
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan salah satu Anggota DPRD 
Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya. Akun tersebut menggunakan nama dan foto, serta 
terlihat mengirim pesan kepada kerabat dengan modus penipuan.

Faktanya, akun WhatsApp yang mengatasnamakan salah satu Anggota DPRD Kabupaten 
Buleleng Ketut Ngurah Arya tersebut adalah akun palsu. Dilansir dari cirt.bulelengkab.go.id, 
akun WhatsApp tersebut bukanlah akun resmi milik Ketut Ngurah Arya. Masyarakat 
diimbau untuk waspada atas akun WhatsApp baru yang mengaku sebagai pimpinan atau 
pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan selalu utamakan untuk 
mengonfirmasi kebenarannya dahulu apabila dihubungi oleh akun-akun tersebut.

Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4863-akun-whatsapp-yang-mengatasnamakan-salah-s

atu-anggota-dprd-kabupaten-buleleng

Selasa, 22 November 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Anggota 
DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4863-akun-whatsapp-yang-mengatasnamakan-salah-satu-anggota-dprd-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4863-akun-whatsapp-yang-mengatasnamakan-salah-satu-anggota-dprd-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4863-akun-whatsapp-yang-mengatasnamakan-salah-satu-anggota-dprd-kabupaten-buleleng


Penjelasan : 

Beredar di media sosial TikTok, sebuah unggahan 

video yang memperlihatkan air laut surut dan 

kering. Unggahan tersebut bertuliskan "ada apa 

ini seram hari ini pantai Pangandaran air laut 

kering? semua waspada". 

Faktanya, dilansir dari tirto.id, klaim yang 

mengatakan bahwa air laut di Pantai 

Pangandaran kering setelah gempa bumi Cianjur 

adalah keliru. Video yang beredar tersebut 

merupakan peristiwa yang terjadi di Pantai 

Sampur, Kepulauan Bangka Belitung. Kepala 

Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan 

Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG) Iman Fatchurochman 

mengatakan bahwa fenomena air laut surut di 

Pantai Sampur, Bangka Belitung adalah hal yang 

biasa dan tak berhubungan dengan ancaman 

tsunami.

Selasa, 22 November 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Air Laut Pantai Pangandaran Surut Usai 
Gempa Cianjur 

Link Counter:
- https://tirto.id/apa-penyebab-air-laut-surut-di-bangka-belitung-penjelasan-bmkg-gxjU
- https://www.liputan6.com/regional/read/5096767/hoaks-isu-tsunami-gara-gara-air-laut-surut-jauh-d

i-bangka-tengah-begini-faktanya
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-air-laut-di-pantai-pangandaran-surut-u

sai-gempa-cianjur.html
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Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook, sebuah video berdurasi 8 menit 15 detik yang berisi klaim 
bahwa Letnan Jenderal Australia memimpin penyerangan ke Indonesia dan direspons dengan 
keras oleh Cina. Video tersebut menampilkan Letnan Jenderal Australia Richard Maxwell Burr 
yang disertai narasi bahwa Jenderal Australia memberikan pengarahan untuk perang dengan 
Indonesia. 

Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran cekfakta.tempo.co, klaim dalam unggahan video 
yang beredar tersebut adalah keliru. Unggahan video tersebut merupakan kompilasi dari 
beberapa video yang sudah pernah tayang sebelumnya. Masing-masing video memiliki 
perbedaan konteks terhadap klaim yang beredar dan tidak ada hubungannya dengan 
penyerangan Australia ke Indonesia. Pidato Letnan Jenderal Australia Richard Maxwell Burr 
dalam video tersebut tidak berisi tentang rencana perang dengan Indonesia, melainkan 
mengenai tantangan internal dan eksternal Angkatan Darat Australia. 

Selasa, 22 November 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Letnan Jenderal Australia Pimpin 
Serangan ke Indonesia, Cina Merespons Keras

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/2042/keliru-video-letnan-jenderal-australia-pimpin-serangan-ke-ind

onesia-cina-merespon-keras
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