihaknya

menegaskan, sampai saat ini Pemerintah tidak
pernah

menerbitkan

Keputusan

Presiden

mengenai Penetapan Kedaruratan Keuangan
Negara.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CNPmWo_ssHO/
https://news.detik.com/berita/d-5519869/beredar-keppres-kedaruratan-keuangan-negaradipastikan-hoax
https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/04/210439265/beredar-keppres-penetapan-ke
daruratan-keuangan-negara-setneg-hoaks?page=all
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2. [HOAKS] Pamﬂet Kampanye Helldy-Sanuji

Penjelasan:
Beredar sebuah pamﬂet di media sosial yang berisi selebaran kampanye Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Cilegon terpilih Helldy-Sanuji. Dimana dalam pamﬂet tersebut tertulis,
apabila pasangan No. 4 menang, maka Helldy-Sanuji akan membawa Cilegon United ke
Liga 1 Indonesia.
Faktanya, Ketua timses Helldy-Sanuji (Reliji), Firmansyah CJDW ketika dikonﬁrmasi
menjelaskan bahwa pamﬂet tersebut tidak benar atau hoaks. Dirinya mengatakan bahwa
tidak ada dalam janji kampanye Helldy-Sanuji ketika menang akan membawa Cilegon
United lolos ke liga 1. Selanjutnya menurut Firmansyah, pamﬂet yang tersebar tersebut,
berupaya menyudutkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saat ini tengah menjabat.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591720664/beredar-pamﬂet-ka
mpanye-helldy-sanuji-menang-akan-bawa-cilegon-united-ke-liga-1-timses-bilang-hoax
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3. [HOAKS] Informasi UTBK Mengatasnamakan
Ketua Satgas Covid-19 Universitas Brawijaya

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di aplikasi Whatsapp yang berisi informasi terkait protokol
kesehatan saat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Brawijaya. Pada akhir
pesan tertulis sumber informasi tersebut berasal dari Ketua Satgas Covid-19 Universitas
Brawijaya, Dr. Sri Andini, M. Kes.
Faktanya melalui akun Facebook resminya, Universitas Brawijaya mengklariﬁkasi bahwa
berita yang beredar tersebut adalah hoaks. Pihaknya menegaskan, Universitas Brawijaya
belum mengumumkan dan menetapkan ketentuan peserta UTBK secara resmi. Adapun
untuk informasi lengkap terkait ketentuan dan hal yang berkaitan dengan UTBK akan
diumumkan di laman selma.ub.ac.id.

Hoaks
Link Counter:
-

https://web.facebook.com/Universitas.Brawijaya.Ofﬁcial/posts/10159321282193011?_rdc=1&_r
dr

Senin, 5 April 2021

4.

[DISINFORMASI] Video Tumpukan Mayat
Korban Covid-19
Penjelasan:
Beredar sebuah cuplikan video di media sosial
Facebook,

memperlihatkan

tumpukan

mayat

yang diklaim sebagai korban Covid-19. Dalam
video tumpukan mayat tersebut, terdapat salah
satu mayat yang terlihat sedang menghisap
rokok. Unggahan itu disertai dengan narasi yang
menyebut bahwa Covid-19 hanyalah lelucon dan
berita bohong.
Faktanya, klaim bahwa cuplikan video tumpukan
mayat merupakan korban Covid-19 adalah keliru.
Dilansir dari AFP, video tersebut merupakan
rekaman adegan dari proses pembuatan sebuah
video clip milik Husky, yang memiliki nama asli
Dmitri Kuznetsov yaitu salah satu rapper terkenal
asal Rusia. Video clip tersebut dirilis pada 26
September

2020.

Video

serupa

juga

pernah

diunggah dengan narasi yang salah seperti klaim
“video produksi mayat Corona”, dan juga sudah
dijelaskan oleh AFP sebagai konten yang keliru.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://factcheck.afp.com/video-does-not-show-covid-19-victims-it-shows-russian-music-vi
deo-being-ﬁlmed
https://faktencheck.afp.com/diese-aufnahme-ist-teil-eines-musikvideo-drehs-keine-corona
-inszenierung
https://www.youtube.com/watch?v=8sx-aG8e-8M&t=142s
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5. [DISINFORMASI] Peragaan Busana Toleransi
Antar Umat Beragama

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook mengenai peragaan busana yang
diklaim merupakan peragaan busana toleransi antar umat beragama. Pada unggahan
tersebut memperlihatkan dua biarawati sedang berjalan melintasi karpet merah di depan
peserta yang memadati stadion.
Berdasarkan penelusuran, klaim unggahan tersebut keliru. Faktanya, gambar tersebut
diabadikan ketika dua biarawati Katolik menghadiri undangan acara ke-73 Muslimat NU di
Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada Minggu, 27 Januari 2019 lalu.
Muslimat NU menggelar acara Hari Lahir (Harlah) ke-73 di Stadion Utama GBK pada 27
Januari 2019 dengan mengangkat tema “Khidmah Muslimat NU, Jaga Aswaja, Teguhkan
Bangsa”. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan ribu warga NU dari berbagai daerah di
Indonesia dan juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri serta duta
besar negara sahabat.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/04/05/salah-peragaan-busana-telornasi-antar-umat-beragam
a/
https://www.tribunnews.com/images/editorial/view/1785528/cermin-toleransi-dalam-acara
-harlah-ke-73-muslimat-nu
https://nasional.okezone.com/read/2019/01/25/337/2009444/dihadiri-jokowi-ratusan-ribu-je
maah-siap-hadiri-harlah-ke-73-muslimat-nu

