
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan 

Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Lampung Utara Herman, S.Kep., M.H. Akun tersebut mencatut nama serta foto 

profil Herman dan menawarkan sejumlah orang untuk menjadi pejabat di ruang lingkup 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 

Faktanya, dilansir dari waykanan.inews.id, Herman menegaskan bahwa akun Facebook itu 

bukanlah dirinya, melainkan ada pihak lain yang sengaja mengatasnamakan dirinya untuk 

melakukan penipuan. Herman mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap 

berbagai modus penipuan yang beredar saat ini.

Link Counter:

- https://waykanan.inews.id/read/209964/akun-facebook-palsu-catut-nama-pejabat-beredar

-herman-itu-bukan-saya  
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Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Kabid 
Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Lampung 
Utara
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Penjelasan : 

Beredar unggahan video di media sosial Facebook 

yang mengklaim bahwa roket tidak mungkin 

terbang ke luar angkasa karena akan terbakar 

habis saat menembus lapisan termosfer yang 

bersuhu sangat panas.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, klaim roket 

tidak bisa terbang ke luar angkasa karena akan 

terbakar saat menembus atmosfer adalah hoaks. 

Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN Andi 

Pangerang menjelaskan bahwa roket dilapisi oleh 

insulator atau bahan yang tidak menghantarkan 

panas sehingga badan roket tidak hangus 

terbakar saat bergesekan dengan atmosfer Bumi. 

Link Counter:

- https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/cekfakta/read/2022/07/29/093322482/h

oaks-roket-tidak-bisa-terbang-ke-luar-angkasa-karena-terbakar-di 
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2. [HOAKS] Roket Tidak Bisa Terbang ke Luar Angkasa 
karena Terbakar di Atmosfer
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Penjelasan : 
Beredar video di media sosial YouTube berisi beberapa cuplikan yang digabungkan disertai narasi 

yang mengklaim Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak berjabat tangan dengan Presiden 

Jokowi dan memilih berjabat tangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui video tersebut adalah 

hasil penggabungan beberapa rekaman dan foto yang tidak saling berkaitan. Adapun dokumentasi 

foto Anies bersama Presiden Erdogan diambil pada 2018 saat Anies melakukan ke Turki pada April 

2018 silam. Foto itu diunggah Anies di akun Instagramnya pada 20 April 2018, sedangkan narasi 

dalam video identik dengan artikel berita yang diunggah detik.com berjudul "Kunjungi Turki, Anies 

Baswedan Bertemu Erdogan" 20 April 2018. Sementara itu, dilansir dari merdeka.com, Presiden 

Jokowi menerima dan menyambut secara langsung kedatangan pemimpin berbagai negara di KTT 

G20 salah satu di antaranya adalah Presiden Turki Erdogan di KTT G20 Nusa Dua, Bali, pada Selasa, 15 

November 2022.

Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-erdogan-memilih-jabat-tangan-den

gan-anies-ketimbang-jokowi-di-g20.html   

- https://news.detik.com/berita/d-3982729/kunjungi-turki-anies-baswedan-bertemu-erdogan 

- https://www.instagram.com/p/BhzB0bxDiOU/ 
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