Kamis, 18 Februari 2021

1.

[HOAKS] Keluarga Tunanetra Tak Dapat Beras
karena Kartu Keluarga Sejahtera Diblokir
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah foto yang
memperlihatkan seorang tunanetra di Kabupaten
Probolinggo tak bisa mengambil beras karena kartu
keluarga sejahtera diblokir.
Faktanya,
Dilansir
dari
Kompas.com,
Kepala
Diskominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten
Probolinggo, Yulius Christian menyatakan, unggahan
yang menyebutkan KKS milik Sono diblokir adalah
hoaks.
Dari hasil klariﬁkasi tersebut didapatkan
bahwa Sono masih menerima BPNT (bantuan
pangan nontunai) dan tidak ada pemblokiran KKS
yang dimilikinya. Hanya saja saat akan mengecek dan
ingin mencairkan hak yang harusnya diterima masih
belum masuk ke rekeningnya. Yulius mengatakan,
Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko
mendatangi langsung kediaman Sono untuk
menanyakan kebenaran dari unggahan yang viral di
media sosial tersebut. Diperoleh keterangan bahwa
saat itu Sono yang hendak mengambil beras
mengecek rekeningnya. Ternyata, bantuannya belum
masuk. Sono pun menyebut kartu keluarga sejahtera
miliknya diblokir. Suyit, pemilik akun Facebook
Sinartik MySuyit, yang mendengar hal itu langsung
mengunggahnya di media sosial. Kepala Desa
Sumberduren, Saniman, mengimbau masyarakat
lebih berhati-hati dalam mengunggah informasi
yang belum terkonﬁrmasi ke media sosial.

Hoaks
Link Counter :
-

https://regional.kompas.com/read/2021/02/18/06000021/viral-foto-tunanetra-tak-dapat-beras-k
arena-kartu-keluarga-sejahtera?page=2
https://ikilhojatim.com/viral-bantuan-bpnt-diblokir-wabup-probolinggo-langsung-kroscek-kewarga/
https://nusantara.rmol.id/read/2021/02/17/475500/sambangi-keluarga-tunanetra-wagub-probo
linggo-pastikan-kartu-kks-masih-aktif
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2.

[DISINFORMASI] Anies Baswedan Selﬁe saat
Banjir

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sedang
berswafoto di tengah banjir. Foto tersebut diberikan keterangan "Pak Anies sengaja
mengabadikan sampah kemasan sabun cair yg hanyut di buang warga....itu bisa fatal...bisa
mengakibatkan banjir".
Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
berswafoto di tengah banjir adalah keliru. Foto tersebut adalah hasil suntingan dari foto yang
sebenarnya, yaitu peristiwa ketika Anies Baswedan bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya
mengecek pintu air Katulampa di Bogor Timur. Foto tersebut telah mengalami manipulasi,
penggabungan dari dua foto yang berbeda.

Disinformasi
Link Counter :
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4485524/cek-fakta-tidak-benar-anies-baswedan-sel
ﬁe-saat-banjir-dalam-foto-ini
https://id.berita.yahoo.com/news/cek-fakta-tidak-benar-anies-090000037.html
https://www.indozone.id/news/mnsj7J/fakta-soal-foto-selﬁe-anies-bima-arya-di-bendungan-k
atulampa/read-all?fbclid=IwAR1CCGPxyI-UkMdMZVr-4VkwkR6bU2DUeiL9g-JV2RR1a3lWqEHiF
ugKZOw
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3.

[DISINFORMASI] Arab Saudi Tolak Jemaah Haji
Indonesia karena Belum Bayar Bea Akomodasi
Calon Jemaah Haji
Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Twitter yang
mengabarkan perihal penolakan Arab Saudi terhadap
jemaah haji dari Indonesia. Dalam unggahan itu
disebutkan, Arab Saudi menolak jemaah haji dari
Indonesia bukan karena pandemi Covid-19, melainkan
karena Indonesia belum membayar bea akomodasi calon
jemaah haji akibat dana haji yang telah digunakan oleh
pemerintah
untuk
membiayai
berbagai
proyek
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelusuran, informasi bahwa Arab
Saudi menolak jemaah haji dari Indonesia karena belum
membayar bea akomodasi calon jemaah haji adalah tidak
benar. Dikutip dari laman Kompas.com, diketahui
Pemerintah Arab Saudi kembali memberlakukan
kebijakan baru untuk menekan laju pertumbuhan Virus
Corona di negaranya, yakni dengan menangguhkan
masuknya orang-orang ke kerajaan dari 20 negara,
termasuk Indonesia mulai 3 Februari 2021. Namun,
kebijakan tersebut dikecualikan untuk diplomat, warga
negara Arab Saudi, praktisi medis dan keluarga mereka.
Dikutip dari turnbackhoax.id, Kepala Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan
dana haji yang dikumpulkan pada 2018 sebanyak Rp. 113
triliun ditempatkan untuk deposito di perbankan syariah
dan digunakan untuk membeli surat berharga bukan
untuk membiayai berbagai proyek pembangunan
infrastruktur di Indonesia.

Disinformasi
Link Counter :
-

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Arab-Saudi-Tolak-Jemaah-Haji-dari-Indonesia-Karena-Belum-Bay
ar-Bea-Akomodasi-Calon-Jemaah-Haji

-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/073200865/arab-saudi-blokir-masuknya-warga-20-negara-termasu
k-indonesia-mulai-3?page=all

-

https://kemenag.go.id/berita/read/515386/indonesia-tidak-punya-utang-akomodasi-jemaah-ke-saudi

-

https://turnbackhoax.id/2021/02/18/salah-terkuak-ternyata-jemaah-haji-indonesia-ditolak-bukan-karena-covid-19/
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4.

[DISINFORMASI] Replika Wajah Tutankhamun
Mirip Jokowi
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah
foto wajah Jokowi yang diklaim mirip
wajah Raja Firaun, Tutankhamun dengan
narasi "Subhanallah, Peneliti dari jerman
Ini sangat Terkejut, bahwa replika wajah
tutankhamun mirip Jokowi, Ternyata raja
jaman dulu mempunyai hobi kesamaan
yang
sama
seperti
Pakde
yang
menyengsarakan Rakyat".
Dilansir dari cekfakta.com, wajah Jokowi
yang diklaim mirip wajah Raja Firaun,
Tutankhamun
adalah
tidak
benar.
Faktanya gambar tersebut merupakan
hasil editan. Gambar wajah Presiden
Jokowi dipotong dan dilekatkan ke
postingan asli, lalu diedit sedemikian rupa
sehingga tampak seperti foto asli.

Disinformasi
Link Counter:

-https://cekfakta.com/focus/6356
-https://turnbackhoax.id/2021/02/16/salah-replika-wajah-tutankhamun-mirip-jokowi/

