
Link Counter:
- https://www.facebook.com/suriyadi.suriyadi.9847867 

- https://www.metrokalimantan.com/2021/09/pengguna-medsos-diminta-waspada-akun-fb.html 

- https://peloporwiratama.co.id/2021/09/warga-pulpis-dihimbau-waspadaakun-fb-ketua-mui-diduga-d

ipalsukan-otk/ 

Penjelasan: 
Beredar sebuah akun Facebook dengan nama "Suriyadi Suriyadi", akun tersebut menggunakan foto 

dan mengatasnamakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan 

Tengah, H. Suriyadi, S.Pd.I., M.M. dan meminta pertemanan, juga berkomunikasi dengan beberapa 

pengguna Facebook di Wilayah Kalimantan Tengah.

Faktanya, akun tersebut bukan merupakan akun yang dikelola oleh Ketua MUI Kabupaten Pulang 

Pisau, Kalimantan Tengah, H. Suriyadi, S.Pd.I., M.M. alias akun palsu. H. Suriyadi telah mengonfirmasi 

bahwa benar akun dengan nama "Suriyadi Suriyadi" bukan merupakan akun miliknya  dan 

mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Tengah untuk mewaspadai bila 

akun palsu tersebut melakukan komunikasi atas nama dirinya. Diketahui saat ini akun resmi milik 

Ketua MUI Kabupaten Pulau Pisang bernama "Suriyadi" dengan jumlah pertemanan sekitar 3.013 

orang.

Selasa, 21 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Ketua 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulang 
Pisau, Kalimantan Tengah H. Suriyadi, S.Pd.I., M.M.
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Link Counter:
- https://twitter.com/shbt_pegadaian/status/1439497113243582472

Penjelasan: 

Beredar tangkapan layar akun Telegram yang mengatasnamakan PT Pegadaian 

(Persero). Dalam kolom deskripsi, akun tersebut menjual barang jatuh tempo yang tidak 

ditebus pemiliknya, dengan harga di bawah pasaran.

Faktanya, melalui akun Twitter resminya, PT Pegadaian (Persero) mengklarifikasi bahwa 

informasi tersebut merupakan penipuan. Adapun terkait informasi bazar lelang bisa 

kunjungi cabang Pegadaian terdekat dan tidak melalui online.

Selasa, 21 September 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan PT 
Pegadaian (Persero)

https://twitter.com/shbt_pegadaian/status/1439497113243582472


Link Counter:
- https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-012642259/cek-fakta-indihome-dan-telkomsel-dikabar

kan-gangguan-karena-kabel-digigit-hiu-simak-faktanya?page=3

Penjelasan: 

Sebuah akun media sosial TikTok mengunggah video yang menampilkan seekor ikan hiu 

menggigit sebuah kabel di dasar laut. Unggahan tersebut disertai narasi “PENJARAKAN DIA 

YANG BIKIN JARINGAN DOWN” dengan membubuhkan tagar #telkom #jaringan #down 

#fyp #viral.

Faktanya video dalam unggah tersebut tidak berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan 

jaringan Telkomsel down sebagaimana yang disebutkan dalam narasi. Video tersebut 

merupakan video rekaman di bawah laut yang terekam pada tahun 2014 lalu dan berlokasi di 

Samudra Pasifik. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, video serupa pernah diberitakan The 

Guardian, di mana kabel yang digigit hiu dalam video adalah milik Google, yang setelahnya 

menyebabkan perbaikan besar-besaran.

Selasa, 21 September 2021

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Rekaman Hiu Penyebab 
Jaringan Telkomsel Down
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