
Rabu, 12 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar informasi melalui Broadcast 
WhatsApp terkait pemberian dana Bantuan 
Sosial (Bansos) tahun 2021 yang 
mengatasnamakan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY). Disebutkan, bansos berupa uang 
tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut akan 
diberikan selama 4 bulan ke depan. Pesan 
tersebut juga menyertakan sebuah link 
atau tautan yang digunakan untuk 
pendaftaran penerimaan dana bansos.

Setelah ditelusuri, Humas Pemda DIY 
melalui laman Instagram resminya 
@humasjogja mengklarifikasi bahwa 
informasi mengenai pendaftaran penerima 
dana bansos tahun 2021 yang beredar itu 
adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya 
mengimbau kepada masyarakat untuk 
tidak menyebarkan informasi tersebut dan 
mengabarkan kepada teman, keluarga dan 
kerabat bahwa informasi yang beredar 
tersebut adalah kabar hoaks.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COuHYmHrEqD/

- https://twitter.com/kominfodiy/status/1391974895337164801

1. [HOAKS] Informasi Pendaftaran Penerima Dana 
Bansos Tahun 2021 Mengatasnamakan Pemprov 
DIY 

https://www.instagram.com/p/COuHYmHrEqD/
https://www.instagram.com/p/COuHYmHrEqD/
https://www.instagram.com/p/COuHYmHrEqD/


Rabu, 12 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar pada platform media sosial, sebuah unggahan berupa gambar yang berisi 

informasi penawaran lelang kendaraan bermotor dan mengatasnamakan Bank 

Indonesia. Pada gambar tersebut dituliskan keterangan terkait persyaratan calon 

peserta, mekanisme dan tata cara lelang yang diklaim diselenggarakan oleh Bank 

Indonesia.

Faktanya, informasi pada gambar tersebut adalah tidak benar dan bukan merupakan 

informasi resmi dari pihak Bank Indonesia. Pada laman media sosial resmi milik Bank 

Indonesia, diklarifikasi bahwa penawaran lelang kendaraan yang mengatasnamakan 

Bank Indonesia tersebut adalah hoaks dan merupakan bentuk penipuan.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COwqiU7hOh-/?igshid=134dwlgizsatd 

- https://web.facebook.com/BankIndonesiaOfficial/posts/3947901975258674

2. [HOAKS] Lelang Kendaraan Mengatasnamakan 
Bank Indonesia

https://www.instagram.com/p/COwqiU7hOh-/?igshid=134dwlgizsatd
https://web.facebook.com/BankIndonesiaOfficial/posts/3947901975258674
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Penjelasan:

Beredar unggahan video pada platform YouTube yang menampilkan sebuah 
helikopter berwarna merah mendarat di lapangan Leuweung Datar Desa Sukasirna, 
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Unggahan tersebut disertai narasi yang 
menyebut bahwa helikopter merah itu mengangkut pemudik.

Faktanya, klaim helikopter tersebut mengangkut pemudik tidak benar. Dilansir dari 
Jabar.suara.com, Sekretaris Desa Sukasirna Lukman Hakim membenarkan jika ada 
helikopter yang mendarat di sebuah tempat di desanya. Namun hal itu tidak 
berkaitan dengan mudik atau membawa pemudik. Lukman menegaskan bahwa 
helikopter tersebut membawa pasien yang baru selesai menjalani perawatan medis 
di Singapura. 

Disinformasi

Link Counter:
- https://jabar.suara.com/read/2021/05/10/140146/heboh-helikopter-angkut-pemudik-di-sukab

umi-sekdes-orang-kaya

- https://sukabumiupdate.com/posts/85350/heboh-helikopter-mendarat-di-sukabumi-bawa-p

emudik-ini-kata-pemdes-sukasirna

3. [DISINFORMASI] Helikopter Angkut Pemudik di 
Sukabumi

https://jabar.suara.com/read/2021/05/10/140146/heboh-helikopter-angkut-pemudik-di-sukabumi-sekdes-orang-kaya
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https://sukabumiupdate.com/posts/85350/heboh-helikopter-mendarat-di-sukabumi-bawa-pemudik-ini-kata-pemdes-sukasirna
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Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook foto Presiden Joko Widodo yang kedapatan 
tengah makan daging babi panggang. Dalam foto tersebut, tampak Jokowi 
memakai baju kotak-kotak, tengah menyantap sate. Di depannya, tampak seekor 
babi utuh tengah dipanggang di atas api membara dengan kepala babi yang 
terletak di ujung alat pembakaran. Pada bagian bawah foto tersebut terdapat tulisan 
'Naah..ketahuan dech'. 

Dilansir dari Medcom.id, klaim Jokowi menyantap hidangan babi panggang utuh 
adalah tidak benar. Faktanya, foto tersebut merupakan hasil suntingan. Foto aslinya, 
Jokowi tengah menyantap sate yang ditemukan di situs hipwee.com. Pada saat itu 
Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tengah menyantap sate di 
rumah makan sate ayam khas Ponorogo milik Haji Tukri.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGW39jN-cek-fakta-foto-jokowi-tengah-menya

ntap-babi-panggang-hoaks-ini-faktanya
- https://surabaya.tribunnews.com/2013/08/18/jokowi-dan-bambang-dh-di-ponorogo-disambu

t-ribuan-simpatisan
- https://www.hipwee.com/hiburan/10-kuliner-yang-bikin-bibir-kamu-dilap-pacar-ah-modusny

a-kok-bisa-saja/

4. [DISINFORMASI] Foto Jokowi Tengah Menyantap 
Babi Panggang
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