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Description
From: Muhammad Sukandar <sukandar13@gmail.com>
Subject: Najwa Sihab Hoax atau tidak?
Pesan dari Pelapor:
Benarkah Najwa Sihab berargumen seperti yang terdapat dalam sebuah
postingan di Facebook tersebut. Mohon pencerahannya dari tim
#turnbackhoax . Terimakasih
======
Isi Hoax :
Najwa Sihab,
Buat para generasi milenial, yg lahir tahun 1990 2000an, yg belum
pernah merasakan sakitnya di jaman Soeharto. Yang belum pernah
merasakan gaji orangtua hanya Rp 20.000 per bulan, SPP meskipun Rp
2.000 nunggak ber-bulan2, beras meskipun Rp 500 per kg tapi tidak
terbeli diganti makan gaplek dan tiwul, yg belum merasakan TV 1 biji
ditonton 1 RT. Yang belum merasakan usaha orangtua yg hasilnya
dirampas atau dibeli murah, yg belum merasakan punya tanah atau rumah
bersertifikat sah dicaplok dan digusur semena-mena. Kalian belum
pernah merasakan takutnya berbicara, berpendapat dan mengkritik
pemerintah. Kalian belum pernah merasakan susahnya mengurus surat
menyurat, pungli dan korupsi ada di-mana2.
Kami, generasi ayah dan paman2 atau bibi2mu, yg lahir di tahun 1980 ke
belakang, sangat2 merasakan susahnya hidup di jaman Orde Baru. Orang2
yg ada dibalik Prabowo adalah orang2 yg ingin mengembalikan sistem
Orde Baru.
Cukup sudah kesusahan kami, generasi ayah dan ibumu yg merasakannya,
jangan sampai terulang lagi.
Pikirkan lagi jika pilihanmu sementara ini adalah capres nomor 02.
Jangan hanya terpesona dengan ganteng dan gagahnya, jangan terpesona
hanya dengan gaya bicaranya yg meledak-ledak. Jangan terpesona dengn
janji2 manis program yg tidak masuk akal. Jangan terpesona dengan
balutan religius. Lihat track record rekam sejarah dari sumber2 berita
lama yg bisa dipercaya. Lihat siapa2 pendukung2 dibelakangnya.
Sekali lagi cukup sudah kami yg susah, jangan lagi terulang padamu.
Gunakan hati nuranimu dalam memilih.
Anak Indonesia.....
-This e-mail was sent from a contact form on TurnBackHoax
(https://www.turnbackhoax.id/lapor-hoax/)
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#1 - 08/15/2020 06:09 AM - Arief Putra
- Status changed from Open to Closed
- Assignee set to Arief Putra
- % Done changed from 0 to 100

Files
A7C72120-9C1A-442C-B77C-E6ABF37CCDD6.png

209 KB

01/31/2019

Harry Sufehmi

FD37D4D8-85C3-4296-93E3-53A3649E6B89.png

635 KB

01/31/2019

Harry Sufehmi

09/19/2020

2/2

