
Penjelasan : 
Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan dan mencatut foto profil mantan 
calon Wali Kota Tanjung Balai periode 2020 - 2025 Erwin Syahputra Siregar.

Faktanya, dilansir dari realitarakyat.com, akun Facebook yang mengatasnamakan mantan 
calon Wali Kota Tanjung Balai Erwin Syahputra Siregar tersebut adalah akun palsu. Erwin 
berharap kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus penipuan ini agar tidak 
memakan lagi korban. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati agar tidak 
mudah memberikan data pribadi, seperti PIN, kode verifikasi WhatsApp, dan data pribadi 
lainnya.

Link Counter:

- https://realitarakyat.com/2022/09/namanya-disalahgunakan-akun-fb-palsu-erwin-siregar-i

mbau-masyarakat-hati-hati-penipuan/?print=print

Minggu, 25  September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Palsu Mengatasanamakan Mantan 
Calon Wali Kota Tanjung Balai Erwin Syahputra Siregar
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Penjelasan : 
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp mengatasnamakan Bank Neo Commerce 
yang membagikan hadiah uang tunai sebesar Rp50 ribu dengan syarat mengklik sebuah 
tautan yang dibagikan untuk pengambilan hadiah.

Faktanya, Bank Neo Commerce melalui akun Instagram resminya @bankneocommerce, 
telah melakukan klarifikasi bahwa pesan yang beredar tersebut tidak benar. Bank Neo 
Commerce juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk 
penipuan yang mengatasnamakan Bank Neo Commerce. Masyarakat juga diharapkan 
segera melapor melalui direct message ke akun Instagram resmi @bankneocommerce jika 
menemukan hal mencurigakan yang mengatasnamakan Bank Neo Commerce.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/09/24/salah-hadiah-tunai-rp-50-000-bank-neo-commerce/

- https://www.instagram.com/p/CQ2WMEzh4A9/

Minggu, 25 September 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Bank Neo Commerce Bagikan Hadiah 
Uang Tunai Rp50 Ribu
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Penjelasan : 

Beredar sebuah pamflet di media sosial mengenai 

Hari Jadi Kabupaten Lumajang (HARJALU) ke-764. 

Pamflet tersebut memuat beberapa rangkaian 

kegiatan beserta tanggal pelaksanaan perayaan 

yang diklaim sebagai daftar kegiatan yang akan 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang 

dalam memperingati HARJALU ke-764.

Faktanya, melalui akun Instagram resminya 

@lumajang_kab, Pemerintah Kabupaten 

Lumajang memastikan bahwa pamflet tersebut 

adalah hoaks dan bukan merupakan pamflet yang 

dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

Pada tahun 2022, Kabupaten Lumajang 

merayakan peringatan HARJALU yang ke-767 dan 

bukan ke-764. Sampai saat ini belum ada rilis 

resmi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang 

mengenai rangkaian kegiatan perayaan HARJALU 

ke-767.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Ci1aiAurT_4/?igshid=NGIzOGRhOTI= 

- https://www.instagram.com/p/Ci1ciqkvv-L/?igshid=NDRkN2NkYzU= 

Minggu, 25 September 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kabupaten 
Lumajang Ke-764
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Penjelasan : 
Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan tanah longsor dan jalan ambles 
yang diklaim terjadi di Gunung Gelap yang menghubungkan Kecamatan Cikajang dengan 
Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut. Video tersebut diunggah pada tanggal 23 
September 2022 dan disertai narasi suara "Kalau ada yang mau ke arah Pameungpeuk, tidak 
bisa lewat daerah Gunung Gelap longsor dua titik".

Dilansir dari prfmnews, Kasat Lantas Polres Garut AKP Undang Syarif Hidayat mengklarifikasi 
bahwa klaim video tersebut adalah tidak benar. AKP Undang mengatakan bahwa video yang 
tersebar tersebut adalah video tahun lalu. Ia juga menjelaskan bahwa memang ada longsoran 
di jalur Gunung Gelap, tapi hanya longsoran kecil dan saat ini sudah bisa kembali dilalui 
kendaraan. Saat ini jalur Gunung Gelap yang menuju Garut Selatan tidak ada hambatan dan 
bisa dilalui secara normal. 

Link Counter:

- https://www.instagram.com/reel/Ci2j04YJ-Ve/?igshid=ODBkMDk1MTU= 

- https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-135563824/cek-fakta-video-longsor-jalur

-gunung-gelap-cikajang-pameungpeuk-terputus-begini-faktanya

Minggu, 25 September 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Longsor Jalur Gunung Gelap 
Cikajang-Pameungpeuk Terputus
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