Kamis, 20 Agustus 2020

1. Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil
DPRD Sulawesi Utara
Penjelasan :
Ditemukan sebuah akun Facebook dengan
menggunakan foto Wakil DPRD Sulawesi
Utara beserta Istri Michaela Elsiana Paruntu,
nama akun tersebut James Arthur Kojongian
(JAK), saat ini akun tersebut memiliki jumlah
pertemanan lebih kurang 5000 pertemanan.
Faktanya,

akun

Facebook

dengan

mengatasnamakan Wakil DPRD Sulawesi
Utara

tersebut

adalah

palsu.

Michaela

Elsiana Paruntu istri dari James Arthur
Kojongian menegaskan bahwa akun dengan
nama James Arthur Kojongian (JAK) adalah
bukan milik suaminya, dan menghimbau
masyarakat yang berteman dengan akun
tersebut untuk report akun tersebut sebagai
fake account. Sebagai tambahan akun
Facebook Wakil DPRD Sulawesi Utara yang
asli adalah James Arthur Kojongian.

Hoaks
Link Counter:
https://manado.tribunnews.com/2020/08/19/waspada-ada-akun-palsu-facebook-wakil-ketua-dpr
d-sulut-michaela-paruntu-tolong-dilaporkan?page=2
https://web.facebook.com/james.kojongian
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2. Poster Habib Rizieq Dibakar, Seluruh Anggota
FPI Kebal Bacok dan Kami Siap Perang
Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial dengan
judul "Ketum FPI : Poster Habib Rizieq
Dibakar, Seluruh Anggota FPI Kebal Bacok
dan Kami Siap Perang". Dalam unggahan
tersebut,

ditambahkan

sebuah

narasi

“Dengan satu Syarat : Harus dari Belakang ,
Bacok sekuat tenagamu, dan juga tepat
pada

tengah

Kepalanya.

Pasti

akan

Berbunyi #Tiiiinggg.. Ngono. Tenan wi....
Bisa dicoba kok kalau tidak percaya...
Swerr".
Faktanya, unggahan akun yang terdapat di
media sosial tersebut adalah salah. Judul
artikel sebenarnya adalah “Poster Habib
Rizieq Dibakar, Ketum FPI : Kita Siap
Perang".

Dalam

artikel

tersebut

tidak

terdapat narasi atau klaim bahwa anggota
Front Pembela Islam (FPI) kebal bacok.

Hoaks
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/11/salah-terkait-pembakaran-poster-habib-rizieq-anggota-fpi-kla
im-kebal-bacok/
https://suaranasional.com/2020/07/28/poster-habib-rizieq-dibakar-gerombolan-pki-ketum-fpi-kit
a-siap-perang/
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3. KPK Gelar Lomba Petak Umpat Peringati HUT
RI ke-75

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar lomba petak umpat untuk menyambut Hari
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Dalam unggahan itu
disebutkan, juara pertama diraih oleh Harun Masiku dari Fraksi PDIP.
Berdasarkan penelusuran Cek Fakta Medcom.id, klaim dalam unggahan tersebut adalah
tidak benar atau hoaks. Perayaan HUT RI ke-75 di KPK digelar secara virtual atau daring dan
tidak ada acara perlombaan. Dilansir dari laman Tempo.co, upacara HUT Kemerdekaan
Indonesia yang ke-75 secara daring tersebut digelar pada hari Selasa, 17 Agustus 2020,
pukul 10.00 WIB. Pegawai juga diwajibkan mengikuti upacara penurunan bendera Merah
Putih pada pukul 17.00 WIB. Imbauan itu tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal Nomor
406/HM.00.00/50-56/08/2020 perihal Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia (RI) Tahun 2020.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8koBA2rb-cek-fakta-kpk-gelar-lomba-petak-umpat-p
eringati-hut-ri-ke-75-ini-fakta
https://nasional.tempo.co/read/1376526/kpk-gelar-upacara-hut-ri-ke-75-secara-virtual
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4.

Akun Mengatasnamakan Mantan Gubernur
Kepri Meminjam Uang
Penjelasan :
Beredar di aplikasi Messenger akun
mengatasnamakan Mantan Gubernur
Kepri, Nurdin Basirun meminjam uang
sebesar

Rp

500

ribu

yang

akan

digunakan untuk membeli makanan di
rutan tempat ia ditahan saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Pengacara
Nurdin
Asrun

Basirun,

Andi

menegaskan

Muhammad

bahwa

Nurdin

Basirun tidak pernah memiliki akun
media sosial apapun. Akun tersebut
merupakan akun palsu yang dibuat
oleh oknum tidak bertanggung jawab
untuk

mendapatkan

keuntungan

pribadi. Menindak lanjuti beredarnya
akun palsu tersebut, Pengacara Nurdin
Basirun akan berkoordinasi dengan
pihak

keluarga

untuk

membuat

laporan ke Kepolisian.

Hoaks
Link Counter:
https://www.hariankepri.com/nama-nurdin-basirun-dimanfaatkan-orang-tak-bertanggung-jawab
-untuk-pinjam-duit
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5. Penukaran Uang Pecahan Rp75 Ribu untuk
Bayar Utang Negara
Penjelasan :
Beredar unggahan di sosial media Facebook
dengan
narasi
yang
menyebutkan
penukaran uang pecahan edisi khusus Rp75
ribu untuk membayar utang negara.
Pemerintah dinarasikan sedang mengambil
uang rakyat dengan menukar uang pecahan
baru yang tidak bisa digunakan sebagai alat
tukar.
Setelah ditelusuri, klaim uang pecahan baru
Rp75 ribu untuk membayar utang negara
adalah salah. Faktanya, uang tersebut
diterbitkan sebagai edisi khusus HUT ke 75
Republik Indonesia dan sah sebagai alat
pembayaran. Dilansir dari Okezone.com,
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan,
penerbitan mata uang baru Rp75 ribu bukan
dicetak untuk beredar bebas di masyarakat
dan bukan sebagai tambahan likuiditas
pelaksanaan penukaran kegiatan ekonomi.
Karena dicetak terbatas hanya 75 juta lembar,
masing-masing masyarakat hanya diberi
jatah penukaran sebanyak satu lembar.
Penukaran bisa diajukan lewat mengisi data
diri di situs pintar.bi.go.id.

Hoaks
Link Counter:
https://economy.okezone.com/read/2020/08/17/20/2263397/uang-baru-pecahan-rp75-000-bukanuntuk-penambahan-likuiditas
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/akW5QE0N-cek-fakta-penukaran-uang-pecahan-rp75-rib
u-untuk-bayar-utang-negara-ini
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6. Bahan Baku Uang Kertas Dollar Amerika dari
Serat Pohon Pisang Abaka

Penjelasan :
Beredar artikel berjudul "Bahan Baku Uang Kertas Dollar Amerika Dari Serat Pohon
Pisang Abaka". Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa uang kertas dolar Amerika
Serikat dicetak menggunakan bahan baku serat pohon pisang abaka. Pohon pisang
abaka merupakan tanaman asli Negara Filipina dan mempunyai nama ilmiah Musa
textilis dan tumbuh juga di Indonesia.
Faktanya setelah ditelusuri melalui laman resmi Pemerintah Amerika Serikat
Moneyfactory.gov, kertas mata uang Amerika Serikat terdiri dari 75 persen katun dan
25 persen linen. Adapun linen adalah tekstil yang terbuat dari rambut tanaman ﬂax.
Linen terbuat dari serat selulosa yang tumbuh di dalam batang tanaman ﬂax dengan
nama latin Linum Usitatissimum.

Hoaks
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/19/salah-bahan-baku-uang-kertas-dollar-amerika-dari-serat-poh
on-pisang-abaka/
https://www.moneyfactory.gov/hmimpaperandink.html
https://www.bahankain.com/2019/12/16/serat-linen-dan-kain-linen-dari-tanaman-ﬂax
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7. Video Pesta Kembang Api Merayakan Tahun
Baru Islam 1442 Hijriah

Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial yang memuat video pesta kembang api
dengan klaim sebagai pesta kembang api untuk merayakan tahun baru Islam 1442
hijriah. Video tersebut diunggah pada tanggal 19 Agustus 2020 disertai narasi
"Assalamualaikum sobat. Selamat tahun baru islam 1 muharram 1442 hijriyah".
Dilansir dari laman situs Liputan6.com, video yang diklaim sebagai pesta kembang
api merayakan tahun baru Islam 1442 hijriah ternyata tidak benar. Video yang
diunggah tersebut merupakan rekaman pesta kembang api pembukaan Menara
Lotte World di Seoul, Korea Selatan pada 2017 silam.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4335398/cek-fakta-ini-bukan-video-pesta-kembang-ap
i-merayakan-tahun-baru-islam-1442-hijriah
https://www.youtube.com/watch?v=9Jn6HzKJJyc
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8. Video Kelompok Wanita Berhijab Injak
Bendera Merah Putih Demi Konten TikTok

Penjelasan :
Telah beredar video pendek di media sosial Instagram disertai dengan narasi
yang mengklaim sejumlah kelompok perempuan berhijab menginjak bendera
merah putih saat sedang berfoto. Aksi itu disebut-sebut dilakukan demi konten
Tiktok. Berikut narasi unggahannya "Demi Konten Tiktok, Cewek-cewek Berpose
dengan Injak-injak Bendera Merah Putih".
Faktanya, dilansir dari Timesindonesia.co.id sekelompok wanita berhijab
tersebut tidak menginjak bendera merah putih, melainkan menginjak kain
dekorasi yang digunakan untuk berfoto di atas atap. Adapun warna kain yang
digunakan adalah warna krim, terlihat seperti warna putih karena efek ﬁlter
video.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/291749/cek-fakta-video-kelompok-wanita-berhijab-i
njak-bendera-merah-putih-demi-konten-tiktok
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9. Burj Khalifa Dihiasi Bendera Israel untuk
Merayakan Perjanjian Damai Israel dan Uni
Emirat Arab
Penjelasan :
Beredar foto di media sosial Facebook dan
Twitter memperlihatkan gedung tertinggi
di dunia, Burj Khalifa di Dubai yang dihiasi
bendera Israel. Pengunggah foto itu dalam
narasinya
dilakukan

mengklaim
untuk

hal

tersebut

merayakan

perjanjian

damai antara Israel dan Uni Emirat Arab
(UEA).
Faktanya, dikutip dari Periksafakta.afp.com
klaim gedung Burj Khalifa dihiasi bendera
Israel untuk merayakan perjanjian damai
antara Israel dan Uni Emirat Arab adalah
salah.

Foto

tersebut

merupakan

hasil

suntingan dengan menambahkan gambar
bendera

Israel.

Foto

asli

diketahui

diunggah di sebuah blog perjalanan pada
tanggal

22

Oktober

2019

dan

tidak

menunjukkan adanya bendera Israel.

Disinformasi
Link Counter:
https://periksafakta.afp.com/foto-foto-burj-khalifa-telah-disunting-dengan-menambahkan-gamb
ar-bendera-israel
https://juliasalbum.com/wp-content/uploads/2019/07/Burj-Khalifa-at-night-2.jpg
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10. Foto Lelaki Menginjak Merah Putih
Penjelasan :
Beredar

informasi

sosial

di

media

Facebook

memperlihatkan

foto

yang
seorang

lelaki yang menginjak merah
putih, dengan narasi “Bangsat
ini

sudah

menginjak

merah

putih, hukuman apa yg pantas
bagi bangsat ini”.
Hasil

Penelusuran

turnbackhoax.id,

bahwa

foto

yang diunggah tersebut tidak
lengkap. Faktanya, pada foto
aslinya

yang

menampilkan
Batarﬁ,
komandan
menginjak

Khalid

salah
Al

Qaeda,

bendera

lengkap
Saeed
seorang
tengah
Yaman,

bukan bendera merah putih.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/19/salah-foto-lelaki-menginjak-merah-putih/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3025674/Pictured-Al-Qaeda-commander-posts-gloatin
g-photos-inside-Yemen-governor-s-palace-just-days-freed-prison-terrorists.html
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150406091958-120-44390/komandan-al-qaidah-s
elﬁe-di-dalam-istana-yaman
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11. Foto Korban Ledakan Lebanon Dimakamkan
Berjemaah

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan di media sosial Facebook mengenai foto korban ledakan di
Lebanon. Sebuah akun Facebook mengunggah foto korban ledakan Lebanon dimakamkan
secara berjamaah dengan narasi, "Momen yang menyayat hati. Para korban Ledakan Beirut
dimakamkan hari ini, tetapi kerinduan mereka akan keadilan dapat dilihat di mata setiap
keluarga yang mereka tinggalkan".
Berdasarkan penelusuran, foto korban ledakan Lebanon dimakamkan secara berjamaah adalah
salah. Faktanya, foto tersebut tidak menggambarkan korban dari insiden ledakan di Beirut,
Lebanon, pada 4 Agustus 2020. Kantor berita AFP merupakan pemilik foto tersebut. Dijelaskan
oleh AFP kalau foto itu merupakan korban dari serangan udara Israel di desa Qana, Lebanon
pada 30 Juli 2006.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4334662/cek-fakta-hoaks-foto-korban-ledakan-lebano
n-dimakamkan-berjamaah
https://factcheck.afp.com/photo-was-taken-2006-after-israeli-airstrike-village-lebanon

