Senin, 8 Juni 2020

1. Akun Palsu dengan Memakai Foto Anggota TNI
AD Melakukan Ujaran Kebencian Terhadap
Presiden Jokowi
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah akun
Facebook yang memakai foto salah satu
anggota TNI AD lengkap dengan seragam
TNI. Akun bernama Eko Frananda tersebut
melakukan
ujaran
kebencian
terhadap
Presiden Jokowi dilaman Facebooknya.
Ujaran tersebut berisikan “Saya Jugak Jijik
Sama Jokowi Tapi Tidak Segitu Nya Jugak
Lahh .Jokowi Emang Bangsat Dimata Saya.”
Faktanya, akun Facebook yang memakai foto
salah satu anggota TNI AD itu adalah akun
palsu. Kepala Dinas Penerangan TNI AD,
Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan
pemilik akun bernama Eko Franada telah
menggunakan foto prajurit TNI AD yang
identitas sebenarnya adalah Prajurit Satu AA
dari Satuan Perbekalan dan Angkutan Kodam
Iskandar Muda (Aceh). Nefra menyatakan
akun palsu tersebut telah merusak dan
merugikan nama pribadi Prajurit Satu AA dan
juga sangat merugikan TNI AD.

Hoaks
Link Counter:
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200607195120-20-510795/tni-ad-minta-usut-akun-palsu-p
rajurit-penyebar-kebencian
https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2020/06/07/337/2225948/unggah-uja
ran-kebencian-di-medsos-akun-palsu-coreng-nama-baik-tni-ad
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2. Imigrasi Tahan 300 WN Tiongkok Pembawa
3.000 Senjata Api

Penjelasan :
Telah beredar tangkapan layar dari sebuah artikel berita dari salah satu media di Indonesia
yang berisi narasi bahwa pihak Imigrasi menahan sebanyak 300 Warga Negara Asing
(WNA) asal Tiongkok yang membawa senjata api (senpi) di Bandara Soekarno-Hatta
(Soetta), Tangerang, Banten.
Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim bahwa pihak Imigrasi menahan sebanyak 300
WN Tiongkok yang membawa senjata api dan lain-lain di Bandara Soetta adalah salah.
Faktanya, tidak ditemukan informasi valid mengenai hal tersebut.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyXmqEk-imigrasi-tahan-300-wn-tiongkok-pembaw
a-3-000-senjata-api-ini-faktanya
https://turnbackhoax.id/2020/06/07/salah-tangkapan-layar-dinas-imigrasi-tahan-300-orang-wnachina-ilegal/?

Senin, 8 Juni 2020

3. Pemerintah akan Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg Juli
2020

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook bahwa pemerintah akan mencabut subsidi
elpiji 3 kg mulai Juli 2020 sehingga harga naik menjadi Rp.35 Ribu.
Dilansir dari Liputan6.com, Vice President Coorporate Communication Pertamina, Fajriyah
Usman menyatakan, Pertamina belum mendapat perintah dari Pemerintah terkait
pemotongan subsidi elpiji 3 kg. Jadi, klaim Pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kg mulai
Juli 2020 tidak benar.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4272444/cek-fakta-pemerintah-akan-cabut-subsidi-elp
iji-3-kg-juli-2020-ini-klariﬁkasinya
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4.

Dirut PLN Terkejut Tagihan Listrik di Rumahnya
Naik 100 Persen

Penjelasan :
Beredar narasi di media sosial bahwa Direktur Utama (Dirut) PLN terkejut karena tagihan listrik
di rumahnya membengkak hingga 100 persen.
Faktanya, dikutip dari Medcom.id klaim bahwa Direktur Utama (Dirut) PLN terkejut karena
tagihan listrik di rumahnya membengkak hingga 100 persen adalah salah. Faktanya, tidak ada
informasi valid yang menyatakan bahwa Dirut PLN terkejut karena tagihan tersebut. Direktur
Human Capital Manajemen PLN, Syofvie Felianti Roekman yang disebut tagihan listrik di
rumahnya melonjak hingga 100 persen menjelaskan lonjakan tersebut akibat peningkatan
konsumsi yang memang terjadi seiring kebijakan beraktivitas dari rumah dan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB).

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmYnpLb-dirut-pln-pun-terkejut-tagihan-listrik-di-ru
mahnya-naik-100-persen
https://money.kompas.com/read/2020/06/07/071219726/direktur-pln-mengaku-tagihan-listrik-di-r
umahnya-melonjak-100-persen?page=all
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5. Santri yang Hidupnya di Pondok Dicurigai
Terpapar Covid-19, yang Keluyuran di Mall
Dibiarin Aja
Penjelasan :
Beredar di media sosial unggahan tangkapan
layar yang menampilkan seseorang mengenakan
Hazmat dengan beberapa perempuan bercadar
yang mengantri sambil memegang kertas. Dalam
tangkapan layar tersebut terdapat tulisan
berbunyi berikut. “Santri yang hidupnya di pondok
gak pernah keluar2 dicurigai kena Covid. Yang
keluyuran di mall, dipasar malah dibiarin aja”.
Setelah dilakukan penelusuran unggahan akun
tersebut adalah salah. Foto dalam unggahan akun
tersebut adalah karya Jurnalis IDN Times, Novika
Dian Nugroho. Dalam foto tersebut terdapat
keterangan berikut, “Ilustrasi. Sejumlah santri
Pondok Al-Fatah, Temboro, Magetan sedang
mengisi data sebelum mengikuti rapid test
COVID-19 di Puskesmas Mejayan, Kabupaten
Madiun. Terkait foto dan keterangan diketahui dari
beberapa pemberitaan media daring, santri
Pondok Al-Fatah, Magetan, Jawa Timur yang
mengikuti rapid test COVID-19 bukanlah karena
faktor kecurigaan saja, mengingat mereka tidak
pernah keluar-keluar seperti yang diklaim oleh
akun tersebut. Rapid test COVID-19 yang dilakukan
kepada
santri
Pondok
Al-Fatah,
Temboro
dikarenakan adanya seorang pria yang merupakan
pengajar di pesantren tersebut terkonﬁrmasi
positif COVID-19.

Disinformasi
Link Counter:
https://jateng.idntimes.com/news/jateng/oetoro-aji/rapid-test-ratusan-santri-temboro-asal-blora8-terpapar-virus-corona
https://regional.kompas.com/read/2020/04/26/11010091/menyoal-klaster-ponpes-temboro-maget
an-pengajar-positif-covid-19-mudik-ke
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6. Wapres: Ikhlaskan Saja Dana Haji Dipakai
Pemerintah agar Kalian Masuk Surga
Penjelasan :
Beredar

unggahan

di

media

sosial

Facebook tangkapan layar sebuah artikel
berita yang berjudul “Wapres Ikhlaskan
Saja Dana Haji Dipakai Pemerintah Agar
Kalian Masuk Surga”. Dalam tangkapan
layar terlihat artikel tersebut tayang pada
Jumat, 5 Juni 2020 pukul 06.06 WIB.
Berdasarkan

hasil

penelusuran,

foto

tangkapan layar tersebut merupakan hasil
suntingan atau editan dari artikel berita
Viva.co.id. Penelusuran melalui indeks
pencarian

artikel

pada

laman

resmi

Viva.co.id pada tanggal dan jam yang
sama ditemukan artikel asli yang berjudul
“Jokowi Pusing Tangani Corona, Ma’ruf
Amin ‘Hilang Ditelan Bumi'”.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/06/08/salah-wapres-ikhlaskan-saja-dana-haji-dipakai-pemerintah-a
gar-kalian-masuk-surga/
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1220019-jokowi-pusing-tangani-corona-ma-ruf-amin-hilan
g-ditelan-bumi
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7. Perubahan Kebijakan Privasi, Semua Unggahan
Facebook akan “Publik”

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sejumlah unggahan yang menyebut bahwa Facebook
memiliki kebijakan privasi baru terkait pengaturan kerahasiaan konten pengguna. Dalam
informasi itu disebutkan segala bentuk unggahan di Facebook mulai besok akan bersifat
publik, meskipun sudah disembunyikan atau dibatasi oleh penggunanya.
Faktanya, informasi serupa ternyata pernah beredar di internet sejak Oktober 2016. Namun,
informasi ini kembali didaur ulang dan konten yang saat ini muncul sama seperti konten
yang tersebar sebelumnya. Karena kembali merebak, Facebook pun mengeluarkan
bantahan melalui FB Fact. Facebook menyatakan semua aturan tentang privasi konten
sepenuhnya masih ada di tangan pengguna, tidak ada perubahan.

Disinformasi
Link Counter:
https://m.facebook.com/fbfacts/1573108242983244/
https://turnbackhoax.id/2020/06/07/salah-jangan-lupa-besok-mulai-aturan-facebook-baru-di-ma
na-mereka-dapat-menggunakan-foto-anda-jangan-lupa-batas-waktu-hari-ini/
https://tekno.kompas.com/read/2019/02/20/16060037/-hoaks-perubahan-kebijakan-privasi-semu
a-unggahan-facebook-akan-public-?page=all
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8. Jokowi Tewas Gantung Diri “DASAR PRESIDEN
PKI”
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook
sebuah unggahan foto Presiden Jokowi
tewas gantung diri dengan narasi “lagi lagi
dan lagi lagi. Karma Pasti Terjadi...mkanya
Pak Jangan Suka Ngibul...dasar presiden
pki”.
Faktanya,

foto

yang

memperlihatkan

Presiden Jokowi gantung diri tersebut
merupakan

hasil

editan

dari

kejadian

dimana seorang pria yang tinggal di Jalan
Infeksi Kali Buaran RT 17/07, Penggilingan,
Cakung,

Jakarta

Timur,

memilih

mengakhiri hidupnya. Mengenakan kaos
pendukung Jokowi-Amin, Salimin yang
berusia 56 tahun ditemukan tergantung
dengan tali plastik berwarna kuning yang
dijeratkan ke leher dan disangkutkan ke
batang pohon ceri.

Disinformasi
Link Counter:
https://poskota.co.id/2020/6/3/tak-sanggup-tanggung-biaya-hidup-pria-berkaos-jokowi-amin-ga
ntung-diri
https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/03/pria-gantung-diri-pakai-kaos-jokowi-fadli-zon-per
tanyakan-pesan-yang-hendak-disampaikan-korban?page=all

