
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp 

mengatasnamakan dan menggunakan foto Bupati 

Tasikmalaya Ade Sugianto. Akun tersebut terlihat 

mengirimkan pesan kepada pengurus masjid di 

wilayah Cibuluh yang menyebut bahwa 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya 

hendak memberikan donasi berupa uang.

Faktanya, Pemkab Tasikmalaya melalui akun 

Instagram resminya @pemkabtasik, 

mengonfirmasi bahwa akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya 

merupakan akun palsu yang digunakan untuk 

melakukan modus penipuan. Pihaknya juga 

mengimbau bagi masyarakat yang merasa 

dihubungi dengan maksud tersebut dapat 

melakukan konfirmasi melalui kontak WhatsApp 

ke nomor 085956047952, Instagram 

@pemkabtasik, Facebook Pemerintah Kabupaten 

Tasikmalaya, dan website lapor.go.id. 

Link Counter:

- https://www.facebook.com/pemkabtasik/posts/pfbid0jt4hMYDTb45nKtA4RfymzKu4K9gxK

5QzJRUVAauKzDBcdvT7Cz7XF5d5CHh8z7aTl

- https://www.instagram.com/p/Ci9kZQVPiOa/ 

Rabu, 28 September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Tasikmalaya
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp 

mengatasnamakan Wakil Bupati (Wabup) Klaten 

Yoga Hardaya. Akun tersebut menginformasikan 

kepada lembaga, seperti panti asuhan hingga 

pengurus masjid bahwa Wabup Yoga Hardaya 

akan memberikan bantuan donasi berupa 

sejumlah uang.  

Faktanya, dilansir dari solopos.com, informasi 

tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Wabup 

Yoga Hardaya mengatakan bahwa akun 

WhatsApp tersebut bukan miliknya dan 

mengimbau kepada masyarakat untuk 

berhati-hati. Hal senada juga disampaikan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

Kabupaten Klaten yang meminta masyarakat 

untuk tidak mudah percaya dengan pihak yang 

tidak bertanggung jawab dan 

mengatasnamakan pejabat publik.

Link Counter:

- https://www.solopos.com/akun-wa-palsu-mengatasnamakan-wabup-klaten-kembali-bered

ar-1433390 

Rabu, 28 September 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Klaten
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Penjelasan : 

Beredar unggahan foto di media sosial Facebook memperlihatkan Megawati 

Soekarnoputri yang sedang menggunakan baju kebangsawanan. Unggahan tersebut 

disertai narasi “kira kira Tahlilan buat ratu mlm apa y”.

Berdasarkan hasil penelusuran turnbackhoax.id dengan menggunakan Google Images, 

unggahan yang beredar tersebut merupakan hasil editan atau suntingan. Diketahui 

foto aslinya merupakan foto dari Ratu Elizabeth II. Adapun foto yang identik tersebut 

diunggah dalam situs britishheritage.com dengan judul artikel "Facts about Queen 

Elizabeth II you never knew" yang rilis pada 27 September 2022.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/09/27/salah-foto-ratu-megawati/ 

- https://britishheritage.com/royals/queen-elizabeth-facts.amp 

Rabu, 28 September 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Foto Ratu Megawati
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Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) telah mengakhiri status pandemi Covid-19. Narasi tersebut juga disertai dengan tautan berita 

dari media online kompas.com dan video pernyataan dari Direktur Jenderal (Dirjen) WHO Tedros 

Adhanom Ghebreyesus.

Dilansir dari kompas.com, diketahui bahwa klaim ini tidak benar. Dirjen WHO Tedros Adhanom 

Ghebreyesus tidak mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir, melainkan menyatakan 

bahwa saat ini dunia berada di posisi yang tepat untuk mengakhiri pandemi. Namun, perlu dicatat 

bahwa sampai saat ini WHO masih menetapkan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat 

yang menjadi perhatian internasional. Lebih lanjut, tautan berita kompas.com yang dicatut memuat 

pernyataan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyebutkan bahwa kasus kematian 

akibat Covid-19 turun ke level terendah sejak Maret 2020.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/27/082000982/-klarifikasi-tidak-benar-w

ho-menyatakan-pandemi-covid-19-sudah-berakhir 

Rabu, 28 September 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] WHO Menyatakan Pandemi 
Covid-19 Sudah Berakhir
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Penjelasan : 

Beredar unggahan video di media sosial Twitter 

yang memperlihatkan kericuhan saat 

demonstrasi. Unggahan tersebut juga diiringi 

narasi yang menyebutkan pembakaran Pos Polisi 

Tugu Tani karena rakyat menuntut keadilan, pada 

Kamis, 22 September 2022 pukul 16.30 WIB.

Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut 

merupakan peristiwa lama yang diunggah 

kembali. Video tersebut merupakan video demo 

Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020. 

Video serupa yang diambil dari sudut yang 

berbeda pernah diunggah oleh kanal YouTube 

VIVACOID dengan judul “Beringas! Detik-detik 

Massa Bakar Pos Polisi di Tugu Tani” yang 

diunggah pada 8 Oktober 2020.

Link Counter: 

- https://www.youtube.com/watch?v=cmyMx83hh6A 

- https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1645288/cek-fakta-pos-polisi-tugu-tani-dibakar-pen

demo 

Rabu, 28 September 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Pos Polisi Tugu Tani Dibakar 
Pedemo
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