
Rabu, 18 Agustus 2021

Penjelasan: 
Beredar di media sosial sebuah video yang menampilkan seorang pria sedang memberi 

pemaparan pada sebuah forum di salah satu sekolah di negara bagian Indiana, AS. 

Pembicara yang diketahui bernama  Doctor Dan Stock itu mengklaim bahwa virus 

Covid-19 dan semua jenis virus pernapasan lainnya memiliki partikel aerosol yang tetap 

dapat menembus masker.

Faktanya, klaim yang disampaikan Dan Stock adalah hoaks. Dikutip dari factcheck.afp.com 

video yang sempat diunggah di Youtube itu akhirnya dihapus karena melanggar pedoman 

platform tersebut. Perwakilan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) turut 

menanggapi pernyataan Dan Stock, mereka menegaskan bahwa penggunaan masker 

merupakan bagian dari protokol kesehatan yang digunakan untuk mencegah aerosol virus 

menginfeksi manusia lewat pernapasan.

Hoaks

Link Counter:
- https://factcheck.afp.com/http%3A%2F%2Fdoc.afp.com%2F9L24R2-1 
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-partikel-aerosol-pada-virus-covid-19-da

pat-dicegah-dengan-masker-1wLkEZvWJfQ/full 

1. [HOAKS] Partikel Aerosol pada Virus Covid-19 
Bisa Menembus Masker

https://factcheck.afp.com/
https://factcheck.afp.com/http%3A%2F%2Fdoc.afp.com%2F9L24R2-1
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-partikel-aerosol-pada-virus-covid-19-dapat-dicegah-dengan-masker-1wLkEZvWJfQ/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-partikel-aerosol-pada-virus-covid-19-dapat-dicegah-dengan-masker-1wLkEZvWJfQ/full


Rabu, 18 Agustus 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan singkat (SMS) yang berisi pemberitahuan terkait hadiah cek tunai Rp 

150 juta yang diklaim berasal dari Pertamina, pada pesan singkat tersebut juga terdapat 

sejumlah angka yang disebut sebagai kode verifikasi dan sebuah tautan 

www.berkahper-tamina66.cf.

Dilansir dari kompas.com, informasi tentang Pertamina membagikan cek tunai bernilai 

ratusan juta Rupiah adalah tidak benar. Pejabat Sementara Senior (Pjs) Vice President 

Corporate Communication and Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman menegaskan 

bahwa pesan yang menyebutkan Pertamina membagikan cek Rp 150 juta adalah tidak benar. 

Info hadiah tersebut bukan bersumber dari saluran resmi perusahaan dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/18/150000565/-hoaks-sms-hadiah-cek-tunai-rp

-150-juta-dari-pertamina?page=all

2. [HOAKS] SMS Hadiah Cek Tunai Rp 150 Juta dari 
Pertamina

http://www.berkahper-tamina66.cf
https://www.kompas.com/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/18/150000565/-hoaks-sms-hadiah-cek-tunai-rp-150-juta-dari-pertamina?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/18/150000565/-hoaks-sms-hadiah-cek-tunai-rp-150-juta-dari-pertamina?page=all


Rabu, 18 Agustus 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah video melalui aplikasi YouTube yang menampilkan jasad ulama 

Lombok, Tuan Guru Haji (TGH), Bayan Akbar, Mursyid Tariqah Naqsabandiyah dan 

diklaim hilang setelah dimasukan ke dalam liang lahat.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim jasad seorang ulama menghilang saat 

dimakamkan adalah hoaks. Faktanya Kepala Bidang Humas Polda NTB, Artanto, 

mengungkapkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Polisi telah melakukan 

pemeriksaan terhadap video yang beredar dengan melakukan konfirmasi kepada 

pihak keluarga.

Hoaks

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/08/18/salah-jasad-ulama-lombok-hilang-saat-dimakamkan/

3. [HOAKS] Jasad Ulama Lombok Hilang saat 
Dimakamkan

https://www.mafindo.or.id/turnbackhoax-id/
https://turnbackhoax.id/2021/08/18/salah-jasad-ulama-lombok-hilang-saat-dimakamkan/


Rabu, 18 Agustus 2021

Hoaks

Link Counter:
- Klarifikasi langsung Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi 

4. [HOAKS] Kuota Home Promo 150 GB dari 
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penjelasan: 
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp berupa sebuah narasi yang menyebutkan 

bahwa dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia bekerjasama dengan operator jaringan seluler memberikan kuota internet 150 

GB secara gratis mulai tanggal 17 Agustus 2021. Dalam pesan tersebut juga disebutkan syarat 

untuk mendapatkan kuota gratis beserta sebuah link tautan. 

Faktanya, klaim bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan 

kuota internet 150 GB secara gratis mulai tanggal 17 Agustus 2021 adalah salah. Diklarifikasi 

langsung oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi bahwa saat ini 

Kemkominfo tidak memiliki program pemberian kuota sebesar 150GB dalam rangka 

memperingati HUT RI ke-76. Semua informasi terkait Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dapat diakses melalui laman kominfo.go.id.



Rabu, 18 Agustus 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah video yang disertai keterangan mengklaim bahwa Menteri Agama, Yaqut 

Cholil Qoumas telah berpindah agama dan dibaptis.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, video tersebut 

merupakan hasil suntingan dari beberapa sumber dokumentasi yang digabungkan 

untuk membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan faktanya. Salah satu foto pada 

video tersebut diambil dari foto asli Portal Jogja dalam artikel berjudul "Yaqut Cholil 

Qoumas Ketua Umum GP Ansor yang Jadi Menteri Agama Pilihan Jokowi”. Foto lainnya 

juga diambil dari website detikNews dalam artikel berjudul "Menag Yaqut Pantau Misa 

Natal di Gereja Blenduk Semarang".

Disinformasi

Link Counter:
- https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-251150888/yaqut-cholil-qoumas-ketua-u

mum-gp-ansor-yang-jadi-menteri-agama-pilihan-jokowi 
- https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5308668/menag-yaqut-pantau-misa-natal-di-

gereja-blenduk-semarang 
- https://turnbackhoax.id/2021/08/18/salah-video-ternyata-menag-yaqut-pindah-agama-dan-

dibaptis/ 

5. [DISINFORMASI] Video Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas Pindah Agama dan Dibaptis

https://turnbackhoax.id/
https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-251150888/yaqut-cholil-qoumas-ketua-umum-gp-ansor-yang-jadi-menteri-agama-pilihan-jokowi
https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-251150888/yaqut-cholil-qoumas-ketua-umum-gp-ansor-yang-jadi-menteri-agama-pilihan-jokowi
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5308668/menag-yaqut-pantau-misa-natal-di-gereja-blenduk-semarang
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5308668/menag-yaqut-pantau-misa-natal-di-gereja-blenduk-semarang
https://turnbackhoax.id/2021/08/18/salah-video-ternyata-menag-yaqut-pindah-agama-dan-dibaptis/
https://turnbackhoax.id/2021/08/18/salah-video-ternyata-menag-yaqut-pindah-agama-dan-dibaptis/

