
Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah tangkapan 

layar dari akun WhatsApp yang mengaku 

sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) Prof. Dr. S Martono M.Si. Akun yang 

mengaku sebagai Rektor UNNES itu 

mengirim pesan untuk meminta kode-kode 

tertentu untuk melakukan hacking terhadap 

akun WhatsApp yang dihubungi.

Dilansir dari situs resmi milik Pascasarjana 

UNNES pps.unnes.ac.id, pihaknya telah 

mengklarifikasi dengan mengunggah 

tangkapan layar dari akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Prof. S Martono tersebut. 

Rektor UNNES tidak akan melakukan 

permintaan semacam itu melalui WhatsApp. 

UNNES memiliki berbagai macam aplikasi 

bantu dan tidak akan meminta kode-kode 

melalui WhatsApp.

Link Counter:

- https://pps.unnes.ac.id/pps2/penipuan-mengatasnamakan-rektor-unnes/ 

Sabtu, 19 November 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Rektor Universitas Negeri Semarang
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Penjelasan : 

Beredar unggahan video di media sosial yang menyebutkan bahwa Bharada E menemani 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

G20 di Bali. Selain itu, disebutkan juga bahwa Bharada E menyatakan tidak ingin dipecat 

dari kepolisian dan berjanji akan berkata jujur soal kasus pembunuhan Brigadir J kepada 

Jenderal Listyo.

Dikutip dari kompas.com, narasi bahwa Bharada E telah dibebaskan dan menemani 

Kapolri dalam pengamanan KTT G20 adalah tidak benar alias hoaks. Faktanya, sidang 

kasus pembunuhan Brigadir J ditunda dan kembali digelar pada Senin, 21 November 2022 

hingga Jumat, 25 November 2022. Saat ini, Bharada E masih berstatus sebagai terdakwa 

dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/18/160000882/-hoaks-bharada-e-bebas-da

n-temani-kapolri-amankan-ktt-g20?page=2 

Sabtu, 19 November 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Bharada E Bebas dan Temani 
Kapolri Amankan KTT G20
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Penjelasan : 

Beredar sebuah video berisi narasi yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menyita harta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Video tersebut diketahui 

diunggah oleh salah satu akun YouTube pada 13 November 2022. 

Faktanya, narasi berisi klaim bahwa KPK menyita harta  Mendagri Tito Karnavian adalah tidak 

benar. KPK dalam rilis berjudul "[KLARIFIKASI] Video Hoaks Penyitaan KPK" yang diunggah di 

laman resminya kpk.go.id, menyebut video tersebut menampilkan pernyataan mantan 

anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar yang dikutip secara tidak utuh. Selain itu, 

terdapat potongan gambar aktivitas lainnya yang berlatar di depan Gedung KPK sehingga 

video tersebut mengarah pada informasi yang tidak benar. KPK mengimbau masyarakat 

untuk selalu waspada dan jeli dalam memilah setiap informasi yang diterima agar tidak 

terprovokasi oleh informasi hoaks yang mempunyai tujuan kontraproduktif tersebut.

Link Counter:

- https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/2874-klarifikasi-video-hoaks-pe

nyitaan-kpk 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5129205/cek-fakta-tidak-benar-video-kpk-menyit

a-harta-mendagri-tito-karnavian 

-

Sabtu, 19 November 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video KPK Menyita Harta Mendagri 
Tito Karnavian
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah video berisi narasi bahwa Rusia telah mengirim 

9.000 personel tentaranya ke perbatasan Indonesia-Australia. Pengiriman personel tentara itu 

disebut untuk membantu Indonesia mempertahankan wilayahnya dari serangan Australia 

dan Amerika Serikat.

Faktanya, klaim Rusia mengirimkan 9.000 tentaranya untuk membantu Indonesia 

mempertahankan wilayahnya dari serangan Australia dan Amerika Serikat adalah tidak benar. 

Dilansir dari periksafakta.afp.com, video tersebut merupakan video berita terkait pengiriman 

tentara Rusia ke Belarus, bukan Indonesia.

Link Counter:

- https://periksafakta.afp.com/doc.afp.com.32NG6JW 

Sabtu, 19 November 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Rusia Kirimkan 9.000 Tentaranya 
untuk Bantu Indonesia Lawan Australia dan Amerika 
Serikat
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