
Penjelasan :

Beredar pesan berantai WhatsApp berisi 

ajakan makan gratis di Terminal Mabuun, 

Kabupaten Tabalong pada tanggal 17 

Maret 2023 dalam rangka kedatangan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Faktanya, tidak ada informasi valid terkait 

makan gratis di wilayah Mabuun. Media 

Center Tabalong melalui akun Instagram 

resminya @mc_tabalong, mengonfirmasi 

bahwa pesan berantai yang menyebut 

adanya makan gratis dalam rangka 

kedatangan Presiden Jokowi adalah 

hoaks.

Link Counter:

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

Kamis, 16 Maret 2023

Hoaks

1. [HOAKS] Makan Gratis di Terminal Mabuun, 
Kabupaten Tabalong dalam Rangka Kedatangan 
Presiden Jokowi

https://www.instagram.com/p/CpuEIFfSwmi/
https://www.instagram.com/p/CpuEIFfSwmi/


Penjelasan :

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan judul artikel 
soal penemuan dana Rp300 triliun di ruangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani.

Faktanya, video tersebut tidak memuat adanya informasi mengenai penemuan uang 
Rp300 triliun di ruangan Menkeu Sri Mulyani. Video itu hanya berisi cuplikan 
pernyataan dari sejumlah orang soal aliran dana mencurigakan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu). Dilansir dari kompas.com, salah satu cuplikan dalam video 
tersebut merupakan liputan saat Menkeu Sri Mulyani sedang diwawancarai oleh 
wartawan ketika melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Surakarta, Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023. Video dari sudut pandang berbeda 
ditemukan di kanal YouTube Kompas TV Pontianak yang diunggah pada Jumat, 10 
Maret 2023.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/145400582/-hoaks-dana-rp-300-triliun-

ditemukan-di-ruangan-sri-mulyani 

- https://www.youtube.com/watch?v=xJcZSs6U_RA 

Kamis, 16 Maret 2023

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Dana Rp300 Triliun Ditemukan di 
Ruangan Sri Mulyani

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/145400582/-hoaks-dana-rp-300-triliun-ditemukan-di-ruangan-sri-mulyani
https://www.youtube.com/watch?v=xJcZSs6U_RA
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/145400582/-hoaks-dana-rp-300-triliun-ditemukan-di-ruangan-sri-mulyani
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/145400582/-hoaks-dana-rp-300-triliun-ditemukan-di-ruangan-sri-mulyani
https://www.youtube.com/watch?v=xJcZSs6U_RA


Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan hasil 
tangkapan layar artikel pada media sosial 
Facebook mengenai Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) berjanji akan melunasi 
semua utang jika kembali menjadi 
presiden pada periode berikutnya.

Faktanya, artikel yang beredar dengan 
judul "Jokowi Berjanji : 1 Periode Lagi 
Seluruh Hutang Negara Indonesia Akan 
Lunas" merupakan hasil suntingan. 
Dikutip dari kompas.com, gambar dan 
caption identik dengan artikel pada situs 
cnbcindonesia.com dengan judul artikel 
asli “Jokowi Pergi ke Ende Pakai Pesawat 
Ini, Biasa Dipake JK Dulu”. Dalam artikel 
tersebut tidak ditemukan informasi 
bahwa Presiden Jokowi berjanji akan 
melunasi semua utang negara jika 
menjadi presiden satu periode lagi. 
Artikel tersebut membahas mengenai 
kunjungan kerja Presiden Jokowi ke 
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/200000182/-hoaks-satu-periode-lagi-jo

kowi-berjanji-lunasi-utang-negara 

- https://www.cnbcindonesia.com/news/20220601142409-4-343472/jokowi-pergi-ke-ende-pa

kai-pesawat-ini-biasa-dipake-jk-dulu 

 

Kamis, 16 Maret 2023

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Presiden Jokowi Berjanji Lunasi 
Utang Negara jika Tambah Satu Periode Lagi

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/200000182/-hoaks-satu-periode-lagi-jokowi-berjanji-lunasi-utang-negara
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220601142409-4-343472/jokowi-pergi-ke-ende-pakai-pesawat-ini-biasa-dipake-jk-dulu
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/200000182/-hoaks-satu-periode-lagi-jokowi-berjanji-lunasi-utang-negara
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/15/200000182/-hoaks-satu-periode-lagi-jokowi-berjanji-lunasi-utang-negara
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220601142409-4-343472/jokowi-pergi-ke-ende-pakai-pesawat-ini-biasa-dipake-jk-dulu
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220601142409-4-343472/jokowi-pergi-ke-ende-pakai-pesawat-ini-biasa-dipake-jk-dulu


Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video TikTok yang 
menampilkan kepanikan sejumlah 
masyarakat di tengah suasana lingkungan 
dengan langit kelabu dan terdapat debu di 
udara dan pasir di jalan. Video tersebut 
mengeklaim bahwa peristiwa tersebut 
merupakan kondisi masyarakat sekitar 
Gunung Merapi, Jawa Tengah saat terjadi 
erupsi pada Maret 2023.

Dilansir dari Cek Fakta liputan6.com, 
diketahui bahwa video kepanikan 
masyarakat yang diklaim sebagai peristiwa 
saat erupsi Gunung Merapi pada Maret 2023 
tersebut adalah tidak benar. Dari hasil 
penelusuran video, diketahui bahwa video 
yang diunggah tersebut bukan merupakan 
peristiwa erupsi Gunung Merapi, melainkan 
saat erupsi Gunung Semeru pada 4 
Desember 2022 tepatnya di wilayah 
Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5234732/cek-fakta-tidak-benar-video-ini-terkait-

erupsi-gunung-merapi 

- https://www.instagram.com/p/ClvSQMbD1IF/ 

- https://www.facebook.com/watch/?v=895249415184708 

Kamis, 16 Maret 2023

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Peristiwa Kepanikan Masyarakat 
Saat Erupsi Gunung Merapi Maret 2023

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5234732/cek-fakta-tidak-benar-video-ini-terkait-erupsi-gunung-merapi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5234732/cek-fakta-tidak-benar-video-ini-terkait-erupsi-gunung-merapi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5234732/cek-fakta-tidak-benar-video-ini-terkait-erupsi-gunung-merapi
https://www.instagram.com/p/ClvSQMbD1IF/
https://www.facebook.com/watch/?v=895249415184708


Penjelasan :

Beredar video di situs berbagi video YouTube yang mengeklaim bahwa Prabowo 
Subianto membawa ribuan pasukan untuk menuntut istana tolak penundaan 
pemilihan umum (pemilu). Dalam thumbnail video tersebut terlihat banyak massa 
yang memadati depan bangunan Istana Negara.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim Prabowo Subianto membawa ribuan pasukan 
untuk menuntut istana tolak penundaan pemilu adalah tidak benar. Faktanya, isi 
video tersebut berbeda dengan judul dan keterangan pada thumbnail video. Isi 
video tersebut hanya berisi gabungan video Prabowo bertemu Wali Kota Medan 
Bobby Nasution dan video Prabowo bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka. Hingga saat ini, tidak ada pemberitaan yang mengabarkan Prabowo 
membawa ribuan massa untuk menuntut istana tolak penundaan pemilu.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2023/03/16/salah-prabowo-bawa-ribuan-pasukan-tuntut-istana-tol

ak-penundaan-pemilu/ 

 

Kamis, 16 Maret 2023

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Prabowo Bawa Ribuan Pasukan 
Tuntut Istana Tolak Penundaan Pemilu

https://turnbackhoax.id/2023/03/16/salah-prabowo-bawa-ribuan-pasukan-tuntut-istana-tolak-penundaan-pemilu/
https://turnbackhoax.id/2023/03/16/salah-prabowo-bawa-ribuan-pasukan-tuntut-istana-tolak-penundaan-pemilu/
https://turnbackhoax.id/2023/03/16/salah-prabowo-bawa-ribuan-pasukan-tuntut-istana-tolak-penundaan-pemilu/

