
Minggu, 13 Juni 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Wakil Gubernur NTB (Nusa 
Tenggara Barat), Sitti Rohmi Djalilah. Akun tersebut terlihat menggunakan foto Sitti 
sebagai foto profil, serta foto Sitti bersama dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, 
sebagai foto sampul.

Dilansir dari situs resmi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 
Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, Najamuddin Amy menyatakan bahwa akun 
Facebook tersebut adalah akun palsu dan bukan milik Sitti. Pihaknya 
menginformasikan kepada masyarakat bahwa Wakil Gubernur NTB hingga saat ini 
tidak pernah memiliki akun media sosial.

Hoaks

Link Counter:
- https://diskominfotik.ntbprov.go.id/index.php/post/doktor-najm-kadiskominfotik-waspada

-akun-palsu-wakil-gubernur-ntb482.html 

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil 
Gubernur NTB

 
 

 

https://diskominfotik.ntbprov.go.id/index.php/post/doktor-najm-kadiskominfotik-waspada-akun-palsu-wakil-gubernur-ntb482.html
https://diskominfotik.ntbprov.go.id/index.php/post/doktor-najm-kadiskominfotik-waspada-akun-palsu-wakil-gubernur-ntb482.html


Minggu, 13 Juni 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah link di media sosial WhatsApp dengan narasi bahwa 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan subsidi 
pulsa Rp200 ribu dan kuota 125 gigabita (GB). Disebutkan pula bahwa program 
kuota belajar tersebut berlaku untuk para dosen, mahasiswa, guru dan murid 
selama pembelajaran jarak jauh periode Juni 2021. Subsidi tersebut berlaku 
hingga tanggal 14 Juli 2021. 

Faktanya, dikutip dari medcom.id klaim link subsidi itu terkait program dari 
Kemendikbud adalah salah. Program subsidi tersebut sebenarnya sudah berakhir 
pada Mei 2021 lalu. Hal itu diungkap Plt Kepala Pusdatin Kemendikbudristek 
Hasan Chabibie. Ia mengatakan pada tahun 2021, program ini disalurkan selama 
tiga bulan, yakni Maret hingga Mei 2021.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kpogR6b-cek-fakta-beredar-link-subsidi-pulsa-

rp200-ribu-dan-kuota-125-gb-ini-faktanya 

2. [HOAKS] Subsidi Pulsa Rp200 Ribu dan Kuota 125 
GB dari Kemendikbud Hingga Tanggal 14 Juli 2021
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Minggu, 13 Juni 2021

Penjelasan: 

Beredar di media sosial sebuah video yang 
menampilkan sejumlah orang tengah melakukan 
protes vaksin Covid-19. Video tersebut disertai narasi 
berbahasa asing yang mengklaim bahwa sebuah 
klinik vaksin Covid-19 di Toronto memikat anak-anak 
agar mau menerima vaksinasi tanpa persetujuan 
orang tua, sehingga warga melakukan protes. 
Disebutkan, klinik tersebut menawarkan es krim 
kepada anak-anak sementara petugas kepolisian 
memastikan orang tua anak tersebut berada di luar 
klinik.
 
Dilansir dari kumparan.com, klaim bahwa orang tua 
dilarang bersama anak-anak yang divaksin adalah 
tidak benar. Faktanya, video yang diunggah 
tersebut menunjukkan sekelompok warga 
melakukan unjuk rasa dan meneriaki polisi di depan 
Nathan Phillips Square di Toronto karena 
membiarkan anak-anak divaksinasi. Namun, para 
pengunjuk rasa yang berbicara dalam rekaman 
tersebut tidak mengaku sebagai orang tua dari 
anak-anak yang divaksinasi. Dikutip dari AFP, klinik 
tersebut akan menjadi sasaran beberapa kelompok 
yang menentang penggunaan masker, vaksinasi 
secara umum dan vaksinasi anak-anak di atas usia 
12 tahun. Sementara itu, terkait petugas klinik 
memberikan es krim bagi anak yang divaksin 
merupakan hal yang lumrah dilakukan untuk 
membuat suasana vaksinasi menyenangkan.

Disinformasi

Link Counter:
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-hoaks-anak-di-toronto-diberi-vaksin-co

vid-19-tanpa-izin-orang-tua-1vva26Uoo2e/full 

3. [DISINFORMASI] Anak di Toronto Diberi Vaksin 
Tanpa Izin Orang Tua
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