
Penjelasan : 
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebut bahwa IKEA 
membagikan lusinan sofa secara gratis dengan syarat menuliskan warna favorit di 
kolom komentar. Unggahan tersebut juga menjelaskan bahwa sofa-sofa tersebut 
dibagikan karena terdapat sedikit goresan dan kerusakan ringan sehingga tidak 
dapat dijual. 

Berdasarkan penelusuran dari liputan6.com, unggahan yang menyebut IKEA akan 
membagikan lusinan sofa secara gratis dengan menuliskan warna favorit di kolom 
komentar unggahan tersebut adalah hoaks. Pihak IKEA membantah ada program 
seperti pada unggahan yang beredar. IKEA juga menjelaskan bahwa akun resmi 
mereka di Facebook bernama @IKEAindonesia dan sudah bercentang biru. Tidak 
ditemukan juga program seperti pada unggahan yang beredar pada website resmi 
IKEA Indonesia, ikea.co.id.

Selasa, 20 September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] IKEA Bagikan Lusinan Sofa Gratis

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5073860/cek-fakta-tidak-benar-ikea-bagikan-lus
inan-sofa-gratis-dengan-tulis-warna-favorit-di-facebook 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5073860/cek-fakta-tidak-benar-ikea-bagikan-lusinan-sofa-gratis-dengan-tulis-warna-favorit-di-facebook
https://www.facebook.com/IKEAindonesia
https://www.ikea.co.id/in
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5073860/cek-fakta-tidak-benar-ikea-bagikan-lusinan-sofa-gratis-dengan-tulis-warna-favorit-di-facebook
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5073860/cek-fakta-tidak-benar-ikea-bagikan-lusinan-sofa-gratis-dengan-tulis-warna-favorit-di-facebook
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Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Foto saat Jokowi Terima 
Perwakilan Mahasiswa Perihal Demo Kenaikan 
BBM 3 September 2022

Penjelasan : 
Beredar sebuah unggahan foto yang 
menampilkan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dengan sejumlah perwakilan 
mahasiswa di Istana Presiden. Pada 
unggahan tersebut terdapat keterangan 
yang menyatakan bahwa peristiwa 
tersebut merupakan peristiwa ketika 
Presiden Jokowi menerima dan 
mendengar aspirasi rakyat perihal demo 
kenaikan BBM yang diberlakukan pada 3 
September 2022.

Faktanya, dilansir dari medcom.id, 
keterangan mengenai peristiwa pada 
unggahan tersebut adalah tidak tepat. Dari 
hasil penelusuran diketahui bahwa foto 
tersebut adalah peristiwa ketika Presiden 
Jokowi berbincang dengan peserta 
Konferensi Mahasiswa Nasional di Istana 
Bogor pada Jumat, 7 Desember 2018.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMPqrOb-cek-fakta-foto-jokowi-terima-langs
ung-sejumlah-mahasiswa-dengarkan-aspirasi-rakyat-soal-demo-bbm-ini-faktanya

- https://foto.tempo.co/read/68879/gaya-jokowi-saat-temui-peserta-konferensi-mahasiswa-
nasional

- https://twitter.com/M45Broo_/status/1570695109326548992

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMPqrOb-cek-fakta-foto-jokowi-terima-langsung-sejumlah-mahasiswa-dengarkan-aspirasi-rakyat-soal-demo-bbm-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMPqrOb-cek-fakta-foto-jokowi-terima-langsung-sejumlah-mahasiswa-dengarkan-aspirasi-rakyat-soal-demo-bbm-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMPqrOb-cek-fakta-foto-jokowi-terima-langsung-sejumlah-mahasiswa-dengarkan-aspirasi-rakyat-soal-demo-bbm-ini-faktanya
https://foto.tempo.co/read/68879/gaya-jokowi-saat-temui-peserta-konferensi-mahasiswa-nasional
https://foto.tempo.co/read/68879/gaya-jokowi-saat-temui-peserta-konferensi-mahasiswa-nasional
https://twitter.com/M45Broo_/status/1570695109326548992
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Seorang Buruh di Sulawesi 
Ditendang Warga Cina

Penjelasan : 
Beredar sebuah video di media sosial Twitter yang menampilkan seorang pria 
sedang bertekuk lutut di depan sekelompok orang yang duduk di sebuah ruangan. 
Terlihat pria lain yang semula berdiri tiba-tiba menendang muka pria yang bertekuk 
lutut tersebut. Seusai terjatuh, pria pertama tadi lantas kembali dibangunkan dan 
ditendang lagi di bagian muka hingga terjatuh lagi. Terdapat keterangan dalam 
unggahan video tersebut bahwa korban merupakan buruh lokal di Sulawesi yang 
ditendang oleh warga Cina.

Faktanya, dikutip dari antaranews.com, peristiwa dalam video tersebut bukan 
terjadi di Indonesia, melainkan di Muang Samut Sakhon, Thailand. Menurut 
Dailynews Thailand, peristiwa itu merupakan kejadian di perusahaan pinjaman  
dengan kantor pusat di Distrik Sai Noi, Provinsi Nonthaburi. Korban yang ditendang 
merupakan pegawainya yang tidak dapat menagih utang ke perusahaan peminjam 
uang.

Link Counter:

- https://www.antaranews.com/berita/3127721/hoaks-buruh-di-sulawesi-ditendang-orang-chi
na

- https://d.dailynews.co.th/crime/810472/

https://www.antaranews.com/berita/3127721/hoaks-buruh-di-sulawesi-ditendang-orang-china
https://d.dailynews.co.th/crime/810472/
https://www.antaranews.com/berita/3127721/hoaks-buruh-di-sulawesi-ditendang-orang-china
https://www.antaranews.com/berita/3127721/hoaks-buruh-di-sulawesi-ditendang-orang-china
https://d.dailynews.co.th/crime/810472/

