
Penjelasan: 
Telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang 

mengatasnamakan Wakil Bupati Karanganyar 

H. Rober Christanto, S.E. Dalam pesan yang 

beredar, oknum tersebut mencatut nama dan 

foto profil Rober Christanto serta 

menghubungi pengurus masjid dan Karang 

Taruna.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

melalui laman Instagram-nya menegaskan 

bahwa pesan WhatsApp yang beredar 

tersebut merupakan tindak penipuan yang 

mengatasnamakan Wakil Bupati Karanganyar 

Rober Christanto. Pihaknya mengimbau 

kepada para pengurus masjid, karang taruna, 

dan semua warga masyarakat Kabupaten 

Karanganyar untuk selalu waspada dan tidak 

melakukan tindakan atau transfer uang atas 

arahan orang yang tidak bertanggung jawab 

tersebut.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CSyHKrohJ8V/ 

Minggu, 29 Agustus 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Karanganyar Rober Christanto

https://www.instagram.com/p/CSyHKrohJ8V/


Link Counter:

- https://www.kuningankab.go.id/berita/waspada-penipuan-sumbangan-atas-nama-sekda 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial tangkapan layar 
dari sebuah surat yang mencatut nama 
Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten 
Kuningan. Surat tersebut berisi penyaluran 
donasi untuk tempat ibadah, yayasan atau 
panti. Pada bagian atas surat terdapat 
logo Pemerintah Kabupaten Kuningan. 

Faktanya, Setda Kabupaten Kuningan, Dr. 
H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menyatakan 
bahwa surat yang beredar tersebut 
merupakan palsu. Dian mengimbau agar 
masyarakat tidak mudah percaya dengan 
surat yang beredar melalui pesan digital. 
Adapun mengenai surat resmi Pemerintah 
Kabupaten Kuningan akan disebarkan 
melalui situs atau media sosial yang 
dikelola oleh Humas Pemerintah 
Kabupaten Kuningan.
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Hoaks

2. [HOAKS] Program Penyaluran Donasi 
Mengatasnamakan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kuningan

https://www.kuningankab.go.id/berita/waspada-penipuan-sumbangan-atas-nama-sekda


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRW2MON-cek-fakta-benarkah-turki-sudah-pe

san-5-2-juta-dosis-vaksin-nusantara-ini-faktanya 

- https://www.antaranews.com/berita/2356122/hoaks-turki-pesan-52-juta-dosis-vaksin-nusan

tara

Penjelasan: 
Beredar sebuah narasi pada pesan berantai WhatsApp mengenai Turki sudah 
memesan 5,2 juta dosis Vaksin Nusantara.

Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim bahwa Turki sudah memesan 5,2 juta 
dosis Vaksin Nusantara, tidak berdasar. Faktanya, pihak Duta Besar RI di Turki, Lalu 
Muhamad Iqbal memberikan klarifikasi dan menjelaskan bahwa Pemerintah Turki 
pasti berkoordinasi dengan kedutaan jika benar memesan Vaksin Nusantara. 
Namun, sampai saat ini tidak ada koordinasi atau info terkait pemesanan tersebut. 
Hal senada juga dijelaskan oleh Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan. 
Nadia menegaskan tidak ada informasi terkait pemesanan Vaksin Nusantara dari 
pihak Turki.
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Hoaks

3. [HOAKS] Turki Sudah Pesan 5,2 Juta Dosis 
Vaksin Nusantara

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRW2MON-cek-fakta-benarkah-turki-sudah-pesan-5-2-juta-dosis-vaksin-nusantara-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRW2MON-cek-fakta-benarkah-turki-sudah-pesan-5-2-juta-dosis-vaksin-nusantara-ini-faktanya
https://www.antaranews.com/berita/2356122/hoaks-turki-pesan-52-juta-dosis-vaksin-nusantara
https://www.antaranews.com/berita/2356122/hoaks-turki-pesan-52-juta-dosis-vaksin-nusantara
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRW2MON-cek-fakta-benarkah-turki-sudah-pesan-5-2-juta-dosis-vaksin-nusantara-ini-faktanya


Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4643620/cek-fakta-tidak-benar-kutipan-muamm

ar-gaddafi-bicara-prediksi-pandemi-covid-19 

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9LC7JE-1 

- https://www.africanews.com/2017/09/19/speech-muammar-gaddafi-at-the-64th-un-general

-assembly-in-2009// 

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa 

Muammar Gaddafi telah memprediksi pandemi virus Corona atau Covid-19. Unggahan 

tersebut disertai narasi “Prediksi muammar qaddafi tentang corona di sidang PBB”.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Muammar Gaddafi telah memprediksi Covid-19 

adalah keliru. Dilansir dari AFP Fact Check, dijelaskan bahwa saat itu Gaddafi berpidato 

terkait adanya pandemi flu babi (H1N1) yang pertama kali terdeteksi pada April 2009. 

WHO menetapkan flu babi sebagai pandemi sejak Juni 2009 dan berakhir pada Agustus 

2010.
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Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Muammar Gaddafi telah Memprediksi 
Pandemi Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4643620/cek-fakta-tidak-benar-kutipan-muammar-gaddafi-bicara-prediksi-pandemi-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4643620/cek-fakta-tidak-benar-kutipan-muammar-gaddafi-bicara-prediksi-pandemi-covid-19
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9LC7JE-1
https://www.africanews.com/2017/09/19/speech-muammar-gaddafi-at-the-64th-un-general-assembly-in-2009//
https://www.africanews.com/2017/09/19/speech-muammar-gaddafi-at-the-64th-un-general-assembly-in-2009//

