Minggu, 21 Maret 2021

1.

[HOAKS] Guru Honorer di Leles Garut Jadi
Lumpuh setelah Mendapat Vaksin Kedua
Penjelasan:
Beredar

informasi

di

media

sosial

Facebook yang menyebutkan adanya
seorang guru berinisial “E”, warga
Kecamatan

Leles,

mengalami

kelumpuhan beberapa jam setelah
menerima vaksin kedua.
Faktanya, Sekretaris Dinkes Garut, Leli
Yuliani mengklariﬁkasi bahwa guru
tersebut

sakit

bukan

dari

efek

vaksinasi Covid-19. Guru tersebut juga
tidak

lumpuh,

lemas

pada

melainkan
hari

Sabtu

merasa
setelah

menerima vaksin pada hari Rabu.
Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa
yang

bersangkutan

sudah

cukup

sering mengalami hal serupa dan
beberapa

kali

sempat

dirawat

di

Puskesmas.

Hoaks
Link Counter:
-

https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klariﬁkasi/detail/ADN012358/GURU-HONORER-DI-LELES-GARU
T-JADI-LUMPUH-SETELAH-MENDAPAT-VAKSIN-KEDUA

-

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5495539/heboh-kabar-guru-lumpuh-usai-vaksinasi-begi
ni-kata-dinkes-garut

-

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011620912/guru-honorer-lumpuh-usai-divaskin-covid19-dinkes-garut-beri-penjelasan

Minggu, 21 Maret 2021

2.

[HOAKS] Video Pengakuan Jaksa yang Menerima
Suap Kasus Sidang Rizieq Shihab

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial yang diklaim sebagai peristiwa pengakuan seorang jaksa yang
menerima suap dalam kasus sidang Rizieq Shihab. Klaim dalam narasi video tersebut bertuliskan “terbongkar
pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Shihab, innalillah
semakin hancur wajah hukum Indonesia”. Unggahan tersebut dikaitkan dengan penjelasan Yulianto, SH, MH,
selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus.
Faktanya, klaim bahwa video tersebut merupakan pengakuan jaksa yang menerima suap dalam kasus sidang
Rizieq Shihab adalah keliru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer
Simanjuntak, SH, MH, telah menerbitkan klariﬁkasi melalui Siaran Pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan
Agung bernomor PR – 246/81/K.3/Kph.3/03/2021. Dalam klariﬁkasinya dijelaskan bahwa video yang beredar itu
merupakan peristiwa penangkapan oknum Jaksa berinisial AF oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung terkait
dengan kasus suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali
Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada November 2016. Peristiwa itu sama sekali
tidak berkaitan dengan proses sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang
disidangkan. Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa Yulianto, SH. MH, saat ini telah menjabat sebagai Kepala
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hoaks
Link Counter:
-

SIARAN PERS KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI Nomor : PR –
246/81/K.3/Kph.3/03/2021

-

https://www.instagram.com/p/CMqwv9FnaNG/?igshid=qawqw6heiw2r
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3.

[HOAKS] Rekrutmen dan Panggilan Interview
Mengatasnamakan Telkomsel
Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial terkait rekrutmen dan
panggilan interview mengatasnamakan Telkomsel. Disebutkan
kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari Senin, 22 Maret
2021 hingga Selasa, 22 Maret 2021.
Faktanya, Telkomsel melalui insta story akun media sosialnya
@lifeattelkomsel

menegaskan

menyelenggarakan

proses

bukan

pihaknya

rekrutmen

tersebut.

yang
Selama

pandemi Covid-19, pihak Telkomsel tidak melakukan panggilan
interview kepada calon karyawan secara ofﬂine. Seluruh proses
rekrutmen yang sedang berlangsung diselenggarakan secara
online. Dalam komunikasi resmi ke calon karyawan, Telkomsel
tidak mengirimkan dokumen yang menggunakan kop surat
serta tidak menginformasikan nama perwakilan Telkomsel
beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Selain itu,
Telkomsel

tidak

meminta

uang

pendaftaran

atau

biaya

transportasi kepada calon karyawan untuk mengikuti proses
rekrutmen. Pihak Telkomsel turut mengimbau para calon
karyawan untuk tidak mengakses dan tidak menindaklanjuti
informasi proses rekrutmen yang berasal dari pihak-pihak yang
tidak bisa dipastikan legitimasinya tersebut. Informasi resmi
terkait kesempatan berkarir di Telkomsel hanya bisa diakses
melalui

website

@lifeattelkomsel

dan

telkomsel.com,

akun

@telkomsel.recruits,

serta

Instagram
LinkedIn

Telkomsel.

Hoaks
Link Counter:
-

https://instagram.com/stories/lifeattelkomsel/2533610454667765427?utm_source=ig_story_
item_share&igshid=dhrb2nm5r2ff

Minggu, 21 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Alumni dan Mahasiswa UGM
Demo Terkait Pemalsuan Ijazah Jokowi
Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook, hasil
tangkapan

layar

dari

sebuah

artikel

yang

memperlihatkan sekelompok demonstrasi di
bundaran UGM. Dalam tangkapan layar tersebut
bertuliskan

"Jokowi

Jelas

menempuh

pendidikan

di

tidak

pernah

UGM!

Demo

mahasiswa UGM dan Alumni UGM desak dan
usut tuntas Pemalsuan Jokowi alumni UGM.
Jokowi tidak pernah kuliah di UGM".
Faktanya,

klaim

yang

mengatakan

bahwa

alumni dan mahasiswa UGM demo terkait
pemalsuan ijazah Jokowi adalah salah. foto
tersebut merupakan hasil tangkapan layar dari
portal berita merdeka.com berjudul “Tolak UU
Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di
Bundaran UGM” yang terbit pada 20 Oktober
2020”.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/03/21/salah-demo-mahasiswa-dan-alumni-ugm-tentang-pem
alsuan-ijazah-jokowi/

-

https://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-uu-cipta-kerja-mahasiswa-gelar-demonstrasi-di
-bundaran-ugm.html

