
Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?fbclid=IwAR17VzmQ2DFfFOaQPH2jKZ4gomlQ
_VnHEbywo5tqfpIIob-UwqBPMPmzYG8

Penjelasan :
Beredar di pesan WhatsApp terkait hadiah promosi dari Pos Indonesia. Dalam pesan 
tersebut bernarasikan "Selamat! Hadiah promosi aplikasi Pos Indonesia! Melalui 
kuesioner, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2000000 Rupiah. 
http://smokehawk.top/posindonesia/tb.php?wiuonxfe1645251370436"

Faktanya Pos Indonesia melalui akun Instagramnya telah memberikan klarifikasi 
bahwa pesan yang beredar melalui aplikasi WhatsApp tersebut adalah hoaks. 
Kemudian PT Pos Indonesia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak 
mengklik tautannya karena dapat merekam data.

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Hadiah Promosi Aplikasi Pos Indonesia

https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?fbclid=IwAR17VzmQ2DFfFOaQPH2jKZ4gomlQ_VnHEbywo5tqfpIIob-UwqBPMPmzYG8
https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?fbclid=IwAR17VzmQ2DFfFOaQPH2jKZ4gomlQ_VnHEbywo5tqfpIIob-UwqBPMPmzYG8
http://smokehawk.top/posindonesia/tb.php?wiuonxfe1645251370436


Link Counter:

- https://www.instagram.com/stories/bi_bambangirawan/2777705398457489984/

- https://www.instagram.com/p/CaMuzQTPvSd/?utm_medium=share_sheet 

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook beserta nomor WhatsApp mengatasnamakan 
Ketua DPRD Purbalingga, Jawa Tengah H.R. Bambang Irawan, S.H. Selain 
menggunakan foto profil Bambang Irawan, akun tersebut juga melakukan 
komunikasi dengan beberapa pengguna Facebook dan WhatsApp dengan 
meminta sejumlah uang.
Faktanya, akun Facebook dan nomor WhatsApp tersebut adalah palsu dan bukan 
merupakan akun serta nomor yang dikelola oleh Ketua DPRD Purbalingga, Jawa 
Tengah H.R. Bambang Irawan, S.H. Pada media sosial miliknya 
@bi_bambangirawan, Bambang Irawan mengklarifikasi bahwa akun beserta nomor 
yang meminta sejumlah uang tersebut bukanlah dirinya dan mengimbau 
masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan melalui media sosial 
lainnya.

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Facebook dan Nomor WhatsApp 
Mengatasnamakan Ketua DPRD Purbalingga 
Bambang Irawan

https://www.instagram.com/stories/bi_bambangirawan/2777705398457489984/
https://www.instagram.com/p/CaMuzQTPvSd/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/stories/bi_bambangirawan/2777705398457489984/


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksi
n/

- https://www.open.online/2022/01/26/falsa-notizia-uomo-morto-hub-vaccinale-15-minuti-cov
id/

Penjelasan :
Beredar sebuah video pada sosial media 
Twitter yang memperlihatkan sekelompok 
petugas medis yang sedang memberikan 
pertolongan pertama pada seorang pasien di 
pusat vaksinasi. Video tersebut diklaim 
dengan narasi pasien dalam video tersebut 
meninggal 15 menit setelah divaksin. 
 
Dikutip dari turnbackhoax.id, video yang 
diklaim dengan narasi pasien tersebut 
meninggal 15 menit setelah divaksin adalah 
salah. Faktanya, pasien dalam video tersebut 
tidak meninggal, melainkan tidak sadarkan 
diri yang disebabkan oleh penyakit patologi 
yang telah dideritanya sejak sebelum 
mendapatkan vaksin. Adapun yang termasuk 
penyakit patologi di antaranya adalah kanker, 
tumor, gangguan autoimun, serta penyakit 
ginjal dan hati. 

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS]  Video Pasien Meninggal 15 Menit setelah 
Divaksin

https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksin/
https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksin/
https://www.open.online/2022/01/26/falsa-notizia-uomo-morto-hub-vaccinale-15-minuti-covid/
https://www.open.online/2022/01/26/falsa-notizia-uomo-morto-hub-vaccinale-15-minuti-covid/
https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksin/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaI-6uDvzwQ/ 

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp yang berisi informasi penerimaan karyawan baru 
sebagai security di kantor Pos Indonesia cabang Sampit. Pesan tersebut juga 
menyebut agar calon karyawan wajib mentransfer uang senilai Rp600 ribu untuk 
DP seragam kerja di awal dan sisanya akan dilunasi dengan sistem potong gaji.
 
Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi @posindonesia, akun WhatsApp 
tersebut adalah bukan milik Pos Indonesia. Pos Indonesia mengimbau agar 
masyarakat waspada terhadap pesan WhatsApp atau tautan yang 
mengatasnamakan Pos Indonesia dengan cara periksa kembali kebenarannya ke 
Halo Pos 1500161 atau situs  resmi www.posindonesia.co.id. 

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Pos 
Indonesia 

https://www.instagram.com/p/CaI-6uDvzwQ/
https://www.instagram.com/p/CaI-6uDvzwQ/
http://www.posindonesia.co.id/


Link Counter:

- https://manado.tribunnews.com/2022/02/20/pemkot-manado-pastikan-kabar-pasar-karom
basan-kebanjiran-adalah-berita-hoaks

- https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
- https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
- https://www.facebook.com/watch/?v=1082149645916835

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial 
Facebook dengan narasi yang menyebutkan 
telah terjadi banjir di Pasar Karombasan Manado 
akibat dari hujan deras yang terjadi sepanjang 
minggu kemarin.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui video 
banjir dalam unggahan yang beredar merupakan 
kejadian banjir yang terjadi beberapa tahun lalu. 
Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui akun 
Facebooknya mengklarifikasi dengan 
mengunggah foto terkini dari Pasar Karombasan 
dan menegaskan bahwa tidak ada kejadian 
banjir di pasar tersebut. Pihak Pemkot Manado 
juga mengimbau kepada masyarakat untuk 
tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh 
dengan informasi hoaks.

Senin, 21 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Banjir di Pasar Karombasan 
Manado

https://manado.tribunnews.com/2022/02/20/pemkot-manado-pastikan-kabar-pasar-karombasan-kebanjiran-adalah-berita-hoaks
https://manado.tribunnews.com/2022/02/20/pemkot-manado-pastikan-kabar-pasar-karombasan-kebanjiran-adalah-berita-hoaks
https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
https://www.facebook.com/watch/?v=1082149645916835


Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi
-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina

- https://www.youtube.com/watch?v=FeNmBaWi9Xg
- https://www.youtube.com/watch?v=MkenL340IcI 

Penjelasan :
Beredar sebuah video dari Tiktok berisi klaim 
bahwa Rusia menarik pasukannya dari 
perbatasan Ukraina berkat pendekatan Presiden 
Jokowi.  Video tersebut juga dibagikan di media 
sosial Instagram.  
 
Dikutip dari cekfakta.tempo.co video yang 
mengklaim bahwa berkat pendekatan Presiden 
Jokowi, Rusia menarik pasukannya dari 
perbatasan Ukraina adalah keliru.  Isi video 
tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan 
pembahasan soal Ukraina. Video tersebut 
merupakan gabungan dari dua video berbeda. 
Video pertama merupakan pertemuan Presiden 
Jokowi dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 
tahun 2016, sebelum memanasnya hubungan 
Rusia dan Ukraina saat ini.  Dalam pertemuan 
tersebut, keduanya membahas kerja sama 
ekonomi, pertahanan, dan keamanan. 
Sedangkan video  kedua  menunjukkan Presiden 
Jokowi saat menghadiri acara KTT G20 di Italia 
pada tahun 2021. 

Senin, 21 Februari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Rusia Menarik Pasukannya dari 
Perbatasan Ukraina Berkat Pendekatan Presiden 
Jokowi

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina
https://www.youtube.com/watch?v=FeNmBaWi9Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MkenL340IcI
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina

