Selasa, 23 Maret 2021

1.

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Gowa Meminta Donasi untuk
Pesantren dan Yayasan
Penjelasan:
Beredar

akun

WhatsApp

yang

menggunakan foto dan mengaku sebagai
Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni.
Akun tersebut mengirimkan pesan untuk
meminta sumbangan kepada sejumlah
nomor dengan alasan akan diberikan
untuk pembangunan pondok pesantren.
Faktanya, Abdul Rauf menegaskan bahwa
nomor tersebut bukan miliknya dan ia
tidak

pernah

meminta

dana

ataupun

sumbangan dalam bentuk apapun. Abdul
Rauf
untuk

mengimbau
tidak

kepada

menanggapi

masyarakat
pesan

yang

mengatasnamakan dirinya. Ia mengaku
telah melaporkan kepada pihak Kepolisian
untuk ditindaklanjuti demi menghindari
adanya korban dari penipuan tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://rakyatsulsel.co/2021/03/22/nama-wabup-gowa-dicatut-minta-donasi-di-pesantren-d
an-yayasan/
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1357956-namanya-dicatut-untuk-minta-sumbanganwabup-gowa-sulsel-geram?page=all&utm_medium=all-page
https://makassar.terkini.id/namanya-dicatut-penipu-minta-uang-via-wa-wabup-gowa-mint
a-polisi-lacak-pelaku/
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2.

[HOAKS] Surat Pemanggilan CPNS Tahun 2019
Mengatasnamakan Ditjen Dikti
Penjelasan:
Telah

beredar

sebuah

mengatasnamakan

Direktur

surat
Jenderal

Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan
nomor 360/EI/KP/II/2019. Surat tersebut berisi
perihal pemanggilan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) tahun 2019.
Dikutip

dari

laman

Kemdikbud.go.id,

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama
dan

Hubungan

Masyarakat

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Hendarman
menegaskan

bahwa

beredarnya

surat

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan
nomor

360/EI/KP/II/2019,

perihal

pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) tahun 2019 adalah tidak benar atau
hoaks. Hendarman mengatakan, pihaknya
akan menindaklanjuti oknum yang telah
menyebarkan

berita

tersebut.

juga

Ia

atau

surat

mengimbau

hoaks
kepada

masyarakat untuk mengabaikan surat yang
beredar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/klariﬁkasi-kemendikbud-perihal-surat-p
emanggilan-calon-pegawai-negeri-sipil-cpns-2019

-

https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI/posts/3679551242154289
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3.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Penjelasan:
Beredar

sebuah

mengatasnamakan

akun
Marlin

Facebook

Agustina,

Wakil

Gubernur Kepulauan Riau terpilih yang menjabat
sejak 25 Februari 2021. Akun tersebut mulai aktif
sepekan terakhir, serta turut menggunakan foto
proﬁl

Marlin

Agustina

sedang

mengenakan

pakaian dinas Wakil Gubernur. Marlin Agustina
juga diketahui menjabat sebagai Ketua PKK Kota
Batam.
Kepala

Dinas

Kominfo

Kota

Batam,

Azril

Apriansyah membenarkan adanya akun Facebook
palsu yang mengatasnamakan Marlin Agustina.
Azril

mengimbau

memberikan
veriﬁkasi

nomor

apapun

masyarakat

untuk

handphone
kepada

atau

orang

tidak
kode
yang

mengatasnamakan Marlin Agustina tersebut. Ia
menegaskan akun Facebook asli yang digunakan
Marlin

Agustina

adalah

yang

memakai

link

https://www.facebook.com/marlinagustinarudi.
Azril berharap masyarakat agar berhati-hati dalam
bermedia sosial dan tidak mudah tertipu akun
yang mengatasnamakan orang lain.

Hoaks
Link Counter:
-

https://mediacenter.batam.go.id/2021/03/22/hati-hati-beredar-akun-palsu-mancatut-namamarlin-agustina/
https://www.batamtimes.co/2021/03/22/awas-akun-palsu-media-sosial-facebook-atas-nam
a-wagub-kepri-marlin-agustina-beredar/
https://centralbatam.co.id/masyarakat-diminta-hati-hati-penipuan-beredar-akun-palsu-cat
ut-nama-marlin-agustina/
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4.

[HOAKS] Parfum dengan Label dan Merek
Garuda Indonesia Dijual Bebas

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Facebook, sebuah unggahan yang
menawarkan atau menjual berbagai jenis parfum dengan label dan merek
Garuda Indonesia.
Dikutip dari Kumparan.com, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan
Setiaputra memastikan pihaknya tidak menjual parfum seperti yang
ditawarkan di Instagram atau toko online lainnya. Garuda Indonesia
memang

menjual

sejumlah

produk

sebagai

bagian

dari

layanan

penerbangan. Tapi manajemen memastikan barang-barang tersebut tidak
dijual bebas apalagi yang berlogo Garuda Indonesia.

Hoaks
Link Counter:
-

-

https://kumparan.com/kumparanbisnis/hoax-garuda-indonesia-jualan-parfum-beredar-vira
l-ini-perkembangan-kasusnya-1vP3E9XrCbm?utm_source=kumApp&utm_campaign=share
&shareID=kcY5cU3VKsEZ
https://ﬁnance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5502191/geram-ada-yang-sebar-hoax-ga
ruda-jualan-parfum-dirut-kita-kejar
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5.

[DISINFORMASI] Foto Gubernur Korea Selatan
Menggunakan Jaket saat Divaksin
Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial
Facebook

yang

memperlihatkan

Gubernur

Provinsi Gyeongsang Selatan, Kim Kyeong-su,
yang tengah divaksin. Unggahan tersebut juga
disertai keterangan yang menyatakan bahwa
pemerintah

Korea

Selatan

telah

mengembangkan jarum suntik jenis baru yang
dapat menembus seragam pertahanan sipil
yang digunakan oleh Gubernur Kim.
Dikutip dari Cekfakta.com, foto tersebut bukan
merupakan foto saat Gubernur Kim divaksin,
melainkan saat ia mengikuti simulasi tata cara
vaksinasi di Rumah Sakit Yangsan, Universitas
Nasional Busan, Korea Selatan. Foto tersebut
pertama

kali

diunggah

oleh

situs

resmi

Pemerintah Provinsi Gyeongsang Selatan pada
tanggal 2 Maret 2021 lalu. Lebih lanjut, salah
seorang

pejabat

Gyeongsang

pemerintahan

Selatan,

Shim

Provinsi
Eun-jeong,

menegaskan bahwa tidak ada dosis vaksin
yang disuntikkan saat simulasi dilakukan.

Disinformasi
Link Counter:
-

-

https://cekfakta.com/focus/6552
https://www.gyeongnam.go.kr/board/view.gyeong?boardId=BBS_0000450&menuCd=DOM
_000002803002000000&orderBy=Uk1ETPaA5hNB$GYaJ0rQ9k1ofNsRM5c3&paging=ok&star
tPage=1&dataSid=41509123
https://factcheck.afp.com/photo-shows-south-korean-governor-taking-part-covid-19-vacci
nation-simulation-exercise

