
Kamis, 18 Maret 2021

Penjelasan:

Telah beredar sebuah selebaran yang berisi informasi 

tender proyek mengatasnamakan PT PLN (Persero) 

Unit Induk Wilayah Aceh. Surat berlogo PT PLN 

(Persero) itu berjudul "SUMMARY PROJECT 

PEMBANGUNAN TAWER 275 KV PT. PLN (Persero) Unit 

Induk Pembangunan  Sumatera Bagian Utara-Medan, 

Sumatera Utara di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara". 

Surat tersebut memuat nama proyek, lokasi proyek, 

pemilik proyek, serta nilai satuan yang akan ditender 

oleh PT PLN (Persero).

Faktanya, General Manager PT PLN (Persero) Unit 

Induk Wilayah Aceh, Abdul Mukhlis memastikan 

informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar 

atau hoaks. Mukhlis menegaskan bahwa PLN Aceh 

tidak pernah melakukan tender melalui media sosial. 

Tender resmi akan selalu ditampilkan di website 

eproc.pln.co.id yang bisa dilakukan melalui portal 

eproc bila sudah terdaftar sebagai rekanan. Mukhlis 

juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu 

waspada terhadap modus penipuan tender yang 

mengatasnamakan PT PLN (Persero).

Hoaks

Link Counter:

- https://kumparan.com/acehkini/hoaks-info-tender-proyek-yang-beredar-atas-nama-pln-ac

eh-1vN6xE5n0YB/full 

- https://news.detik.com/berita/d-5497292/awas-penipuan-beredar-selebaran-hoax-tender-p

royek-pln-di-aceh 

1. [HOAKS] Informasi Tender Proyek 
Mengatasnamakan PLN Aceh
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Kamis, 18 Maret 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan foto pada aplikasi media sosial 

Facebook yang menampilkan seorang perempuan 

berpakaian kuning dengan puluhan handphone di 

depannya. Disebutkan juga bahwa perempuan tersebut 

adalah seorang buzzer yang sedang menyebarkan konten 

hoaks dan fitnah. Narasi pada postingan foto tersebut seolah 

dialamatkan kepada Pemerintah Indonesia.

Faktanya, klaim bahwa foto tersebut merupakan seorang 

buzzer yang sedang menyebarkan konten hoaks dan fitnah 

adalah tidak benar. Dari penelusuran cek fakta pada situs 

Merdeka.com, ditemukan foto serupa yang menunjukan 

bahwa perempuan tersebut bukan seorang buzzer seperti 

klaim pada unggahan. Ditemukan sebuah artikel yang 

berjudul "A viral photo in China shows how to manipulate 

App Store rankings the hard way", pada situs techinasia.com 

yang diunggah pada 5 Februari 2015, menjelaskan bahwa 

perempuan tersebut bekerja di sebuah tempat manipulasi 

peringkat App Store di China. Adapun kegiatan yang sedang 

dilakukannya adalah mengunduh, memasang, dan 

menghapus aplikasi tertentu berulang kali untuk 

meningkatkan peringkat pada sistem App Store.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-ini-bukan-foto-buzzer-sedang-membuat-informasi-

hoaks.html 

- https://www.techinasia.com/viral-photo-china-shows-manipulate-app-store-rankings-hard 

- https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2eRZMN-cek-fakta-foto-buzzer-tengah-memproduksi-info

rmasi-hoaks-ini-faktanya

2. [DISINFORMASI] Potret Foto Buzzer 
sedang Menyebarkan Konten Hoaks dan 
Fitnah
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Penjelasan:
Beredar sebuah informasi pada pesan berantai 

WhatsApp terkait peringkat keamanan vaksin 

Covid-19 yang bersumber dari salah satu artikel New 

York Times. Dalam pesan tersebut, menjelaskan 

bahwa ada empat vaksin Covid-19 asal China yang 

diklaim paling aman sejauh ini. Selain itu, disebutkan 

pula China sudah mengekspor 500 juta dosis vaksin 

ke seluruh dunia.

Dikutip dari Cek Fakta Liputan6.com, akun resmi 

Twitter New York Times menjelaskan bahwa pesan 

berantai yang beredar tersebut adalah hoaks. The 

New York Times tidak pernah menerbitkan daftar 

peringkat vaksin Covid-19 tersebut. Pihaknya juga 

menjelaskan bahwa tidak pernah menyatakan vaksin 

Covid-19 yang berasal dari China lebih unggul 

daripada vaksin yang diproduksi di tempat lain. 

Mereka juga belum menerbitkan klaim bahwa China 

telah mengekspor lebih dari 500 juta dosis vaksin. 

Tautan artikel yang disertakan dalam pesan berantai 

tersebut juga sama sekali tidak menyebutkan 

peringkat keamanan vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Disinformasi

Link Counter:

- https://twitter.com/NYTimesPR/status/1369659682600722432 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4509368/cek-fakta-tidak-benar-pesan-berantai-i

nformasi-vaksin-covid-19-paling-aman-dari-artikel-new-york-times 

3. [DISINFORMASI] Informasi Peringkat 
Keamanan Vaksin Covid-19 dari Artikel New 
York Times
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