
Jumat, 30 Juli 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah tangkapan layar dari akun Facebook yang mencatut nama serta foto dari 

Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto. Terlihat akun yang mencatut nama AKBP 

Budi Hermanto memposting ajakan untuk beramai-ramai mengikuti event pelelangan 

barang sitaan bea cukai negara di kantor KPKNL. 

Dilansir dari humas.polri.go.id, AKBP Budi Hermanto mengatakan bahwa akun Facebook 

yang mengatasnamakan dirinya untuk mengikuti lelang kendaraan adalah hoaks. Budi 

berpesan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati bila ada informasi yang mencatut 

namanya ataupun pejabat negara lainnya supaya tidak terjebak dalam aksi penipuan.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1390825-akbp-budi-hermanto-dicatut-di-faceb

ook-ajak-warga-ikut-lelang-motor?page=all&utm_medium=all-page 
- https://memorandum.co.id/nama-budi-hernanto-dicatut-penipu-di-medsos/ 
- https://humas.polri.go.id/2021/07/29/awas-akun-palsu-fb-dengan-nama-budi-hermanto/ 

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Kapolresta Malang Kota
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Jumat, 30 Juli 2021

Penjelasan: 
Beredar di media sosial dua buah infografik berisi informasi tentang prosedur dan 

mekanisme mengikuti lelang internal dari Kementerian Keuangan Negara Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, dan pada salah satu infografik ditampilkan 

keterangan mengenai unit-unit yang akan dilelang beserta harganya. 

Faktanya, informasi lelang yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan tersebut adalah 

hoaks dan bukan merupakan informasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian 

Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia pada akun media sosial resminya 

mengonfirmasikan kepada Tim Jabar Saber Hoaks bahwa informasi yang terdapat pada 

infografik tersebut adalah hoaks, Bea Cukai Indonesia menegaskan untuk update lelang 

resmi dari Kementerian Keuangan Indonesia dapat dilihat di laman lelang resmi 

Kementerian Keuangan melalui situs lelang.go.id.

Hoaks

Link Counter :
- https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/ADN013208/INFORMASI-PROSEDUR

-DAN-MEKANISME-LELANG-INTERNAL-DARI-KEMENTERIAN-KEUANGAN
- https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/860585344876053
- https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/12720/5-TIPS-HINDARI-PE

NIPUAN-LELANG-yang-mengatasnamakan-DJKNKPKNL.html

2. [HOAKS] Infografik Lelang Internal 
Mengatasnamakan Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia
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Jumat, 30 Juli 2021

Penjelasan: 

Telah beredar sebuah surat yang 

mengatasnamakan Badan Kepegawaian 

Negara. Surat tersebut berisi undangan 

Penyerahan Keputusan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2021 (jalur prestasi).

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa 

Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan 

penyerahan surat keputusan calon pegawai 

negeri sipil tahun 2021 (jalur prestasi) adalah 

salah. BKN melalui akun Twitter resminya 

@BKNgoid mengatakan bahwa surat yang 

beredar tersebut adalah palsu. Pihak BKN 

juga mengajak para pembaca atau penerima 

informasi tidak serta merta percaya dengan 

surat tersebut.

Hoaks

Link Counter :

- https://twitter.com/BKNgoid/status/1420917258944061447 

3. [HOAKS] Undangan Penyerahan Surat Keputusan 
CPNS 2021 oleh Badan Kepegawaian Negara

http://www.twitter.com/BKNgoid
https://twitter.com/BKNgoid/status/1420917258944061447


Jumat, 30 Juli 2021

Penjelasan: 

Beredar pada media sosial Facebook sebuah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

terkait dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Presiden Jokowi 

menyebut PPKM membuat ekonomi masyarakat naik. 

Dikutip dari medcom.id, klaim Presiden Jokowi menyebut PPKM membuat ekonomi 

masyarakat naik adalah salah. Foto tersebut adalah momen saat Presiden Jokowi 

mempresentasikan hasil PPKM pada 11-25 Januari 2021. Dilansir dari beritasatu.com, Presiden 

Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM), pada 11-25 Januari 2021.

t

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN64AWak-cek-fakta-jokowi-sebut-ppkm-buat-

ekonomi-masyarakat-naik-ini-faktanya
- https://www.beritasatu.com/nasional/726221/presiden-jokowi-kecewa-ppkm-tidak-efektif 

4. [DISINFORMASI] Jokowi Sebut PPKM Buat 
Ekonomi Masyarakat Naik
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Jumat, 30 Juli 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan yang mengunggah gambar kardus kemasan vaksin AstraZeneca dengan 
tulisan angka 2018.07.05 di bagian sisi samping kardus dengan klaim bahwa vaksin tersebut dibuat 
tahun 2018.  

Faktanya, gambar kardus bekas kemasan vaksin AstraZeneca tersebut telah diedit dengan 
menambahkan tulisan angka sebagaimana terdapat pada postingan. Dilansir dari reuters.com, juru 
bicara AstraZeneca membantah bahwa perusahaan mereka membuat kemasan vaksin Covid-19 pada 
tahun 2018. Dr Thorsten Beck, peneliti di Humboldt-Elsevier Advanced Data and Text Centre (HEADT 
Center) di Berlin juga menyampaikan hasil pengamatannya bahwa tanggal yang tercantum pada foto 
kemasan tersebut berbeda warnanya dari font lainnya pada kemasan asli, warna font di sini lebih kaya 
dan tidak ada pantulan cahaya. Ia juga menambahkan hasil penyidikan ke pihak produsen 
mengungkapkan bahwa kemasan asli vaksin AstraZeneca hanya mencantumkan informasi tanggal 
kedaluwarsa (ditandai sebagai 'EXP'), bukan tanggal produksi. Oleh karena itu, informasi tanggal pada 
kemasan yang dapat dilihat pada gambar dapat dianggap palsu. Adapun vaksin AstraZeneca 
menerima persetujuan pertama dari Badan Pengatur Obat dan Kesehatan Inggris (MHRA) pada 
Desember 2020.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-vaccine/fact-check-the-oxford-astr

azeneca-covid-19-vaccine-was-not-created-in-2018-idUSL1N2P50O0

5. [DISINFORMASI] Bukti Vaksin AstraZeneca 
Dibuat pada Tahun 2018
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