
Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video yang memperlihatkan Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok) memakai baju tahanan berwarna jingga. Unggahan tersebut bertuliskan 
narasi "LANGSUNG HARI INI, AHOK RESMI DI TETAPKAN TERBUKTI DALANGI 
KEBAKARAN DEPO PERTAMINA".

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Ahok merupakan dalang di balik insiden 
kebakaran di Depo Pertamina Plumpang adalah salah. Dilansir dari merdeka.com, 
video yang beredar tersebut merupakan gabungan komentar warga terkait 
kebakaran di Depo Pertamina Plumpang dan juga memperlihatkan kondisi warga 
yang ada di tempat pengungsian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus 
melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Adapun foto Ahok yang 
mengenakan baju tahanan berwarna jingga pada unggahan tersebut merupakan 
hasil suntingan.

 

Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-sebut-ahok-dalang-dari-kebakaran-de

po-pertamina-plumpang.html 
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Penjelasan :
Beredar sebuah nomor WhatsApp dengan 

mengatasnamakan Kepala Seksi Bantuan 

Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 

Wondo S.Sos. Nomor WhatsApp tersebut 

melakukan komunikasi dengan beberapa 

pengurus masjid di wilayah Kabupaten 

Karanganyar dan menyatakan akan 

memberikan sumbangan untuk keperluan 

pembangunan masjid. 

Faktanya, nomor WhatsApp yang 

mengatasnamakan Kepala Seksi Bantuan 

Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 

Wondo S.Sos., tersebut adalah nomor palsu. 

Adapun pesan yang disampaikan nomor 

WhatsApp tersebut mengenai bantuan 

pembangunan masjid adalah hoaks. Dinas 

Sosial Kabupaten Karanganyar melalui akun 

media sosialnya @dinsoskabkaranganyar, 

menegaskan bahwa nomor WhatsApp 

tersebut bukan milik Wondo. S.Sos., melainkan 

nomor palsu.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Cpmt8lfr8-k/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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Penjelasan :

Beredar sebuah akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Pelaksana Tugas (Plt.) 

Bupati Bangkalan Mohni. Akun tersebut 

mengirimkan pesan kepada warga berisi 

penawaran jabatan menjadi Aparatur Sipil 

Negara (ASN).

Faktanya, akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Plt. Bupati Bangkalan 

Mohni tersebut adalah tidak benar. Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Kadiskominfo) Kabupaten Bangkalan Agus 

Sugianto Zein menjelaskan bahwa akun 

tersebut bukanlah milik Plt. Bupati Bangkalan. 

Ia juga mengimbau masyarakat agar 

berhati-hati dan melakukan pengecekan 

secara akurat apabila menerima pesan dari 

nomor yang tidak jelas identitasnya.

Link Counter:

- https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/21588/warga-bangkalan-waspada-ada-penipuan-tawar

an-jadi-asn-mengatasnamakan-bupati 

Rabu, 15 Maret 2023

Hoaks

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Plt. 
Bupati Bangkalan

https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/21588/warga-bangkalan-waspada-ada-penipuan-tawaran-jadi-asn-mengatasnamakan-bupati
https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/21588/warga-bangkalan-waspada-ada-penipuan-tawaran-jadi-asn-mengatasnamakan-bupati


Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook 
berisi sebuah tautan artikel yang 
menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir 
Putin telah menyerukan penghancuran 
seluruh stok vaksin Covid-19 di negaranya. 

Dilansir dari apnews.com, tidak ada bukti 
adanya pernyataan resmi bahwa Vladimir 
Putin memerintahkan semua vaksin 
Covid-19 di negaranya untuk dihancurkan. 
Kementerian Kesehatan Rusia justru 
mengumumkan pada 4 Maret 2023 bahwa 
mereka telah mengisi kembali pasokan 
Sputnik V di negaranya. Sputnik V 
merupakan vaksin Covid-19 yang 
dikembangkan oleh Pusat Epidemiologi dan 
Mikrobiologi Nasional Gamaleya Rusia yang 
berfungsi untuk menghalau virus Covid-19 
yang parah dan mematikan. Kementerian 
Kesehatan Rusia juga mengumumkan 
sudah mengirimkan vaksin Sputnik V pada 5 
Maret 2023 ke Moskow dan wilayah lain di 
negara tersebut.

 

Link Counter:

- https://apnews.com/article/fact-check-Russia-vaccine-Sputnik-888212089010 
- https://kalteng.antaranews.com/berita/624630/putin-perintahkan-penghancuran-semua-vaksin-cov

id-19-di-rusia-hoaks? 
- https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-016420887/cek-fakta-vladimir-putin-instruksikan-selu

ruh-stok-vaksin-covid-19-di-rusia-dihancurkan?page=2 
-
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Penjelasan :

Beredar sebuah video di YouTube yang mengeklaim bahwa gempa sebesar 11,7 Skala 
Richter (SR) mengguncang wilayah Jakarta.

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Jakarta diguncang oleh gempa sebesar 
11,7 SR adalah keliru. Dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id, video yang menampilkan 
kondisi pascagempa tersebut tidak saling berkaitan. Adapun narasi yang dibacakan 
oleh narator dalam video tersebut diambil dari dua artikel yang berbeda. Artikel 
pertama adalah artikel yang dipublikasikan oleh cnnindonesia.com pada 9 Oktober 
2022 terkait gempa yang mengguncang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sementara 
itu, artikel kedua adalah artikel yang dipublikasikan oleh detik.com pada 3 Desember 
2022 terkait gempa yang berpusat di wilayah Garut, Jawa Barat.

 

Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Gempa-Sebesar-117-SR-Guncang-Jakarta 
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221009170436-20-858256/jakarta-dan-sekitarnya-digunc

ang-gempa-magnitudo-55 
- https://news.detik.com/berita/d-6440994/terasa-di-jakarta-gempa-m-64-berpusat-di-garut-jabar 
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