
Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZG-lvCBbjL/

- https://www.instagram.com/p/CZHFCA8hQrq/

Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar surat undangan diklat mengatasnamakan Kantor Wilayah (Kanwil) 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara. Undangan perihal 

Diklat Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JFPLB) tersebut ditujukan kepada Kepala 

Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, 

Nusa Tenggara Timur.

Faktanya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui laman Instagramnya @djkn.balinusra 

mengklarifikasi bahwa surat undangan diklat yang beredar tersebut adalah tidak benar. 

Pihaknya menegaskan, hal tersebut merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan 

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Jumat, 28 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Surat Undangan Diklat Mengatasnamakan 
DJKN Bali dan Nusa Tenggara

https://www.instagram.com/p/CZG-lvCBbjL/
https://www.instagram.com/p/CZHFCA8hQrq/
https://www.instagram.com/p/CZG-lvCBbjL/


Link Counter:

- https://www.suara.com/news/2022/01/27/122757/cek-fakta-beredar-tk-china-nyamar-jadi-g

ojek-tak-bisa-pulang-ke-tempat-persembunyiannya-benarkah?page=2 

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXMd0b-cek-fakta-viral-tentara-tiongkok-me

nyamar-sebagai-pengemudi-gojek-ternyata-begini-faktanya 

Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai yang memperlihatkan seorang pria mengenakan seragam 

pengemudi Gojek, sedang menangis.  Pesan itu disertai narasi bahwa orang dalam video 

tersebut adalah tentara Cina yang menyamar sebagai tukang ojek online yang tidak bisa 

pulang ke tempat persembunyiannya. 

Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebut pria dalam video tersebut merupakan 

tentara Cina yang menyamar menjadi pengemudi Gojek adalah salah. Faktanya, pria dalam 

video yang beredar adalah pengemudi Gojek Vietnam. Sebagaimana diketahui, Gojek 

memang telah melakukan ekspansi ke berbagai negara, salah satunya Vietnam. Pria dalam 

video tersebut berbahasa Vietnam bukan berbahasa mandarin. Pria dalam video itu sedang 

berkeluh kesah terkait pekerjaannya.

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI]  Tentara Cina Menyamar sebagai 
Pengemudi Gojek

https://www.suara.com/news/2022/01/27/122757/cek-fakta-beredar-tk-china-nyamar-jadi-gojek-tak-bisa-pulang-ke-tempat-persembunyiannya-benarkah?page=2
https://www.suara.com/news/2022/01/27/122757/cek-fakta-beredar-tk-china-nyamar-jadi-gojek-tak-bisa-pulang-ke-tempat-persembunyiannya-benarkah?page=2
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXMd0b-cek-fakta-viral-tentara-tiongkok-menyamar-sebagai-pengemudi-gojek-ternyata-begini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXMd0b-cek-fakta-viral-tentara-tiongkok-menyamar-sebagai-pengemudi-gojek-ternyata-begini-faktanya


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZOFabsFoHS/ 

- https://www.polresmelawi.org/jurnal=314 

- https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/kasat-lantas-polres-melawi-tegaskan-video-

cctv-terkait-kecelakaan-di-depan-terminal-sodomulyo-hoaks 

Penjelasan : 

Beredar melalui WhatsApp sebuah video rekaman CCTV yang menampilkan kecelakaan lalu 
lintas antara sebuah sepeda motor dengan satu unit mobil pikap yang diklaim terjadi di 
Sidomulyo. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan kejadian kecelakaan di depan 
Terminal Sidomulyo beberapa hari lalu yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. 

Faktanya melalui akun Instagram @humaspolresmelawi, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto 
Nurharjanto, S.I.K. melalui Kasat Lantas Polres Melawi AKP Suwaris menyatakan video 
tersebut bukan rekaman CCTV saat kejadian kecelakaan lalu lintas di depan Terminal 
Sidomulyo. AKP Suwaris mengatakan bahwa, jajarannya sendiri telah melakukan pengecekan 
di TKP serta sejumlah CCTV yang berada di sekitar TKP dan tidak ada kejadian kecelakaan 
dengan pikap. Dirinya pun menjelaskan bahwa kecelakaan di depan Terminal Sidomulyo 
tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Atas kejadian itu, pihaknya meminta masyarakat 
untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks yang beredar di media sosial karena 
dapat berakibat buruk serta dalam hal ini dapat melukai perasaan keluarga korban. 

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video CCTV Kecelakaan di Depan 
Terminal Sidomulyo

https://www.instagram.com/p/CZOFabsFoHS/
https://www.polresmelawi.org/jurnal=314
https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/kasat-lantas-polres-melawi-tegaskan-video-cctv-terkait-kecelakaan-di-depan-terminal-sodomulyo-hoaks
https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/kasat-lantas-polres-melawi-tegaskan-video-cctv-terkait-kecelakaan-di-depan-terminal-sodomulyo-hoaks
https://www.instagram.com/p/CZOFabsFoHS/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZPSlhXJKgz/ 

- https://turnbackhoax.id/2022/01/26/salah-stopvaccineforthekids-apa-urgensinya/ 

Penjelasan : 

Beredar postingan di media sosial Twitter 

berisi video vaksinasi pada anak sekolah dasar 

dengan seruan hashtag 

#StopVaccineForTheKids. Postingan tersebut 

berisi narasi geram pada kebijakan 

pemerintah tentang vaksin Covid-19 anak.

Berdasarkan hasil penelusuran 

turnbackhoax.id, diketahui bahwa informasi 

yang dibagikan merupakan informasi yang 

salah. Video yang dibagikan tidak berkaitan 

dengan vaksinasi Covid-19. Video tersebut 

adalah peristiwa tahun 2017 yang berkaitan 

dengan Imunisasi Rubella.

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Vaksinasi Covid-19 Anak 
dengan #StopVaccineForTheKids

https://www.instagram.com/p/CZPSlhXJKgz/
https://turnbackhoax.id/2022/01/26/salah-stopvaccineforthekids-apa-urgensinya/
https://turnbackhoax.id/


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-al

asan-usia/

Penjelasan : 
Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Mahfud MD tidak divaksin dengan alasan usia. 

Unggahan tersebut disertai narasi "Luhut dan pak mahfud tidak divaksin dengan alasan usia. Kenapa 

rakyat yang lansia harus divaksin ? bedanya apa ?”.

 

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa nama pejabat lainnya tidak divaksin dengan alasan usia 

berdasarkan artikel CNN Indonesia yang berjudul “Daftar Menteri Gagal Syarat Usia Vaksin: Mahfud 

hingga Luhut” yang terbit pada Jumat, 08 Januari 2021 adalah tidak benar. Faktanya, Luhut sendiri 

sudah divaksin pada tahun 2021. Daftar di situs CNN Indonesia itu merupakan daftar pejabat yang tidak 

bisa divaksin sebelum BPOM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Covid-19 Coronavac dari Sinovac 

bagi kelompok usia di atas 60 tahun pada 8 Februari 2021. 

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Luhut dan Mahfud MD Tidak 
Divaksin dengan Alasan Usia 

https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-alasan-usia/
https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-alasan-usia/
https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-alasan-usia/

