
Link Counter :
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100022108500630 

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar 

akun Facebook yang mengatasnamakan 

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, 

S.H., M.M. Akun Facebook tersebut mencatut 

nama serta foto profil Bupati Kotim.

Faktanya, dikutip dari akun Facebook resminya, 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

Kabupaten Kotim mengklarifikasi dengan 

mengunggah tangkapan layar akun yang 

mengatasnamakan Halikinnor. Diskominfo 

Kabupaten Kotim mengimbau masyarakat 

yang mendapatkan pesan dari akun tersebut 

untuk mengabaikan dan melaporkan akun 

tersebut.

Sabtu, 25 Juni 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati 
Kotawaringin Timur

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022108500630


Link Counter :

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/24/142800182/-hoaks-pada-2025-tidak-bisa-

tarik-tunai-di-atm-jika-tidak-divaksin?page=all 

- https://www.bbc.com/news/business-61008730 

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook, unggahan video 

berdurasi 30 detik yang menyebut bahwa pada tahun 

2025, Indonesia akan menyusul Malaysia di mana 

masyarakat yang tidak divaksinasi tidak akan bisa 

mengambil uang di ATM. Video tersebut juga mencatut 

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, tidak ada data atau 

keterangan valid yang membuktikan bahwa Malaysia, 

melalui Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah 

Zainudin tengah mempersiapkan microchip pada 

tahun 2025. Terkait kewajiban vaksinasi untuk kegiatan 

perbankan, Direktur Departemen Komunikasi Bank 

Indonesia Junanto Herdiawan menyatakan bahwa 

informasi tersebut tidak benar. Konspirasi tentang 

microchip yang dipasang pada tubuh manusia 

merupakan teori yang kerap dikaitkan dengan 

vaksinasi. Perbincangan tentang ini marak terutama di 

tengah pandemi Covid-19, di mana masyarakat dunia 

diimbau untuk segera mendapat suntikan vaksin. 

Junanto menyarankan agar masyarakat tidak mudah 

percaya dan periksa kebenarannya terlebih dulu.

Sabtu, 25 Juni 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Tahun 2025 Tidak Bisa Tarik Tunai di ATM jika 
Tidak Divaksinasi

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/24/142800182/-hoaks-pada-2025-tidak-bisa-tarik-tunai-di-atm-jika-tidak-divaksin?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/24/142800182/-hoaks-pada-2025-tidak-bisa-tarik-tunai-di-atm-jika-tidak-divaksin?page=all
https://www.bbc.com/news/business-61008730
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/24/142800182/-hoaks-pada-2025-tidak-bisa-tarik-tunai-di-atm-jika-tidak-divaksin?page=all


Link Counter :
- https://sumut.suara.com/read/2022/06/24/173141/heboh-driver-ojol-kena-panah-beracun-di-bi

njai-begini-faktanya 

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook 

berupa foto pengemudi ojek online yang 

terkena anak panah. Unggahan tersebut 

dilengkapi dengan narasi yang mengklaim 

bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan 

Megawati, Binjai, Sumatra Utara dan 

mengimbau masyarakat untuk menghindari 

melintas di wilayah tersebut. 

Faktanya, Kasi Humas Polres Binjai Iptu Junaidi 

mengatakan klaim pengemudi ojek online 

yang terkena anak panah di Jalan Megawati 

tidak benar. Ia menyebut peristiwa tersebut 

bukan terjadi di wilayah hukum Polres Binjai 

atau Kota Binjai, namun mungkin terjadi di 

Maros yang merupakan salah satu kabupaten 

di Sulawesi Selatan. Hal itu dilihat dari jaket 

yang digunakan pengemudi ojek online itu.

Sabtu, 25 Juni 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Pengemudi Ojek Online Terkena 
Panah

https://sumut.suara.com/read/2022/06/24/173141/heboh-driver-ojol-kena-panah-beracun-di-binjai-begini-faktanya
https://sumut.suara.com/read/2022/06/24/173141/heboh-driver-ojol-kena-panah-beracun-di-binjai-begini-faktanya

