
Penjelasan : 

Beredar pesan WhatsApp dengan nomor +62 

821-4362-6610 yang mengatasnamakan Wakil Bupati 

Kabupaten Bojonegoro Drs. H. Budi Irawanto. Nomor 

WhatsApp tersebut menghubungi sejumlah pihak 

dan menyampaikan adanya kegiatan pundi amal atas 

nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Faktanya, dilansir dari jatimprov.go.id, Kabid 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) 

Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi 

Cahyono mengatakan baik nomor telepon WhatsApp 

ataupun kegiatan pundi amal tersebut adalah hoaks. 

Nanang berharap masyarakat selalu menyaring 

informasi terlebih dulu agar tidak mudah percaya 

dengan kabar yang beredar dan selalu melakukan 

cross check pada setiap informasi yang didapat, serta 

membiasakan saring sebelum sharing.

Link Counter:

- https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/hoax-nomor-telepon-palsu-berkedok-donasi-atas-nama-wab

up-bojonegoro

- https://petisi.co/hoax-nomor-telepon-wakil-bupati-bojonegoro-berkedok-donasi/

Jumat, 22 April 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Bojonegoro Drs. H. Budi Irawanto

https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/hoax-nomor-telepon-palsu-berkedok-donasi-atas-nama-wabup-bojonegoro
https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/hoax-nomor-telepon-palsu-berkedok-donasi-atas-nama-wabup-bojonegoro
https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/hoax-nomor-telepon-palsu-berkedok-donasi-atas-nama-wabup-bojonegoro
https://petisi.co/hoax-nomor-telepon-wakil-bupati-bojonegoro-berkedok-donasi/


Penjelasan : 

Beredar sebuah surat dengan kop surat dari Satpol PP Kota Serang yang ditujukan 

kepada pimpinan perusahaan, badan usaha PT dan PD. Surat tersebut berisi 

permohonan permintaan tunjangan hari raya (THR) untuk anggota Satpol PP yang 

selama ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Serang.

Dilansir dari detik.com, surat permintaan tunjangan hari raya (THR) dari Satpol PP Kota 

Serang tersebut adalah surat palsu. Kasatpol PP Kota Serang Kusna Ramdani meminta 

kepada semua pihak penerima surat untuk mengabaikan, karena surat tersebut adalah 

buatan oknum. Ia menegaskan bahwa institusinya tidak pernah mengeluarkan surat 

permintaan THR tersebut.

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-6044629/viral-surat-minta-thr-ke-pengusaha-ini-kata-satp

ol-pp-kota-serang

Jumat, 22 April 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Permintaan Tunjangan Hari Raya 
dari Satpol PP Kota Serang

https://news.detik.com/berita/d-6044629/viral-surat-minta-thr-ke-pengusaha-ini-kata-satpol-pp-kota-serang
https://news.detik.com/berita/d-6044629/viral-surat-minta-thr-ke-pengusaha-ini-kata-satpol-pp-kota-serang
https://news.detik.com/berita/d-6044629/viral-surat-minta-thr-ke-pengusaha-ini-kata-satpol-pp-kota-serang


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah tautan yang mengarah ke 

sebuah situs dengan logo Garuda Indonesia. Dalam 

tautan tersebut terdapat sebuah informasi yang 

memberikan instruksi untuk membagikan sebuah 

pesan ke 5 grup atau 20 teman di WhatsApp untuk 

mendapatkan hadiah uang Rp2 juta.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Garuda 

Indonesia membagikan uang sebesar Rp2 juta adalah 

tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Direktur 

Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan 

bahwa informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. 

Irfan juga membagikan pengumuman berisi 

tangkapan layar situs yang identik dengan tautan 

yang beredar dan telah diberi label hoaks.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4945739/cek-fakta-hoaks-informasi-garuda-indo

nesia-bagikan-uang-rp-2-juta 

Jumat, 22 April 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Garuda Indonesia Bagi-bagi Hadiah 
Sebesar Rp2 Juta

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4945739/cek-fakta-hoaks-informasi-garuda-indonesia-bagikan-uang-rp-2-juta
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4945739/cek-fakta-hoaks-informasi-garuda-indonesia-bagikan-uang-rp-2-juta
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4945739/cek-fakta-hoaks-informasi-garuda-indonesia-bagikan-uang-rp-2-juta


Penjelasan : 

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang 

memperlihatkan runtuhnya sebuah gerai Alfamart. 

Disebutkan bahwa peristiwa dalam video berdurasi 

1:09 menit itu merupakan runtuhnya salah satu gerai 

Alfamart di daerah Gambut, Kabupaten Banjar, 

Kalimantan Selatan.

Faktanya, peristiwa yang ditampilkan dalam video 

tersebut tidak seutuhnya benar. Video itu merupakan 

gabungan dari dua video yang berbeda, yakni video 

gempa Lombok dan video di Gambut. Video awal 

yang berdurasi 0 - 24 detik menampilkan kejadian 

sebuah gerai Alfamart yang masih terlihat berdiri 

tegak kemudian roboh seketika. Video tersebut 

diambil sesaat setelah gempa susulan 6,2SR yang 

terjadi di Lombok pada Kamis, 9 Agustus 2018, 

Sedangkan video selanjutnya selepas detik ke-24 

adalah gabungan dari beberapa video yang diambil 

setelah kejadian rubuhnya gerai Alfamart di Gambut.

Link Counter:

- https://www.facebook.com/100066762796853/posts/324131523155605/

- https://www.youtube.com/watch?v=TDmPX24Y-so

- https://www.youtube.com/watch?v=KD5mw5jAtw0 

Jumat, 22 April 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Detik-detik Runtuhnya 
Sebuah Gerai Alfamart di Gambut Kabupaten 
Banjar Kalimantan Selatan

https://www.facebook.com/100066762796853/posts/324131523155605/
https://www.youtube.com/watch?v=TDmPX24Y-so
https://www.youtube.com/watch?v=KD5mw5jAtw0

