[Hoax] Informasi Pendaftaran Penerima Dana Bansos Tahun 2021
Mengatasnamakan Pemprov DIY
12 Mei 2021 | 38 Kali | Dedi Kerta Sujaya

Penjelasan :

Beredar informasi melalui Broadcast WhatsApp terkait pemberian dana
Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2021 yang mengatasnamakan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Disebutkan, bansos
berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut akan diberikan selama 4
bulan ke depan. Pesan tersebut juga menyertakan sebuah link atau tautan
yang digunakan untuk pendaftaran penerimaan dana bansos.
Setelah ditelusuri, Humas Pemda DIY melalui laman Instagram resminya
@humasjogja mengklarifikasi bahwa informasi mengenai pendaftaran
penerima dana bansos tahun 2021 yang beredar itu adalah tidak benar atau
hoaks. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan
informasi tersebut dan mengabarkan kepada teman, keluarga dan kerabat
bahwa informasi yang beredar tersebut adalah kabar hoaks.
[Hoax] Lelang Kendaraan Mengatasnamakan Bank Indonesia

12 Mei 2021 | 38 Kali | Dedi Kerta Sujaya

Penjelasan :

Beredar pada platform media sosial, sebuah unggahan berupa gambar yang
berisi
informasi
penawaran
lelang
kendaraan
bermotor
dan
mengatasnamakan Bank Indonesia. Pada gambar tersebut dituliskan
keterangan terkait persyaratan calon peserta, mekanisme dan tata cara lelang
yang diklaim diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Faktanya, informasi pada gambar tersebut adalah tidak benar dan
merupakan informasi resmi dari pihak Bank Indonesia. Pada laman
sosial resmi milik Bank Indonesia, diklarifikasi bahwa penawaran
kendaraan yang mengatasnamakan Bank Indonesia tersebut adalah
dan merupakan bentuk penipuan.

[Disinformasi] Helikopter Angkut Pemudik di Sukabumi

bukan
media
lelang
hoaks
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Penjelasan :

Beredar unggahan video pada platform YouTube yang menampilkan sebuah
helikopter berwarna merah mendarat di lapangan Leuweung Datar Desa
Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Unggahan tersebut
disertai narasi yang menyebut bahwa helikopter merah itu mengangkut
pemudik.
Faktanya, klaim helikopter tersebut mengangkut pemudik tidak benar. Dilansir
dari Jabar.suara.com, Sekretaris Desa Sukasirna Lukman Hakim
membenarkan jika ada helikopter yang mendarat di sebuah tempat di
desanya. Namun hal itu tidak berkaitan dengan mudik atau membawa
pemudik. Lukman menegaskan bahwa helikopter tersebut membawa pasien
yang baru selesai menjalani perawatan medis di Singapura.

[Disinformasi] Foto Jokowi Tengah Menyantap Babi Panggang
12 Mei 2021 | 26 Kali | Dedi Kerta Sujaya

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook foto Presiden Joko Widodo yang
kedapatan tengah makan daging babi panggang. Dalam foto tersebut, tampak
Jokowi memakai baju kotak-kotak, tengah menyantap sate. Di depannya,
tampak seekor babi utuh tengah dipanggang di atas api membara dengan
kepala babi yang terletak di ujung alat pembakaran. Pada bagian bawah foto
tersebut terdapat tulisan 'Naah..ketahuan dech'.
Dilansir dari Medcom.id, klaim Jokowi menyantap hidangan babi panggang
utuh adalah tidak benar. Faktanya, foto tersebut merupakan hasil suntingan.
Foto aslinya, Jokowi tengah menyantap sate yang ditemukan di situs
hipwee.com. Pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI
Jakarta tengah menyantap sate di rumah makan sate ayam khas Ponorogo
milik Haji Tukri.

