
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang 
menggunakan foto serta mengatasnamakan 
Bupati Buol Amirudin Rauf. Akun tersebut 
mengirimkan pesan untuk meminta sumbangan 
dan penggalangan dana kepada sejumlah pihak 
dengan alasan akan diberikan untuk kebutuhan 
pondok pesantren dan program anak usia dini 
(PAUD) di Kabupaten Buol.

Faktanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol 
melalui Diskominfo Buol mengklarifikasi bahwa 
WhatsApp tersebut bukan milik Bupati Buol dan 
merupakan perbuatan oknum yang tidak 
bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat 
diimbau untuk tidak menanggapi pesan yang 
mengatasnamakan Bupati Buol Amirudin Rauf 
untuk menghindari adanya korban dari penipuan 
tersebut.

Link Counter:

- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=367770245388977&id=10006

4680130335 

Senin, 9 Mei 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Buol

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=367770245388977&id=100064680130335
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=367770245388977&id=100064680130335


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun palsu di media sosial Facebook dengan menggunakan foto 
dan keterangan profil mengatasnamakan Bupati Buton Drs. La Bakry,  M.Si., yang 
digunakan untuk meminta pertemanan kepada sejumlah akun pejabat, pegawai, 
maupun masyarakat Kabupaten Buton dengan menyebarkan informasi yang tidak 
benar. 

Faktanya, Bupati Buton telah mengonfirmasi bahwa akun tersebut bukanlah 
miliknya. Atas kejadian tersebut, ia mengimbau kepada masyarakat untuk 
mengabaikan permintaan pertemanan dan melaporkan akun palsu tersebut ke 
pihak Facebook. 

Link Counter:

- https://telisik.id/news/beredar-akun-palsu-mengatasnamakan-bupati-buton-di-fac

ebook 

Senin, 9 Mei 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Buton  

https://telisik.id/news/beredar-akun-palsu-mengatasnamakan-bupati-buton-di-facebook
https://telisik.id/news/beredar-akun-palsu-mengatasnamakan-bupati-buton-di-facebook


Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar 

akun WhatsApp dan situs yang 

mengatasnamakan program penggantian 

biaya transaksi nasabah dari BRI. Program ini 

disinyalir merupakan program penipuan 

dengan tujuan mendapatkan data-data 

penting nasabah BRI. 

Dilansir melalui Twitter resmi BRI 

@BANKBRI_ID bahwa akun WhatsApp dan 

situs yang beredar adalah palsu. Akun media 

sosial resmi BRI terdapat centang biru (verified) 

dan WhatsApp resmi BRI hanyalah di nomor 

08121214017. Pihaknya juga mengimbau para 

nasabah BRI untuk lebih berhati-hati terhadap 

akun-akun palsu bermodus penipuan yang 

mengatasnamakan BRI.

Link Counter:

- https://twitter.com/BANKBRI_ID/status/1522504136398282752 

Senin, 9 Mei 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Program Penggantian Transaksi 
Mengatasnamakan BRI

https://twitter.com/BANKBRI_ID/status/1522504136398282752
https://twitter.com/BANKBRI_ID/status/1522504136398282752


Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial 

WhatsApp berisi informasi yang menyebutkan 

bahwa ada seorang remaja wanita mengalami 

tindakan percobaan pemerkosaan di jalan Trans 

Kalimantan Utara (Kaltara), Kecamatan Malinau 

Barat, Kabupaten Malinau.

Faktanya, Kasatreskrim Polres Malinau Iptu Wisnu 

Bramantio S.Tr.K., S.I.K. menjelaskan pada saat 

mendapatkan informasi tersebut, Satreskrim Polres 

Malinau merespons cepat dengan melakukan 

penyelidikan terkait informasi yang beredar. Pihak 

kepolisian mendatangi Tempat Kejadian Perkara 

(TKP), memeriksa beberapa saksi dan menemukan 

fakta bahwa berita itu tidak benar atau hoaks. Dari 

hasil pemeriksaan diketahui bahwa motif pelaku 

telah merekayasa kejadian yang dialaminya karena 

takut dimarahi menggunakan motor kakaknya tanpa 

izin dan mengalami kecelakaan.

Link Counter:

- https://tribratanews.kaltara.polri.go.id/2022/05/mengaku-nyaris-di-rudapaksa-polres-malin

au-pastikan-hoax/ 

- https://kaltara.tribunnews.com/2022/05/08/viral-di-media-sosial-info-teror-tindak-asusila-p

engguna-jalan-malinau-ktt-polisi-pastikan-itu-hoax?page=all 

Senin, 9 Mei 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Percobaan Pemerkosaan Seorang 
Remaja Wanita di Jalan Trans Kalimantan Utara 
Kabupaten Malinau

https://tribratanews.kaltara.polri.go.id/2022/05/mengaku-nyaris-di-rudapaksa-polres-malinau-pastikan-hoax/
https://tribratanews.kaltara.polri.go.id/2022/05/mengaku-nyaris-di-rudapaksa-polres-malinau-pastikan-hoax/
https://kaltara.tribunnews.com/2022/05/08/viral-di-media-sosial-info-teror-tindak-asusila-pengguna-jalan-malinau-ktt-polisi-pastikan-itu-hoax?page=all
https://kaltara.tribunnews.com/2022/05/08/viral-di-media-sosial-info-teror-tindak-asusila-pengguna-jalan-malinau-ktt-polisi-pastikan-itu-hoax?page=all


Penjelasan : 

Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa petugas tengah menghentikan ceramah 

seseorang dari atas podium. Aksi tersebut dilakukan karena penceramah tersebut diklaim berbicara 

tentang isu politik di mimbar masjid. 

 

Faktanya, pria penceramah yang dipaksa turun dari mimbar tersebut sama sekali tidak terkait isu politik.  

Peristiwa dalam video tersebut pun bukan di Indonesia. Dikutip dari jawapos.com, video tersebut 

merupakan video lama yang sempat viral pada tahun 2018 lalu di media sosial Twitter. Menurut 

keterangan, pria tersebut dinilai tak memiliki wewenang dalam menyampaikan khotbah di kota Yanbu, 

Arab Saudi.  Portal berita almashhad-alyemeni.com menjelaskan bahwa pria yang tidak memiliki 

wewenang menyampaikan khotbah itu ternyata Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Majid 

Al-Muhammadi, Juru Bicara Kementerian yang menangani urusan Islam dan bimbingan cabang Saudi 

di Madinah, menjelaskan bahwa orang yang sakit jiwa itu mencoba menyampaikan khotbah. Sementara 

otoritas yang berwenang menanganinya memaksanya turun dari mimbar.

Link Counter:

- https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/06/05/2022/diturunkan-dari-mimbar-karena-o

dgj-bukan-lantaran-isi-ceramah/ 

- https://www-almashhad--alyemeni-com.translate.goog/105174?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_t

r_hl=en&_x_tr_pto=sc 

Senin, 9 Mei 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Penceramah Dipaksa Turun 
dari Mimbar Masjid karena Bicara Isu Politik

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/06/05/2022/diturunkan-dari-mimbar-karena-odgj-bukan-lantaran-isi-ceramah/
https://www-almashhad--alyemeni-com.translate.goog/105174?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/06/05/2022/diturunkan-dari-mimbar-karena-odgj-bukan-lantaran-isi-ceramah/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/06/05/2022/diturunkan-dari-mimbar-karena-odgj-bukan-lantaran-isi-ceramah/
https://www-almashhad--alyemeni-com.translate.goog/105174?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www-almashhad--alyemeni-com.translate.goog/105174?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

