Rabu, 21 September 2022

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Plt.
Bupati Bandung Barat

Penjelasan :
Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati
Bandung Barat Hengky Kurniawan. Akun tersebut telah menghubungi salah satu
pengurus pondok pesantren dan menawarkan untuk memberikan bantuan dana.
Faktanya, dilansir dari unggahan akun Instagram resmi @jabarsaberhoaks, akun
WhatsApp yang mengatasnamakan Plt. Bupati Bandung Barat Hengky
Kurniawan tersebut adalah akun palsu dan digunakan sebagai modus penipuan.
Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan jangan percaya terhadap informasi
yang belum jelas kebenarannya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/Cij2PQiL051/

Rabu, 21 September 2022

2. [HOAKS] Informasi Pembayaran Medical Check Up
RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah gambar berisi informasi pembayaran Medical Check
Up (MCU) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS).
Alamat pembayaran itu ditujukan pada nomor rekening salah satu bank swasta serta
mengatasnamakan rekening pribadi, yaitu Timo.
Faktanya, melalui akun Facebook resminya RSUD AW Sjahranie, pihak RSUD AWS
tidak pernah mencantumkan nomor rekening pribadi dalam proses pembayaran.
Direktur RSUD AWS dr. David Masjoer mengimbau kepada masyarakat untuk tidak
menanggapi informasi palsu tersebut. Pendaftaran layanan MCU di RSUD AWS
dapat diakses melalui nomor 0821 1475 3949 atau datang langsung ke loket
pendaftaran pasien di RSUD AWS Jalan Palang Merah Nomor 1, Kota Samarinda.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.facebook.com/photo?fbid=396062959370036&set=a.298601692449497

-

https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/anti-hoax/hati-hati-penipuan-mengatasnam
akan-rsud-aw-sjahranie
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3. [DISINFORMASI] Video Unjuk Rasa Mahasiswa
Terkait Kenaikan Harga BBM dan Tuntut Presiden
Jokowi Mundur
Penjelasan :
Beredar sebuah video unjuk rasa mahasiswa yang
diunggah oleh salah satu akun Twitter pada 13
September

2022.

keterangan

yang

Video

tersebut

menyatakan

bahwa

disertai
video

tersebut merupakan video unjuk rasa mahasiswa
terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM)
baru-baru ini. Disebutkan pula bahwa mahasiswa
meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur
karena kebijakan harga BBM naik.
Faktanya, dilansir medcom.id, diketahui bahwa
video tersebut bukan merupakan unjuk rasa
mahasiswa terkait kenaikan harga BBM baru-baru
ini, melainkan unjuk rasa mahasiswa terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi
di wilayah Palembang pada September 2019.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1pGlzN-cek-fakta-video-mahasiswa-unjuk-ras
a-di-jakarta-soal-kenaikan-harga-bbm-bersubsidi-dan-minta-jokowi-mundur-ini-faktanya

-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2X2MvK-viral-video-mahasiswa-unjuk-rasa-tu
ntut-jokowi-mundur-di-tengah-pandemi

Rabu, 21 September 2022

4.

[DISINFORMASI]
Nggapulu

Pencurian

di

Kapal

Motor

Penjelasan :
Beredar di media sosial TikTok sebuah video
yang memperlihatkan seorang laki-laki yang
sedang melakukan pencurian barang pribadi
milik

orang

lain

yang

sedang

tertidur.

Kejadian pencurian itu diklaim terjadi di Kapal
Motor (KM) Nggapulu.
Faktanya, klaim pada video yang menyatakan
kejadian pencurian di KM Nggapulu tersebut
adalah

keliru.

Dilansir

dari

kompas.com,

kejadian pencurian tersebut terjadi bukan di
KM Nggapulu, melainkan di KM Tatamailau
pada pelayaran dari Kaimana ke Tual. Kepala
Kesekretariatan

Perusahaan

PT

PELNI

(Persero) Opik Taupik mengimbau kepada
para

penumpang

untuk

selalu

waspada

terhadap barang bawaannya.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/21/123551865/video-viral-sebut-komplotan-pe
ncuri-beraksi-di-dalam-kapal-ini-penjelasan?page=all#page2

