
Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CURAqjPB_Ve/

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan 

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul Tanjung, 

S.T., M.H. Akun tersebut memberikan informasi terkait 

pemberian bantuan donasi untuk tempat ibadah.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

melalui akun Instagram resminya @pemkab_labura 

memberikan klarifikasi bahwa akun WhatsApp 

mengatasnamakan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara 

H. Samsul Tanjung, S.T., M.H. tersebut adalah akun 

palsu dan informasi yang diberikan merupakan modus 

penipuan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

juga mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati 

saat menerima pesan mengatasnamakan Kepala 

Daerah Labuhanbatu Utara dan memastikan 

kebenarannya dengan menghubungi Diskominfo 

Labuhanbatu Utara  melalui akun media sosial resmi 

Instagram @Pemkab_Labura dan Facebook Kip 

Kominfo Labura.

Rabu, 29 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul 
Tanjung, S.T., M.H.

https://www.instagram.com/p/CURAqjPB_Ve/
https://www.instagram.com/pemkab_labura/?hl=id
https://www.instagram.com/pemkab_labura/?hl=id


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CUOU8-ThVrY/?utm_medium=whats_app

- https://www.antaranews.com/berita/2405261/kapolda-kalteng-operasi-patuh-telabang-cegah-kecel

akaan-lalu-lintas

Penjelasan: 

Beredar informasi di jejaring sosial yang 

berbunyi bahwa akan ada razia lalu lintas selama 

20 hari kedepan di Palangka Raya, lengkap 

dengan menyebutkan lokasi, hari, dan jam 

pelaksanaan razia. Serta, ada imbauan untuk 

tidak melewati jalan tersebut.

Faktanya, Polda Kalteng melalui akun Instagram 

@humaspoldakalteng mengatakan bahwa 

informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Saat 

ini, Polda Kalteng bersama dengan Polres 

jajarannya sedang melaksanakan Operasi Patuh 

Telabang 2021 mulai tanggal 20 September 

sampai 3 Oktober 2021 atau selama 14 hari. 

Setiap akan melaksanakan razia, kepolisian tidak 

menyampaikan jam dan tempat razianya. 

Namun, kepolisian selalu mengimbau kepada 

para pengguna jalan agar selalu mematuhi 

peraturan berlalu lintas dan melengkapi 

surat-surat kendaraan serta selalu mematuhi 

protokol kesehatan Covid-19.

Rabu, 29 September 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Razia Lalu Lintas Dilengkapi Lokasi dan 
Jam Selama 20 Hari di Palangka Raya

https://www.instagram.com/p/CUOU8-ThVrY/?utm_medium=whats_app
https://www.antaranews.com/berita/2405261/kapolda-kalteng-operasi-patuh-telabang-cegah-kecelakaan-lalu-lintas
https://www.antaranews.com/berita/2405261/kapolda-kalteng-operasi-patuh-telabang-cegah-kecelakaan-lalu-lintas
https://www.instagram.com/humaspoldakalteng/?hl=id


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CT1Fk3AlhOr/ 

Rabu, 29 September 2021

Hoaks

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun WhatsApp 
mengatasnamakan Wakil Bupati Wonosobo 
Jawa Tengah, Drs. H. Muhammad Albar, M.M. 
Akun tersebut memberikan informasi terkait 
penawaran motor dan mobil.

Faktanya, Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kabupaten Wonosobo melalui 
akun Instagram resminya @diskominfo_wsb 
memberikan klarifikasi bahwa akun WhatsApp 
yang mengatasnamakan Wakil Bupati 
Wonosobo Drs. H. Muhammad Albar, M.M. 
tersebut adalah akun palsu dan informasi yang 
diberikan merupakan modus penipuan. 
Diskominfo Kabupaten Wonosobo juga 
mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati 
saat menerima pesan yang mengatasnamakan 
Wakil Bupati Wonosobo dan memastikan 
kebenarannya dengan menghubungi 
Diskominfo Kabupaten Wonosobo melalui 
nomor WhatsApp 082327733373.

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Wonosobo Drs. H. Muhammad Albar, M.M.

https://www.instagram.com/p/CT1Fk3AlhOr/
https://www.instagram.com/p/CT1Fk3AlhOr/


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CUZy7ziJPth/?utm_medium=copy_link 

Penjelasan: 

Beredar sebuah pengumuman penerimaan 
pegawai yang mengatasnamakan BNN RI 
yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 
tanggal 30 September 2021 sampai dengan 
Jumat 1 Oktober 2021 di Surabaya.

Faktanya, hal tersebut telah diklarifikasi 
langsung melalui media sosial resmi BNN RI 
@infobnn_ri, yang menyampaikan bahwa saat 
ini Badan Narkotika Nasional Republik 
Indonesia (BNN RI) tidak melakukan 
penerimaan pegawai selain CPNS serta dalam 
pelaksanaannya tidak ada pungutan dan 
memungut biaya apapun dalam proses 
tersebut. Pengumuman penerimaan pegawai 
BNN RI akan di informasikan melalui website 
dan akun resmi media sosial BNN RI.

Rabu, 29 September 2021

Hoaks

4. [HOAKS] Penerimaan Pegawai BNN RI

https://www.instagram.com/p/CUZy7ziJPth/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUZy7ziJPth/?utm_medium=copy_link


Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4670075/cek-fakta-belum-terbukti-minum-lemon-dan-mi

nyak-kelapa-organik-bisa-atasi-kanker

Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 

informasi yang mengatakan bahwa cara mengatasi 

sakit kanker yaitu dengan menggunakan air panas, 

perasan jeruk lemon, dan minyak kelapa organik. 

Adapun unggahan tersebut bertuliskan "Tidak ada 

yg harus mati karena KANKER kecuali karena 

kecerobohan".

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa minum 

lemon dan minyak kelapa organik dapat mengatasi 

kanker adalah salah. Menurut Guru Besar Fakultas 

Farmasi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Zullies 

Ikawati, Apt.,  mengatakan bahwa mengkonsumsi 

air panas, buah lemon, dan minyak kelapa organik 

tidak terbukti dapat membunuh sel kanker. Dr. 

Zullies mengatakan bahwa hingga saat ini, belum 

pernah mendengar untuk ramuan-ramuan 

tersebut diujikan pada manusia terutama yang 

efikasinya terbukti.

Rabu, 29 September 2021

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Minum Lemon dan Minyak Kelapa 
Organik Bisa Atasi Kanker

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4670075/cek-fakta-belum-terbukti-minum-lemon-dan-minyak-kelapa-organik-bisa-atasi-kanker
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4670075/cek-fakta-belum-terbukti-minum-lemon-dan-minyak-kelapa-organik-bisa-atasi-kanker


Rabu, 29 September 2021

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Kematian Remaja Akibat Suntikan 
Vaksin Covid-19 di Lahad Datu

Penjelasan: 
Beredar di media sosial Facebook, unggahan 
video berdurasi 1 menit 38 detik yang 
menginformasikan bahwa terdapat dua orang 
remaja yang meninggal karena suntikan vaksin 
Covid-19 di Lahad Datu, Malaysia. 

Faktanya, dilansir dari wartaoriental.com, 
Direktur Kesehatan Negara Bagian Sabah, Dr. 
Rose Nani Mudin membantah kematian seperti 
yang dituduhkan. Rose mengatakan bahwa 
informasi dalam video tersebut adalah pesan 
palsu. Dikutip dari edisi9.com, penyebab dua 
remaja yang meninggal adalah infeksi virus 
Covid-19 serta mempunyai komorbid diabetes 
sejak kecil, dan penyebab kematian yang satu 
lagi tidak diketahui, namun remaja tersebut 
telah berusia 18 tahun dan memenuhi syarat 
untuk menerima vaksin di bawah Program 
Imunisasi Nasional Covid-19 (PICK) untuk orang 
dewasa.

Link Counter:
- https://wartaoriental.com/2021/09/29/video-tular-kematian-remaja-akibat-suntikan-vaksin-di-lahad-datu-adalah-

palsu-jkns/#.YVQaG67sYKZ.twitter 

- https://www.edisi9.com.my/2021/09/tak-benar-2-pelajar-smk-tasek-damai-meninggal-akibat-vaksin/ 

- https://www.malaysiakini.com/news/593305 

- https://www.getaran.my/artikel/semasa/12151/dakwaan-pelajar-meninggal-dunia-akibat-vaksin-tidak-benar-jkns  

https://wartaoriental.com/2021/09/29/video-tular-kematian-remaja-akibat-suntikan-vaksin-di-lahad-datu-adalah-palsu-jkns/#.YVQaG67sYKZ.twitter
https://www.edisi9.com.my/2021/09/tak-benar-2-pelajar-smk-tasek-damai-meninggal-akibat-vaksin/
https://wartaoriental.com/2021/09/29/video-tular-kematian-remaja-akibat-suntikan-vaksin-di-lahad-datu-adalah-palsu-jkns/#.YVQaG67sYKZ.twitter
https://wartaoriental.com/2021/09/29/video-tular-kematian-remaja-akibat-suntikan-vaksin-di-lahad-datu-adalah-palsu-jkns/#.YVQaG67sYKZ.twitter
https://www.edisi9.com.my/2021/09/tak-benar-2-pelajar-smk-tasek-damai-meninggal-akibat-vaksin/
https://www.malaysiakini.com/news/593305
https://www.getaran.my/artikel/semasa/12151/dakwaan-pelajar-meninggal-dunia-akibat-vaksin-tidak-benar-jkns

