
Jumat, 11 Juni 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun Facebook 

mengatasnamakan Bupati Lumajang, Thoriqul 

Haq. Akun tersebut mencatut nama beserta foto 

Bupati Lumajang, Jawa Timur. Tak hanya itu, 

akun tersebut juga melakukan permintaan 

pertemanan kepada beberapa akun Facebook di 

wilayah Kabupaten Lumajang.

Faktanya, akun yang beredar itu adalah akun 

palsu dan bukan dikelola oleh pihak Bupati 

Lumajang, Thoriqul Haq. Dilansir dari 

lumajangsatu.com, Thoriqul Haq menyatakan 

bahwa akun tersebut bukan miliknya dan 

mengimbau masyarakat Lumajang yang 

menerima permohonan pertemanan dari akun 

tersebut untuk mengabaikannya. Diketahui 

bahwa saat ini Cak Thoriq memiliki akun 

Facebook pribadi yang diikuti oleh 69.226 

pengguna Facebook dan bergabung pada 

platform Facebook pada Agustus 2011.

Hoaks

Link Counter:
- https://turnbackhoax.id/2021/06/10/salah-akun-facebook-bupati-lumajang-thoriqul-haq/ 

- https://lumajangsatu.com/baca/hatihati-beredar-akun-facebook-palsu-bupati-lumajang-th

oriqul-haq?fbclid=IwAR2Fkd4gFL-tLkDyK3TYhobjh0JGeo62SVMZGStzEYhmcpYTT_Avmngg

DfA 

- https://www.facebook.com/thoriqul.haq.7 

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Lumajang Thoriqul Haq
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Jumat, 11 Juni 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan video Youtube dengan narasi "Kabar Duka Dari Presiden Jokowi, 

Saat Ini Hampir 60% Para Menteri Jokowi Terlibat Korupsi". Video tersebut juga dibagikan 

kembali di laman media sosial Facebook dengan mempertanyakan kebenaran narasi pada 

video yang beredar.

Berdasarkan penelusuran cek fakta Medcom.id, klaim bahwa hampir 60 persen menteri di 

bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terlibat kasus korupsi tidak berdasar, sebab tidak 

ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut. Dari hasil pengecekan pada video 

berdurasi 2 menit 25 detik itu, tidak ditemukan data dan fakta pendukung serta putusan 

pengadilan yang menyebutkan hampir 60 persen menteri kabinet Jokowi terlibat kasus 

korupsi.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K5QYpPK-cek-fakta-hampir-60-persen-menter

i-jokowi-terlibat-korupsi-ini-faktanya

2. [HOAKS] Hampir 60 Persen Menteri Jokowi 
Terlibat Korupsi
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Jumat, 11 Juni 2021

Penjelasan: 

Beredar unggahan foto yang memperlihatkan pasangan suami istri lanjut usia (lansia) 

dengan narasi "Akhirnya cuman bisa MENANGIS Kisah Romantis Pria 91 Tahun Menabung 

30 Tahun Demi Berhaji dengan Istri. Kasian gak bisa pergi haji gara" Rezim Gagal".

Faktanya, klaim bahwa foto tersebut memperlihatkan pasangan lansia gagal berangkat 

haji setelah menabung 30 tahun karena rezim adalah salah. Faktanya, pria dan wanita 

dalam foto tersebut sudah berangkat haji pada tahun 2018. Pasangan lansia itu bernama 

Ahmadi dan istrinya Sartoyah. Mereka berdua merupakan warga Desa Gumelar Lor 

Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/regional/read/3603133/kisah-romantis-pria-91-tahun-menabung-

30-tahun-demi-berhaji-dengan-istri

- https://radarbanyumas.co.id/sempat-drop-di-tanah-suci-achmadi-jemaah-haji-tertua-dari-b

anyumas-kini-nampak-lebih-segar 

3. [DISINFORMASI] Pasangan Lansia Gagal 
Berangkat Haji
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Jumat, 11 Juni 2021

Penjelasan: 

Beredar unggahan video di sebuah kanal Youtube dengan judul yang menyebutkan 
bahwa penghina Presiden Joko Widodo divonis hukuman mati. 

Dilansir dari medcom.id, klaim penghina Presiden Joko Widodo divonis hukuman mati 
adalah salah. Faktanya, tidak ada vonis hukuman mati kepada pelaku penghina presiden. 
Adapun pasal tentang penghinaan kepada presiden tercantum dalam pasal 218 ayat 1 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang berbunyi "setiap orang 
yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden 
atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) 
bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4ba3EevK-cek-fakta-penghina-presiden-joko-wi

dodo-divonis-hukuman-mati-ini-faktanya 

4. [DISINFORMASI] Penghina Presiden Joko 
Widodo Divonis Hukuman Mati
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Jumat, 11 Juni 2021

Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 
video yang memperlihatkan 3 orang anak 
memakai seragam Sekolah Dasar (SD) 
menyebrang sungai dengan keranjang rotan 
yang menggantung seperti flying fox. Unggahan 
tersebut bertuliskan "Demi berangkat ke sekolah 
tiga bocah ini rela mempertaruhkan nyawa 
nyebrang sungai bergelantungan".

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa demi 
sekolah 3 orang anak Sekolah Dasar (SD) 
menyebrang sungai dengan keranjang rotan 
yang menggantung seperti flying fox adalah 
keliru. Babinsa Koramil 05/Kampar Kiri, Kodim 
0313/KPR, Serma Kariawanto mengatakan 
bahwa keranjang yang diikat tali itu untuk 
menyeberangkan buah sawit hasil panen. 
Penyeberangan itu milik pribadi yang punya 
kebun sawit. Kariawanto mengatakan tempat 
penyeberangan sawit itu sering digunakan 
anak-anak untuk bermain. 

Disinformasi

Link Counter:
- https://regional.kompas.com/read/2021/06/10/181322178/viral-video-3-bocah-sd-seberangi-s

ungai-dengan-bergelantungan-di-keranjang?page=all#page2 

5. [DISINFORMASI] Video 3 Anak Sekolah Dasar 
Berangkat Sekolah Menggunakan Keranjang 
Rotan Seberangi Sungai
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