
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Bupati Labuhanbatu 
Selatan (Labusel) H. Edimin. Akun tersebut 
menghubungi warga dengan tujuan 
penggalangan donasi untuk berbagai 
yayasan, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), 
pondok pesantren, dan sekolah Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD).

Faktanya, akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Bupati Labusel H. Edimin 
tersebut adalah tidak benar. Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Labusel melalui akun 
Instagram resminya @pemkab_labusel, 
mengonfirmasi bahwa  akun tersebut adalah 
akun palsu. Masyarakat diimbau untuk tidak 
mudah percaya terhadap modus penipuan 
mengatasnamakan pejabat Pemkab Labusel.

Senin, 19 September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Labuhanbatu Selatan

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CipfGalprkb/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CipfGalprkb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CipfGalprkb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan yang menarasikan 
bahwa pemerintah sengaja memperpanjang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di seluruh wilayah Indonesia untuk 
meredam gelombang masyarakat yang turun ke 
jalan menentang kenaikan harga bahan bakar 
minyak (BBM).

Dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id, dijelaskan 
bahwa narasi tersebut adalah keliru. Faktanya, 
PPKM level 1 diberlakukan kembali sesuai dengan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 dan 43 
Tahun 2022, sama seperti kondisi sebelumnya, 
sehingga tidak ada hubungannya dengan kenaikan 
BBM. Pemerintah memperpanjang aturan PPKM 
level 1 sampai level 3 untuk seluruh wilayah di 
Indonesia hingga 3 Oktober mendatang didasari 
oleh berbagai pertimbangan ahli sebagai langkah 
antisipasi agar penyebaran Covid-19 di Indonesia 
tetap terkendali. Sebagai informasi, hingga 8 
September 2022 tingkat persentase kasus positif 
Covid-19 Jakarta dalam 30 hari terakhir berada di 
13,0% dan 10,1% untuk positivity rate Indonesia.

Senin, 19 September 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Pemerintah Sengaja Merekayasa 
Status PPKM untuk Meredam Massa Demonstrasi 
Kenaikan Harga BBM

Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-PEMERINTAH-SENGAJA-MENETAPKAN-STATU
S-PPKM-UNTUK-MEREDAM-DEMONSTRASI-KENAIKAN-HARGA-BBM 

- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220905224153-20-843712/ppkm-diperpanjang-s
emua-wilayah-ri-level-1-hingga-3-oktober   

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-PEMERINTAH-SENGAJA-MENETAPKAN-STATUS-PPKM-UNTUK-MEREDAM-DEMONSTRASI-KENAIKAN-HARGA-BBM
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-PEMERINTAH-SENGAJA-MENETAPKAN-STATUS-PPKM-UNTUK-MEREDAM-DEMONSTRASI-KENAIKAN-HARGA-BBM
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-PEMERINTAH-SENGAJA-MENETAPKAN-STATUS-PPKM-UNTUK-MEREDAM-DEMONSTRASI-KENAIKAN-HARGA-BBM
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220905224153-20-843712/ppkm-diperpanjang-semua-wilayah-ri-level-1-hingga-3-oktober
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220905224153-20-843712/ppkm-diperpanjang-semua-wilayah-ri-level-1-hingga-3-oktober


Penjelasan : 

Baru-baru ini pemerintah meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan 
subsidi bahan bakar minyak (BBM). Peluncuran program tersebut dilakukan pasca 
pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Namun, 
beredar kabar di media sosial Twitter bahwa dana BLT tersebut berasal dari dana desa yang 
direalokasi. 

Faktanya, dilansir dari antaranews.com, klaim yang menyatakan dana BLT BBM merupakan 
dana desa yang direalokasi adalah tidak benar. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang 
Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dalam unggahannya di Twitter pada 14 September 
2022 menyatakan bahwa anggaran BLT pengalihan subsidi BBM sebagai upaya 
penanganan dampak inflasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
134 Tahun 2022. Prastowo menjelaskan PMK-134/2022 itu mengatur alokasi bantuan sosial 
Rp2,17 triliun yang merupakan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia juga menyebut DTU yang terdiri dari 
DAU dan DBH tersebut berbeda dengan dana desa.
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Dana BLT BBM Merupakan Dana 
Desa yang Direalokasi

Link Counter:

- https://www.antaranews.com/berita/3125565/hoaks-dana-blt-bbm-merupakan-dana-desa-y
ang-direalokasi 

https://www.antaranews.com/berita/3125565/hoaks-dana-blt-bbm-merupakan-dana-desa-yang-direalokasi
https://www.antaranews.com/berita/3125565/hoaks-dana-blt-bbm-merupakan-dana-desa-yang-direalokasi
https://www.antaranews.com/berita/3125565/hoaks-dana-blt-bbm-merupakan-dana-desa-yang-direalokasi

