
Penjelasan : 

Beredar di media sosial akun Facebook yang 

mengatasnamakan Bupati Kayong Utara H. Drs. 

Citra Duani. Akun tersebut mencatut nama serta 

foto profil Citra Duani.

Dilansir dari jawapos.com, Bupati Kayong Utara 

Citra Duani menegaskan bahwa akun Facebook 

maupun sejenisnya itu bukanlah dirinya. Dirinya 

berpesan jika ada yang dirugikan atas unggahan 

ataupun inbox dari messenger ataupun media 

sosial lain terkait dengan isi pesan tersebut untuk 

melaporkan akun tersebut kepada pihak yang 

berwenang.

Link Counter:

- https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/kayong-utara/14/11/2022/akun-palsu-ngaku-bu

pati-kayong-utara-beredar/ 
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Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Kayong Utara
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Wakil Bupati Sukoharjo H. Agus 

Sentosa. Akun dengan nomor +62838-9692-1080 

tersebut menghubungi warga dengan tujuan 

penyaluran dana bantuan kepada pengurus tempat 

ibadah.

Faktanya, akun WhatsApp yang mengatasnamakan 

Wakil Bupati Sukoharjo H. Agus Sentosa tersebut 

adalah tidak benar. Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo melalui akun 

Twitter resminya @ppid_sukoharjo, mengimbau 

kepada masyarakat untuk tidak merespons apabila 

menemukan oknum yang mencatut foto dan 

mengatasnamakan H. Agus Sentosa secara pribadi 

maupun selaku Wakil Bupati Sukoharjo.

Link Counter:

- https://twitter.com/ppid_sukoharjo/status/1592011706351644678?t=H1K3XC-hRFjD0IpADRC

hNg&s=19 
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Penjelasan : 

Beredar sebuah tangkapan layar di media 
sosial Twitter yang mengatasnamakan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada 
tangkapan layar tersebut terdapat 
informasi yang ditujukan kepada seorang 
pelanggan bahwa paket yang akan 
diterima tidak memiliki Sertifikat 
Antiteroris dan meminta pembayaran 
sebesar Rp4 juta untuk mendapatkan 
sertifikat tersebut. 

Faktanya, Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai melalui akun Twitter resminya 
@bravobeacukai, mengklarifikasi bahwa 
informasi tersebut merupakan salah satu 
bentuk modus penipuan. Pembayaran atas 
pajak dan bea masuk yang valid hanya 
melalui kode billing, bukan melalui pribadi. 
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk 
berhati-hati terhadap modus penipuan 
yang mengatasnamakan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.

Link Counter:

- https://twitter.com/bravobeacukai/status/1592019928538042370?s=20&t=NQnKut9FiLzTBeu

9FmGy0w
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3. [HOAKS] Sertifikat Antiteroris Barang Impor 
Mengatasnamakan Bea Cukai
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Penjelasan : 
Beredar sebuah unggahan di Twitter yang diklaim 
menampilkan video iring-iringan kapal perang 
Amerika Serikat di dekat perairan Bali. Unggahan 
tersebut dilengkapi dengan narasi bahwa 
iring-iringan kapal inilah yang menyebabkan Presiden 
Rusia Vladimir Putin tidak dapat hadir secara 
langsung mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
G20 di Bali.

Faktanya, klaim yang menyebutkan Presiden Rusia 
Vladimir Putin tidak datang akibat adanya 
iring-iringan kapal perang Amerika Serikat di perairan 
Bali tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari 
turnbackhoax.id, diketahui bahwa video iring-iringan 
kapal perang Amerika Serikat tersebut tidak berkaitan 
dengan KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022. 
Video tersebut merupakan video parade Angkatan 
Laut Amerika Serikat yang telah beredar pada tahun 
2021 lalu. Juru Bicara Kantor Kepresidenan Rusia 
Dmitry Peskov menjelaskan bahwa Putin tidak dapat 
menghadiri KTT G20 di Bali karena jadwal yang 
mengharuskan Putin untuk tetap berada di Rusia. 
Pemerintah Rusia sendiri akan mengirimkan Menteri 
Luar Negeri Sergei Lavrov sebagai perwakilan dalam 
KTT G20.

Link Counter:
- https://turnbackhoax.id/2022/11/15/salah-putin-tidak-hadir-ke-ktt-g20-karena-parade-angkatan-laut/

- https://www.tiktok.com/@anton_leonardes/video/6951170628678421765?is_from_webapp=v1&item_id=69511706

28678421765

- https://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-putin-tidak-hadir-ke-ktt-g20-karena-parade-angkatan-laut/
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Penjelasan : 

Beredar sebuah video yang memperlihatkan Bill 

Gates sedang berbicara dalam sebuah wawancara 

TV. Bill Gates diklaim membuat pernyataan bahwa 

efek samping vaksin Covid-19 muncul dua tahun 

kemudian setelah divaksin. Hal itu dikaitkan dengan 

kasus kematian anak karena gagal ginjal akut di 

Indonesia beberapa waktu lalu. 

Faktanya, klaim bahwa Bill Gates menyebut efek 

samping vaksin Covid-19 muncul dua tahun 

kemudian usai divaksin adalah tidak benar. Dikutip 

dari periksafakta.afp.com, Bill Gates dalam video 

wawancara tersebut sebenarnya mengimbau pihak 

berwenang untuk memberikan izin vaksin Covid-19 

dengan cepat, bukan menyinggung efek samping 

vaksin Covid-19. Selain itu, Pemerintah RI 

mengaitkan kematian anak dalam beberapa kasus 

gagal ginjal akut dengan obat sirop, bukan vaksin 

Covid-19.

Link Counter:

- https://periksafakta.afp.com/doc.afp.com.32NG74G 
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