
Link Counter:
- https://mediacenter.bengkulukota.go.id/waspada-banyak-akun-fb-palsu-mengatas-namakan-pejab

at-kota/ 

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

- https://infopublik.id/kategori/nusantara/569883/waspada-banyak-akun-fb-palsu-mengatas-namaka

n-pejabat-kota 

-

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun Facebook 

mengatasnamakan dan menggunakan foto 

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Arif 

Gunadi. Akun tersebut terlihat mengirimkan 

permintaan pertemanan terhadap pengguna 

Facebook lain.

Faktanya, melalui situs resmi 

mediacenter.bengkulukota.go.id Kepala Dinas 

Kominfo dan Persandian (Kadis Kominfosan) 

Kota Bengkulu, Eko Agusrianto mengonfirmasi 

bahwa akun tersebut merupakan akun palsu. 

Eko mengimbau masyarakat khususnya ASN 

untuk tidak langsung percaya jika ada akun 

mengatasnamakan pejabat yang tiba-tiba 

mengirim pesan, meminta bantuan atau 

meminta pertemanan di Facebook.

Jumat, 15 Oktober 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Sekda 
Bengkulu Arif Gunadi

https://mediacenter.bengkulukota.go.id/waspada-banyak-akun-fb-palsu-mengatas-namakan-pejabat-kota/
https://mediacenter.bengkulukota.go.id/waspada-banyak-akun-fb-palsu-mengatas-namakan-pejabat-kota/
https://www.instagram.com/p/CUmgIyzJmAi
https://infopublik.id/kategori/nusantara/569883/waspada-banyak-akun-fb-palsu-mengatas-namakan-pejabat-kota
https://infopublik.id/kategori/nusantara/569883/waspada-banyak-akun-fb-palsu-mengatas-namakan-pejabat-kota
https://mediacenter.bengkulukota.go.id/waspada-banyak-akun-fb-palsu-mengatas-namakan-pejabat-kota/


Link Counter:

- https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/10/surat-edaran-palsu-tentang-pengangkat

an-tenaga-honorer 

Penjelasan: 

Beredar sebuah surat edaran tentang pengangkatan tenaga honorer mengatasnamakan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Surat edaran 

tertanggal 07 Oktober 2021 itu menyebut pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan memberikan kebijakan kepada seluruh tenaga guru, administrasi, tenaga 

kesehatan dan penyuluh pertanian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Surat tersebut 

turut memuat nomor WhatsApp yang dapat dihubungi untuk memperoleh kejelasan 

informasi pengangkatan tenaga honorer tersebut. 

Faktanya, surat edaran tanggal 07 Oktober 2021 tentang pengangkatan tenaga honorer yang 

mengatasnamakan Kemendikbudristek tersebut tidak benar atau hoaks. Kemendikbudristek 

melalui laman resminya, kemdikbud.go.id juga menyebut surat itu tidak sesuai dengan Tata 

Naskah Dinas Kemendikbudristek sebagaimana diatur dengan SURAT EDARAN SEKRETARIS 

JENDERAL NOMOR 22 TAHUN 2021. Beberapa hal yang tidak sesuai antara lain nomenklatur 

jabatan menteri, nomenklatur kementerian, stempel jabatan menteri, kop surat/kepala naskah 

dinas dan format nomor surat.

Jumat, 15 Oktober 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Edaran tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer Mengatasnamakan 
Kemendikbudristek
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Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NU22L-1 

Penjelasan: 

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim bahwa cuka dapat mengobati 

Covid-19 dengan cara dihirup melalui hidung dan mulut sampai terbatuk. Cara tersebut juga 

diklaim akan dengan seketika mengembalikan indera rasa dan penciuman yang hilang.

Dilansir dari AFP, Dr Anuradha P. Radhakrishnan, dokter penyakit menular di Rumah Sakit 

Selayang Malaysia mengatakan klaim bahwa cuka dapat digunakan untuk pengobatan atau 

pencegahan Covid-19 adalah tidak berdasar. Seorang dokter spesialis pengobatan pernapasan 

di Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur, Dr Helmy Haja Mydin menyebut menghirup cuka 

melalui mulut dan hidung justru dapat berpotensi berbahaya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal ini dikarenakan cuka mengandung asam asetat, yang jika terhirup dapat 

merusak saluran udara, rongga mulut, kerongkongan dan bahkan mata.

Jumat, 15 Oktober 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Menghirup Cuka Dapat Mengobati 
Covid-19

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NU22L-1


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CUpcrt6JfFM/?utm_medium=copy_link

- https://turnbackhoax.id/2021/10/15/salah-akun-facebook-bupati-jember-hendy-siswanto/

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun Facebook 

mengatasnamakan Bupati Jember Hendy 

Siswanto. Akun yang terlihat menggunakan 

foto profil Bupati Jember tersebut 

mengirimkan pesan melalui Messenger ke 

sejumlah pengguna Facebook untuk dimintai 

nomor WhatsApp-nya. 

 

Berdasarkan klarifikasi langsung dari akun 

Instagram resmi Diskominfo Jember 

@kominfojember, akun Facebook yang 

mengatasnamakan Bupati Jember Hendy 

Siswanto tersebut adalah akun palsu dan 

meminta masyarakat untuk berhati-hati. 

Masyarakat juga dimohon bantuannya dengan 

cara melaporkan dan memblokir akun 

tersebut. 

Jumat, 15 Oktober 2021

Hoaks

4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Jember Hendy Siswanto 
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Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/10/15/salah-kasus-positif-covid-19-di-surabaya-naik/

Penjelasan: 

Beredar sebuah informasi pada pesan berantai WhatsApp mengenai kasus Covid-19 di 

Surabaya sedang naik. Dikatakan pula karena adanya klaster baru di rumah sakit RKZ, dan 

beberapa tempat karantina menunjukkan kenaikan pasien.

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, informasi tersebut adalah hoaks. Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Surabaya melalui akun Instagram resminya @sapawargasby, 

menyampaikan bahwa terdapat 5 pasien positif Covid-19 di Asrama Haji Surabaya dan adapun 

Rumah Sakit Lapangan Indrapura sejak 2 Oktober 2021 dengan nol pasien positif Covid-19. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, drg. Febria 

Rachmanita yang mengatakan bahwa, saat ini kasus positif di Kota Surabaya sedang melandai 

dan tingkat positif berada di angka 0,38% atau sangat rendah. Meski begitu masyarakat harus 

tetap patuh protokol kesehatan agar sewaktu-waktu tidak terjadi lonjakan kembali.

Jumat, 15 Oktober 2021

Hoaks

5.  [HOAKS] Kasus Positif Covid-19 di Surabaya Naik
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Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4685162/cek-fakta-hoaks-artikel-liputan6com-berjud

ul-anies-baswedan-masuk-daftar-sindikat-pencucian-uang-sebelum-kasus-formula-e

- https://turnbackhoax.id/2021/10/11/salah-gambar-tangkapan-layar-liputan6-com-anies-basweda

n-masuk-daftar-sindikat-pencucian-uang-sebelum-formula-e/ 

Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan hasil tangkapan layar dari sebuah 

artikel berita liputan6.com yang berjudul " Anies 

Baswedan Masuk Daftar sindikat pencucian 

uang sebelum kasus formula e".

Faktanya, foto hasil tangkapan layar artikel 

berita liputan6.com yang berjudul "Anies 

Baswedan Masuk Daftar sindikat pencucian 

uang sebelum kasus formula e" adalah keliru. 

Judul dalam artikel tersebut telah mengalami 

pengeditan dari artikel asli yang berbunyi "Anies 

Baswedan Masuk Daftar Tokoh Masa Depan". 

Artikel tersebut tayang di liputan6.com pada 30 

April 2010 pukul 17.17 WIB. Dalam artikel tersebut 

justru mengulas Anies menjadi salah satu calon 

pemimpin Indonesia.

Jumat, 15 Oktober 2021

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Artikel Liputan6.com Berjudul 
"Anies Baswedan Masuk Daftar Sindikat Pencucian 
Uang Sebelum Kasus Formula E"

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4685162/cek-fakta-hoaks-artikel-liputan6com-berjudul-anies-baswedan-masuk-daftar-sindikat-pencucian-uang-sebelum-kasus-formula-e
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4685162/cek-fakta-hoaks-artikel-liputan6com-berjudul-anies-baswedan-masuk-daftar-sindikat-pencucian-uang-sebelum-kasus-formula-e
https://turnbackhoax.id/2021/10/11/salah-gambar-tangkapan-layar-liputan6-com-anies-baswedan-masuk-daftar-sindikat-pencucian-uang-sebelum-formula-e/
https://turnbackhoax.id/2021/10/11/salah-gambar-tangkapan-layar-liputan6-com-anies-baswedan-masuk-daftar-sindikat-pencucian-uang-sebelum-formula-e/
https://www.liputan6.com/
https://www.liputan6.com/
https://www.liputan6.com/news/read/274938/anies-baswedan-masuk-daftar-tokoh-masa-depan

