
LAPORAN ISU HOAKS
Periode Februari 2021



Daftar Isi 

Laporan Isu Hoaks 1 Februari 2021

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Anggota DPRD Tabanan
2. [HOAKS] Daftar Rincian Biaya Tilang Terbaru dari Kapolri Baru
3. [DISINFORMASI] Perusahaan Vaksin Merck Sebut Lebih Baik Melawan Covid-19 daripada Mendapatkan Vaksin

Laporan Isu Hoaks 2 Februari 2021

1. [HOAKS] Surat Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan Mengatasnamakan Plt. Rektor UNY
2. [DISINFORMASI] Hubungan Laboratorium di Wuhan dengan Produsen Vaksin Corona
3. [DISINFORMASI] Jarum Suntik Palsu Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Pemimpin Dunia
4. [MISINFORMASI] Informasi Penawaran Tindakan Vaksin Covid-19 RS Pelni

Laporan Isu Hoaks 3 Februari 2021

1. [HOAKS] Covid-19 Muncul karena Adanya Tes Rapid dan PCR
2. [HOAKS] Perpanjangan PSBB Jawa dan Bali Sampai 28 Maret 2021
3. [HOAKS] Covid-19 Bukan Virus dan Tidak Menular
4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Sanggau
5. [DISINFORMASI] Pasien Jalan Ngangkang seperti Penguin karena Anal Swab
6. [DISINFORMASI] Rapid Test Dihapus di Seluruh Bandara dan Stasiun Kereta Mulai 1 Februari 2021
7. [MISINFORMASI] Alat Test GeNose C-19 di Jual Online

Laporan Isu Hoaks 4 Februari 2021

1. [HOAKS] Surat Edaran Petunjuk Perkuliahan Tatap Muka UMSU Medan
2. [HOAKS] 2 Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB di Nduga
3. [HOAKS] Menteri Kesehatan Thailand Menangis Saat Mendapat Vaksin Covid-19
4. [HOAKS] Daftar Maskapai Penerbangan dan Harga Tiket Pesawat ke Purbalingga
5. [HOAKS] Sri Sultan akan Periksa Keaslian Ijazah Jokowi dari UGM

Laporan Isu Hoaks 5 Februari 2021

1. [HOAKS] Air Rebusan Belimbing Bisa Cegah dan Sembuhkan Covid-19
2. [HOAKS] Link Bantuan Pulsa Rp200 Ribu dan Kuota 75 GB dari Kominfo
3. [HOAKS] Informasi Lockdown Jakarta 12-15 Februari 2021 via Messenge
4. [DISINFORMASI] Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Meledak di Udara
5. [DISINFORMASI] Isran Noor: “KANTOR YANG BUKA AKAN KAMI RUDAL”
6. [DISINFORMASI] Gaji Tenaga Kesehatan Dipotong 50 Persen
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Laporan Isu Hoaks 6 Februari 2021

1. [HOAKS] Pengadaan Beras ke PT Agro Jabar
2. [HOAKS] Tanzania Tidak Terpapar Covid-19
3. [HOAKS] 35 Karyawan Tahura Juanda Dago Terinfeksi Covid-19
4. [DISINFORMASI] Foto Satelit Retakan Bawah Laut Akibat Gempa Sulawesi Barat
5. [DISINFORMASI] Sinyal SOS Berarti “Save Our Soul” oleh Korban Sriwijaya Air SJ-182 di Pulau Laki

Laporan Isu Hoaks 7 Februari 2021

1. [HOAKS] Lowongan Kerja di Pertamina pada Februari 2021
2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Kepala Badan Keuangan Daerah Purbalingga
3. [HOAKS] Anjuran Penutupan Pasar dan Tempat Wisata DIY oleh Sri Sultan HB X
4. [DISINFORMASI] Infografis Bantuan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor untuk UMKM yang Terdampak 

Pembatasan Akibat Covid-19
5. [DISINFORMASI] Video Detik-detik Kecelakaan Kapal Penyeberangan Gilimanuk-Ketapang
6. [DISINFORMASI] BPN Dalam Waktu Dekat akan Tarik Semua Sertifikat Tanah Milik Masyarakat untuk Diganti 

Menjadi Sertifikat Elektronik

Laporan Isu Hoaks 8 Februari 2021

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto
2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Sebabkan Lamban Berpikir dan Susah Menghafal
3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
4. [HOAKS] Foto Sampul Koran Tempo Jokowi Babak-Belur di Ronde ke-2
5. [HOAKS] Uang Redenominasi Rp. 100,- Bergambar Presiden Jokowi
6. [DISINFORMASI] Pemakaian Masker pada Anak Akibatkan Gangguan Fisik dan Psikologis
7. [DISINFORMASI] Isi BBM Gratis pada 29 dan 30 Februari 2021

Laporan Isu Hoaks 9 Februari 2021

1. [HOAKS] Pendaftaran Vaksin Covid-19 WHO
2. [HOAKS] Tes PCR Harus Mencontoh Kultur Jaringan Pembiakan Anggrek
3. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Ketua KPID Jawa Barat
4. [HOAKS] Perpanjangan BLT 2021 dari Kementerian Keuangan dengan Klik Link Tertentu
5. [DISINFORMASI] WHO Anjurkan Tak lagi Menggunakan Masker di Tahun 2021
6. [DISINFORMASI] Menyamar dengan Baju Nakes, Tentara China Berhasil Masuk ke Indonesia
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Laporan Isu Hoaks 10 Februari 2021

1. [HOAKS] 70 Persen Wilayah Jakarta Terendam Banjir
2. [DISINFORMASI] Video Banjir dan Evakuasi Warga di Pidada Panjang Bandar Lampung
3. [DISINFORMASI] Video Jasad Korban Sriwijaya Air SJ 182
4. [DISINFORMASI] Jokowi Tak Menjamin Kebebasan Warga setelah Berbicara
5. [DISINFORMASI] Kasus Positif Covid-19 Melonjak Akibat Tes PCR

Laporan Isu Hoaks 11 Februari 2021

1. [HOAKS] Surat Tim Publikasi HUT ke-28 Kota Tangerang
2. [HOAKS] Nama Surat PT. EPAS Dicatut untuk Mendapatkan Proyek Bandara Dhoho Kediri
3. [HOAKS] Rutin Minum Air Hangat 4 kali Sehari Dapat Menyembuhkan Covid-19
4. [Hoaks] Pfizer dan Moderna Bukan Vaksin Melainkan “Sistem Operasi Dirancang untuk Manusia” dan “Agen 

Biologis”
5. [DISINFORMASI] Risma akan Mundur dari Mensos karena Merasa Tak Kuat

Laporan Isu Hoaks 12 Februari 2021

1. [HOAKS] Informasi Proses Belajar Mengajar Secara Tatap Muka di Universitas Malikussaleh
2. [HOAKS] Rekrutmen Pandu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Dibuka pada Tanggal 03-17 Februari 2021
3. [HOAKS] Begal di Keranggan dan Bengaris, Kota Palangka Raya
4. [DISINFORMASI] Ustaz Maaher At-Thuwailibi Meninggal karena Disuntik Vaksin Sinovac
5. [DISINFORMASI] Video Wanita di Korsel Mengalami Efek Samping Vaksin Corona

Laporan Isu Hoaks 13 Februari 2021

1. [HOAKS] Informasi Kerusakan Sistem Bank BRI dan Permintaan Data Nasabah melalui Messenger Facebook
2. [HOAKS] Chip pada KTP Elektronik digunakan untuk Melacak Pergerakan Warga
3. [HOAKS] Bupati Pasuruan Alami Sakit Usai Suntik Vaksin Covid-19
4. [HOAKS] Banjir Semarang Kiriman dari Jakarta
5. [HOAKS] Surat Kuasa Pembebasan Lahan Mengatasnamakan RS Awal Bros Pekanbaru
6. [DISINFORMASI] UMKM Indonesia Raya Catut Nama Dasco-Sandiaga

Laporan Isu Hoaks 14 Februari 2021

1. [HOAKS] Menag Yaqut Menandatangani Larangan Salat Jumat
2. [DISINFORMASI] Mobil Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Ditembak OTK
3. [DISINFORMASI] Foto Presiden Jokowi Berkerumun dan Tidak Menggunakan Masker
4. [MISINFORMASI] Vtube Resmi Dilindungi Pemerintah Indonesia
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Laporan Isu Hoaks 15 Februari 2021

1. [HOAKS] Surat Panggilan Interview PT Jababeka Group
2. [Hoaks] Bendungan Jatigede Indramayu Siaga 1
3. [HOAKS] Pemberian Dana Hibah Rp 100 Juta oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur
4. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Bupati Jember Terpilih
5. [HOAKS] Pesan Berantai Curahan Hati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
6. [DISINFORMASI] Banjir Air Warna-Warni di Jakarta karena Cat Luntur

Laporan Isu Hoaks 16 Februari 2021

1. [HOAKS] Covid-19 bukan Virus, Sumber : Kementerian Kesehatan Italia
2. [HOAKS] Akun Telegram Mencatut Nama CNBC Indonesia
3. [HOAKS] Tautan untuk Mengetahui Siapa Saja yang Melihat Akun Facebook Kita
4. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Anggota DPRD Jabar Abdy Yuhana
5. [DISINFORMASI] Video Jalan Amblas di Kawasan Songgoriti, Kota Batu, Malang
6. [DISINFORMASI] Cuitan Fadjroel Rachman Mengumpat ke Rakyat Miskin

Laporan Isu Hoaks 17 Februari 2021

1. [HOAKS] Dahlan Iskan Meninggal Dunia
2. [HOAKS] Menteri Agama Mengeluarkan SK Terkait Larangan Bahasa Arab
3. [HOAKS] Surat Pengangkatan CPNS Mengatasnamakan Kementerian PANRB
4. [HOAKS] Tautan Subsidi Pulsa dan Kuota Internet dari Kemendikbud
5. [DISINFORMASI] Terowongan Tol Cisumdawu Diterjang Banjir
6. [DISINFORMASI] Banyak Kematian di Israel Akibat Vaksin Covid-19
7. [DISINFORMASI] Virus Corona Dapat Menyebar Lewat Asap Rokok
8. [DISINFORMASI] Surat Edaran Wali Kota Kupang Melarang Shalat Berjamaah dan Shalat Jumat

Laporan Isu Hoaks 18 Februari 2021

1. [HOAKS] Keluarga Tunanetra Tak Dapat Beras karena Kartu Keluarga Sejahtera Diblokir
2. [DISINFORMASI] Anies Baswedan Selfie saat Banjir
3. [DISINFORMASI] Arab Saudi Tolak Jemaah Haji Indonesia karena Belum Bayar Bea Akomodasi Calon Jemaah 

Haji
4. [DISINFORMASI] Replika Wajah Tutankhamun Mirip Jokowi

Laporan Isu Hoaks 19 Februari 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Pati
2. [HOAKS] Undangan Rakernas Kadis Kesehatan Kota Bandung 27-28 Februari 2021
3. [DISINFORMASI] Legenda NBA yang Terpapar HIV Donor Darah untuk Pasien Covid-19
4. [DISINFORMASI] RSUD Teluk Kuantan Tolak Pasien Hamil
5. [DISINFORMASI] Terbongkarnya Alokasi Anggaran Rp5 Miliar untuk 5 Orang Influencer Promosikan DKI Jakarta 

Tahun 2020
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Laporan Isu Hoaks 20 Februari 2021

1. [HOAKS] Lelang Mengatasnamakan KPKNL Samarinda
2. [HOAKS] Tautan Registrasi Program Kartu Prakerja
3. [HOAKS] Uang Timor Leste Bergambar Pakaian Adat Rote Ndao NTT

Laporan Isu Hoaks 21 Februari 2021

1. [HOAKS] Vtube Sekarang Di bawah Naungan FIFA
2. [HOAKS] Setelah Divaksin Kasus HIV dan Kanker Akan Meledak
3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Jepara
4. [DISINFORMASI] Tweet Aa Gym Komentari Kinerja Anies Baswedan Terkait Penanganan Banjir
5. [DISINFORMASI] Mendikbud Larang Gunakan Jilbab di Sekolah Karena Agamanya Berseberangan
6. [DISINFORMASI] Detik-Detik Tanah Longsor di Ngetos Nganjuk Jawa Timur

Laporan Isu Hoaks 22 Februari 2021

1. [HOAKS] Akun Facebook Walikota SurabayaTerpilih Eri Cahyadi
2. [HOAKS] Rekrutmen Pegawai Bank Mandiri Februari 2021
3. [DISINFORMASI] Video Bajaj Hanyut Terbawa Arus Banjir di Semarang
4. [DISINFORMASI] Foto Mobil Hanyut Terseret Banjir di Jakarta
5. [DISINFORMASI] Video Mobil Terbalik setelah Banjir Surut di Bekasi
6. [DISINFORMASI] Panaskan Uang di Rice Cooker dapat Membunuh Virus Covid-19

Laporan Isu Hoaks 23 Februari 2021

1. [HOAKS] Peringatan Pemblokiran oleh Tim Pemblokiran Facebook
2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Kalimantan Tengah
3. [HOAKS] Memakai Masker selama Setahun Bisa Memicu Kanker
4. [HOAKS] Akun Twitter Bank BSI
5. [HOAKS] Diam-Diam Pemerintah Gunakan Dana Haji Tanpa Sepengetahuan Jemaah
6. [HOAKS] Permainan Harga Plasma Konvalesen oleh Mafia
7. [DISINFORMASI] Video Detik-detik Banjir Bandang di Subang
8. [DISINFORMASI] Foto Mobil Sport ESEMKA
9. [DISINFORMASI] Video Pasien Covid-19 Dijemput Taksi ke Wisma Atlet

Laporan Isu Hoaks 24 Februari 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan Jubir Vaksin Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi
2. [HOAKS] Pesan Berantai Meninggalnya Ketua MUI Jawa Timur
3. [HOAKS] Akun WhatsApp yang Mengatasnamakan Kapolresta Palangkaraya
4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Ketua DPRD Kota Malang
5. [HOAKS] Ketua Satgas Covid-19 Sebut Hirup Uap Air Panas Bisa Membunuh Virus Corona
6. [HOAKS] Pendaftaran Kartu Prakerja pada Situs Prakerja12.org
7. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Bandung
8. [HOAKS] Indonesia Dukung Pemilu Ulang di Myanmar
9. [DISINFORMASI] Pernyataan Menkominfo: OPM Gunakan Media Untuk Propaganda

10. [DISINFORMASI] Badai Siklon Mengarah ke Jawa Barat dan DKI Jakarta
11. [DISINFORMASI] Link Bantuan Kompensasi Biaya di Rumah Saja Rp 600 Ribu
12. [DISINFORMASI] Terbukti Sinovac Tidak Aman, Direktur Pascasarjana STIK Tamalatea Makassar Meninggal 

karena Vaksin
13. [DISINFORMASI] Video Seorang Pria di Israel Meninggal Usai Vaksinasi
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Laporan Isu Hoaks 25 Februari 2021

1. [HOAKS] Rekrutmen Prajurit TNI AU Tituler Tahun 2021
2. [DISINFORMASI] Foto Pria dengan Wajah Bengkak Akibat Efek Samping Vaksin Moderna
3. [DISINFORMASI] Jokowi Dikabarkan Kembali Maju di Pilpres 2024
4. [DISINFORMASI] Polisi China Latihan di Lippo Cikarang

Laporan Isu Hoaks 26 Februari 2021

1. [HOAKS] Akun Facebook Palsu Mengatasnamakan BPJS Kesehatan
2. [HOAKS] Akun Facebook Palsu Mengatasnamakan Abdul Hafidz
3. [HOAKS] Tidak Ada Kompensasi Jika Cacat atau Meninggal Usai Divaksin
4. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Gresik Terpilih
5. [DISINFORMASI] Sebuah Jurnal Membuktikan Covid-19 Sudah Dibicarakan Sejak 2008
6. [DISINFORMASI] Video Banjir di Jawa Barat Tidak Diliput Media Nasional
7. [DISINFORMASI] Video Kendaraan Terseret Arus Banjir di Semarang
8. [MISINFORMASI] Puluhan Wartawan Terkapar setelah Vaksinasi Covid-19

Laporan Isu Hoaks 27 Februari 2021

1. [DISINFORMASI] Foto Muslim Myanmar Tiarap saat Ditangkap Aparat Militer
2. [DISINFORMASI] VTube Dilegalkan OJK dan Perizinan Telah Mencapai 99 Persen

Laporan Isu Hoaks 28 Februari 2021

1. [HOAKS] Buntut Insiden di Kafe RM, Ratusan TNI Serang Kantor Polisi
2. [HOAKS] Tautan Kontes Lomba Foto di Instagram
3. [HOAKS] Link Daftar Prakerja Gelombang 12 Melalui https://daftarprakerja.net 
4. [HOAKS] MUI Keluarkan Maklumat Tangkap Presiden Jokowi karena Pelanggaran Prokes di NTT
5. [DISINFORMASI] Video Penampakan Sejumlah Sapi Hanyut Tersapu Banjir Bandang di Malang
6. [DISINFORMASI] Ma’ruf Amin : Jual Minuman Keras Hukumnya Boleh Untuk Membantu Kas Negara
7. [DISINFORMASI] Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP
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Senin, 1 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial berupa akun Whatsapp yang 

mengatasnamakan anggota DPRD Tabanan, Ida Ayu Ketut Candrawati. Dalam 

tangkapan layar yang beredar akun tersebut mengirim pesan untuk menawarkan 

sejumlah barang lelang. 

Dikutip dari Baliexpress.jawapos.com Ida Ayu Ketut Candrawati, anggota DPRD Tabanan 

dari Fraksi Nasional Demokrat menuturkan jika ada oknum yang menggunakan nama 

beserta fotonya dalam sebuah akun Whatsapp. Ida Ayu Ketut Candrawati turut 

membuat pengumuman melalui akun Facebook miliknya agar teman-teman atau orang 

yang mengenal dirinya waspada apabila ada yang mengirim pesan Whatsapp 

mengatasnamakan dirinya.

Hoaks

Link Counter:

https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/01/31/238586/ada-yang-ngaku-jadi-dirinya-di-wa-angg

ota-dewan-tabanan-kesal 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3899568886720975&id=100000037078655 

https://www.suaradewata.com/read/202101310005/foto-anggota-dprd-tabanan-ida-ayu-candrawa

ti-serta-chat-dari-oknum-yang-mengatasnamakan-dirinya.html 

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Anggota DPRD Tabanan

https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/01/31/238586/ada-yang-ngaku-jadi-dirinya-di-wa-anggota-dewan-tabanan-kesal
https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/01/31/238586/ada-yang-ngaku-jadi-dirinya-di-wa-anggota-dewan-tabanan-kesal
https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/01/31/238586/ada-yang-ngaku-jadi-dirinya-di-wa-anggota-dewan-tabanan-kesal
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3899568886720975&id=100000037078655
https://www.suaradewata.com/read/202101310005/foto-anggota-dprd-tabanan-ida-ayu-candrawati-serta-chat-dari-oknum-yang-mengatasnamakan-dirinya.html
https://www.suaradewata.com/read/202101310005/foto-anggota-dprd-tabanan-ida-ayu-candrawati-serta-chat-dari-oknum-yang-mengatasnamakan-dirinya.html


Senin, 1 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar informasi di aplikasi 

perpesanan WhatsApp dan media sosial 

Facebook terkait biaya tilang terbaru dari 

Kapolri baru. Terdapat 13 rincian biaya 

pelanggaran, dua diantaranya yakni tidak ada 

STNK kena denda Rp50.000 dan 

menggunakan ponsel saat berkendara 

didenda Rp70.000. Kapolri juga disebut 

memerintahkan seluruh personelnya untuk 

memancing dan membuktikan ada warga 

yang menyuap polisi di jalan raya akan 

mendapatkan bonus dari Kapolri sebesar 

Rp10 juta/1 orang warga.

Faktanya, melalui akun Instagram resminya,  

@divisihumaspolri memastikan bahwa  

informasi itu tidak benar alias hoaks. Kapolri 

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., 

tidak pernah memberikan instruksi kepada 

jajaran Kepolisian Negara RI seperti informasi 

yang beredar tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CKq8us4pbFs/ 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/01/070000665/-hoaks-daftar-rincian-biaya-tilang-ter

baru-dari-kapolri-baru?page=all 

https://news.detik.com/berita/d-5355875/viral-broadcast-biaya-tilang-kapolri-baru-polri-pastikan-

hoax 

2. [HOAKS] Daftar Rincian Biaya Tilang Terbaru 
dari Kapolri Baru

https://www.instagram.com/p/CKq8us4pbFs/
https://www.instagram.com/p/CKq8us4pbFs/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/01/070000665/-hoaks-daftar-rincian-biaya-tilang-terbaru-dari-kapolri-baru?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/01/070000665/-hoaks-daftar-rincian-biaya-tilang-terbaru-dari-kapolri-baru?page=all
https://news.detik.com/berita/d-5355875/viral-broadcast-biaya-tilang-kapolri-baru-polri-pastikan-hoax
https://news.detik.com/berita/d-5355875/viral-broadcast-biaya-tilang-kapolri-baru-polri-pastikan-hoax


Senin, 1 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa perusahaan 

farmasi raksasa Amerika, Merck mengatakan lebih baik untuk melawan Covid-19 dan 

pulih secara alami daripada mendapatkan vaksinasi.

Dilansir dari Reuters Fact Check, klaim tersebut merupakan representasi yang keliru dari 

pernyataan Merck. Merck tidak pernah membuat pernyataan lebih baik melawan 

Covid-19 daripada mendapatkan vaksinasi. Adapun pernyataan yang dikeluarkan oleh 

Merck adalah, bahwa pihaknya akan berhenti mengembangkan dua formula vaksin 

Covid-19 yang sedang dikerjakannya. Penyebabnya, respons kekebalan tubuh yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan dari fase awal uji klinis kedua formula itu.  Namun Merck 

menegaskan tetap akan berkomitmen dalam penelitian Covid-19 dan akan memberi 

fokus kepada dua potensi obat penyakit infeksi itu yang juga sedang dikembangkannya.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-immune/fact-check-vaccine-company-did-not-say

-it-is-better-to-fight-covid-19-than-get-the-vaccine-idUSKBN29Z0SB 

https://tekno.tempo.co/read/1427078/vaksin-covid-19-gagal-di-uji-klinis-awal-merck-lempar-hand

uk/full&view=ok 

3. [DISINFORMASI] Perusahaan Vaksin Merck 
Sebut Lebih Baik Melawan Covid-19 daripada 
Mendapatkan Vaksin

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-immune/fact-check-vaccine-company-did-not-say-it-is-better-to-fight-covid-19-than-get-the-vaccine-idUSKBN29Z0SB
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-immune/fact-check-vaccine-company-did-not-say-it-is-better-to-fight-covid-19-than-get-the-vaccine-idUSKBN29Z0SB
https://tekno.tempo.co/read/1427078/vaksin-covid-19-gagal-di-uji-klinis-awal-merck-lempar-handuk/full&view=ok
https://tekno.tempo.co/read/1427078/vaksin-covid-19-gagal-di-uji-klinis-awal-merck-lempar-handuk/full&view=ok


2 Februari 2021



Selasa, 2 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah surat pengumuman terkait 

ketentuan pembayaran biaya pendidikan 

sistem kampus merdeka, mahasiswa D3 dan 

S1 Semester genap 2020/2021 Universitas 

Negeri Yogyakarta (UNY). Surat dengan 

nomor B57/UN48/HM.00.08.02/2021 tersebut 

mencatut nama Plt. Rektor UNY Prof. Dr. 

Margana, M.Hum.,M.A.

Faktanya, surat terkait ketentuan 

pembayaran biaya pendidikan tersebut tidak 

benar. Pihak UNY melalui unggahannya di 

akun media sosial @unyofficial pada tanggal 

1 Februari 2021 mengumumkan bahwa telah 

terjadi penipuan mengatasnamakan plt. 

Rektor UNY dalam Pengumuman Nomor: 

B57/UN48/HM.00.08.02/2021.

Hoaks

Link Counter:
https://twitter.com/unyofficial/status/1356126799030218756 

1. [HOAKS] Surat Ketentuan Pembayaran Biaya 
Pendidikan Mengatasnamakan Plt. Rektor UNY

https://twitter.com/unyofficial/status/1356126799030218756
https://twitter.com/unyofficial/status/1356126799030218756


Selasa, 2 Februari 2021

Penjelasan :

Sebuah unggahan di Facebook mengklaim 
Laboratorium Wuhan, China, berkaitan dengan sejumlah 
individu dan perusahaan farmasi yang terlibat dalam 
penelitian dan pembuatan vaksin corona. Dalam 
postingan itu disebutkan, Laboratorium di Wuhan 
dimiliki oleh perusahaan farmasi bernama 
GlaxoSmithKline. Perusahaan itu diduga memiliki Pfizer, 
produsen vaksin corona. Koneksi dalam perusahaan itu 
disebut melibatkan miliarder George Soros dan Bill 
Gates.

Faktanya, klaim bahwa Laboratorium Wuhan, China 
berhubungan dengan produsen vaksin Corona adalah 
keliru. Dilansir dari Kumparan.com,  Institute of Virology 
Wuhan bukanlah milik perusahaan farmasi Inggris, 
GlaxoSmithKline (GSK), melainkan merupakan bagian 
dari Chinese Academy of Sciences (CAS) yang didanai 
oleh Pemerintah China. Selain itu, GSK tidak memiliki 
Pfizer. Perusahaan Pfizer sendiri didirikan di New Jersey 
pada tahun 1900. GSK dan Pfizer memulai usaha 
patungan (joint venture) pada tahun 2018, namun usaha 
itu tidak melibatkan penggabungan atau pertukaran 
kepemilikan. Selanjutnya, pada  unggahan tersebut juga 
menyeret nama perusahaan investasi BlackRock yang 
diklaim mengelola Pfizer yang dikaitkan dengan 
yayasan milik George Soros, Open Society Foundation. 
Dalam laman yayasan tersebut, tidak ditemukan 
keterkaitan antara keduanya. 

Disinformasi

Link Counter:

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-hubungan-laboratorium-di-wuhan-deng

an-produsen-vaksin-corona-1uuaFecUEuE 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pharmaceuticals-philanthrop-idUSKBN29Z0TM 

2. [DISINFORMASI] Hubungan Laboratorium di 
Wuhan dengan Produsen Vaksin Corona

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-hubungan-laboratorium-di-wuhan-dengan-produsen-vaksin-corona-1uuaFecUEuE
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-hubungan-laboratorium-di-wuhan-dengan-produsen-vaksin-corona-1uuaFecUEuE
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-hubungan-laboratorium-di-wuhan-dengan-produsen-vaksin-corona-1uuaFecUEuE
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pharmaceuticals-philanthrop-idUSKBN29Z0TM


Selasa, 2 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video berdurasi kurang 
lebih satu menit pada platform Facebook, 
menampilkan seorang yang diklaim 
memperagakan sebuah jarum suntik 
palsu. Narasi unggahan juga menyebut 
jarum suntik tersebut merupakan jarum 
suntik vaksin yang disiapkan untuk para 
pemimpin dunia.

Faktanya, klaim jarum suntik palsu dalam 
video merupakan jarum yang disiapkan 
untuk para pemimpin dunia adalah tidak 
benar. Alat suntik yang terlihat dalam 
video itu hanyalah alat peraga untuk film 
yang merupakan potongan dari video milik 
Scott Reeder, ahli alat peraga untuk film 
dan serial televisi. Dua video lainnya yang 
digunakan di unggahan tersebut 
sebenarnya memperlihatkan tokoh 
masyarakat disuntik vaksin influenza di 
tahun 2019 bukan vaksin Covid-19.

Disinformasi

Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2021/02/01/salah-video-anda-harus-tahu-kebenaran-ada-jarum-suntik-spuit-palsu-dipersiapka
n-untuk-para-pemimpin-dunia/ 
https://periksafakta.afp.com/video-prop-film-dan-vaksin-flu-digunakan-untuk-membuat-klaim-yang-salah-bahwa-vak
sinasi-covid-19
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1221/keliru-jarum-suntik-palsu-di-video-ini-disiapkan-untuk-vaksinasi-covid-19-elite-gl
obal 

3. [DISINFORMASI] Jarum Suntik Palsu Vaksin 
Covid-19 yang Disiapkan untuk Pemimpin Dunia

https://turnbackhoax.id/2021/02/01/salah-video-anda-harus-tahu-kebenaran-ada-jarum-suntik-spuit-palsu-dipersiapkan-untuk-para-pemimpin-dunia/
https://turnbackhoax.id/2021/02/01/salah-video-anda-harus-tahu-kebenaran-ada-jarum-suntik-spuit-palsu-dipersiapkan-untuk-para-pemimpin-dunia/
https://periksafakta.afp.com/video-prop-film-dan-vaksin-flu-digunakan-untuk-membuat-klaim-yang-salah-bahwa-vaksinasi-covid-19
https://periksafakta.afp.com/video-prop-film-dan-vaksin-flu-digunakan-untuk-membuat-klaim-yang-salah-bahwa-vaksinasi-covid-19
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1221/keliru-jarum-suntik-palsu-di-video-ini-disiapkan-untuk-vaksinasi-covid-19-elite-global
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1221/keliru-jarum-suntik-palsu-di-video-ini-disiapkan-untuk-vaksinasi-covid-19-elite-global


Selasa, 2 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah infografis terkait penawaran tindakan 
vaksin Covid-19 oleh RS Pelni. Informasi tersebut turut 
mencantumkan sejumlah varian vaksin Covid-19 beserta 
harga dan keterangan usia penerima, dosis, dan jarak antar 
vaksin mulai dari Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, 
Novavax dan Sinopharm.

Berdasarkan keterangan tertulis dalam Siaran Pers yang 
diterbitkan PT Pertamina Bina Medika IHC selaku holding 
yang menaungi PT. RS Pelni, dinyatakan bahwa informasi 
yang beredar mengenai layanan vaksin Covid-19 RS Pelni 
tersebut adalah benar dikeluarkan oleh RS Pelni pada 2 
Februari 2021. Namun, sesuai dengan Peraturan Presiden 
terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19, IHC 
dan grup rumah sakit dibawahnya termasuk RS Pelni tidak 
memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin 
Covid-19. Dengan adanya kesalahpahaman tersebut, 
holding RS BUMN itu telah memutuskan untuk menarik 
informasi yang beredar tersebut. 

Berkaitan dengan adanya harga beberapa vaksin Covid-19, 
informasi tersebut bukan merupakan informasi resmi, 
karena sampai dengan hari ini program vaksin Covid-19 
yang berjalan adalah program vaksin dari pemerintah yang 
diberikan secara gratis. Selain itu, seluruh program vaksin 
berada dibawah kewenangan Kementerian Kesehatan, dan 
belum ada peraturan resmi berkaitan dengan program 
vaksin Covid-19 mandiri.

Misinformasi

Link Counter:
Keterangan Tertulis dalam Siaran Pers yang diterbitkan PT. Pertamina Bina Medika IHC pada 
tanggal 2 Februari 2021.

4. [MISINFORMASI] Informasi Penawaran Tindakan 
Vaksin Covid-19 RS Pelni



3 Februari 2021



Rabu, 3 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial yang mengklaim 

Virus Corona Covid-19 muncul karena adanya rapid 

test dan tes PCR (polymerase chain reaction). 

Klaim tersebut muncul setelah seorang pengguna 

Facebook memuat sebuah unggahan dengan 

narasi “Gara2 ada alat setan Rapid dan PCR yg di 

sumbang Bill gate..Dunia kacau balau meyakini 

ada virus hanya karena adanya alat setan ini!!!!!”

Dikutip dari Cekfakta.tempo.co, klaim bahwa virus 

Corona Covid-19 muncul karena adanya tes rapid 

dan tes PCR adalah keliru. Tes PCR dan rapid test 

adalah dua jenis tes yang bisa digunakan untuk 

mengetahui apakah seseorang terinfeksi Covid-19. 

Pakar kesehatan Akmal Taher mengatakan testing 

bersama tracing dan treatment (3T) merupakan 

strategi yang perlu diambil untuk menghentikan 

laju kasus Covid-19. Dengan tes, mereka yang 

positif Covid-19 bisa segera ditemukan lalu diisolasi 

agar tidak menularkannya pada orang lain. 

Teknologi tes PCR pun sudah ditemukan sejak 

1983, jauh sebelum munculnya Covid-19.

Hoaks

Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1224/keliru-virus-corona-covid-19-muncul-karena-adanya-tes-rap
id-dan-pcr 
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-satu2nya-negara-yg-tidak-ada-covid19-nya-tanzania-me

reka-gak-pernah-adakan-rapid-test-n-pcr-kepada-penduduknya

1. [HOAKS] Covid-19 Muncul karena Adanya Tes 
Rapid dan PCR

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1224/keliru-virus-corona-covid-19-muncul-karena-adanya-tes-rapid-dan-pcr
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1224/keliru-virus-corona-covid-19-muncul-karena-adanya-tes-rapid-dan-pcr
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1224/keliru-virus-corona-covid-19-muncul-karena-adanya-tes-rapid-dan-pcr
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-satu2nya-negara-yg-tidak-ada-covid19-nya-tanzania-mereka-gak-pernah-adakan-rapid-test-n-pcr-kepada-penduduknya
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-satu2nya-negara-yg-tidak-ada-covid19-nya-tanzania-mereka-gak-pernah-adakan-rapid-test-n-pcr-kepada-penduduknya


Rabu, 3 Februari 2021

Penjelasan :
Telah beredar sebuah infografis di media sosial yang menyebut bahwa Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan perpanjangan PSBB di pulau Jawa dan Bali sampai tanggal 

28 Maret 2021. 

Faktanya, informasi tersebut adalah salah. Sampai saat ini Pemerintah belum 

mengeluarkan pengumuman perpanjangan PSBB di wilayah Jawa dan Bali sampai 

28 Maret 2021 seperti informasi yang beredar. Adapun PSBB pulau Jawa dan Bali 

telah diberlakukan pada 11 Januari sampai 25 Januari 2021 lalu dan hingga kini belum 

ada informasi perpanjangan secara resmi.

Hoaks

Link Counter:

-https://www.instagram.com/p/CKypRvulvJo/?igshid=pndvbtxwlayy 

-https://twitter.com/kominfo_jtg/status/1356595415815135234 

2. [HOAKS] Perpanjangan PSBB Jawa dan Bali 
Sampai 28 Maret 2021

https://www.instagram.com/p/CKypRvulvJo/?igshid=pndvbtxwlayy
https://twitter.com/kominfo_jtg/status/1356595415815135234


Rabu, 3 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar di berbagai media sosial klaim yang mengatakan bahwa Covid-19 bukanlah sebuah virus 

berbahaya dan tidak menular. Bahkan disebutkan juga agar masyarakat tidak perlu menggunakan 

masker, tidak perlu PSBB dan tidak perlu vaksin. 

Faktanya, klaim yang menyebut Covid-19 bukan virus dan tidak menular adalah hoaks. Dilansir dari situs 

who.int, Covid-19 disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Virus penyebab Covid-19 berada dalam keluarga 

virus yang disebut Coronaviridae. Masih dalam situs WHO, beberapa orang yang sudah terinfeksi 

Covid-19 bisa menularkan virus ini ke orang lain. Terkait dengan penggunaan masker, dalam konferensi 

persnya, WHO telah menyarankan semua orang agar memakai masker untuk mencegah penyebaran 

Covid-19 dan varian barunya. Selanjutnya WHO juga terus merekomendasikan untuk menjaga jarak 

setidaknya 1 meter dari orang lain walaupun mereka baik-baik saja tanpa diketahui terpapar Covid-19 

atau tidak.

  
Hoaks

Link Counter:

-https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4473771/cek-fakta-netizen-klaim-covid-19-bukan-virus-dan-tida

k-menular-simak-buktinya 

-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

3. [HOAKS] Covid-19 Bukan Virus dan Tidak Menular

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4473771/cek-fakta-netizen-klaim-covid-19-bukan-virus-dan-tidak-menular-simak-buktinya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4473771/cek-fakta-netizen-klaim-covid-19-bukan-virus-dan-tidak-menular-simak-buktinya
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURQ34EqckGKRygPVjX50lOngRCKaeLiisd6mjOq4sL46S2s8yqhtDkRoCI14QAvD_BwE#virus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Rabu, 3 Februari 2021

Penjelasan : 
Beredar sebuah tangkapan layar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Sanggau, 

Paolus Hadi. Dalam tangkapan layar yang beredar, akun tersebut juga memakai nama dan foto profil 

Paolus Hadi. 

Dilansir dari Diskominfo.sanggau.go.id, Bupati Sanggau, Paolus Hadi menegaskan bahwa akun 

tersebut adalah akun palsu. Dirinya mengatakan bahwa akun tersebut bukan akun asli miliknya. 

Dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau untuk tidak 

berhubungan dengan akun itu dan kita harus bijak dalam bermedsos. Tim IT Pemerintah Kabupaten 

Sanggau sudah berhasil mengambil alih akun palsu yang mengatasnamakan Bupati Sanggau 

tersebut.

Hoaks

Link Counter:

-https://kabar.sanggau.go.id/view/bupati-sanggau-klarifikasi-soal-munculnya-akun-palsu-di-face

book-yang-mencatut-namanya/ 

-https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/03-02-2021/bupati-sanggau-klarifikasi-soal-munculnya-a

kun-palsu-di-facebook-yang-mencatut-namanya/ 

4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Sanggau

https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/03-02-2021/bupati-sanggau-klarifikasi-soal-munculnya-akun-palsu-di-facebook-yang-mencatut-namanya/
https://kabar.sanggau.go.id/view/bupati-sanggau-klarifikasi-soal-munculnya-akun-palsu-di-facebook-yang-mencatut-namanya/
https://kabar.sanggau.go.id/view/bupati-sanggau-klarifikasi-soal-munculnya-akun-palsu-di-facebook-yang-mencatut-namanya/
https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/03-02-2021/bupati-sanggau-klarifikasi-soal-munculnya-akun-palsu-di-facebook-yang-mencatut-namanya/
https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/03-02-2021/bupati-sanggau-klarifikasi-soal-munculnya-akun-palsu-di-facebook-yang-mencatut-namanya/


Rabu, 3 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menggambarkan sejumlah 

pasien berjalan ngangkang seperti penguin dan diklaim sebagai akibat dari anal 

swab yang tengah jadi perbincangan di China.

Dikutip dari laman health.detik.com, Otoritas Shijiazhuang memastikan informasi 

dalam video tersebut tidak benar. Metode pengambilan sampel Virus Corona 

dilakukan secara nasal dan oral. Pengambilan sampel melalui anal swab hanya 

dilakukan pada pasien di rumah sakit yang mengalami diare. Prosedur pengambilan 

anal swab juga tidak semenyeramkan itu dan tidak ada keluhan yang berarti sejauh 

ini. Video viral yang diedit dengan sound effect tertawa itu telah diputar jutaan kali di 

berbagai platform media sosial di China. Beberapa informasi yang sama-sama tidak 

terkonfirmasi menyebut, video tersebut sebenarnya adalah pasien sirkumsisi atau 

sunat.

Disinformasi

Link Counter:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5357602/pasien-jalan-ngangkang-seperti-penguin-
disebut-karena-anal-swab-ini-faktanya

5. [DISINFORMASI] Pasien Jalan Ngangkang 
seperti Penguin karena Anal Swab

https://health.detik.com/
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5357602/pasien-jalan-ngangkang-seperti-penguin-disebut-karena-anal-swab-ini-faktanya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5357602/pasien-jalan-ngangkang-seperti-penguin-disebut-karena-anal-swab-ini-faktanya


Rabu, 3 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai yang berisi informasi bahwa mulai 1 Februari 2021 rapid test dihapuskan 

di seluruh bandara dan stasiun kereta api karena harganya yang mahal. 

Faktanya, informasi tersebut adalah keliru, sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah 

terkait dicabutnya persyaratan wajib rapid test di bandara dan stasiun kereta. Merujuk pada situs resmi 

PT KAI penumpang.kai.id, disebutkan bahwa salah satu persyaratan wajib bagi penumpang kereta api 

jarak jauh dan menengah di masa pandemi adalah menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan 

genose test atau rapid test antigen atau RT-PCR yang menyatakan negatif Covid-19, hal tersebut 

berdasarkan pada surat edaran Kemenhub Nomor 11 Tahun 2021. Sementara itu, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta juga akan menerapkan sistem baru dengan mewajibkan 

fasilitas kesehatan yang menerbitkan surat hasil PCR test atau rapid test antigen bagi calon 

penumpang untuk mengunggah dokumen itu ke dalam Electronic Health Alert Card (e-HAC) guna 

menghindari surat hasil swab test palsu. Aturan perjalanan baru ini wacananya akan berlaku mulai 

bulan Februari 2021.

Disinformasi

Link Counter:

-https://penumpang.kai.id/promo?id=257 

-https://nasional.kontan.co.id/news/siap-siap-aturan-perjalanan-pesawat-di-bandara-soeta-akan-

diubah-mulai-februari 

 

6. [DISINFORMASI] Rapid Test Dihapus di Seluruh 
Bandara dan Stasiun Kereta Mulai 1 Februari 
2021

https://penumpang.kai.id/promo?id=257
https://penumpang.kai.id/promo?id=257
https://nasional.kontan.co.id/news/siap-siap-aturan-perjalanan-pesawat-di-bandara-soeta-akan-diubah-mulai-februari
https://nasional.kontan.co.id/news/siap-siap-aturan-perjalanan-pesawat-di-bandara-soeta-akan-diubah-mulai-februari


Rabu, 3 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar di salah satu lapak online e-commerce yang menjual alat tes Corona 

GeNose C-19. Dalam tangkapan layar tersebut di infokan harga alat tes tersebut bernilai Rp 98 juta. 

Dalam deskripsi, dijelaskan bahwa harga yang tercantum sudah termasuk garansi resmi dan 100 kit 

kantong napas. Alat tes Corona GeNose C-19 bekerja dengan mendeteksi volatile organic compound 

(VOC) dalam hembusan napas. 

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Dr 

Hargo Utomo menyebut distribusi GeNose dikelola oleh PT Swayasa Prakarsa. Harga Eceran Tertinggi 

(HET) untuk produk ini adalah Rp 62 juta per unit dan belum termasuk pajak. Menurut Hargo, saat ini 

GeNose belum ditawarkan melalui situs belanja online atau e-commerce. Karenanya, ia meminta 

untuk berhati-hati dan mewaspadai tawaran produk GeNose yang dijual melalui distributor resmi. 

Selain itu, ditegaskan bahwa GeNose C-19 saat ini diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 di 

layanan kesehatan, rumah sakit, layanan publik, pemerintahan, sekolah, pesantren, kampus, dan 

perusahaan.

Misinformasi

Link Counter:       

-https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5358655/alat-tes-corona-genose-beredar-di-lapak-

online-harga-sampai-rp-99-juta 

7. [MISINFORMASI] Alat Test GeNose C-19 di Jual 
Online

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5358655/alat-tes-corona-genose-beredar-di-lapak-online-harga-sampai-rp-99-juta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5358655/alat-tes-corona-genose-beredar-di-lapak-online-harga-sampai-rp-99-juta


4 Februari 2021



Kamis, 4 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah surat edaran tentang petunjuk 

perkuliahan tatap muka yang 

mengatasnamakan Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara atau biasa dibilang UNSU 

Medan, pada surat edaran tersebut tertulis 

bahwa kegiatan perkuliahan tatap muka di 

UNSU Medan akan dimulai tanggal 8 Februari 

2021.

Faktanya, surat edaran tersebut bukan 

merupakan edaran resmi yang dikeluarkan oleh 

pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara. Pada akun media sosial UNSU Medan 

diklarifikasi bahwa SURAT EDARAN Nomor: 967 

/II.3-AU/UMSU/D/2021 Tentang PETUNJUK 

PERILAKU SELAMA TATAP MUKA Tertanggal 

Medan, 02 Februari 2021 M yang beredar 

tersebut adalah tidak benar, begitu pula 

dengan informasi bahwa akan dilaksanakannya 

kegiatan perkuliahan tatap muka yang dimulai 

tanggal 8 Februari 2021 adalah hoaks.

Hoaks

Link Counter:
-https://www.instagram.com/p/CKx2UKSlb0b/?igshid=1ej0i9mqpgz9e 

-https://www.instagram.com/p/CKz2JasnAFJ/?igshid=15m6thfywelab 

1. [HOAKS] Surat Edaran Petunjuk Perkuliahan 
Tatap Muka UMSU Medan

https://www.instagram.com/p/CKx2UKSlb0b/?igshid=1ej0i9mqpgz9e
https://www.instagram.com/p/CKz2JasnAFJ/?igshid=15m6thfywelab


Kamis, 4 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata 

(KKB) di bawah komando Egianus Kogoya menyerang pos TNI yang berlokasi di Distrik 

Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua. Dalam pesan tersebut, pihak KKB mengklaim telah 

menembak mati dua anggota TNI. Mereka juga menyebut sejumlah anggota TNI 

mengalami luka berat dalam kontak senjata tersebut.

Faktanya, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono memastikan 

kabar dua anggota TNI tewas setelah terlibat baku tembak dengan KKB di Distrik 

Mapenduma, Kabupaten Nduga adalah informasi bohong. Ignatius menyatakan 

sebelumnya sudah mengecek informasi yang beredar tersebut ke Komandan Korem 

172/PWY dan memastikan informasi itu adalah tidak benar atau hoaks.

Hoaks

Link Counter:
https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1345236-heboh-kabar-buruk-opm-gempur-pos-pasukan-elite-kostrad-i
ni-faktanya
https://news.okezone.com/read/2021/02/03/340/2355714/viral-2-prajurit-tni-tewas-tertembak-kkb-pangdam-tidak-bena
r-itu-hoaks
https://papua.inews.id/berita/beredar-kabar-2-prajurit-tni-gugur-ditembak-kkb-di-nduga-pangdam-itu-hoaks
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210203162746-12-601852/tni-sebut-info-2-prajurit-tewas-oleh-kkb-di-nduga
ma-hoaks

2. [HOAKS] 2 Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB di 
Nduga



Kamis, 4 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi sebuah video yang menunjukkan seorang pria 

ketakutan saat akan disuntik. Dalam video tersebut terdapat narasi yang mengklaim 

bahwa pria tersebut adalah Menteri Kesehatan Thailand, Anutin Charnvirakul saat 

akan disuntik Vaksin Covid-19.

Faktanya, berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa pria di dalam 

video tersebut adalah Menteri Kesehatan Thailand adalah salah. Dilansir dari 

factcheck.afp.com, video tersebut nyatanya telah beredar sejak tahun 2018 lalu, jauh 

sebelum adanya pandemi Covid-19.

Hoaks

Link Counter:
-https://turnbackhoax.id/2021/02/03/salah-menteri-kesehatan-thailand-menangis-saat-mendapat
-vaksin-covid-19/ 
-https://factcheck.afp.com/video-has-circulated-reports-2018-about-nurse-trying-give-chinese-m
an-injection 

3. [HOAKS] Menteri Kesehatan Thailand Menangis 
Saat Mendapat Vaksin Covid-19

https://factcheck.afp.com/
https://turnbackhoax.id/2021/02/03/salah-menteri-kesehatan-thailand-menangis-saat-mendapat-vaksin-covid-19/
https://turnbackhoax.id/2021/02/03/salah-menteri-kesehatan-thailand-menangis-saat-mendapat-vaksin-covid-19/
https://factcheck.afp.com/video-has-circulated-reports-2018-about-nurse-trying-give-chinese-man-injection
https://factcheck.afp.com/video-has-circulated-reports-2018-about-nurse-trying-give-chinese-man-injection


Kamis, 4 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan foto yang berisi informasi 

harga tiket penerbangan dan rute perjalanan sejumlah maskapai dari Semua 

Bandara Jakarta menuju Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga.

Faktanya, dilansir dari Detik.com, pihak Angkasa Pura II, Oka Setiawan 

menyampaikan sampai saat ini belum ada secara resmi rute penerbangan pesawat 

dari Jakarta menuju Purbalingga. Oka juga memastikan bahwa informasi yang 

beredar di Facebook merupakan hoaks.

Hoaks

Link Counter:
-https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5358568/beredar-rute-penerbangan-ke-bandara-jb-soe
dirman-hoax-or-not 
-https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/amp/pr-211369669/beredar-rute-dan-maska
pai-bandara-jenderal-besar-soedirman-purbalingga-viral-di-medsos-ternyata-hoaxs?page=2 
-https://radarbanyumas.co.id/beredar-harga-tiket-pesawat-ke-purbalingga-kepala-dishub-sebut-berita-hoa
x/ 

4. [HOAKS] Daftar Maskapai Penerbangan dan 
Harga Tiket Pesawat ke Purbalingga 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5358568/beredar-rute-penerbangan-ke-bandara-jb-soedirman-hoax-or-not
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5358568/beredar-rute-penerbangan-ke-bandara-jb-soedirman-hoax-or-not
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5358568/beredar-rute-penerbangan-ke-bandara-jb-soedirman-hoax-or-not
https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/amp/pr-211369669/beredar-rute-dan-maskapai-bandara-jenderal-besar-soedirman-purbalingga-viral-di-medsos-ternyata-hoaxs?page=2
https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/amp/pr-211369669/beredar-rute-dan-maskapai-bandara-jenderal-besar-soedirman-purbalingga-viral-di-medsos-ternyata-hoaxs?page=2
https://radarbanyumas.co.id/beredar-harga-tiket-pesawat-ke-purbalingga-kepala-dishub-sebut-berita-hoax/
https://radarbanyumas.co.id/beredar-harga-tiket-pesawat-ke-purbalingga-kepala-dishub-sebut-berita-hoax/


Kamis, 4 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi  yang mengklaim bahwa Raja Jogja, Sri 
Sultan Hamengku Buwono X akan memanggil Sri Adiningsih, teman SMP Presiden Jokowi 
yang juga sesama alumni UGM untuk memeriksa keaslian ijazah Presiden Jokowi dari 
Universitas Gajah Mada (UGM).

Dilansir dari Medcom.id, klaim Sri Sultan Hamengku Buwono X akan memeriksa keaslian 
ijazah Presiden Jokowi dari Universitas Gajah Mada (UGM) adalah salah. Faktanya, 
informasi terkait ijazah palsu Presiden Jokowi sendiri merupakan hoaks lama yang 
berulang.

Hoaks

Link Counter:
-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7x38ak-cek-fakta-sri-sultan-akan-periksa-keaslian
-ijazah-jokowi-dari-ugm-ini-faktanya 
-https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/Wb7W36Bb-ugm-tegaskan-ijazah-presiden
-jokowi-asli 

5. [HOAKS] Sri Sultan akan Periksa Keaslian Ijazah 
Jokowi dari UGM

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7x38ak-cek-fakta-sri-sultan-akan-periksa-keaslian-ijazah-jokowi-dari-ugm-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7x38ak-cek-fakta-sri-sultan-akan-periksa-keaslian-ijazah-jokowi-dari-ugm-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7x38ak-cek-fakta-sri-sultan-akan-periksa-keaslian-ijazah-jokowi-dari-ugm-ini-faktanya
https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/Wb7W36Bb-ugm-tegaskan-ijazah-presiden-jokowi-asli
https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/Wb7W36Bb-ugm-tegaskan-ijazah-presiden-jokowi-asli


5 Februari 2021



Jumat, 5 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar Video yang berdurasi 7 menit, 43 
detik. Di dalam video tersebut seorang wanita 
menyebut bahwa dia punya resep untuk 
covid-19, buah belimbing wuluh merupakan 
pencegahan terbaik covid-19. Belimbing 
tersebut direbus lalu diminum 
hangat-hangat.. Video tersebut ramai 
dibagikan Salah satu akun di Facebook, 
disertai narasi:"Obat covid.....Simak.semoga 
bermanfaat......D ambil dari pengalaman 
pribadi yg terpapar covid😩Masuk akal..karna 
belimbing wuluh paling tinggi vitamni C ny..."

Dilansir dari Liputan6.com, menurut Ahli Gizi 
KONI DKI Jakarta sekaligus APKI Approved 
Educator, Irtya Qiyamulail. Ia mengatakan 
bahwa klaim tersebut tidak benar. Karena 
belum ada penelitian yang menyebutkan satu 
makanan tertentu bisa menyembuhkan atau 
mencegah kita tertular virus Covid-19, 
termasuk air rebusan belimbing wuluh ini. 
Belimbing wuluh sebenarnya memiliki 
kandungan vitamin C yang tinggi namun 
metode perebusan justru membuat 
kandungannya berkurang. 

Hoaks

Link Counter:
-https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4475275/cek-fakta-tidak-benar-air-rebusan-belimbing-bis

a-cegah-dan-sembuhkan-covid-19?

1. [HOAKS] Air Rebusan Belimbing Bisa Cegah 
dan Sembuhkan Covid-19

https://www.liputan6.com/
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4475275/cek-fakta-tidak-benar-air-rebusan-belimbing-bisa-cegah-dan-sembuhkan-covid-19
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4475275/cek-fakta-tidak-benar-air-rebusan-belimbing-bisa-cegah-dan-sembuhkan-covid-19


Jumat, 5 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai Whatsapp yang berisi link dengan narasi bahwa 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan bantuan pulsa 
Rp200 ribu dan kuota 75 GB untuk para dosen, guru, siswa dan mahasiswa selama 
masa pandemi.

Faktanya, klaim bahwa link itu terkait bantuan dari Kominfo adalah salah. Hal ini 
adalah kabar bohong lama yang kembali beredar di tengah masyarakat dengan 
sedikit modifikasi.

Hoaks

Link Counter:
-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Gbmq8A3b-cek-fakta-link-bantuan-pulsa-rp200-ribu-
dan-kuota-75-gb-dari-kominfo-ini-faktanya
-https://www.kominfo.go.id/content/detail/32127/hoaks-bantuan-pulsa-rp200-ribu-untuk-mahasi
swa-siswa-dosen-dan-guru/0/laporan_isu_hoaks

2. [HOAKS] Link Bantuan Pulsa Rp200 Ribu dan 
Kuota 75 GB dari Kominfo

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Gbmq8A3b-cek-fakta-link-bantuan-pulsa-rp200-ribu-dan-kuota-75-gb-dari-kominfo-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Gbmq8A3b-cek-fakta-link-bantuan-pulsa-rp200-ribu-dan-kuota-75-gb-dari-kominfo-ini-faktanya
https://www.kominfo.go.id/content/detail/32127/hoaks-bantuan-pulsa-rp200-ribu-untuk-mahasiswa-siswa-dosen-dan-guru/0/laporan_isu_hoaks
https://www.kominfo.go.id/content/detail/32127/hoaks-bantuan-pulsa-rp200-ribu-untuk-mahasiswa-siswa-dosen-dan-guru/0/laporan_isu_hoaks


Jumat, 5 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp yang berisi informasi bahwa Presiden Jokowi telah 
mengumumkan akan diadakannya lockdown di DKI Jakarta yang dimulai pada tanggal 12 
sampai 15 Februari 2021. Disebutkan pula bahwa pada masa lockdown tersebut seluruh rumah 
dan toko harus ditutup dan masyarakat tidak boleh keluar. Bagi yang melanggar akan 
ditangkap, diswab dan dikenakan denda. 

Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks. Hingga dokumen ini dibuat dan dirilis, belum ada 
pengumuman resmi terkait diberlakukannya lockdown untuk wilayah DKI Jakarta. Dilansir dari 
metro.sindonews.com dan cnnindonesia.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria 
menyatakan kebijakan lockdown akhir pekan tidak dimungkinkan untuk diterapkan di Ibukota 
hingga 8 Februari 2021 mendatang lantaran Jakarta masih menerapkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejauh ini Pemprov DKI masih melakukan kajian 
untuk menentukan langkah yang akan diambil ke depan untuk menekan penyebaran Covid-19. 
"Nanti kebijakan dari tanggal 9 sampai 14 hari kemudian, itu akan diputuskan setidaknya 
tanggal 8 atau 7, itu artinya hari Minggu. Sebelum memutuskan kita lakukan penelitian, kajian, 
dengarkan masukan dari banyak pihak, koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Riza.

Hoaks

Link Counter:
https://metro.sindonews.com/read/324838/171/jakarta-lockdown-akhir-pekan-ini-jawaban-lugas-
wagub-dki-riza-patria-1612443779 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205073712-20-602552/dki-tak-bisa-lockdown-akhir
-pekan-jakarta-selama-masih-ppkm 

3. [HOAKS] Informasi Lockdown Jakarta 12-15 
Februari 2021 via Messenger

https://metro.sindonews.com/read/324838/171/jakarta-lockdown-akhir-pekan-ini-jawaban-lugas-wagub-dki-riza-patria-1612443779
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205073712-20-602552/dki-tak-bisa-lockdown-akhir-pekan-jakarta-selama-masih-ppkm
https://metro.sindonews.com/read/324838/171/jakarta-lockdown-akhir-pekan-ini-jawaban-lugas-wagub-dki-riza-patria-1612443779
https://metro.sindonews.com/read/324838/171/jakarta-lockdown-akhir-pekan-ini-jawaban-lugas-wagub-dki-riza-patria-1612443779
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205073712-20-602552/dki-tak-bisa-lockdown-akhir-pekan-jakarta-selama-masih-ppkm
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205073712-20-602552/dki-tak-bisa-lockdown-akhir-pekan-jakarta-selama-masih-ppkm


Jumat, 5 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa pesawat Sriwijaya 
Air SJ 182 meledak di udara. Informasi itu mulai muncul setelah pesawat rute Jakarta-Pontianak 
tersebut jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Faktanya, informasi yang menyebut pesawat Sriwijaya Air SJ 182 meledak di udara adalah tidak 
benar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), 
Soerjanto Tjahjono seperti diberitakan Kompas.com, Rabu, 3 Februari 2021. Soerjanto 
mengungkapkan, pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dalam keadaan utuh sampai membentur air dan 
tidak terjadi pecah di udara. Ia menambahkan bukti lainnya adalah temuan pada turbin 
pesawat yang menunjukkan konsistensi bahwa mesin masih dalam keadaan hidup sebelum 
pesawat membentur air. Saat mengalami benturan (impact) dengan air, mesin masih berputar. 
Berdasarkan temuan awal data Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), 
diketahui sistem SJ-182 masih memancarkan data yang menunjukkan pesawat berada di 
ketinggian 250 kaki dari permukaan laut pada pukul 14.00 WIB.

Disinformasi

Link Counter:
-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/184531665/hoaks-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-meledak-di-
udara?page=all
-https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/15365081/knkt-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-tidak-pecah-di-u
dara
-https://ekonomi.bisnis.com/read/20210203/98/1351774/pesawat-sriwijaya-air-sj-182-meledak-di-udara-knkt
-ungkap-buktinya 

4. [DISINFORMASI] Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 
Meledak di Udara

http://kompas.com/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/184531665/hoaks-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-meledak-di-udara?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/184531665/hoaks-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-meledak-di-udara?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/15365081/knkt-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-tidak-pecah-di-udara
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/15365081/knkt-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-tidak-pecah-di-udara
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210203/98/1351774/pesawat-sriwijaya-air-sj-182-meledak-di-udara-knkt-ungkap-buktinya
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210203/98/1351774/pesawat-sriwijaya-air-sj-182-meledak-di-udara-knkt-ungkap-buktinya


Jumat, 5 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar foto hasil tangkapan layar dari tayangan wawancara Gubernur Kalimantan Timur, 

Isran Noor di sebuah stasiun tv dengan tulisan “KANTOR YANG BUKA AKAN KAMI RUDAL”.

Faktanya, kalimat "KANTOR YANG BUKA AKAN KAMI RUDAL" pada gambar hasil tangkapan 

layar tersebut telah mengalami proses edit/penyuntingan. Dilansir dari kaltimtoday.co, video 

tersebut merupakan tayangan sesi wawancara Gubernur Kaltim Isran Noor di stasiun TV 

One pada 18 Maret 2020. Pada wawancara tersebut diketahui Isran Noor menjawab isu 

Kaltim menerapkan local lockdown, dimana ia membantah menerapkan local lockdown di 

Kaltim karena terjadi pandemi Covid-19. Sepanjang wawancara tersebut, Isran Noor sama 

sekali tidak menyebutkan dan atau memberikan ancaman akan merudal kantor yang tetap 

buka. Sementara itu, dalam frame video yang sama, Isran Noor pada menit 4.23, hanya 

bertuliskan “ISRAN NOOR: GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR”

Disinformasi

Link Counter:

-https://youtu.be/eJ6U7loxeFY

-https://kaltimtoday.co/hoaks-tangkapan-layar-wawancara-isran-noor-di-tv-one-bakal-rudal-kant

or-yang-tetap-buka/  

5. [DISINFORMASI] Isran Noor: “KANTOR YANG 
BUKA AKAN KAMI RUDAL”

https://kaltimtoday.co/hoaks-tangkapan-layar-wawancara-isran-noor-di-tv-one-bakal-rudal-kantor-yang-tetap-buka/
https://youtu.be/eJ6U7loxeFY
https://kaltimtoday.co/hoaks-tangkapan-layar-wawancara-isran-noor-di-tv-one-bakal-rudal-kantor-yang-tetap-buka/
https://kaltimtoday.co/hoaks-tangkapan-layar-wawancara-isran-noor-di-tv-one-bakal-rudal-kantor-yang-tetap-buka/


Jumat, 5 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook, informasi yang menyebutkan bahwa gaji Tenaga 

Kesehatan dipotong 50 persen, sedangkan gaji Staf Khusus Presiden dan BPIP 

diberikan utuh.

 

Faktanya, dilansir dari Medcom.id, klaim gaji Tenaga Kesehatan dipotong 50 persen 

adalah salah. Pengurangan insentif (gaji) bagi Tenaga Kesehatan di 2021 sebesar 50 

persen dibandingkan tahun lalu, batal dilaksanakan. Direktur Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani menegaskan bahwa sampai saat ini 

pemerintah belum mengubah kebijakan mengenai insentif tenaga kesehatan 

untuk 2021. Insentif yang berlaku tetap sama dengan yang diberlakukan pada 2020.

Disinformasi

Link Counter:
-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3awnk-cek-fakta-gaji-tenaga-kesehatan-dipoton

g-50-ini-faktanya 

-https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-gaji-tenaga-kesehatan-dipotong-50-

persen.html 

6. [DISINFORMASI] Gaji Tenaga Kesehatan 
Dipotong 50 Persen

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3awnk-cek-fakta-gaji-tenaga-kesehatan-dipotong-50-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3awnk-cek-fakta-gaji-tenaga-kesehatan-dipotong-50-ini-faktanya
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-gaji-tenaga-kesehatan-dipotong-50-persen.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-gaji-tenaga-kesehatan-dipotong-50-persen.html


6 Februari 2021



Sabtu, 6 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar pesan berantai di media sosial 
WhatsApp, sebuah informasi yang 
mengatasnamakan BUMD (Badan Usaha 
Milik Daerah) Provinsi Jawa Barat, PT Agro 
Jabar. Pesan berantai tersebut berisi informasi 
adanya pengadaan beras ke PT Agro Jabar 
dan beberapa poin spesifikasinya.

Dilansir dari situs resmi www.agrojabar.co.id, 
pesan yang beredar tersebut tidak benar atau 
hoaks. PT Agro Jabar mengimbau kepada 
semua pihak agar tetap waspada dan 
berhati-hati apabila mendapatkan pesan 
terkait “Pengadaan Beras” dengan 
mengatasnamakan PT Agro Jabar. PT Agro 
Jabar menginformasikan bahwa untuk Tahun 
2021, PT Agro Jabar sama sekali tidak 
mengadakan kegiatan pengadaan beras. PT 
Agro Jabar mengimbau kepada masyarakat 
untuk lebih teliti dan hati-hati agar tidak 
terjebak penipuan yang beredar. PT Agro 
Jabar meminta masyarakat selalu memeriksa 
terlebih dahulu ke website resmi PT Agro 
Jabar www.agrojabar.co.id atau dapat 
menghubungi nomor telepon (022) 5206270 
untuk mengklarifikasi. 

Hoaks

Link Counter:
https://www.agrojabar.co.id/hati-hati-penipuan-yang-mengatasnamakan-pt-agro-jabar/ 

https://mobile.twitter.com/infoagrojabar/status/1357543213918130180 

1. [HOAKS] Pengadaan Beras ke PT Agro Jabar

http://www.agrojabar.co.id
http://www.agrojabar.co.id
https://www.agrojabar.co.id/hati-hati-penipuan-yang-mengatasnamakan-pt-agro-jabar/
https://mobile.twitter.com/infoagrojabar/status/1357543213918130180


Sabtu, 6 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa 
Tanzania tidak terpapar Covid-19, dan di negara tersebut tidak pernah ada Rapid test. 
Adapun dalam unggahan juga disebutkan bahwa "Di Indonesia Covid 19 adalah 
Dana".

Faktanya, klaim yang menyebut Tanzania bebas Covid-19 adalah hoaks. Berdasar 
laporan dari situs milik WHO covid19.who.int, hingga kini tercatat 509 kasus positif 
dan 21 orang meninggal. Sementara itu, Pemerintah Tanzania justru mewajibkan 
semua warganya melakukan tes Covid-19. 

Hoaks

Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/06/02/2021/hoax-tanzania-zero-covid-19/ 

https://tirto.id/tidak-ada-corona-di-tanzania-realitas-semu-yang-dibuat-magufuli-f9J5 

https://covid19.who.int/region/afro/country/tz

2. [HOAKS] Tanzania Tidak Terpapar Covid-19

https://covid19.who.int/region/afro/country/tz
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/06/02/2021/hoax-tanzania-zero-covid-19/
https://tirto.id/tidak-ada-corona-di-tanzania-realitas-semu-yang-dibuat-magufuli-f9J5


Sabtu, 6 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial yang memberi informasi adanya penutupan 
sementara Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda Dago, Bandung, karena 35 
karyawannya terinfeksi Covid-19.

Dikutip dari Kumparan.com, Kepala UPTD Tahura Ir. H. Juanda, Lianda Lubis 
menyebut terdapat kekeliruan informasi dalam pesan berantai yang beredar. Ia 
menjelaskan, setiap bulan pihak Tahura selalu mengadakan rapid test, 
terutama ketika lonjakan kasus di Indonesia terus meningkat. Linda juga 
menyebut pada tanggal 1 Februari 2021 dilakukan tes swab dengan menyasar 
110 orang yang terdiri dari pegawai dan non pegawai. Hasilnya, 19 orang 
dinyatakan terinfeksi oleh Virus Corona.  Dengan demikian, 35 orang dinyatakan 
terinfeksi Covid-19 sebagaimana tertera dalam pesan berantai itu tidak benar. 
Linda menambahkan, 19 orang tersebut berstatus tanpa gejala dan telah 
menjalani isolasi di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BPSDM). Mereka diduga terinfeksi dari lingkungan di rumahnya.

Hoaks

Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-kabar-35-karyawan-tahura-juanda-dago-

terinfeksi-corona-1v7fQItPu5Q/full 

https://www.instagram.com/p/CK7s0-Mh6_H/?igshid=b2bpqqo6zsn6 

3. [HOAKS] 35 Karyawan Tahura Juanda Dago 
Terinfeksi Covid-19

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-kabar-35-karyawan-tahura-juanda-dago-terinfeksi-corona-1v7fQItPu5Q/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-kabar-35-karyawan-tahura-juanda-dago-terinfeksi-corona-1v7fQItPu5Q/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-kabar-35-karyawan-tahura-juanda-dago-terinfeksi-corona-1v7fQItPu5Q/full
https://www.instagram.com/p/CK7s0-Mh6_H/?igshid=b2bpqqo6zsn6


Sabtu, 6 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook 
berupa gambar tangkapan layar dari Google Maps 
yang menunjukkan foto satelit wilayah Tanjung 
Tapalang, Sulawesi Barat (Sulbar). Dalam foto 
satelit tersebut terlihat galur-galur berwarna biru 
tua di bagian laut dan di klaim merupakan foto 
retakan bawah laut akibat gempa Sulawesi Barat.

Faktanya, klaim bahwa foto satelit tersebut 
menunjukkan retakan bawah laut akibat gempa 
Sulawesi Barat adalah keliru. Garis-garis berwarna 
biru tua itu memang terlihat dalam foto satelit 
wilayah Tanjung Tapalang, Sulbar, di Google Maps. 
Namun, garis-garis tersebut bukan retakan 
bawah laut akibat gempa, melainkan proses alami 
karena adanya batuan atau material yang lemah 
yang kemudian tergerus air atau terdeformasi. 
Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) Daryono, struktur dasar laut memiliki 
batuan atau material yang lemah sehingga 
mudah tergerus air atau terdeformasi. Struktur ini 
sama dengan struktur yang ada di darat, yang 
terjadi secara alamiah.

Disinformasi

Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1227/sesat-foto-satelit-ini-diklaim-tunjukkan-retakan-bawah-laut

-akibat-gempa-sulawesi-barat

https://turnbackhoax.id/2021/02/05/salah-foto-satelit-retakan-bawah-laut-akibat-gempa-sulbar/

4. [DISINFORMASI] Foto Satelit Retakan Bawah 
Laut Akibat Gempa Sulawesi Barat

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1227/sesat-foto-satelit-ini-diklaim-tunjukkan-retakan-bawah-laut-akibat-gempa-sulawesi-barat
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1227/sesat-foto-satelit-ini-diklaim-tunjukkan-retakan-bawah-laut-akibat-gempa-sulawesi-barat
https://turnbackhoax.id/2021/02/05/salah-foto-satelit-retakan-bawah-laut-akibat-gempa-sulbar/


Sabtu, 6 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di sosial media Facebook 
dengan narasi yang menyebutkan adanya sinyal 
SOS yang berarti "Save Our Soul" oleh korban 
Sriwijaya Air SJ-182 di Pulau Laki. Unggahan 
tersebut juga disertai dengan tangkapan layar dari 
Google Maps.

Dikutip dari akun Facebook Forum Anti Fitnah, 
Hasut, dan Hoax yang dikelola oleh Mafindo, 
memang benar adanya sinyal bertulisan “S.O.S” di 
Pulau Laki yang lokasinya tidak jauh dari area 
jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Namun, sinyal 
SOS yang muncul pada Google Maps dapat 
ditambahkan oleh kontribusi dari user lain yang 
menggunakan Google Maps dengan fitur “Add a 
missing place” dan user akan diarahkan dengan 
menu untuk mengisi beberapa data seperti nama 
tempat dan kategori dari tempat tersebut. Arti dari 
sinyal SOS sendiri bukanlah singkatan dari “Save 
Our Soul” melainkan kode Morse, sesuai dengan 
perjanjian Maritim Internasional disepakati bahwa 
arti dari sinyal SOS adalah tanda adanya bahaya. 
Pihak kepolisian juga telah mengkonfirmasi bahwa 
sinyal tersebut tidak berhubungan dengan Sriwijaya 
Air SJ-182. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa sinyal SOS yang berarti “Save Our Soul” oleh 
korban Sriwijaya Air SJ-182 di Pulau Laki adalah 
tidak benar.

Disinformasi

Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1409002262765638/ 

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Gbmq0A4b-tanda-sos-di-pulau-laki-dihapus-google-i

ni-penjelasannya?fbclid=IwAR38kI4STGFwqVeih8gmMT9sn91mFS-TQI4uJ2kkFHux8AARsi_pj0iYB

l8 

5. [DISINFORMASI] Sinyal SOS Berarti “Save Our 
Soul” oleh Korban Sriwijaya Air SJ-182 di Pulau 
Laki

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1409002262765638/
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Gbmq0A4b-tanda-sos-di-pulau-laki-dihapus-google-ini-penjelasannya?fbclid=IwAR38kI4STGFwqVeih8gmMT9sn91mFS-TQI4uJ2kkFHux8AARsi_pj0iYBl8
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Gbmq0A4b-tanda-sos-di-pulau-laki-dihapus-google-ini-penjelasannya?fbclid=IwAR38kI4STGFwqVeih8gmMT9sn91mFS-TQI4uJ2kkFHux8AARsi_pj0iYBl8
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Gbmq0A4b-tanda-sos-di-pulau-laki-dihapus-google-ini-penjelasannya?fbclid=IwAR38kI4STGFwqVeih8gmMT9sn91mFS-TQI4uJ2kkFHux8AARsi_pj0iYBl8


7 Februari 2021



Minggu, 7 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial Facebook, 
sejumlah akun membagikan poster dengan klaim 
lowongan kerja dari PT Pertamina. Dalam 
unggahan tersebut, disebutkan bahwa PT 
Pertamina membuka lowongan pekerjaan untuk 
beberapa posisi yang akan ditutup pada Februari 
2021 ini.

Faktanya, menurut Vice President Corporate 
Communication Pertamina, Fajriyah Usman 
mengatakan, bahwa informasi tersebut tidak benar 
alias hoaks. Fajriyah lebih lanjut menjelaskan bahwa 
flyer atau poster hoaks mengenai lowongan 
pekerjaan yang mencatut nama PT Pertamina 
sudah sering beredar. Oleh karena itu, masyarakat 
diminta untuk berhati-hati jika menemukan 
informasi semacam ini. Selain itu Fajriyah 
menegaskan bahwa informasi lowongan pekerjaan 
di PT Pertamina hanya dipublikasi melalui laman 
https://recruitment.pertamina.com/.

Hoaks

Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/205300365/-hoaks-lowongan-kerja-di-pertamina-

pada-februari-2021?page=2 

1. [HOAKS] Lowongan Kerja di Pertamina pada 
Februari 2021

https://recruitment.pertamina.com/
https://recruitment.pertamina.com/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/205300365/-hoaks-lowongan-kerja-di-pertamina-pada-februari-2021?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/205300365/-hoaks-lowongan-kerja-di-pertamina-pada-februari-2021?page=2


Minggu, 7 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar dari akun 
Facebook yang mengatasnamakan Kepala 
Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) 
Purbalingga, Subeno. Dalam tangkapan 
layar tersebut menggunakan nama serta 
foto profil Subeno.

Kepala Badan Keuangan Daerah 
Purbalingga, Subeno mengajak supaya 
masyarakat Purbalingga berhati - hati dan 
waspada akun palsu yang 
mengatasnamakan dirinya. Dirinya 
menjelaskan kronologi penipuan yang 
dilakukan yaitu dengan menambahkan 
pertemanan, lalu melakukan obrolan dan 
meminta nomor Whatsapp, setelah itu 
meminta kode yang berisi 6 digit angka 
verifikasi yang terkirim pada nomor 
penerima. Menurutnya, tindakan yang 
dilakukan oleh pemilik akun palsu 
tersebut bukanlah tindakan yang terpuji. 
Apalagi sampai meminta uang pada 
penerimanya. 

Hoaks

Link Counter:
https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/amp/pr-211393213/akun-facebook-k

epala-bakeuda-purbalingga-diduplikat-orang-tak-bertanggung-jawab 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214603769767142&id=1808991039 

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Kepala Badan Keuangan Daerah Purbalingga 

https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/amp/pr-211393213/akun-facebook-kepala-bakeuda-purbalingga-diduplikat-orang-tak-bertanggung-jawab
https://lensapurbalingga.pikiran-rakyat.com/info-purbalingga/amp/pr-211393213/akun-facebook-kepala-bakeuda-purbalingga-diduplikat-orang-tak-bertanggung-jawab
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214603769767142&id=1808991039


Minggu, 7 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di sosial media Facebook 
sebuah informasi yang menyebutkan 
bahwa Gubernur Yogyakarta Sri Sultan 
Hamengku Buwono X menganjurkan 
untuk menutup semua pasar dan 
tempat wisata pada tanggal 6 dan 7 
Februari 2021.

Setelah ditelusuri, kabar yang beredar 
tersebut tidak benar. Dikutip dari akun 
twitter @humas_jogja Gubernur DIY Sri 
Sultan Hamengku Buwono X 
menegaskan bahwa pada tanggal 6 dan 
7 Februari 2021 tidak ada penutupan 
pasar dan tempat wisata di DIY. Aturan 
mobilisasi masyarakat DIY masih 
mengacu Instruksi Gubernur 
No.4/INSTR/2021 tentang PTKM (PTKM) 
yang berlaku hingga 8 Februari 2021.

Hoaks

Link Counter:
https://twitter.com/humas_jogja/status/1357973003611426816/photo/1 

https://turnbackhoax.id/2021/02/07/salah-imbauan-penutupan-pasar-dan-tempat-wisata-diy-oleh

-sri-sultan-hb-x/ 

3. [HOAKS] Anjuran Penutupan Pasar dan Tempat 
Wisata DIY oleh Sri Sultan HB X

https://twitter.com/humas_jogja/status/1357973003611426816/photo/1
https://twitter.com/humas_jogja/status/1357973003611426816/photo/1
https://turnbackhoax.id/2021/02/07/salah-imbauan-penutupan-pasar-dan-tempat-wisata-diy-oleh-sri-sultan-hb-x/
https://turnbackhoax.id/2021/02/07/salah-imbauan-penutupan-pasar-dan-tempat-wisata-diy-oleh-sri-sultan-hb-x/


Minggu, 7 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah gambar pada platform media sosial, gambar tersebut 
menampilkan foto Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si, beserta 
narasi yang menyebutkan "Gubernur Kaltim Isran Noor, mengganti rugi semua 
UMKM yang tutup 2 hari 6-7 Februari, menggunakan dana penanganan Covid-19 
yang masih berlimpah". Disebutkan pula pada narasinya bahwa para pedagang dan 
pengusaha dapat mengirimkan data usahanya via online atau datang langsung ke 
rumah Gubernur Isran Noor untuk pencairan dana ganti rugi.

Faktanya, informasi pada gambar tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki 
sumber kredibel. Pada website milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
diklarifikasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani bahwa informasi 
pada gambar tersebut adalah hoaks. 

Disinformasi

Link Counter:
https://kaltimprov.go.id/berita/hoax-ganti-rugi  

https://kaltimprov.go.id/berita/gubernur-kaltim-keluarkan-instruksi-8-poin-sabtu-minggu-isolasi-

bersama 

https://kliksamarinda.com/habis-instruksi-gubernur-kaltim-terbitlah-hoaks/ 

4. [DISINFORMASI] Infografis Bantuan 
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor 
untuk UMKM yang Terdampak 
Pembatasan Akibat Covid-19

https://kaltimprov.go.id/berita/hoax-ganti-rugi
https://kaltimprov.go.id/berita/gubernur-kaltim-keluarkan-instruksi-8-poin-sabtu-minggu-isolasi-bersama
https://kaltimprov.go.id/berita/gubernur-kaltim-keluarkan-instruksi-8-poin-sabtu-minggu-isolasi-bersama
https://kliksamarinda.com/habis-instruksi-gubernur-kaltim-terbitlah-hoaks/


Minggu, 7 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar video di media sosial yang memperlihatkan sebuah kapal penyeberangan 
mengalami kecelakaan. Pengunggah dalam narasinya mengklaim  video itu terkait 
dengan peristiwa kecelakaan kapal pada Jumat, 5 Februari 2021.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa video itu terkait kecelakaan kapal 
penyeberangan Gilimanuk-Ketapang pada 5 Februari 2021 adalah salah. Insiden kapal 
tenggelam tersebut tidak terjadi pada tanggal 5 Februari 2021, melainkan pada tanggal 4 
Maret 2016 yang lalu.

Disinformasi

Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNrXZO1k-cek-fakta-video-detik-detik-kecelakaan-ka

pal-penyeberangan-gilimanuk-ketapang-ini-faktanya 

https://turnbackhoax.id/2021/02/07/salah-kapal-tenggelam-di-selat-bali-pada-5-februari-2021/  

 

5. [DISINFORMASI] Video Detik-detik Kecelakaan 
Kapal Penyeberangan Gilimanuk-Ketapang

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNrXZO1k-cek-fakta-video-detik-detik-kecelakaan-kapal-penyeberangan-gilimanuk-ketapang-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNrXZO1k-cek-fakta-video-detik-detik-kecelakaan-kapal-penyeberangan-gilimanuk-ketapang-ini-faktanya
https://turnbackhoax.id/2021/02/07/salah-kapal-tenggelam-di-selat-bali-pada-5-februari-2021/


Minggu, 7 Februari 2021

Penjelasan :

Pada awal Februari 2021, beredar sebuah narasi unggahan 
pada platform media sosial yang menyebutkan bahwa 
semua sertifikat tanah milik masyarakat Indonesia akan 
ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo karena akan diganti 
menjadi sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el.

Faktanya, klaim pada narasi yang menyebutkan Pemerintah 
Indonesia akan menarik semua sertifikat tanah milik 
masyarakat tersebut adalah tidak tepat. Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 
Sofyan Djalil menegaskan bahwa pemberitaan yang 
menyebutkan terjadi penarikan sertifikat tanah itu adalah 
tidak benar. Sofyan Djalil menambahkan, walaupun 
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1/2021 tentang Sertifikat 
Elektronik telah diundangkan pada 12 Januari 2021, namun 
sertifikat tanah elektronik belum akan diberlakukan kepada 
masyarakat. Saat ini Pemerintah baru memberlakukan 
program percontohan (pilot project) di beberapa wilayah, 
serta memprioritaskan tanah dan aset milik Instansi 
Pemerintah dan BUMN untuk diubah menjadi sertifikat 
tanah elektronik. Sofyan Djalil mengingatkan agar 
masyarakat  mewaspadai jika ada pihak yang mengaku dari 
BPN dan meminta sertifikat tanah yang dimiliki untuk 
diubah menjadi sertifikat elektronik.

Disinformasi

Link Counter:
https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=ZkzSgkdTkG4fjnWiU9e1z/wPiRQb/a5WyrmU+t5ddOT

Hqn2Yfhz7FsuUzy2CjYMn

https://www.instagram.com/p/CKtMTCih-8c/?igshid=1bgkekndsbj2

https://kabar24.bisnis.com/read/20210204/621/1352444/cek-fakta-bpn-bakal-tarik-semua-sertifika

t-tanah-asli-tahun-ini

6. [DISINFORMASI] BPN Dalam Waktu Dekat akan 
Tarik Semua Sertifikat Tanah Milik Masyarakat 
untuk Diganti Menjadi Sertifikat Elektronik

https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=ZkzSgkdTkG4fjnWiU9e1z/wPiRQb/a5WyrmU+t5ddOTHqn2Yfhz7FsuUzy2CjYMn
https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=ZkzSgkdTkG4fjnWiU9e1z/wPiRQb/a5WyrmU+t5ddOTHqn2Yfhz7FsuUzy2CjYMn
https://www.instagram.com/p/CKtMTCih-8c/?igshid=1bgkekndsbj2


8 Februari 2021



Senin, 8 Februari 2021

Penjelasan :

Beradar akun Whatsapp yang mengaku sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya 

Sugiarta bernomor +62 831-9396-1309 dan terlihat memakai foto profil Wali Kota 

Bogor. Akun tersebut mencoba menghubungi pihak Sekolah Kesatuan Bogor 

dan mengaku sebagai Bima Arya Sugiarta selaku Wali Kota di Bogor.

Pemkot Bogor kemudian melakukan konfirmasi melalui akun Twitter 

terverifikasi @PemkotaBogor, bahwa akun Whatsapp yang mengatasnamakan 

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarta adalah palsu. Pihaknya juga mengimbau 

masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang 

mengatasnamakan Wali Kota Bogor.

Hoaks

Link Counter:
https://twitter.com/PemkotaBogor/status/1355125519419805698?fbclid=IwAR1qSajtR6kp4SXSQGvLB6Iqxo5JJiHheDAo6I

kZZnAyYqvwdMfGBVI1dZQ 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/30/20324831/beredar-whatsapp-palsu-bima-arya-pemkot-bogor-minta-

warga-waspada?fbclid=IwAR1zHLVMcRe2G9XqUKrikOSBNfkwL2apnymGJnLO3LS4jre45OPtxThsxTI 

 

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto

https://twitter.com/PemkotaBogor/status/1355125519419805698?fbclid=IwAR1qSajtR6kp4SXSQGvLB6Iqxo5JJiHheDAo6IkZZnAyYqvwdMfGBVI1dZQ
https://twitter.com/PemkotaBogor/status/1355125519419805698?fbclid=IwAR1qSajtR6kp4SXSQGvLB6Iqxo5JJiHheDAo6IkZZnAyYqvwdMfGBVI1dZQ
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/30/20324831/beredar-whatsapp-palsu-bima-arya-pemkot-bogor-minta-warga-waspada?fbclid=IwAR1zHLVMcRe2G9XqUKrikOSBNfkwL2apnymGJnLO3LS4jre45OPtxThsxTI
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/30/20324831/beredar-whatsapp-palsu-bima-arya-pemkot-bogor-minta-warga-waspada?fbclid=IwAR1zHLVMcRe2G9XqUKrikOSBNfkwL2apnymGJnLO3LS4jre45OPtxThsxTI


Senin, 8 Februari 2021

Penjelasan :

Sebuah unggahan beredar di Facebook yang 
menyebutkan vaksin Covid-19 dapat 
menyebabkan gangguan pada otak sehingga 
membuat lamban berpikir dan sulit menghafal. 
Unggahan tersebut disertai dengan tangkapan 
status seseorang yang diklaim merupakan 
apoteker.

Faktanya, menurut Ahli Patologi Klinis yang juga 
Direktur RS UNS Tonang Dwi Ardyanto, vaksin 
Covid-19 menyebabkan gangguan otak seperti 
lamban berpikir dan sulit menghafal adalah klaim 
yang tidak benar. Lebih lanjut, Tonang 
mencontohkan program vaksinasi dengan metode 
yang sama yang sudah berjalan selama puluhan 
bahkan ratusan tahun lalu. Anak-anak yang 
berumur kurang dari 1 tahun juga sudah rutin 
mendapatkan vaksin yang metode pembuatannya 
sama dan sudah terbukti nyata, yaitu inactivated 
vaccine. Dalam Surat Keputusan Dirjen 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor 
HK.02.02/4/1/2021 tentang Teknis Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi Covid-19 memang menyebutkan ada 
beberapa reaksi yang mungkin akan muncul 
setelah divaksin. Tetapi dari teknis pelaksanaan 
vaksin Covid-19 yang sudah melalui serangkaian uji 
coba, tidak ada efek samping berupa gangguan 
otak seperti lamban berpikir dan sulit menghafal.

Hoaks

Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/07/140200965/-hoaks-vaksin-covid-19-sebabkan-lam

ban-berpikir-dan-susah-menghapal?page=2 

2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Sebabkan Lamban 
Berpikir dan Susah Menghafal

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/07/140200965/-hoaks-vaksin-covid-19-sebabkan-lamban-berpikir-dan-susah-menghapal?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/07/140200965/-hoaks-vaksin-covid-19-sebabkan-lamban-berpikir-dan-susah-menghapal?page=2


Senin, 8 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar berupa 

akun WhatsApp yang mencatut nama dan 

foto profil Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pandeglang, H. Pery Hasanudin, SH, MH. 

Akun tersebut memiliki nomor +62 

852-9538-7958.

Melalui akun Instagram resmi Humas 

Kabupaten Pandeglang 

@humaskabpandeglang, mengklarifikasi 

bahwa akun tersebut adalah akun palsu. 

Lebih lanjut pihak Humas Kabupaten 

Pandeglang mengimbau kepada 

masyarakat untuk mengabaikan atau 

memblokir jika dihubungi oleh akun 

tersebut dan segera melaporkan ke 

Kepolisian Resort Pandeglang.

Hoaks

Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2021/02/07/salah-akun-whatsapp-sekretaris-daerah-kabupaten-pandegla

ng-h-pery-hasanudin-sh-mh/

https://www.instagram.com/p/CK55ETDlXhU/?igshid=1bjh2ga07tqba

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang 



Senin, 8 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah foto hasil tangkapan layar yang memperlihatkan sampul Koran 

Tempo dengan narasi "BABAK-BELUR DI RONDE KE DUA". 

Setelah ditelusuri, klaim bahwa sampul Koran Tempo dengan narasi 

"BABAK-BELUR DI RONDE KE DUA", tidak berdasar. Faktanya, foto tersebut 

merupakan hasil editan/suntingan.

Hoaks

Link Counter:
-https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZDLZb-cek-fakta-foto-sampul-koran-tempo-jokowi-b

abak-belur-di-ronde-ke-2-ini-faktanya

 

4. [HOAKS] Foto Sampul Koran Tempo Jokowi 
Babak-Belur di Ronde ke-2

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZDLZb-cek-fakta-foto-sampul-koran-tempo-jokowi-babak-belur-di-ronde-ke-2-ini-faktanya
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZDLZb-cek-fakta-foto-sampul-koran-tempo-jokowi-babak-belur-di-ronde-ke-2-ini-faktanya


Senin, 8 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan video di media sosial 

TikTok yang memperlihatkan uang kertas 

rupiah dengan nominal Rp. 100,- bergambar 

wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Uang 

kertas itu berwarna merah dengan tulisan 

besar Bank Indonesia (BI) beserta dengan 

logonya, lengkap dengan nomor seri. 

Unggahan tersebut disertai narasi 

"Redenomisasi".

Menanggapi hal tersebut, Kepala 

Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono 

memastikan informasi dalam video tersebut 

adalah tidak benar atau hoaks. Ia 

menegaskan, hingga saat ini BI belum 

mengeluarkan uang pecahan baru 

redenominasi. Erwin juga menambahkan, 

pihaknya akan segera menginvestigasi 

mengenai penampakan uang rupiah yang 

sudah diredenominasi. Tujuannya adalah 

untuk mencegah persepsi yang keliru dan 

peredaran uang tersebut. 

Hoaks

Link Counter:
-https://finance.detik.com/moneter/d-5365423/viral-uang-redenominasi-rp-100-bergambar-jokowi

-https://ekbis.sindonews.com/read/328156/34/viral-uang-redenominasi-gambar-jokowi-bi-itu-ula

h-anak-iseng-1612756947

 

5. [HOAKS] Uang Redenominasi Rp. 100,- 
Bergambar Presiden Jokowi

https://finance.detik.com/moneter/d-5365423/viral-uang-redenominasi-rp-100-bergambar-jokowi
https://ekbis.sindonews.com/read/328156/34/viral-uang-redenominasi-gambar-jokowi-bi-itu-ulah-anak-iseng-1612756947
https://ekbis.sindonews.com/read/328156/34/viral-uang-redenominasi-gambar-jokowi-bi-itu-ulah-anak-iseng-1612756947


Senin, 8 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan yang menyebut penggunaan masker pada anak berbahaya 
karena bisa menyebabkan kekurangan oksigen dan stres secara psikologi.

Faktanya klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari kumparan.com yang merujuk pada 
AFP, Ketua Divisi Penyakit Menular di RS Anak Johns Hopkins AS, Allison Messina 
menyebut masker tidak menyebabkan kekurangan oksigen pada anak diatas usia dua 
tahun. Sementara itu, dokter sekaligus anggota Asosiasi Pneumologi dan Pengobatan 
Respiratory Jerman, Philipp Lepper menegaskan masker  tidak berpengaruh pada 
kadar oksigen dan karbon dioksida yang diukur dalam tubuh. Terkait dengan masker 
bisa menyebabkan gangguan psikologi seperti kecemasan dan stres, dibantah oleh 
Direktur Psikologi dan Neuropsikologi di RS Anak Johns Hopkins, Jennifer Katzenstein. 
Jennifer menjelaskan bahwa masker tidak mencegah anak-anak untuk berkomunikasi 
secara memadai dengan orang lain, karena mata dan ekspresi wajah masih bisa 
tersampaikan. Justru, tambah Katzenstein, yang membuat stres dan memicu 
kecemasan adalah informasi yang salah.

Disinformasi

Link Counter:
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-pemakaian-masker-pada-anak-akibatkan-ga

ngguan-fisik-dan-psikologis-1v81Sjg5LLR

6. [DISINFORMASI] Pemakaian Masker pada 
Anak Akibatkan Gangguan Fisik dan 
Psikologis



Senin, 8 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook informasi yang berisi pemberitahuan gratis mengisi 

BBM pada tanggal 29 dan 30 Februari 2021.

Faktanya, dilansir dari Liputan6.com, Senior Vice President Corporate Communications 

PT Pertamina Persero, Agus Suprijanto mengatakan bahwa kabar mengisi Bahan Bakar 

Minyak (BBM) gratis pada tanggal 29 dan 30 Februari 2021 adalah hoaks. Adapun 

informasi serupa ternyata pernah viral pada Februari tahun 2017 lalu dan sudah pernah 

diklarifikasi oleh akun Facebook resmi Pertamina.

Disinformasi

Link Counter:
-https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4477648/cek-fakta-hoaks-isi-bbm-gratis-pada-29-dan-

30-februari-2021

 

7. [DISINFORMASI] Isi BBM Gratis pada 29 dan 30 
Februari 2021

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4477648/cek-fakta-hoaks-isi-bbm-gratis-pada-29-dan-30-februari-2021
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4477648/cek-fakta-hoaks-isi-bbm-gratis-pada-29-dan-30-februari-2021
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4477648/cek-fakta-hoaks-isi-bbm-gratis-pada-29-dan-30-februari-2021


9 Februari 2021



Selasa, 9 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai mengatasnamakan World Health Organization (WHO), 
yang memberikan informasi terkait pendaftaran vaksin Covid-19 dengan menyertakan 
link yang diklaim sebagai link pendaftaran vaksin. Narasi pesan tersebut adalah 
"Organisasi Kesehatan Dunia memberikan vaksin COVID-19 gratis. Saya mendapat 
vaksin COVID-19 gratis, senang sekali. Keluarga dan teman-teman saya juga sudah 
divaksinasi. Anda harus mengajukan vaksinasi sesegera mungkin. Klik tautan untuk 
mengajukan vaksinasi. https://www.svwa.cn/tiaoban.php?app=yimiao".

Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com, diketahui bahwa informasi beserta link 
pendaftaran vaksin Covid-19 yang mengatasnamakan WHO pada pesan berantai 
tersebut adalah tidak benar, dan bukan merupakan pesan yang dikeluarkan oleh 
WHO. Di Indonesia sendiri program vaksinasi Covid-19 hanya diselenggarakan oleh 
pemerintah, dan untuk saat ini prioritas vaksin untuk tenaga kesehatan terlebih 
dahulu. World Health Organization memberikan himbauan melalui Websitenya 
who.int, bahwa masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap kejahatan Cyber yang 
memanfaatkan situasi pandemi Covid-19, seperti pesan berantai ini.

Hoaks

Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4478175/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-berisi-link-pe

ndaftaran-vaksin-covid-19-gratis-dari-who 

 

1. [HOAKS] Pendaftaran Vaksin Covid-19 WHO 

https://www.svwa.cn/tiaoban.php?app=yimiao
http://liputan6.com/
http://who.int/
http://who.int/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4478175/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-berisi-link-pendaftaran-vaksin-covid-19-gratis-dari-who
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4478175/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-berisi-link-pendaftaran-vaksin-covid-19-gratis-dari-who


Selasa, 9 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan 

bahwa hasil tes PCR tidak tepat karena tidak mencontoh mesin kultur pembiakan 

anggrek.

Klaim yang menyebutkan hasil tes PCR tidak tepat karena tidak mencontoh mesin 

kultur pembiakan anggrek tidak benar alias hoaks. Faktanya menurut Ahli Patologi 

Klinis sekaligus Direktur RS UNS Tonang Dwi Ardyanto menjelaskan, pada kasus awal 

Covid-19, semua pemeriksaan dilakukan bertahap sejak PCR mulai kultur sampais 

squencing. Tonang juga menjelaskan bahwa waktu itu kasusnya baru sedikit. Dari sana 

terkumpul data bahwa PCR dapat digunakan karena tingkat kesesuaiannya dengan 

hasil kultur dan squencing genom.

Hoaks

Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/133000065/-hoaks-tes-pcr-harus-mencontoh-kult

ur-jaringan-pembiakan-anggrek?page=1 

 

2. [HOAKS] Tes PCR Harus Mencontoh Kultur 
Jaringan Pembiakan Anggrek

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/133000065/-hoaks-tes-pcr-harus-mencontoh-kultur-jaringan-pembiakan-anggrek?page=1
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/133000065/-hoaks-tes-pcr-harus-mencontoh-kultur-jaringan-pembiakan-anggrek?page=1


Selasa, 9 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial akun WhatsApp yang mengatasnamakan ketua KPID 

(Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jawa Barat, Adiyana Slamet. Dalam 

tangkapan layar yang beredar, akun tersebut menggunakan nama dan foto 

profil Adiyana Slamet lalu menawarkan lelang kendaraan dari Kementerian 

Keuangan.

Melalui akun Instagram @kpidjabar, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet 

mengimbau kepada masyarakat waspada jika menerima pesan dari penipu 

tersebut. Jika dimungkinkan, masyarakat diminta segera melapor kepada 

Kepolisian jika mendapat tawaran dari penipu yang mengatasnamakan Ketua 

KPID Jawa Barat Adiyana Slamet.

Hoaks

Link Counter:
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-131401270/waspada-aksi-penipuan-men

gatasnamakan-ketua-kpid-jawa-barat-pelaku-pura-pura-tawarkan-lelang-kendaraan

https://www.instagram.com/p/CLA76EnB8mg/?igshid=1ov2h2x3yj1vr

 

3. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Ketua KPID Jawa Barat 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kpidjabar


Selasa, 9 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan 
memperpanjang Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2021. Informasi tersebut juga meminta 
masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dengan mengklik link tertentu.

Faktanya, berdasarkan konfirmasi Kompas.com, informasi yang mengatakan bahwa 
Menteri Keuangan memberikan informasi perpanjangan BLT 2021 dan harus mendaftar 
melalui link tertentu adalah tidak benar. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 
Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari mengatakan bahwa program BLT Subsidi Upah 
(BSU) sudah tidak ada. Rahayu menegaskan, tidak ada anggaran tersebut dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan 
berdasarkan data, kondisi ekonomi saat ini diklaimnya sudah menunjukkan perbaikan, 
pertumbuhan ekonomi sudah lebih tinggi, inflasi naik, konsumsi naik dan harapannya 
dunia usaha juga survive.

Hoaks

Link Counter:
-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/085100765/-hoaks-informasi-sebut-blt-2021-dari-

menteri-keuangan-diperpanjang-dengan 

 

4. [HOAKS] Perpanjangan BLT 2021 dari 
Kementerian Keuangan dengan Klik Link 
Tertentu

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/085100765/-hoaks-informasi-sebut-blt-2021-dari-menteri-keuangan-diperpanjang-dengan
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/085100765/-hoaks-informasi-sebut-blt-2021-dari-menteri-keuangan-diperpanjang-dengan
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/085100765/-hoaks-informasi-sebut-blt-2021-dari-menteri-keuangan-diperpanjang-dengan


Selasa, 9 Februari 2021

Penjelasan :

Sebuah akun Facebook mengunggah postingan yang menyebut WHO telah 
mengeluarkan anjuran baru untuk tidak memakai masker di saat pandemi. Seruan itu 
disebutkan dikeluarkan saat WHO menggelar konferensi pers pada 22 Januari 2021.

Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari AFP dan Kumparan.com, memang 
benar pada tanggal tersebut WHO menggelar konferensi pers, namun tidak 
ditemukan narasi adanya anjuran untuk tidak memakai masker disaat pandemi. 
Dalam konferensi pers tersebut Pimpinan Teknis WHO untuk COVID-19, Maria Van 
Kerkhove justru menyebut bahwa masker adalah salah satu aspek pengendalian dan 
salah satu aspek untuk mengurangi penyebaran virus, namun masker tidak dapat 
berdiri sendiri. Sebagaimana panduan pencegahan corona yang dikeluarkan WHO, 
selain masker, masyarakat juga harus menjaga jarak secara fisik, menjaga ruangan 
berventilasi baik, menghindari kerumunan,  membersihkan tangan dan batuk ke siku 
atau tisu yang tertekuk. 

Disinformasi

Link Counter:
-https://factcheck.afp.com/false-social-media-posts-claim-who-advised-against-wearing-face-ma

sks-2021-despite-raging-pandemic?fbclid=IwAR1TLfsoHthzPp9FHU5qeU0Y_612lSWHsuw0kr97LeE

mKQXSDezwnTjMv4E

-https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-ajakan-who-untuk-tak-pakai-masker-sa

at-pandemi-1v8QN6KvCjK

 

5. [DISINFORMASI] WHO Anjurkan Tak lagi 
Menggunakan Masker di Tahun 2021

http://kumparan.com/
https://factcheck.afp.com/false-social-media-posts-claim-who-advised-against-wearing-face-masks-2021-despite-raging-pandemic?fbclid=IwAR1TLfsoHthzPp9FHU5qeU0Y_612lSWHsuw0kr97LeEmKQXSDezwnTjMv4E
https://factcheck.afp.com/false-social-media-posts-claim-who-advised-against-wearing-face-masks-2021-despite-raging-pandemic?fbclid=IwAR1TLfsoHthzPp9FHU5qeU0Y_612lSWHsuw0kr97LeEmKQXSDezwnTjMv4E
https://factcheck.afp.com/false-social-media-posts-claim-who-advised-against-wearing-face-masks-2021-despite-raging-pandemic?fbclid=IwAR1TLfsoHthzPp9FHU5qeU0Y_612lSWHsuw0kr97LeEmKQXSDezwnTjMv4E
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-ajakan-who-untuk-tak-pakai-masker-saat-pandemi-1v8QN6KvCjK
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-ajakan-who-untuk-tak-pakai-masker-saat-pandemi-1v8QN6KvCjK


Selasa, 9 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang 
mengklaim bahwa dari 153 Warga Negara (WN) China 
yang masuk ke Indonesia, terdapat beberapa tentara 
China yang masuk dengan menyamar menggunakan 
baju hazmat atau APD. Video ini pun mempertanyakan 
integritas kantor Imigrasi Indonesia perihal izin WNA 
yang memasuki wilayah Indonesia di masa pandemi. 
Pada postingan tersebut pun terdapat narasi yang 
menyebut, "Aku cuma heran saja kenapa dan 
mengapa???".

Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa video 
tersebut adalah hoaks. Faktanya, tidak ada tentara China 
yang datang atau masuk ke Indonesia dengan 
menyamar menggunakan baju hazmat. Sebanyak 153 
WN China yang masuk ke Indonesia sendiri telah 
dipastikan memenuhi syarat pengecualian dan 
pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. 
Melansir dari Detik.com, Direktur PT Krakatau 
Engineering, Utomo Nugroho membenarkan para TKA di 
dalam video itu bekerja pada sebuah perusahaan di 
Banten. Utomo menyebutkan bahwa mereka 
dipekerjakan sebagai tenaga ahli yang sedang 
mengerjakan proyek blast furnace complex untuk 
peningkatan kapasitas produksi baja nasional. Perihal 
izin 153 WN China, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 
menjelaskan, terdapat pengecualian yang tercantum 
dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 
Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan 
Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19. Retno 
mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengecek 
apakah terdapat kelalaian dalam menerbitkan visa baru 
yang tidak diperkenankan. Retno menambahkan, hal 
tersebut juga telah  dikonfirmasi oleh Direktorat 
Jenderal Imigrasi bahwa WN China yang masuk ke 
Indonesia dipastikan terpantau oleh Pemerintah 
Indonesia. 

Disinformasi

Link Counter:
-https://turnbackhoax.id/2021/02/08/salah-menyamar-dengan-baju-nakes-tentara-cina-berhasil-

masuk-ke-indonesia/ 

-https://news.detik.com/berita/d-4458424/viral-video-tka-di-cilegon-dihadang-begini-faktanya 

-https://kabartangsel.com/cek-fakta-salah-menyamar-dengan-baju-nakes-tentara-cina-berhasil-

masuk-ke-indonesia/ 

 

6. [DISINFORMASI] Menyamar dengan Baju 
Nakes, Tentara China Berhasil Masuk ke 
Indonesia 

https://news.detik.com/berita/d-4458424/viral-video-tka-di-cilegon-dihadang-begini-faktanya
https://turnbackhoax.id/2021/02/08/salah-menyamar-dengan-baju-nakes-tentara-cina-berhasil-masuk-ke-indonesia/
https://turnbackhoax.id/2021/02/08/salah-menyamar-dengan-baju-nakes-tentara-cina-berhasil-masuk-ke-indonesia/
https://news.detik.com/berita/d-4458424/viral-video-tka-di-cilegon-dihadang-begini-faktanya
https://kabartangsel.com/cek-fakta-salah-menyamar-dengan-baju-nakes-tentara-cina-berhasil-masuk-ke-indonesia/
https://kabartangsel.com/cek-fakta-salah-menyamar-dengan-baju-nakes-tentara-cina-berhasil-masuk-ke-indonesia/


10 Februari 2021



Rabu, 10 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan 70 persen wilayah di Ibu 

Kota Jakarta terendam banjir.

Faktanya, dilansir dari Medcom.id, klaim yang menyebutkan 70 persen wilayah di Ibu Kota 

Jakarta terendam banjir adalah salah. Adapun data yang diinformasikan adalah musibah 

banjir Jakarta pada 2007 silam, yang mana kejadian tersebut merupakan peristiwa banjir 

terparah dalam dua dekade terakhir di Ibu Kota. Sementara, banjir tahun ini dilansir dari 

Cnnindonesia.com, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI 

Jakarta mencatat hingga Senin, 8 Februari 2021 pukul 12.00 WIB, terdapat 42 RW dan 150 

RT terdampak banjir yang tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. 

Persentase RT terdampak banjir yaitu 0,492 persen dari total RT sebanyak 30.470 RT di 

Jakarta.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33mnYb-cek-fakta-70-wilayah-jakarta-terenda

m-banjir-ini-faktanya 
- https://today.line.me/id/v2/article/9wZ67E 
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208163629-20-603774/150-rt-terdampak-banjir-

jakarta-1029-orang-mengungsi 
- https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/08/14542771/kala-70-persen-wilayah-ibu-kota-

lumpuh-diterjang-banjir?page=all 

 

1. [HOAKS] 70 Persen Wilayah Jakarta Terendam 
Banjir 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33mnYb-cek-fakta-70-wilayah-jakarta-terendam-banjir-ini-faktanya
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208163629-20-603774/150-rt-terdampak-banjir-jakarta-1029-orang-mengungsi
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33mnYb-cek-fakta-70-wilayah-jakarta-terendam-banjir-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33mnYb-cek-fakta-70-wilayah-jakarta-terendam-banjir-ini-faktanya
https://today.line.me/id/v2/article/9wZ67E
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208163629-20-603774/150-rt-terdampak-banjir-jakarta-1029-orang-mengungsi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208163629-20-603774/150-rt-terdampak-banjir-jakarta-1029-orang-mengungsi
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/08/14542771/kala-70-persen-wilayah-ibu-kota-lumpuh-diterjang-banjir?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/08/14542771/kala-70-persen-wilayah-ibu-kota-lumpuh-diterjang-banjir?page=all


Rabu, 10 Februari 2021

Penjelasan :

Diunggah sebuah video yang menampilkan kondisi banjir dan dalam video tersebut 

terlihat beberapa warga dibantu oleh tim SAR gabungan sedang menyeberangi 

jalanan yang banjir di bawah jalan fly over, keterangan lokasi pada video tersebut 

dituliskan terjadi di Pidada, Panjang, Bandar Lampung.

Faktanya, peristiwa dalam video tersebut bukanlah terjadi di Pidada, Panjang, Bandar 

Lampung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar 

Lampung, Syamsul Rahman mengklarifikasi bahwa peristiwa banjir pada video 

tersebut bukan terjadi di wilayahnya, melainkan terjadi di Pamanukan, Subang, Jawa 

Barat.

Disinformasi

Link Counter:
-https://lampost.co/amp/video-banjir-pidada-panjang-hoax.html

-https://www.instagram.com/p/CLFBTyYgKTY/?igshid=v2y8pvqqmjr3 

 

2. [DISINFORMASI] Video Banjir dan Evakuasi 
Warga di Pidada Panjang Bandar Lampung

https://lampost.co/amp/video-banjir-pidada-panjang-hoax.html
https://www.instagram.com/p/CLFBTyYgKTY/?igshid=v2y8pvqqmjr3


Rabu, 10 Februari 2021

Penjelasan :

Sebuah akun Tiktok diketahui 

membagikan video yang menampilkan 

rekaman potongan tubuh mengapung 

diatas permukaan laut dengan narasi 

“selamatkanlah jasad mereka”. Video 

tersebut diunggah dengan 

menyertakan hastag #sriwijayaairsj182 

dan #sriwijayair.

Faktanya, berdasarkan hasil 

penelusuran turnbackhoax.id, potongan 

tubuh yang mengapung dalam video 

tersebut bukanlah potongan tubuh 

manusia melainkan potongan bangkai 

singa laut yang sudah tidak utuh. Video 

tersebut juga sama sekali tidak 

berkaitan dengan kecelakaan pesawat 

Sriwijaya Air SJ 182.

Disinformasi

Link Counter:

-https://turnbackhoax.id/2021/02/10/salah-video-selamatkan-jasad-mereka-sriwijayaairsj182/?fbcli

d=IwAR2Ye2fTpsNZgcLDCcRXFbZA5ZTIvZ3eMpELRQ-eMi8HyUCCCjNcaNqHJNQ

 

3. [DISINFORMASI] Video Jasad Korban Sriwijaya 
Air SJ 182

http://turnbackhoax.id/


Rabu, 10 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah 
tangkapan layar pernyataan Presiden Joko 
Widodo "Saya menjamin kebebasan anda 
berbicara, tapi saya tidak menjamin 
kebebasan setelah berbicara". Pernyataan 
tersebut mencatut sebuah artikel berjudul 
"Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif 
Mengkritik dan Memberi Masukan", yang 
dimuat di situs Tempo.co.

Dilansir dari Medcom.id, klaim pernyataan 
Presiden Jokowi tidak menjamin 
kebebasan setelah berbicara adalah salah. 
Faktanya, pernyataan tersebut merupakan 
hasil suntingan dan fiktif. Adapun dalam 
artikel aslinya tidak ada pernyataan 
Presiden Jokowi yang menyebut tidak 
menjamin kebebasan warga setelah 
berbicara. Dalam artikel tersebut, Presiden 
Jokowi meminta masyarakat untuk lebih 
aktif dalam memberi masukan dan kritik 
pada pemerintah. Sebab hal tersebut 
merupakan bagian dari proses untuk 
mewujudkan pelayanan publik yang lebih 
baik.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3J72k-cek-fakta-jokowi-tak-menjamin-kebeba

san-warga-setelah-berbicara-ini-faktanya? 

 

4. [DISINFORMASI] Jokowi Tak Menjamin 
Kebebasan Warga setelah Berbicara

https://www.tempo.co/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3J72k-cek-fakta-jokowi-tak-menjamin-kebebasan-warga-setelah-berbicara-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3J72k-cek-fakta-jokowi-tak-menjamin-kebebasan-warga-setelah-berbicara-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3J72k-cek-fakta-jokowi-tak-menjamin-kebebasan-warga-setelah-berbicara-ini-faktanya


Rabu, 10 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial 

Facebook dengan narasi yang 

berbunyi "Yang bikin banyak positif 

bukan acara pernikahannya, tapi 

testnya. Coba seandainya kagak usah 

test2an, rapid, swab, dll. Mereka akan 

hidup damai sentosa tanpa ada 

apa-apa".

Dilansir dari Liputan6.com, klaim 

tentang tes PCR, swab dan rapid 

menjadi penyebab utama banyaknya 

kasus positif Covid-19 di Indonesia 

adalah tidak benar. Faktanya, tes PCR, 

swab dan rapid merupakan alat untuk 

mendeteksi seseorang terjangkit 

Covid-19 atau tidak.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4479684/cek-fakta-hoaks-kasus-positif-covid-19-m

elonjak-gara-gara-tes-pcr-simak-kebenarannya 

 

5. [DISINFORMASI] Kasus Positif Covid-19 
Melonjak Akibat Tes PCR

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4479684/cek-fakta-hoaks-kasus-positif-covid-19-melonjak-gara-gara-tes-pcr-simak-kebenarannya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4479684/cek-fakta-hoaks-kasus-positif-covid-19-melonjak-gara-gara-tes-pcr-simak-kebenarannya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4479684/cek-fakta-hoaks-kasus-positif-covid-19-melonjak-gara-gara-tes-pcr-simak-kebenarannya


11 Februari 2021



Kamis, 11 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah surat mengatasnamakan Tim Publikasi HUT ke-28 Kota 

Tangerang, surat tersebut mencatut nama Pemerintah Kota Tangerang dan mengajukan 

permohonan bantuan guna memeriahkan acara HUT ke-28 Kota Tangerang.

Faktanya, surat dan keterangan pada surat tersebut bukan merupakan representasi dari 

Pemerintah Kota Tangerang. Pada akun media sosial resmi milik Humas Kota Tangerang 

menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang tidak pernah membentuk Tim Publikasi 

HUT ke-28 dan tidak pernah mengeluarkan surat yang berisikan ajakan kepada stakeholder 

untuk berpartisipasi dalam memeriahkan HUT Kota Tangerang seperti yang tertulis pada 

surat tersebut.

Hoaks

Link Counter:
-https://www.instagram.com/p/CLHA06iFmWy/  
-https://www.instagram.com/p/CLHVC1jnFp0/ 

 

1. [HOAKS] Surat Tim Publikasi HUT ke-28 Kota 
Tangerang 

https://www.instagram.com/p/CLHA06iFmWy/
https://www.instagram.com/p/CLHVC1jnFp0/


Kamis, 11 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi surat yang 

mengatasnamakan PT. EPAS yang 

mendapatkan Proyek Bandara Dhoho Kediri.

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh  Syafiqul 

Umam selaku Direktur Utama PT. Empat Pilar 

Anugerah Sejahtera. Ia mengatakan bahwa 

ada perbedaan logo, tanda tangan dan logo 

pada stempel terlihat sangat jelas, hal ini 

telah menggambarkan isi surat temuannya. 

Bahwa Surat Perintah Kerja nomor : 

21/SPK/PT.EPAS/XIV2020 tertanggal 10 

Desember 2020, dimana terdapat tanda 

tangan saya, yang jelas dipalsukan. Selain itu, 

Syafiqul Umam lebih lanjut menegaskan 

bahwa yang sangat jelas perbedaannya dan 

kami juga telah mendatangi alamat CV 

tersebut ternyata tidak sesuai dengan isi 

surat.

Hoaks

Link Counter:
-https://duta.co/pt-epas-temukan-surat-mencatut-nama-perusahaan-mendapatkan-proyek-band
ara-dhoho-kediri 

 

2. [HOAKS] Nama Surat PT. EPAS Dicatut untuk 
Mendapatkan Proyek Bandara Dhoho Kediri

https://duta.co/pt-epas-temukan-surat-mencatut-nama-perusahaan-mendapatkan-proyek-bandara-dhoho-kediri
https://duta.co/pt-epas-temukan-surat-mencatut-nama-perusahaan-mendapatkan-proyek-bandara-dhoho-kediri


Kamis, 11 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan yang mengatakan bahwa rutin minum 

air hangat 4 kali sehari dapat menyembuhkan 

Covid-19. Unggahan tersebut juga memberikan 

informasi mengenai fungsi air hangat terhadap 

tubuh.

Faktanya, menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 

Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (UNS) dr. 

Tonang Dwi Ardyanto menerangkan informasi 

tentang air hangat yang dapat menyembuhkan 

Covid-19 karena air hangat dapat melancarkan 

peredaran darah itu tidak benar. dr. Tonang 

menerangkan pemahaman keseimbangan cairan 

tidaklah sesederhana demikian. Menurutnya 

sumber masukan air tidak hanya dari minuman 

dan makanan namun juga jalur lain, begitu pula 

untuk pengeluarannya. Selain itu keseimbangan 

cairan bukanlah hal yang tunggal karena harus 

mempertimbangkan keseimbangan elektrolit, 

asam, basa, dan sebagainya.

Hoaks

Link Counter:
-https://turnbackhoax.id/2021/02/10/salah-minum-air-hangat-4-kali-sehari-dapat-menyembuhkan
-covid-19/

 

3. [HOAKS] Rutin Minum Air Hangat 4 kali Sehari 
Dapat Menyembuhkan Covid-19 



Kamis, 11 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan menggunakan 
Bahasa  Inggris di media sosial, yang mengklaim 
bahwa hanya Pemerintah yang menyebut Vaksin 
Pfizer-BioNTech dan Moderna COVID-19 sebagai 
"vaksin", dan justru perusahaan mereka sendiri 
menyebutnya sebagai "Agen Biologis" dan 
"sistem operasi yang dirancang untuk 
memprogram manusia”.

Faktanya, baik perusahaan Pfizer dan Moderna 
sama-sama menyebutnya sebagai Vaksin 
Covid-19. Dilansir dari Reuters.com, Badan 
Pengawas Obat dan Makanan AS telah meninjau 
data keamanan dari uji klinis dan memberikan 
otorisasi penggunaan darurat untuk kedua 
vaksin tersebut. Merujuk pada situs website 
Moderna, yang dimaksudkan dengan “Sistem 
Operasi” adalah pembuatan platform teknologi 
vaksin yang berfungsi sangat mirip dengan 
sistem operasi pada komputer agar dapat 
dipasang dan dimainkan secara bergantian 
dengan program yang berbeda. Dalam kasus ini, 
“program” adalah obat mRNA dan aplikasinya 
adalah urutan mRNA unik yang mengkode 
protein. Sementara itu, Dervila Keane, juru bicara 
Pfizer, menegaskan bahwa Pfizer telah diberikan 
otorisasi sementara di lebih dari 50 negara dan 
telah menunjukkan tingkat kemanjuran Vaksin 
Covid-19 sebesar 95 persen. 

Hoaks

Link Counter:
-https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-naming/fact-check-pfizer-and-moderna-

do-call-their-covid-19-shot-a-vaccine-idUSKBN2AA2CB

-https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-develop

ment

 

4. [Hoaks] Pfizer dan Moderna Bukan Vaksin 
Melainkan “Sistem Operasi Dirancang untuk 
Manusia” dan “Agen Biologis”

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-naming/fact-check-pfizer-and-moderna-do-call-their-covid-19-shot-a-vaccine-idUSKBN2AA2CB
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-naming/fact-check-pfizer-and-moderna-do-call-their-covid-19-shot-a-vaccine-idUSKBN2AA2CB
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-naming/fact-check-pfizer-and-moderna-do-call-their-covid-19-shot-a-vaccine-idUSKBN2AA2CB
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development


Kamis, 11 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook unggahan yang disertai sebuah artikel berjudul 
"Akan Mundur dari Jabatan, Mensos Risma Merasa Tak Kuat dan Berat". Pada artikel 
menyebutkan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam waktu dekat akan mundur 
dari jabatannya. Alasannya ia merasa tak kuat dan berat mengemban jabatan. Dalam 
unggahannya tersebut dilengkapi dengan narasi yang berbunyi "Wawasan sekelas 
walikota dipaksakan Jadi Menteri ya ky gini hasilnya Menyerah...????????".

Dilansir dari Medcom.id, klaim Mensos Risma akan mundur dengan alasan tidak kuat 
adalah salah. Faktanya, pernyataan Mensos Risma diungkapkan sebagai perandaian 
bukan situasi yang sebenarnya saat ini. 

Disinformasi

Link Counter:
-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K553ynK-cek-fakta-merasa-tak-kuat-risma-mundur-

dari-mensos-ini-faktanya?

 

5. [DISINFORMASI] Risma akan Mundur dari 
Mensos karena Merasa Tak Kuat

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K553ynK-cek-fakta-merasa-tak-kuat-risma-mundur-dari-mensos-ini-faktanya?
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K553ynK-cek-fakta-merasa-tak-kuat-risma-mundur-dari-mensos-ini-faktanya?
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K553ynK-cek-fakta-merasa-tak-kuat-risma-mundur-dari-mensos-ini-faktanya?


12 Februari 2021



Jum'at, 12 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp 

yang berisi informasi bahwa proses belajar 

mengajar secara tatap muka bagi mahasiswa 

Universitas Malikussaleh akan dimulai pada 

semester genap bulan Februari 2021. Disebutkan 

pula bahwa perkuliahan tatap muka ini akan 

dimulai pada tanggal 20 Februari 2021 dan hanya 

dikhususkan kepada mahasiswa baru yang telah 

memasuki semester 2.

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. 

Pada akun media sosial resmi milik Universitas 

Malikussaleh dinyatakan bahwa pihak 

Universitas tidak pernah mengumumkan atau 

menyatakan informasi seperti yang beredar di 

dalam pesan berantai tersebut. Pihak Universitas 

juga menerangkan bahwa informasi resmi dari 

Universitas selalu disampaikan di akun resmi 

Unimal atau website unimal.ac.id.

Hoaks

Link Counter:

-https://www.instagram.com/p/CLJDrm2BzNb/ 

1. [HOAKS] Informasi Proses Belajar Mengajar 
Secara Tatap Muka di Universitas Malikussaleh

http://unimal.ac.id/
https://www.instagram.com/p/CLJDrm2BzNb/


Jum'at, 12 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar sebuah gambar berbentuk pamflet pada media sosial, yang memberikan 

informasi terkait rekrutmen pandu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dibuka pada 

tanggal 03 s.d. 17 Februari 2021.

Faktanya, keterangan pada pamflet tersebut adalah tidak benar. Akun resmi PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) mengklarifikasi bahwa informasi rekrutmen tersebut adalah hoaks. 

Saat ini PT Pelabuhan Indonesia II sedang tidak melakukan rekrutmen pegawai. Informasi 

rekrutmen pandu yang beredar adalah informasi resmi yang dimanipulasi oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Informasi resmi mengenai rekrutmen PT Pelabuhan Indonesia II 

dapat dilihat pada website https://ipc.e-seleksi.com/ dan media sosial PT Pelabuhan 

Indonesia II yang telah terverifikasi.

Hoaks

Link Counter:

-https://www.instagram.com/p/CLJEfKRLAPg/?igshid=1athur7l5imt1 

2. [HOAKS] Rekrutmen Pandu PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) Dibuka pada Tanggal 03-17 
Februari 2021

https://ipc.e-seleksi.com/
https://www.instagram.com/p/CLJEfKRLAPg/?igshid=1athur7l5imt1


Jum’at, 12 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp berupa informasi yang menyebut adanya begal di wilayah 

Keranggan dan Bengaris, Kota Palangka Raya. Dalam pesan berantai menyebut kawanan 

begal tersebut beraksi dengan membawa senjata tajam berjenis parang.

Faktanya melalui Instagram resminya Humas Polda Kalimantan Tengah menyatakan bahwa 

informasi tersebut hoaks. Hal tersebut ditegaskan oleh Kabagops Polresta Palangka Raya, 

Kompol Hemat Siburian S.H., menurutnya informasi adanya begal di wilayah Keranggan dan 

Bengaris tidak benar. 

Hoaks

Link Counter:
-https://www.instagram.com/p/CK-xm3NJ7P_/?igshid=11za4pl39x9j8 

 

3. [HOAKS] Begal di Keranggan dan Bengaris, 
Kota Palangka Raya

https://www.instagram.com/p/CK-xm3NJ7P_/?igshid=11za4pl39x9j8


Jum'at, 12 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan pada media sosial Facebook 

dengan narasi, "Utdz Maheer At-Thuwailibi meninggal 

karena disuntik Vaksin si Novac Cina, oleh Polisi 

Komunis Indonesia (PKI)”. Postingan tersebut juga 

mengunggah gambar yang menjelaskan tentang 

kematian Ustaz Maheer At-Thuwailibi di Rutan POLRI 

akibat disuntik Vaksin.

 

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Ustaz Maheer 

At-Thuwailibi meninggal karena disuntik Vaksin Sinovac 

adalah keliru. Faktanya, Ustaz Maheer meninggal 

karena sakit. Dilansir dari medcom.id, Kepolisian 

mengumumkan kematian Ustaz Maaher At-Thuwailibi 

dikarenakan sakit yang sedang diderita. Namun, 

mereka enggan mengungkapkan penyakit yang 

diderita Maaher karena terbilang sensitif. "Saya tidak 

bisa menyampaikan sakitnya apa karena ini adalah sakit 

yang sensitif. Ini bisa berkaitan dengan nama baik 

keluarga almarhum." ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. 

Argo Yuwono dalam konferensi pers Selasa, 9 Februari 

2021 lalu.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXDJx7K-cek-fakta-ustaz-maaher-at-thuwailibi-men

inggal-karena-disuntik-vaksin-ini-faktanya

-https://covid19.go.id/p/berita/salah-kematian-ustadz-maaher-akibat-disuntik-vaksin 

4. [DISINFORMASI] Ustaz Maaher At-Thuwailibi 
Meninggal karena Disuntik Vaksin Sinovac

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXDJx7K-cek-fakta-ustaz-maaher-at-thuwailibi-meninggal-karena-disuntik-vaksin-ini-faktanya
https://covid19.go.id/p/berita/salah-kematian-ustadz-maaher-akibat-disuntik-vaksin


Jum’at, 12 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video dengan klaim  seorang wanita Korea Selatan yang disebut mengalami 

efek kejang dan sesak nafas hebat setelah mendapat vaksinasi Covid-19.

Dilansir dari AFP, klaim bahwa wanita dalam video tersebut mengalami efek samping dari 

vaksin Covid-19 adalah keliru. Faktanya, video serupa diketahui pernah diunggah di YouTube 

pada 21 Maret 2015, jauh sebelum adanya pandemi Corona. Sementara itu, dalam Radio Free 

Europe, wanita di video itu disebut merupakan seorang warga di Kazakhstan yang dirawat 

setelah diberikan vaksinasi campak. Meski begitu, otoritas setempat menegaskan tidak ada 

hubungan vaksin campak dengan yang dialami oleh wanita tersebut. 

Disinformasi

Link Counter:
-https://factcheck.afp.com/social-media-posts-falsely-claim-old-video-shows-covid-19-vaccine-sid

e-effects

-https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-wanita-di-korsel-mengalami-efek-sam

ping-vaksin-corona-1vA16b5KqHI/full 

 

5. [DISINFORMASI] Video Wanita di Korsel 
Mengalami Efek Samping Vaksin Corona

https://factcheck.afp.com/social-media-posts-falsely-claim-old-video-shows-covid-19-vaccine-side-effects
https://factcheck.afp.com/social-media-posts-falsely-claim-old-video-shows-covid-19-vaccine-side-effects
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-wanita-di-korsel-mengalami-efek-samping-vaksin-corona-1vA16b5KqHI/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-wanita-di-korsel-mengalami-efek-samping-vaksin-corona-1vA16b5KqHI/full


13 Februari 2021



Sabtu, 13 Februari 2021

Penjelasan :
Ditemukan sebuah akun media sosial yang mengatasnamakan Admin Bank BRI. Akun tersebut 

menginformasikan bahwa terjadi gangguan pada sistem Bank BRI dan menawarkan jasa untuk 

mengatasi gangguan tersebut, serta meminta data pribadi nasabah yang dikirimkan melalui pesan 

di Messenger Facebook.

 
Faktanya, akun media sosial yang menginformasikan adanya gangguan pada sistem Bank BRI 

tersebut adalah akun palsu. Bank BRI melalui akun media sosial resminya mengimbau para nasabah 

BRI agar berhati-hati terhadap segala bentuk modus penipuan, termasuk modus penipuan yang 

menginformasikan adanya gangguan pada sistem BRI tersebut. Akun media sosial milik Bank BRI 

telah terverifikasi dan memiliki centang biru. Bank BRI tidak pernah meminta data rekening nasabah 

dan nasabah diharapkan tidak memberikan informasi nomor kartu ATM, nomor rekening dan kode 

OTP pada sumber yang bukan kanal resmi milik Bank BRI.

Hoaks

Link Counter:

- https://web.facebook.com/BRIofficialpage/posts/1647645638775991 

- https://www.instagram.com/p/CLG5AR7rv8z/ 

- https://twitter.com/BANKBRI_ID 

1. [HOAKS] Informasi Kerusakan Sistem Bank BRI dan 
Permintaan Data Nasabah melalui Messenger Facebook

https://web.facebook.com/BRIofficialpage/posts/1647645638775991
https://www.instagram.com/p/CLG5AR7rv8z/
https://twitter.com/BANKBRI_ID


Sabtu, 13 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video pada sosial media Facebook yang memperlihatkan seseorang yang 

menemukan chip di dalam KTP elektronik miliknya. Dalam video tersebut juga terdapat narasi 

"pantes polisi tau keberadaan kita". 

Setelah ditelusuri, klaim adanya chip GPS di KTP elektronik untuk melacak keberadaan seseorang 

adalah klaim yang salah. Faktanya chip yang tertanam pada KTP elektronik berisi identitas diri, data 

biometrik dua sidik jari telunjuk, iris mata dan gambar tanda tangan penduduk. Dengan adanya chip 

tersebut, KTP elektronik menjadi sulit untuk digandakan atau dipalsukan. Dikutip dari 

cnnindonesia.com, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif 

Fakrulloh mengatakan bahwa chip tersebut digunakan untuk menyimpan data penduduk di KTP 

elektronik bukan untuk menyadap atau melacak pergerakan warga.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210213111823-20-605798/kemendagri-respons-vide

o-viral-chip-e-ktp-dibongkar 

- https://turnbackhoax.id/2021/02/13/salah-video-saya-usia-udah-25baru-sadar-kalo-ktp-ada-chi

p-gps-nya/ 

2. [HOAKS] Chip pada KTP Elektronik digunakan untuk 
Melacak Pergerakan Warga

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210213111823-20-605798/kemendagri-respons-video-viral-chip-e-ktp-dibongkar
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210213111823-20-605798/kemendagri-respons-video-viral-chip-e-ktp-dibongkar
https://turnbackhoax.id/2021/02/13/salah-video-saya-usia-udah-25baru-sadar-kalo-ktp-ada-chip-gps-nya/
https://turnbackhoax.id/2021/02/13/salah-video-saya-usia-udah-25baru-sadar-kalo-ktp-ada-chip-gps-nya/


Sabtu, 13 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Bupati Pasuruan H.M. Irsyad Yusuf 

mengalami sakit setelah disuntik Vaksin Covid-19.

Faktanya, dalam sambutannya pada saat akan melaksanakan suntik vaksin tahap kedua kelanjutan 

dari pemberian vaksin pertama, Irsyad Yusuf membantah informasi yang beredar dengan 

mengatakan “tidak benar kalau habis disuntik vaksin itu saya sakit, malahan inginnya makan terus, 

buktinya, ini saya datang untuk penyuntikan dosis kedua kelanjutan dari pemberian vaksin pertama 

yang dilaksanakan pada 28 Januari 2021. Sekali lagi tidak ada keluhan efek samping yang berarti, 

keluhannya hanya ingin makan saja. Saya juga sampaikan terima kasih atas jajaran forkopimda yang 

dengan sukarela menerima vaksin dosis kedua ini sebagai teladan dan contoh untuk masyarakat 

lainnya, bahwa dalam suntik vaksin Covid-19 tidak ada efek samping yang membahayakan”.

Hoaks

Link Counter:

- https://harianmerdekapost.com/bupati-pasuruan-bantah-alami-sakit-setelah-di-vaksin/ 

- https://www.pasuruankab.go.id/berita-6239-bupati-irsyad-yusuf-ikuti-vaksinasi-covid-19-taha

p-kedua.html 

3. [HOAKS] Bupati Pasuruan Alami Sakit Usai Suntik 
Vaksin Covid-19

https://harianmerdekapost.com/bupati-pasuruan-bantah-alami-sakit-setelah-di-vaksin/
https://www.pasuruankab.go.id/berita-6239-bupati-irsyad-yusuf-ikuti-vaksinasi-covid-19-tahap-kedua.html
https://www.pasuruankab.go.id/berita-6239-bupati-irsyad-yusuf-ikuti-vaksinasi-covid-19-tahap-kedua.html


Sabtu, 13 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi bahwa banjir yang terjadi di Kota Semarang merupakan kiriman dari 

Jakarta. Informasi tersebut berasal dari sebuah postingan pada media sosial Facebook. Akun 

tersebut memposting dengan narasi "Semarang dikepung banjir akibat air dari Jakarta, biar 

cebong nonggol".

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa banjir yang terjadi di Kota Semarang merupakan kiriman 

dari Jakarta adalah tidak benar atau hoaks. Faktanya, Kota Semarang dikepung tiga banjir sekaligus 

yaitu banjir kiriman dari hulu, banjir lokal dan banjir rob. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo  

dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pada Minggu, 7 Februari 2021 lalu, menyebutkan 

penyebab non alam, yaitu dua masalah hulu dan hilir. Sementara itu, Direktur Perencanaan dan 

Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK, Saparis Soedarjanto mengungkapkan bahwa 

banjir di Semarang disebabkan oleh penyesuaian infrastruktur penampung air yang tidak 

berbanding lurus dengan laju pembangunan. 

Link Counter:

- https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-hujan-ekstrem-memicu-banjir-di-semarang 
- https://tirto.id/kerusakan-lingkungan-penyebab-banjir-semarang-bukan-sekadar-hujan-f97j  
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208141416-20-603665/klhk-beberkan-indikasi-p

enyebab-banjir-semarang 

4. [HOAKS] Banjir Semarang Kiriman dari Jakarta

https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-hujan-ekstrem-memicu-banjir-di-semarang
https://tirto.id/kerusakan-lingkungan-penyebab-banjir-semarang-bukan-sekadar-hujan-f97j
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208141416-20-603665/klhk-beberkan-indikasi-penyebab-banjir-semarang
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208141416-20-603665/klhk-beberkan-indikasi-penyebab-banjir-semarang


Sabtu, 13 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar sebuah surat kuasa 

pembebasan lahan yang 

mengatasnamakan Rumah Sakit Awal Bros 

Pekanbaru. Surat itu berisi terkait 

pemberian kuasa penuh untuk 

pembebasan lahan, dimana lahan tersebut 

akan digunakan sebagai tempat 

pembangunan RS Awal Bros di Jalan 

Sudirman dan Jalan Bintan, Kota Dumai.

Menanggapi hal tersebut, RS Awal Bros 

melalui laman Instagram resminya 

@haloawalbros mengklarifikasi bahwa surat 

kuasa pembebasan lahan yang beredar itu 

adalah tidak benar dan merupakan tindak 

penipuan yang mengatasnamakan RS Awal 

Bros. Pihaknya juga menghimbau kepada 

segenap masyarakat untuk selalu 

berhati-hati terhadap segala modus 

penipuan yang mengatasnamakan RS Awal 

Bros Pekanbaru.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CKF6SH0FTaS/ 

5. [HOAKS] Surat Kuasa Pembebasan Lahan 
Mengatasnamakan RS Awal Bros Pekanbaru

https://www.instagram.com/p/CKF6SH0FTaS/
https://www.instagram.com/p/CKF6SH0FTaS/


Sabtu, 13 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar pamflet di media sosial terkait susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat UMKM 

Indonesia Raya yang mencantumkan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Dalam pamflet tersebut, 

tercantum Dewan Pimpinan Pusat UMKM Indonesia Raya diketuai oleh Witarsa Winata. Nama 

Dasco dan Sandiaga Uno tercantum sebagai Dewan Pembina.

 
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Tim Advokasi DPP Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko. 

Ia mengatakan bahwa UMKM Indonesia Raya bukanlah sayap Partai Gerindra dan tidak ada 

kaitannya sama sekali dengan Partai Gerindra, termasuk pencatutan nama Sufmi Dasco 

Ahmad dalam struktur kepengurusan adalah tidak benar alias hoaks. Lebih lanjut, Hendarsam 

menegaskan agar hoaks tersebut tidak semakin berkembang karena bisa merugikan Partai 

Gerindra di kemudian hari, ditambah hal tersebut dikaitkan dengan Koperasi yang akan 

berhubungan dengan masyarakat banyak.

Disinformasi

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5371167/pamflet-umkm-indonesia-raya-catut-dasco-sandiaga

-gerindra-pastikan-hoax 

6. [DISINFORMASI] UMKM Indonesia Raya Catut 
Nama Dasco-Sandiaga

https://news.detik.com/berita/d-5371167/pamflet-umkm-indonesia-raya-catut-dasco-sandiaga-gerindra-pastikan-hoax
https://news.detik.com/berita/d-5371167/pamflet-umkm-indonesia-raya-catut-dasco-sandiaga-gerindra-pastikan-hoax


14 Februari 2021



Minggu, 14 Februari 2021

Penjelasan:

Telah beredar di media sosial Facebook 

sebuah video dengan narasi bahwa Menteri 

Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas 

menandatangani surat larangan salat Jumat. 

Dengan tambahan narasi "*MELARANG 

SHOLAT JUMAT!*Menag sejak dilantik selalu 

bikin gaduh. Kita tidak bisa berpangku 

tangan.Bersiap untuk situasi terburuk."

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa 

Menteri Yaqut menandatangani surat 

larangan salat Jumat, tidak berdasar. 

Faktanya, pada video itu sama sekali tidak 

diperlihatkan surat yang dimaksud dan tidak 

ditemukan surat larangan salat Jumat pada 

video itu yang ditandatangani Menteri Yaqut. 

Justru surat yang dicantumkan, 

ditandatangani Wakil Wali Kota Kupang, 

Hermanus Man.

P

Hoaks

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgY30Rk-cek-fakta-menteri-yaqut-teken-surat-l

arangan-salat-jumat-ini-faktanya  

1. [HOAKS] Menag Yaqut Menandatangani Larangan  
Salat Jumat 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgY30Rk-cek-fakta-menteri-yaqut-teken-surat-larangan-salat-jumat-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgY30Rk-cek-fakta-menteri-yaqut-teken-surat-larangan-salat-jumat-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgY30Rk-cek-fakta-menteri-yaqut-teken-surat-larangan-salat-jumat-ini-faktanya


Minggu, 14 Februari 2021

Penjelasan :
Telah beredar informasi yang menyebutkan bahwa mobil dinas Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, 

Jumiral pecah karena ditembak oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Disebutkan, mobil tersebut sedang 

melintas di tepi Jalan Depan Kantor Bawaslu Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Tiba-tiba kaca 

belakang mobil pecah, seperti bekas tembakan.

Faktanya, pecahnya kaca belakang mobil dinas Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh bukan karena 

penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Kepolisian setempat, insiden tersebut terjadi 

akibat butiran gotri yang jatuh ketika mobil yang mengangkutnya melaju kencang. Gotri itu 

kemudian terpental dan memantul mengenai kaca mobil. Gotri tersebut biasa digunakan untuk 

roda rel dalam pembuatan pagar besi oleh pemiliknya. Kapolda Jambi, Irjen A Rachmad Wibowo 

menerangkan, pihaknya telah membandingkan ukuran peluru airsoft gun dengan gotri dan 

hasilnya ukuran peluru airsoft gun jauh lebih kecil. Rachmad menambahkan, Ketua Bawaslu Kota 

Sungai Penuh dan anggotanya sempat mengadukan kejadian tersebut ke Kepolisian via WhatsApp. 

Namun setelah mengetahui peristiwa itu bukan karena penembakan, pihak Polisi tidak 

melanjutkan proses hukum.

Disinformasi

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5372528/beredar-mobil-ketua-bawaslu-di-jambi-diduga-dite
mbak-ini-faktanya 

- https://kumparan.com/jambikita/kaca-mobil-ketua-bawaslu-di-jambi-pecah-polisi-bukan-kar
ena-ditembak-1vAUXxurFnW/full

- http://tribratanews.jambi.polri.go.id/berita/detail/insiden-mobdin-ketua-bawaslu-sungai-pen
uh-polda-jambi-minta-masyarakat-tidak-terprovokasi 

2. [DISINFORMASI] Mobil Ketua Bawaslu Kota Sungai 
Penuh Ditembak OTK

https://news.detik.com/berita/d-5372528/beredar-mobil-ketua-bawaslu-di-jambi-diduga-ditembak-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-5372528/beredar-mobil-ketua-bawaslu-di-jambi-diduga-ditembak-ini-faktanya
https://kumparan.com/jambikita/kaca-mobil-ketua-bawaslu-di-jambi-pecah-polisi-bukan-karena-ditembak-1vAUXxurFnW/full
https://kumparan.com/jambikita/kaca-mobil-ketua-bawaslu-di-jambi-pecah-polisi-bukan-karena-ditembak-1vAUXxurFnW/full
http://tribratanews.jambi.polri.go.id/berita/detail/insiden-mobdin-ketua-bawaslu-sungai-penuh-polda-jambi-minta-masyarakat-tidak-terprovokasi
http://tribratanews.jambi.polri.go.id/berita/detail/insiden-mobdin-ketua-bawaslu-sungai-penuh-polda-jambi-minta-masyarakat-tidak-terprovokasi


Minggu, 14 Februari 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan foto pada sosial media 

Facebook yang memperlihatkan Presiden Joko 

Widodo yang sedang berkerumun dan tidak 

menggunakan masker. Unggahan foto tersebut 

disertai dengan narasi "Pemerintah menegaskan 

berkerumun dan tidak pakai masker didenda dari 

menyanyi sampai denda 150 juta kenapa orang itu 

gk pk masker dan berkerumun gk ditangkap dan 

didenda..#nanya."

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan bahwa 

foto Presiden Jokowi berkerumun dan tidak 

menggunakan masker di masa pandemi, adalah 

salah. Faktanya, foto itu diabadikan sebelum masa 

pandemi. Salah satu pada sejumlah foto tersebut 

diambil dari tangkapan layar tayangan iNews TV 

pada 13 Februari 2021 dengan judul "Bagai Buah 

Simalakama, Buzzer Terkadang Dibutuhkan Namun 

Bisa Jadi Batu Sandungan". Video Presiden Jokowi 

itu sebenarnya sudah pernah ditayangkan oleh 

iNews TV pada tahun 2018 terkait Presiden Jokowi 

blusukan ke Pasar Anyar, Tangerang, Banten pada 4 

November 2018.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6AQVvK-cek-fakta-foto-presiden-jokowi-berker

umun-dan-tak-gunakan-masker-ini-faktanya 

- https://www.youtube.com/watch?v=g1UM6bA8HwY 

- https://www.youtube.com/watch?v=Wx89739bAys 

3. [DISINFORMASI] Foto Presiden Jokowi Berkerumun 
dan Tidak Menggunakan Masker

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6AQVvK-cek-fakta-foto-presiden-jokowi-berkerumun-dan-tak-gunakan-masker-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6AQVvK-cek-fakta-foto-presiden-jokowi-berkerumun-dan-tak-gunakan-masker-ini-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=g1UM6bA8HwY
https://www.youtube.com/watch?v=Wx89739bAys


Minggu, 14 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah narasi di YouTube yang menyebut bahwa Vtube resmi dilindungi 

Pemerintah Indonesia. Unggahan narasi itu berjudul “Komunitas Vtube Resmi Dilindungi 

Pemerintah Di INDONESIA//Pengumuman Resmi”.

Dilansir dari laman finance.detik.com, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L 

Tobing menyebut aplikasi yang dikembangkan oleh PT Future View Tech itu masuk daftar 

ilegal Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak Juni 2020 yang lalu. Izin atau Tanda Daftar 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dengan Nomor: 02376/DJAI.PSE/03/2020 juga sudah 

dicabut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sementara itu, 

dilansir dari prfmnews.pikiran-rakyat.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan 

aplikasi digital Vtube sebagai entitas investasi ilegal alias bodong.

Misinformasi

Link Counter:
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5365793/masih-cari-member-baru-vtube-legal-atau-ilegal     

- https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131396535/tok-ojk-nyatakan-vtube-aplikasi-ilegal-di-indonesia 

- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210128085550-78-599357/satgas-waspada-investasi-pastikan-vtube-ile

gal

4. [MISINFORMASI] Vtube Resmi Dilindungi Pemerintah 
Indonesia 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5365793/masih-cari-member-baru-vtube-legal-atau-ilegal
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131396535/tok-ojk-nyatakan-vtube-aplikasi-ilegal-di-indonesia
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5365793/masih-cari-member-baru-vtube-legal-atau-ilegal
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131396535/tok-ojk-nyatakan-vtube-aplikasi-ilegal-di-indonesia


15 Februari 2021



Senin, 15 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar surat panggilan interview yang mengatasnamakan PT Jababeka Group 
terkait dengan rekrutmen calon karyawan PT Jababeka Group untuk wilayah kerja yang 
meliputi Region Sumatera, Region Jawa, Region Kalimantan dan Bagian Indonesia Timur 
lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, PT Jababeka Group telah membantah surat tersebut 
melalui akun Instagram mereka @JababekaCareer. Pihak PT Jababeka Group mengimbau 
untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Jababeka 
Group. Pihaknya tidak pernah memungut biaya apapun kepada calon pelamar baik secara 
langsung maupun melalui pihak ketiga selama proses rekrutmen. Lowongan pekerjaan PT 
Jababeka Group hanya diumumkan melalui akun resmi media sosial dan akun resmi 
jobstreet dengan nama akun PT. Jababeka, Tbk.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CLNuvf1hgCI/?fbclid=IwAR3qXVBLyeL1-rpBBfURfhiqOvCOFeQqnX2yw4I

9BFvbdg8ji5u9WsIN2x8 

- https://twitter.com/JababekaCareer/status/1360422278509387776?fbclid=IwAR0GF8cgfY1ILCXcHeLb9Z

rv4gwiF-St2zfjLJJL7c1VPqR4qi6oBXfngOQ

1. [HOAKS] Surat Panggilan Interview PT Jababeka 
Group

https://www.instagram.com/p/CLNuvf1hgCI/?fbclid=IwAR3qXVBLyeL1-rpBBfURfhiqOvCOFeQqnX2yw4I9BFvbdg8ji5u9WsIN2x8


Senin, 15 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp berisi informasi akan terjadinya banjir susulan di 

Kabupaten Indramayu. Dalam pesan itu disebutkan bahwa air bendungan Jatigede sudah 

penuh dan statusnya telah menjadi siaga 1.

Dilansir dari jabar.tribunnews.com, Plt Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Indramayu, Caya, membantah kabar tersebut. Pihaknya menegaskan  

bahwa informasi yang tersebar sejak hari Sabtu, 13 Februari 2021 tersebut adalah bohong. 

Caya juga menambahkan banjir yang melanda Kabupaten Indramayu sekarang ini sudah 

surut.

Hoaks

Link Counter:

- https://jabar.tribunnews.com/2021/02/14/pesan-berantai-soal-banjir-susulan-di-indramayu-be

redar-luas-di-medsos-bpbd-pastikan-hoaks

2. [Hoaks] Bendungan Jatigede Indramayu Siaga 1

http://jabar.tribunnews.com/


Senin, 15 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar melalui WhatsApp, pesan yang mencatut nama Kepala Dinas Koperasi dan UKM 

(Diskop UKM) Provinsi Jawa Timur terkait pemberian dana hibah sebesar Rp 100 juta. Dalam 

pesan tersebut, pengirim meminta informasi KTP dan nomor rekening.

Faktanya pesan tersebut adalah hoaks. Diskop UKM Jawa Timur melalui akun Instagram  

resminya menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan secara personal dan segala 

bentuk pemberitahuan disampaikan melalui surat resmi. Selain itu, Diskop UKM Jawa Timur 

tidak pernah meminta dana dalam bentuk apa pun. Diskop UKM Jawa Timur mengimbau 

bagi yang menerima pesan itu untuk mengabaikan atau melaporkan kepada pihak yang 

berwajib.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CLGeHlCnaOT/?igshid=6p3lqjysq3cy

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-dinas-koperasi-dan-ukm-jatim-beri-dana-

hibah-rp-100-juta-1vAn8Yt7GLz

3. [HOAKS] Pemberian Dana Hibah Rp 100 Juta 
oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur

https://www.instagram.com/p/CLGeHlCnaOT/?igshid=6p3lqjysq3cy


Senin, 15 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial, sebuah tangkapan layar 

dari akun WhatsApp yang mengatasnamakan 

Bupati Jember terpilih, Ir. H. Hendy Siswanto. Akun 

WhatsApp tersebut menggunakan nama serta 

foto profil Ir. H. Hendy Siswanto. 

Dilansir dari postingan facebook pribadinya, Ir. H. 

Hendy Siswanto mengklarifikasi terkait adanya 

upaya penipuan yang mengatasnamakan Ir. H. 

Hendy Siswanto dan KH. Muhammad Balya Firjaun 

Barlaman (Bupati dan Wakil Bupati Jember 

Terpilih) oleh oknum tidak bertanggung jawab, 

baik melalui media sosial dan jaringan komunikasi 

dalam bentuk apapun dimohon agar masyarakat 

lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya. 

Secara resmi seluruh komunikasi Hendy-Gus 

Firjaun yang berkaitan dengan program kerja, 

pemberian donasi maupun hal-hal yang bersifat 

giat sosial tidak akan dikonfirmasi melalui saluran 

telepon/pesan dengan nomor yang tidak jelas.

Hoaks

Link Counter:

− https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=457084152339488&id=100041137221656 

− https://nusadaily.com/regional/akun-medsos-comot-nama-bupati-jember-terpilih-meresah

kan-masyarakat.html 

4. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Bupati Jember Terpilih

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=457084152339488&id=100041137221656
https://nusadaily.com/regional/akun-medsos-comot-nama-bupati-jember-terpilih-meresahkan-masyarakat.html
https://nusadaily.com/regional/akun-medsos-comot-nama-bupati-jember-terpilih-meresahkan-masyarakat.html


Senin, 15 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi 

WhatsApp berisi tulisan yang mengatasnamakan 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pada 

narasinya dituliskan sebuah pernyataan terkait 

penghargaan dan mandat Anies Baswedan 

sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Faktanya, Tim Gubernur Untuk Percepatan 

Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta 

menyampaikan bahwa tulisan tersebut bukanlah 

tulisan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies 

Baswedan dan menghimbau masyarakat agar 

lebih berhati-hati terhadap pesan hoaks yang 

semakin marak saat ini.

Hoaks

Link Counter:

− https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Pesan-Berantai-Yang-Mengatasnamakan

-Anies-Baswedan 

5. [HOAKS] Pesan Berantai Curahan Hati Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Pesan-Berantai-Yang-Mengatasnamakan-Anies-Baswedan
https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Pesan-Berantai-Yang-Mengatasnamakan-Anies-Baswedan


Senin, 15 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto pada sosial media 

Facebook yang menyebutkan Jakarta banjir air 

berwarna-warni. Pada unggahan tersebut terdapat 

narasi "Dana pengecatan d jkr itu lumayan anggaran 

ny, tp knp baru banjir 1 hari cat nt pd luntur,. apakah 

cat ny murahan,.?". 

Setelah ditelusuri, klaim banjir air warna-warni di 

Jakarta adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi 

banjir air warna-warni di Jakarta. Fenomena banjir air 

berwarna bukan terjadi di Jakarta, melainkan di 

Pekalongan, Jawa Tengah. Dilansir medcom.id, hujan 

deras yang terus-menerus mengguyur Kota 

Pekalongan, Jawa Tengah, sejak Jumat, 5 Februari 

2021 malam hingga Sabtu, 6 Februari 2021 pagi. 

Diduga air banjir berwarna tersebut berasal dari obat 

pewarna batik yang tumpah. Hal itu dibenarkan oleh 

Kepala Desa Jenggot, Taibin. Dia menyatakan bahwa 

di sepanjang jalan di desanya terdapat banyak 

perajin batik. Taibin juga mengatakan, ketinggian air 

mencapai 50 centimeter menghanyutkan obat 

tersebut. Karena bungkusnya robek, obat menyebar 

dan larut bersama air banjir.

Disinformasi

Link Counter:

− https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZJx7k-cek-fakta-banjir-air-warna-warni-di-j

akarta-karena-cat-luntur-ini-faktanya 

− https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208071859-20-603445/daftar-27-titik-banjir-j

akarta-bidara-cina-lebih-15-meter 

    

6. [DISINFORMASI] Banjir Air Warna-Warni di 
Jakarta karena Cat Luntur

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZJx7k-cek-fakta-banjir-air-warna-warni-di-jakarta-karena-cat-luntur-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZJx7k-cek-fakta-banjir-air-warna-warni-di-jakarta-karena-cat-luntur-ini-faktanya
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208071859-20-603445/daftar-27-titik-banjir-jakarta-bidara-cina-lebih-15-meter
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208071859-20-603445/daftar-27-titik-banjir-jakarta-bidara-cina-lebih-15-meter


16 Februari 2021



Selasa, 16 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada WhatsApp yang menjelaskan bahwa Italia adalah negara 
pertama yang telah melakukan proses bedah mayat terhadap pasien Covid-19 yang telah meninggal, 
dimana hal tersebut dilarang dan merupakan pelanggaran undang-undang WHO. Setelah dibedah, 
disimpulkan bahwa Covid-19 bukan virus dan dikatakan virus itu adalah salah satu penipuan sangat 
besar dimana yang terjadi sebenarnya, penderita Covid-19 yang mati disebabkan oleh "Amplified 
Global 5G Electro magnetic Radiation (Poison)”. Pesan berantai ini juga menyebutkan bahwa 
informasi yang telah beredar  bersumber dari Kementerian Kesehatan Italia.

Faktanya, Kementerian Kesehatan Italia tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Dilansir AFP 
Fact Check, 9 Juni 2020 lalu, juru bicara Kementerian Kesehatan Italia menyatakan narasi itu hoaks. 
Menurutnya, ahli di seluruh dunia telah menemukan dan sepakat bahwa Covid-19 disebabkan oleh 
virus, bukan bakteri. Virus tentu berbeda dengan bakteri, yang tidak bisa diatasi dengan antibiotik. 
Paracetamol memang berguna saat terjadi demam tinggi, tetapi tidak untuk menyembuhkan Virus 
Corona. Mengenai larangan autopsi, tidak ada larangan dari WHO untuk mengautopsi. Selain itu, 
Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP) menyatakan tidak ada bukti 
ilmiah bahwa teknologi mengancam kesehatan manusia. 

Hoaks

Link Counter:

-https://turnbackhoax.id/2021/02/14/salah-covid-19-bukan-virus-sumber-kementerian-kesehatan-italy

-https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-covid-19-bukan-virus-sumber-kementerian-kesehatan-italy

-https://factcheck.afp.com/italys-health-ministry-rejects-online-hoax-about-virus-origin

-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/15/131200865/-hoaks-kemenkes-italia-sebut-covid-19-bukan-k

aren-virus-tetapi-bakteri?page=all

1. [HOAKS] Covid-19 bukan Virus, Sumber : 
Kementerian Kesehatan Italia

https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-covid-19-bukan-virus-sumber-kementerian-kesehatan-italy
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-covid-19-bukan-virus-sumber-kementerian-kesehatan-italy
https://turnbackhoax.id/2021/02/14/salah-covid-19-bukan-virus-sumber-kementerian-kesehatan-italy/
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-covid-19-bukan-virus-sumber-kementerian-kesehatan-italy
https://factcheck.afp.com/italys-health-ministry-rejects-online-hoax-about-virus-origin


Selasa, 16 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di aplikasi percakapan Telegram akun 

mengatasnamakan CNBC Indonesia. Akun tersebut 

mengajak pengguna lain untuk berinvestasi 

dengan keuntungan menggiurkan.

  

Faktanya, akun Telegram mencatut nama CNBC 

Indonesia yang mengumpulkan dana investasi dari 

pengguna lain adalah hoaks. Adapun akun resmi 

CNBC Indonesia yang digunakan yakni, Instagram : 

@cnbcindonesia, Twitter : @cnbcindonesia, 

Fanpage Facebook : CNBC Indonesia, TikTok : 

@cnbcindonesia, YouTube : CNBC Indonesia dan 

Telegram : Cuap Cuan CNBC Indonesia. CNBC 

Indonesia juga menjelaskan bahwa akun resmi 

CNBC Indonesia dan Cuap Cuan tidak digunakan 

untuk kegiatan pengumpulan dana investasi yang 

menjanjikan return tertentu, melainkan hanya 

untuk tujuan edukasi dan informasi.

Hoaks

Link Counter:

-https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4483620/cek-fakta-waspada-akun-di-telegram-mencat

ut-nama-cnbc-indonesia-untuk-kumpulkan-dana

-https://www.instagram.com/p/CLTptcths6j/?igshid=scb9b2s5ojtl 

2. [HOAKS] Akun Telegram Mencatut Nama CNBC 
Indonesia

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4483620/cek-fakta-waspada-akun-di-telegram-mencatut-nama-cnbc-indonesia-untuk-kumpulkan-dana
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4483620/cek-fakta-waspada-akun-di-telegram-mencatut-nama-cnbc-indonesia-untuk-kumpulkan-dana
https://www.instagram.com/p/CLTptcths6j/?igshid=scb9b2s5ojtl


Selasa, 16 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan gambar beserta narasi yang disertai sebuah link atau url pada 

aplikasi Facebook dengan keterangan bahwa link tersebut memungkinkan pengguna 

Facebook dapat mengetahui siapa saja yang melihat profil pada akun mereka.

 

Faktanya, link yang diklaim sebagai sebuah cara mengetahui seseorang yang melihat 

profil akun Facebook kita tersebut adalah tidak benar. Penelusuran yang dilakukan Cek 

Fakta Medcom.id menyatakan bahwa link tersebut merupakan upaya kegiatan penipuan 

dengan modus phising, yang tentunya memungkinkan menimbulkan kerugian bagi 

mereka yang membuka link tersebut.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kol3BWK-cek-fakta-beredar-link-untuk-mengeta

hui-siapa-saja-yang-sering-mengunjungi-facebook-kita-cek-faktanya 

- https://turnbackhoax.id/2021/02/15/salah-tautan-untuk-mengetahui-siapa-saja-yang-sering-n

gepoin-facebook-kita/ 

3. [HOAKS] Tautan untuk Mengetahui Siapa Saja 
yang Melihat Akun Facebook Kita

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kol3BWK-cek-fakta-beredar-link-untuk-mengetahui-siapa-saja-yang-sering-mengunjungi-facebook-kita-cek-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kol3BWK-cek-fakta-beredar-link-untuk-mengetahui-siapa-saja-yang-sering-mengunjungi-facebook-kita-cek-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kol3BWK-cek-fakta-beredar-link-untuk-mengetahui-siapa-saja-yang-sering-mengunjungi-facebook-kita-cek-faktanya
https://turnbackhoax.id/2021/02/15/salah-tautan-untuk-mengetahui-siapa-saja-yang-sering-ngepoin-facebook-kita/
https://turnbackhoax.id/2021/02/15/salah-tautan-untuk-mengetahui-siapa-saja-yang-sering-ngepoin-facebook-kita/


Selasa, 16 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar pesan WhatsApp mengatasnamakan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) Abdy Yuhana. Adapun isi dari pesan 

tersebut, pelaku meminta sejumlah uang dan menawarkan jasa bisnis kepada penerima 

pesan.

Faktanya, melalui laman Instagram pribadinya @abdyyuhanaofficial, Abdy Yuhana 

menegaskan bahwa hal tersebut merupakan modus penipuan menggunakan foto dan 

mengatasnamakan dirinya. Saat dikonfirmasi Prfmnews.id pada Senin, 15 Februari 2021, 

Abdy Yuhana menyebut aksi penipuan yang mengatasnamakan dirinya itu sudah 

berlangsung beberapa hari belakangan ini. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk 

segera memblokir nomor WhatsApp yang meminta uang menggunakan identitas dirinya 

tersebut.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CLS9ZE3gTx8/ 

- https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-131438253/hati-hati-aksi-penipuan-menga

tasnamakan-anggota-dprd-jabar-abdy-yuhana 

4. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan 
Anggota DPRD Jabar Abdy Yuhana

https://www.instagram.com/p/CLS9ZE3gTx8/
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-131438253/hati-hati-aksi-penipuan-mengatasnamakan-anggota-dprd-jabar-abdy-yuhana
https://www.instagram.com/p/CLS9ZE3gTx8/
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-131438253/hati-hati-aksi-penipuan-mengatasnamakan-anggota-dprd-jabar-abdy-yuhana
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-131438253/hati-hati-aksi-penipuan-mengatasnamakan-anggota-dprd-jabar-abdy-yuhana


Selasa, 16 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video melalui WhatsApp yang menunjukkan kondisi jalan amblas. Bersama 

dengan video tersebut juga disertakan pesan yang menyatakan bahwa jalan amblas 

tersebut merupakan sebuah jalan yang berlokasi di kawasan Songgoriti, Kota Batu, Malang.

Melansir dari radarmalang.jawapos.com, Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi NH, menegaskan 

bahwa video tersebut bukan merupakan video jalan amblas yang terjadi di Kawasan 

Songgoriti, Kota Batu, Malang. Alfi menyatakan bahwa Tim DPUPR Kota Batu telah 

berkeliling untuk memastikan kabar tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, video 

tersebut sebenarnya merupakan video jalan amblas yang terjadi di ruas jalan penghubung 

Brebes-Tegal. 

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.timesindonesia.co.id/read/news/327676/cek-fakta-aspal-amblas-muncul-lubang-besar-di-klemuk-songgor
iti-kota-batu-wait  

-https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/14/02/2021/hoax-video-jalan-di-kawasan-songgoriti-kota-bat
u-ambles/

-https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5372954/viral-lubang-menganga-di-jalan-penghubung-brebes-tegal
-https://www.youtube.com/watch?v=mKI7-6gLaSk&fbclid=IwAR3DqC_Ad4krISb5A6p6zzJkWwrkguSDsruWjDEzB6qlMr
wyCcEhdd12rsM

5. [DISINFORMASI] Video Jalan Amblas di Kawasan 
Songgoriti, Kota Batu, Malang

https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/14/02/2021/hoax-video-jalan-di-kawasan-songgoriti-kota-batu-ambles/
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/327676/cek-fakta-aspal-amblas-muncul-lubang-besar-di-klemuk-songgoriti-kota-batu-wait?fbclid=IwAR0Jc3h2i1R_1B81RNMG9VMNY3ap7usVk3zxnZKkltn1Rhj1aG0aoz2_qhI
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/327676/cek-fakta-aspal-amblas-muncul-lubang-besar-di-klemuk-songgoriti-kota-batu-wait?fbclid=IwAR0Jc3h2i1R_1B81RNMG9VMNY3ap7usVk3zxnZKkltn1Rhj1aG0aoz2_qhI
https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/14/02/2021/hoax-video-jalan-di-kawasan-songgoriti-kota-batu-ambles/?fbclid=IwAR3Q7npve95M7hRBU26eMm9cjVGHRgck_tESiCnQfDaCBQT020iyrDGwW0g
https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/14/02/2021/hoax-video-jalan-di-kawasan-songgoriti-kota-batu-ambles/?fbclid=IwAR3Q7npve95M7hRBU26eMm9cjVGHRgck_tESiCnQfDaCBQT020iyrDGwW0g
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5372954/viral-lubang-menganga-di-jalan-penghubung-brebes-tegal?fbclid=IwAR10jI4TYIJuXmIQmKMauONRIkFOTt4vUzuYyqKwSuIL9XXYx-kGShGb-PQ
https://www.youtube.com/watch?v=mKI7-6gLaSk&fbclid=IwAR3DqC_Ad4krISb5A6p6zzJkWwrkguSDsruWjDEzB6qlMrwyCcEhdd12rsM
https://www.youtube.com/watch?v=mKI7-6gLaSk&fbclid=IwAR3DqC_Ad4krISb5A6p6zzJkWwrkguSDsruWjDEzB6qlMrwyCcEhdd12rsM


Selasa, 16 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa tangkapan layar cuitan 

Twitter Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang berisi umpatan kepada rakyat 

miskin. Unggahan tersebut disertai dengan narasi "Selamat senja rakyat jelata , 

Bagaimana kabarnya , masih miskin?".

 

Setelah ditelusuri, akun Twitter tersebut merupakan akun palsu yang mengatasnamakan 

Fadjroel Rachman. Akun Twitter asli Juru Bicara Presiden adalah @fadjroel. Akun asli 

tersebut telah terverifikasi dan bercentang biru. Akun asli Twitter Fadjroel Rachman, 

terlihat foto profil berpose bersama Presiden Joko Widodo. Sementara pada akun palsu 

tersebut, hanya menampilkan foto Fadjroel Rachman memakai kemeja putih.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0KvMvXwk-cek-fakta-cuitan-fadjroel-rachman-me

ngumpat-ke-rakyat-miskin-ini-faktanya 

6. [DISINFORMASI] Cuitan Fadjroel Rachman 
Mengumpat ke Rakyat Miskin

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0KvMvXwk-cek-fakta-cuitan-fadjroel-rachman-mengumpat-ke-rakyat-miskin-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0KvMvXwk-cek-fakta-cuitan-fadjroel-rachman-mengumpat-ke-rakyat-miskin-ini-faktanya


17 Februari 2021



Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi dalam pesan berantai aplikasi percakapan WhatsApp yang 
menyebutkan Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan meninggal dunia. Narasi dalam pesan 
berantai tersebut menjelaskan bahwa, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un... Allahumagfirlahu 
warhamhu waafihi wafuanhu... Turut berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya 
Bapak Dahlan Iskan MD. Semoga almarhum Bapak Dahlan Iskan, diterima semua amal 
ibadahnya, diampuni segala kesalahannya dan ditempatkan di Jannah yang terbaik disisi 
Allah Subhanahu wa ta'ala ; serta keluarga yg ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan 
dan kekuatan iman... Aamiin yaa Rabbal 'alamiin... "

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Sahidin, Asisten Pribadi Dahlan Iskan. Dia mengatakan 
bahwa kabar tersebut hoaks. Lebih lanjut Sahidin menjelaskan bahwa kondisi beliau dalam 
keadaan sehat.  Secara terpisah Dahlan Iskan juga memberikan klarifikasi melalui story pada 
akun Instagram miliknya @dahlaniskan19, "Hoax tega bener yg bikin berita," ucap Dahlan 
Iskan dalam Instagram storynya.

Hoaks

Link Counter:

-https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5376372/mantan-menteri-bumn-dahlan-iskan-dikab
arkan-meninggal-aspri-hoaks
-https://www.antaranews.com/berita/2003377/hoaks-dahlan-iskan-meninggal-dunia
-https://www.jawapos.com/jpg-today/16/02/2021/hoaks-dahlan-iskan-meninggal-dunia/

1. [HOAKS] Dahlan Iskan Meninggal Dunia

https://instagram.com/dahlaniskan19
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5376372/mantan-menteri-bumn-dahlan-iskan-dikabarkan-meninggal-aspri-hoaks
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5376372/mantan-menteri-bumn-dahlan-iskan-dikabarkan-meninggal-aspri-hoaks
https://www.antaranews.com/berita/2003377/hoaks-dahlan-iskan-meninggal-dunia
https://www.jawapos.com/jpg-today/16/02/2021/hoaks-dahlan-iskan-meninggal-dunia/


Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook, 

sebuah unggahan yang mengatakan 

bahwa Menteri Agama mengeluarkan 

Surat Keputusan (SK) terkait larangan 

bahasa Arab.

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta 

Medcom.id, klaim yang mengatakan 

bahwa Menteri Agama mengeluarkan SK 

terkait larangan bahasa Arab adalah 

salah. Tidak ada  informasi valid dan 

resmi mengenai hal tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlqzY9b-cek-fakta-muncul-sk-menteri-agama-laran
g-bahasa-arab-ini-faktanya 

2. [HOAKS] Menteri Agama Mengeluarkan SK 
Terkait Larangan Bahasa Arab

http://medcom.id/
http://medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlqzY9b-cek-fakta-muncul-sk-menteri-agama-larang-bahasa-arab-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlqzY9b-cek-fakta-muncul-sk-menteri-agama-larang-bahasa-arab-ini-faktanya


Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial, sebuah surat yang berisi 
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) Jalur Khusus T.A 2013/2014 yang 
mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan RB) Republik Indonesia. Surat 
tersebut bernomor B/977/S.KP.01.00/2020 dan 
mencatut nama serta tanda tangan Sekretaris 
Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Dilansir dari situs resmi menpan.go.id, Kepala Biro 
Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik 
Kementerian PANRB Andi Rahadian memastikan 
bahwa Kementerian PANRB tidak pernah 
mengeluarkan surat tersebut. Andi Rahadian 
menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan 
tidak benar. Andi Rahadian mengimbau agar 
seluruh informasi yang berhubungan dengan 
CPNS hanya bersumber dari laman 
www.menpan.go.id dan media sosial resmi 
Kementerian PANRB. Jika terdapat pertanyaan 
terkait kebijakan perihal ASN, dapat langsung 
menghubungi Media Center Kementerian PANRB 
melalui nomor (+6221) 7398381-89 atau melalui 
email di halomenpan@menpan.go.id.

Hoaks

Link Counter:

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/awas-surat-palsu-pengangkatan-cpns-mencatut-n
ama-kementerian-panrb-kembali-beredar 
https://www.instagram.com/p/CLY618Xn0L3/   

3. [HOAKS] Surat Pengangkatan CPNS 
Mengatasnamakan Kementerian PANRB

http://menpan.go.id/
http://www.menpan.go.id/
http://www.menpan.go.id/
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/awas-surat-palsu-pengangkatan-cpns-mencatut-nama-kementerian-panrb-kembali-beredar
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/awas-surat-palsu-pengangkatan-cpns-mencatut-nama-kementerian-panrb-kembali-beredar
https://www.instagram.com/p/CLY618Xn0L3/


Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp, pesan tersebut berisi narasi bahwa 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali memberikan subsidi 

pulsa Rp200.000,00 dan kuota internet 75 GB untuk para guru, dosen, siswa dan mahasiswa. 

Pesan tersebut pula menyertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai cara untuk 

mendapatkan subsidi tersebut.

Faktanya, informasi beserta tautan pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar, dan 

bukan merupakan broadcast resmi dari Kemendikbud. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi 

(Pusdatin) Kemendikbud Hasan Chabibie menegaskan bahwa informasi pada pesan berantai 

yang beredar dan menyebut Kemendikbud memberikan subsidi pulsa dan kuota internet itu 

adalah kabar bohong. Hasan Chabibie menambahkan, saat ini Kemendikbud memang 

tengah merencanakan pemberian subsidi kuota internet untuk para siswa dan guru, tetapi 

kebijakan atau program tersebut belum diluncurkan.

Hoaks

Link Counter:

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/10/160000665/hoaks-subsidi-pulsa-rp-200000-dan-ku

ota-internet-75-gb-dari-kemendikbud?page=all 

https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/2681/kemendikbud-bantuan-kuota-belajar-tahun-2021-

akan-dilanjutkan.html 

4. [HOAKS] Tautan Subsidi Pulsa dan Kuota 
Internet dari Kemendikbud

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/10/160000665/hoaks-subsidi-pulsa-rp-200000-dan-kuota-internet-75-gb-dari-kemendikbud?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/10/160000665/hoaks-subsidi-pulsa-rp-200000-dan-kuota-internet-75-gb-dari-kemendikbud?page=all
https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/2681/kemendikbud-bantuan-kuota-belajar-tahun-2021-akan-dilanjutkan.html
https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/2681/kemendikbud-bantuan-kuota-belajar-tahun-2021-akan-dilanjutkan.html


Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di berbagai media sosial sebuah 

video disertai narasi yang menyebut 

terowongan Tol Cileunyi, Sumedang, 

Dawuan (Cisumdawu) diterjang banjir. 

Dalam video itu terlihat air banjir turun 

dari atas terowongan hingga meluber dan 

membanjiri jalanan di sekitar terowongan.

Setelah ditelusuri, video serupa pernah 

diunggah oleh kanal YouTube King Afraz 

pada 11 November 2018 yang lalu dengan 

keterangan yang menjelaskan bahwa 

banjir tersebut terjadi di Saudi Arabia. 

Dilansir dari Kompas.com, informasi yang 

menyebutkan terowongan Tol Cisumdawu 

diterjang banjir adalah tidak benar. 

Faktanya, lokasi kejadian sebenarnya pada 

video tersebut terjadi di terowongan Wadi 

Al Helo, Uni Emirat Arab (UEA).

Disinformasi

Link Counter:
-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/16/190500665/-hoaks-terowongan-tol-cisumdawu-diterjang-banjir?page=2

-https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/17/02/2021/awas-hoaks-ini-bukan-video-banjir-di-terowongan-tol-cisumda

wu/?page=2

-https://turnbackhoax.id/2021/02/17/salah-projek-tunnel-cisumdawu-sumedang-belum-di-pakai-sudah-banjir/?utm_sour

ce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-projek-tunnel-cisumdawu-sumedang-belum-di-pakai-sudah-banjir

-https://www.youtube.com/watch?v=euMT6Wgcv68&ab_channel=kingAfraz

5. [DISINFORMASI] Terowongan Tol Cisumdawu 
Diterjang Banjir

https://www.youtube.com/watch?v=euMT6Wgcv68&ab_channel=kingAfraz
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/16/190500665/-hoaks-terowongan-tol-cisumdawu-diterjang-banjir?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/16/190500665/-hoaks-terowongan-tol-cisumdawu-diterjang-banjir?page=2
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/17/02/2021/awas-hoaks-ini-bukan-video-banjir-di-terowongan-tol-cisumdawu/?page=2
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/17/02/2021/awas-hoaks-ini-bukan-video-banjir-di-terowongan-tol-cisumdawu/?page=2
https://turnbackhoax.id/2021/02/17/salah-projek-tunnel-cisumdawu-sumedang-belum-di-pakai-sudah-banjir/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-projek-tunnel-cisumdawu-sumedang-belum-di-pakai-sudah-banjir
https://turnbackhoax.id/2021/02/17/salah-projek-tunnel-cisumdawu-sumedang-belum-di-pakai-sudah-banjir/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-projek-tunnel-cisumdawu-sumedang-belum-di-pakai-sudah-banjir
https://www.youtube.com/watch?v=euMT6Wgcv68&ab_channel=kingAfraz


Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video di media sosial 

Facebook yang menyebut vaksin Pfizer BioNTech 

untuk Covid-19 telah menyebabkan reaksi yang 

fatal dan banyak kematian di Israel.

Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari 

Reuter.com, pada 21 Januari 2021 lalu, 20 juta dosis 

vaksin Pfizer telah diberikan di seluruh dunia, 

dengan hanya beberapa efek samping dan tidak 

ada satupun kasus kematian. Sementara itu, 

Kementerian Kesehatan Israel telah mencatat efek 

samping pemberian vaksin yang sebagian besar 

bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri di 

tempat suntikan atau sakit kepala. Terdapat 

beberapa kasus syok anafilaksis atau reaksi alergi 

yang parah tetapi dapat diobati. Namun tidak ada 

korban jiwa yang dilaporkan. Adapun menurut 

Penasihat Strategis Ahli Imunisasi WHO, vaksin 

Pfizer BioNTech Covid-19 aman dan efektif, 

meskipun ada beberapa populasi yang tidak 

dianjurkan vaksinasi.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel/fact-check-no-evidence-that-the-vaccine-fo

r-covid-19-caused-fatalities-in-israel-idUSKBN2AA2TS

6. [DISINFORMASI] Banyak Kematian di Israel 
Akibat Vaksin Covid-19

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel/fact-check-no-evidence-that-the-vaccine-for-covid-19-caused-fatalities-in-israel-idUSKBN2AA2TS
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel/fact-check-no-evidence-that-the-vaccine-for-covid-19-caused-fatalities-in-israel-idUSKBN2AA2TS
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel/fact-check-no-evidence-that-the-vaccine-for-covid-19-caused-fatalities-in-israel-idUSKBN2AA2TS
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel/fact-check-no-evidence-that-the-vaccine-for-covid-19-caused-fatalities-in-israel-idUSKBN2AA2TS


Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di sosial media Facebook yang mengutip sebuah artikel 
dengan judul "Awas! Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Asap Rokok".

Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim Virus Corona dapat menyebar lewat asap 
rokok adalah salah. Faktanya, belum ada penelitian secara mendalam yang 
membuktikan penularan Covid-19 lewat perantara asap rokok. Dilansir 
cnnindonesia.com, ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Windhu 
Purnomo menegaskan asap rokok tidak menyebarkan Covid-19. Namun, droplet 
(percikan liur) bisa keluar bersamaan dengan asap rokok yang dihembuskan perokok. 
Droplet itulah yang kemungkinan bisa menularkan Covid-19 ke orang lain bukan asap 
rokoknya.

Disinformasi

Link Counter:

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZzoJpK-cek-fakta-asap-rokok-bisa-menyebarkan-covid
-19-ini-faktanya 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200710174536-199-523353/ahli-komentari-asap-rokok

-dan-penularan-corona-via-udara 

7. [DISINFORMASI] Virus Corona Dapat Menyebar 
Lewat Asap Rokok

https://www.medcom.id/
http://cnnindonesia.com/
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZzoJpK-cek-fakta-asap-rokok-bisa-menyebarkan-covid-19-ini-faktanya
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZzoJpK-cek-fakta-asap-rokok-bisa-menyebarkan-covid-19-ini-faktanya
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200710174536-199-523353/ahli-komentari-asap-rokok-dan-penularan-corona-via-udara
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200710174536-199-523353/ahli-komentari-asap-rokok-dan-penularan-corona-via-udara


Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah surat edaran Wali Kota 

Kupang, mengenai pemberitahuan 

larangan salat Jumat dan salat berjamaah.

Faktanya, Wakil Wali Kota Kupang 

memberikan klarifikasi soal imbauan 

tersebut. Dikutip dari Antara, Pemerintah 

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

ternyata mengizinkan pelaksanaan 

kegiatan keagamaan di rumah ibadah 

selama pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat (PPKM) tahap ketiga. 

Tapi syaratnya mesti menerapkan protokol 

kesehatan untuk mencegah penularan 

Covid-19 dijalankan selama kegiatan.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K5566xK-cek-fakta-surat-edaran-wali-kota-kupang-

melarang-salat-berjamaah-ini-faktanya 

https://www.antaranews.com/berita/1535976/warga-muslim-kupang-mulai-shalat-jumat-di-masji

d-lagi 

8. [DISINFORMASI] Surat Edaran Wali Kota 
Kupang Melarang Shalat Berjamaah dan 
Shalat Jumat

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K5566xK-cek-fakta-surat-edaran-wali-kota-kupang-melarang-salat-berjamaah-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K5566xK-cek-fakta-surat-edaran-wali-kota-kupang-melarang-salat-berjamaah-ini-faktanya
https://www.antaranews.com/berita/1535976/warga-muslim-kupang-mulai-shalat-jumat-di-masjid-lagi
https://www.antaranews.com/berita/1535976/warga-muslim-kupang-mulai-shalat-jumat-di-masjid-lagi


18 Februari 2021



Kamis, 18 Februari 2021

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah foto yang 
memperlihatkan seorang tunanetra di Kabupaten 
Probolinggo tak bisa mengambil beras karena kartu 
keluarga sejahtera diblokir.

Faktanya, Dilansir dari Kompas.com, Kepala 
Diskominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten 
Probolinggo, Yulius Christian menyatakan, unggahan 
yang menyebutkan KKS milik Sono diblokir adalah 
hoaks.  Dari hasil klarifikasi tersebut didapatkan 
bahwa Sono masih menerima BPNT (bantuan 
pangan nontunai) dan tidak ada pemblokiran KKS 
yang dimilikinya. Hanya saja saat akan mengecek dan 
ingin mencairkan hak yang harusnya diterima masih 
belum masuk ke rekeningnya. Yulius mengatakan, 
Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko 
mendatangi langsung kediaman Sono untuk 
menanyakan kebenaran dari unggahan yang viral di 
media sosial tersebut.  Diperoleh keterangan bahwa 
saat itu Sono yang hendak mengambil beras 
mengecek rekeningnya. Ternyata, bantuannya belum 
masuk. Sono pun menyebut kartu keluarga sejahtera 
miliknya diblokir. Suyit, pemilik akun Facebook 
Sinartik MySuyit, yang mendengar hal itu langsung 
mengunggahnya di media sosial. Kepala Desa 
Sumberduren, Saniman, mengimbau masyarakat 
lebih berhati-hati dalam mengunggah informasi 
yang belum terkonfirmasi ke media sosial.

Hoaks

Link Counter : 

- https://regional.kompas.com/read/2021/02/18/06000021/viral-foto-tunanetra-tak-dapat-beras-k
arena-kartu-keluarga-sejahtera?page=2 

- https://ikilhojatim.com/viral-bantuan-bpnt-diblokir-wabup-probolinggo-langsung-kroscek-ke-
warga/ 

- https://nusantara.rmol.id/read/2021/02/17/475500/sambangi-keluarga-tunanetra-wagub-probo
linggo-pastikan-kartu-kks-masih-aktif 

1. [HOAKS] Keluarga Tunanetra Tak Dapat Beras 
karena Kartu Keluarga Sejahtera Diblokir

https://regional.kompas.com/read/2021/02/18/06000021/viral-foto-tunanetra-tak-dapat-beras-karena-kartu-keluarga-sejahtera?page=2
https://regional.kompas.com/read/2021/02/18/06000021/viral-foto-tunanetra-tak-dapat-beras-karena-kartu-keluarga-sejahtera?page=2
https://ikilhojatim.com/viral-bantuan-bpnt-diblokir-wabup-probolinggo-langsung-kroscek-ke-warga/
https://ikilhojatim.com/viral-bantuan-bpnt-diblokir-wabup-probolinggo-langsung-kroscek-ke-warga/
https://nusantara.rmol.id/read/2021/02/17/475500/sambangi-keluarga-tunanetra-wagub-probolinggo-pastikan-kartu-kks-masih-aktif
https://nusantara.rmol.id/read/2021/02/17/475500/sambangi-keluarga-tunanetra-wagub-probolinggo-pastikan-kartu-kks-masih-aktif


Kamis, 18 Februari 2021

Penjelasan : 

Beredar sebuah foto yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sedang 

berswafoto di tengah banjir. Foto tersebut diberikan keterangan "Pak Anies sengaja 

mengabadikan sampah kemasan sabun cair yg hanyut di buang warga....itu bisa fatal...bisa 

mengakibatkan banjir".

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 

berswafoto di tengah banjir adalah keliru. Foto tersebut adalah hasil suntingan dari foto yang 

sebenarnya, yaitu peristiwa ketika Anies Baswedan bersama Wali Kota Bogor,  Bima Arya 

mengecek pintu air Katulampa di Bogor Timur. Foto tersebut telah mengalami manipulasi, 

penggabungan dari dua foto yang berbeda.

Disinformasi

Link Counter : 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4485524/cek-fakta-tidak-benar-anies-baswedan-sel
fie-saat-banjir-dalam-foto-ini

- https://id.berita.yahoo.com/news/cek-fakta-tidak-benar-anies-090000037.html
- https://www.indozone.id/news/mnsj7J/fakta-soal-foto-selfie-anies-bima-arya-di-bendungan-k

atulampa/read-all?fbclid=IwAR1CCGPxyI-UkMdMZVr-4VkwkR6bU2DUeiL9g-JV2RR1a3lWqEHiF
ugKZOw 

2. [DISINFORMASI] Anies Baswedan Selfie saat 
Banjir

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4485524/cek-fakta-tidak-benar-anies-baswedan-selfie-saat-banjir-dalam-foto-ini
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4485524/cek-fakta-tidak-benar-anies-baswedan-selfie-saat-banjir-dalam-foto-ini
https://id.berita.yahoo.com/news/cek-fakta-tidak-benar-anies-090000037.html
https://www.indozone.id/news/mnsj7J/fakta-soal-foto-selfie-anies-bima-arya-di-bendungan-katulampa/read-all?fbclid=IwAR1CCGPxyI-UkMdMZVr-4VkwkR6bU2DUeiL9g-JV2RR1a3lWqEHiFugKZOw
https://www.indozone.id/news/mnsj7J/fakta-soal-foto-selfie-anies-bima-arya-di-bendungan-katulampa/read-all?fbclid=IwAR1CCGPxyI-UkMdMZVr-4VkwkR6bU2DUeiL9g-JV2RR1a3lWqEHiFugKZOw
https://www.indozone.id/news/mnsj7J/fakta-soal-foto-selfie-anies-bima-arya-di-bendungan-katulampa/read-all?fbclid=IwAR1CCGPxyI-UkMdMZVr-4VkwkR6bU2DUeiL9g-JV2RR1a3lWqEHiFugKZOw


Kamis, 18 Februari 2021

Penjelasan : 
Beredar unggahan di media sosial Twitter yang 
mengabarkan perihal penolakan Arab Saudi terhadap 
jemaah haji dari Indonesia. Dalam unggahan itu 
disebutkan, Arab Saudi menolak jemaah haji dari 
Indonesia bukan karena pandemi Covid-19, melainkan 
karena Indonesia belum membayar bea akomodasi calon 
jemaah haji akibat dana haji yang telah digunakan oleh 
pemerintah untuk membiayai berbagai proyek 
pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi bahwa Arab 
Saudi menolak jemaah haji dari Indonesia karena belum 
membayar bea akomodasi calon jemaah haji adalah tidak 
benar. Dikutip dari laman Kompas.com, diketahui 
Pemerintah Arab Saudi kembali memberlakukan 
kebijakan baru untuk menekan laju pertumbuhan Virus 
Corona di negaranya, yakni dengan menangguhkan 
masuknya orang-orang ke kerajaan dari 20 negara, 
termasuk Indonesia mulai 3 Februari 2021. Namun, 
kebijakan tersebut dikecualikan untuk diplomat, warga 
negara Arab Saudi, praktisi medis dan keluarga mereka. 
Dikutip dari turnbackhoax.id, Kepala Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan 
dana haji yang dikumpulkan pada 2018 sebanyak Rp. 113 
triliun ditempatkan untuk deposito di perbankan syariah 
dan digunakan untuk membeli surat berharga bukan 
untuk membiayai berbagai proyek pembangunan 
infrastruktur di Indonesia.

Disinformasi
Link Counter : 
- https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Arab-Saudi-Tolak-Jemaah-Haji-dari-Indonesia-Karena-Belum-Bay

ar-Bea-Akomodasi-Calon-Jemaah-Haji

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/073200865/arab-saudi-blokir-masuknya-warga-20-negara-termasu

k-indonesia-mulai-3?page=all

- https://kemenag.go.id/berita/read/515386/indonesia-tidak-punya-utang-akomodasi-jemaah-ke-saudi

- https://turnbackhoax.id/2021/02/18/salah-terkuak-ternyata-jemaah-haji-indonesia-ditolak-bukan-karena-covid-19/

3. [DISINFORMASI] Arab Saudi Tolak Jemaah Haji 
Indonesia karena Belum Bayar Bea Akomodasi 
Calon Jemaah Haji

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Arab-Saudi-Tolak-Jemaah-Haji-dari-Indonesia-Karena-Belum-Bayar-Bea-Akomodasi-Calon-Jemaah-Haji
https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Arab-Saudi-Tolak-Jemaah-Haji-dari-Indonesia-Karena-Belum-Bayar-Bea-Akomodasi-Calon-Jemaah-Haji
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/073200865/arab-saudi-blokir-masuknya-warga-20-negara-termasuk-indonesia-mulai-3?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/073200865/arab-saudi-blokir-masuknya-warga-20-negara-termasuk-indonesia-mulai-3?page=all
https://kemenag.go.id/berita/read/515386/indonesia-tidak-punya-utang-akomodasi-jemaah-ke-saudi


Kamis, 18 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook, sebuah 
foto wajah Jokowi yang diklaim mirip 
wajah Raja Firaun, Tutankhamun dengan 
narasi "Subhanallah, Peneliti dari jerman 
Ini sangat Terkejut, bahwa replika wajah 
tutankhamun mirip Jokowi, Ternyata raja 
jaman dulu mempunyai hobi kesamaan 
yang sama seperti Pakde yang 
menyengsarakan Rakyat".

Dilansir dari cekfakta.com, wajah Jokowi 
yang diklaim mirip wajah Raja Firaun, 
Tutankhamun adalah tidak benar. 
Faktanya gambar tersebut merupakan 
hasil editan. Gambar wajah Presiden 
Jokowi dipotong dan dilekatkan ke 
postingan asli, lalu diedit sedemikian rupa 
sehingga tampak seperti foto asli.

Disinformasi

Link Counter:

-https://cekfakta.com/focus/6356
-https://turnbackhoax.id/2021/02/16/salah-replika-wajah-tutankhamun-mirip-jokowi/

4. [DISINFORMASI] Replika Wajah Tutankhamun 
Mirip Jokowi

https://cekfakta.com/
https://cekfakta.com/focus/6356
https://turnbackhoax.id/2021/02/16/salah-replika-wajah-tutankhamun-mirip-jokowi/


19 Februari 2021



Jumat, 19 Februari 2021

Penjelasan : 

Beredar akun WhatsApp mencatut nama 

dan menggunakan foto profil Wakil Bupati 

Pati, Saiful Arifin, yang mengenakan 

kemeja berwarna merah.

Faktanya, akun WhatsApp yang beredar 

tersebut bukan milik Wakil Bupati Pati 

Saiful Arifin dan foto yang digunakan 

diambil dari internet. Wakil Bupati Saiful 

Arifin menjelaskan bahwa akun tersebut 

digunakan oleh orang tidak bertanggung 

jawab dengan berbagai modus penipuan. 

Untuk itu, masyarakat Kabupaten Pati 

diimbau agar lebih waspada dan tak 

mudah percaya kabar yang belum tentu 

benar. Hal itu karena penipuan dengan 

memakai akun WhatsApp yang mengaku 

sebagai Wakil Bupati Saiful Arifin marak 

terjadi baru-baru ini.

Hoaks

Link Counter : 

- https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/02/18/242165/penipuan-catut-nama-bupati-

dan-wakil-bupati-pati 

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Pati

https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/02/18/242165/penipuan-catut-nama-bupati-dan-wakil-bupati-pati
https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/02/18/242165/penipuan-catut-nama-bupati-dan-wakil-bupati-pati


Jumat, 19 Februari 2021

Penjelasan : 
Beredar kembali sebuah pesan berantai 
yang mengatasnamakan Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Bandung dr. Ahyani 
Raksanagara, M.Kes, pada pesannya 
disampaikan perihal adanya Undangan 
Rakernas Peningkatan Kinerja Tenaga 
Kesehatan yang diklaim bahwa kegiatan 
tersebut merupakan arahan dari Ditjen 
Yankes Kemenkes, dan akan dilaksanakan 
pada 27-28 Februari 2021 di Hotel Aryaduta 
Makassar.

Faktanya, informasi pesan tersebut adalah 
tidak benar dan bukan merupakan pesan 
yang disampaikan Ahyani Raksanagara 
selaku Kadis Kesehatan Kota Bandung. 
Pada akun media sosial milik Dinas 
Kesehatan Kota Bandung dan milik Ahyani 
Raksanagara diklarifikasi bahwa pesan 
tersebut hoaks, juga diduga tindak 
kejahatan penipuan.

Hoaks

Link Counter : 
- https://www.instagram.com/p/CLbSB08B_eE/?igshid=zn4pcn9h566c 
- https://www.instagram.com/p/CLWEsIfhi4b/ 

2. [HOAKS] Undangan Rakernas Kadis Kesehatan 
Kota Bandung 27-28 Februari 2021

https://www.instagram.com/p/CLbSB08B_eE/?igshid=zn4pcn9h566c
https://www.instagram.com/p/CLWEsIfhi4b/


Jumat, 19 Februari 2021

Penjelasan : 

Beredar di media sosial unggahan foto yang menampilkan wajah legenda NBA, Magic 

Johnson. Foto ini diklaim bahwa legenda NBA tersebut mendonorkan darahnya untuk pasien 

Covid-19. Sebagaimana diketahui, Magic Johnson merupakan orang yang terpapar HIV/AIDS.

Faktanya, klaim bahwa Magic Johnson, legenda NBA yang terpapar HIV/AIDS sedang 

mendonorkan darah untuk pasien Covid-19 tidak benar. Adapun foto tersebut diambil pada 

tahun 2012 lalu, ketika Magic Johnson menjalani perawatan bersama Dr. David Ho.

Disinformasi

Link Counter : 

- https://www.redcrossblood.org/faq.html#eligibility-medicalconditions 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4486437/cek-fakta-hoaks-legenda-nba-yan

g-terpapar-hiv-donor-darah-untuk-pasien-covid-19 

3. [DISINFORMASI] Legenda NBA yang Terpapar 
HIV Donor Darah untuk Pasien Covid-19

https://www.redcrossblood.org/faq.html#eligibility-medicalconditions
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4486437/cek-fakta-hoaks-legenda-nba-yang-terpapar-hiv-donor-darah-untuk-pasien-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4486437/cek-fakta-hoaks-legenda-nba-yang-terpapar-hiv-donor-darah-untuk-pasien-covid-19


Jumat, 19 Februari 2021

Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah informasi yang membicarakan tentang penolakan seorang 

pasien yang sedang hamil oleh RSUD Teluk Kuantan.

Dilansir dari Goriau.com, Direktur RSUD Teluk Kuantan, dr. Irvan Husen melalui Plt KTU, 

Mauris Ramadian, membantah informasi yang beredar di  media sosial tersebut. Mauris 

menjelaskan bahwa pasien datang ke RSUD pada tanggal 20 Januari 2021 dengan keluhan 

batuk dan tak mau makan, kemudian pihak RSUD melakukan rapid tes yang mana 

hasilnya reaktif. Pasien tersebut dianjurkan untuk dirawat terlebih memiliki gejala batuk. 

Namun, saat diberikan surat pernyataan bersedia diisolasi, pasien tersebut menolak dan 

memaksa untuk pulang.

Disinformasi

Link Counter : 

- https://www.goriau.com/berita/baca/hoax-rsud-telukkuantan-tolak-pasien-hamil.html 

4. [DISINFORMASI] RSUD Teluk Kuantan Tolak 
Pasien Hamil 

https://www.goriau.com/berita/baca/hoax-rsud-telukkuantan-tolak-pasien-hamil.html
https://www.goriau.com/berita/baca/hoax-rsud-telukkuantan-tolak-pasien-hamil.html


Jumat, 19 Februari 2021

Penjelasan : 
Beredar informasi di media sosial Facebook mengenai terbongkarnya Rancangan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Dalam 
unggahan tangkapan layar tersebut tertera alokasi anggaran sebesar 
Rp5.008.691.930,00 untuk 5 orang influencer pada aktivitas promosi pariwisata dan 
budaya melalui media sosial.

Dilansir dari laman data.jakarta.go.id, berdasarkan hasil koordinasi Tim JalaHoaks 
dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta 
pada 18 Februari 2021, diperoleh informasi bahwa kabar yang beredar tersebut adalah 
tidak benar atau hoaks. Faktanya, usulan anggaran untuk 5 orang influencer tersebut 
telah dihapus dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) 2020 Provinsi DKI Jakarta sejak awal Oktober 2019. Artinya, 
pemerintah daerah tidak akan menyewa jasa influencer untuk membantu 
mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta.

Disinformasi

Link Counter : 
- https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Terbongkarnya-Alokasi-Anggaran-R

p-5-M-untuk-5-Orang-Influencer-Promosikan-DKI-Jakarta-Tahun-2020 
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWADWk-cek-fakta-anies-bayar-buzzer-

rp5-miliar-per-tahun-ini-faktanya 

5. [DISINFORMASI] Terbongkarnya Alokasi Anggaran 
Rp5 Miliar untuk 5 Orang Influencer Promosikan 
DKI Jakarta Tahun 2020

http://data.jakarta.go.id/
https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Terbongkarnya-Alokasi-Anggaran-Rp-5-M-untuk-5-Orang-Influencer-Promosikan-DKI-Jakarta-Tahun-2020
https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Terbongkarnya-Alokasi-Anggaran-Rp-5-M-untuk-5-Orang-Influencer-Promosikan-DKI-Jakarta-Tahun-2020
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWADWk-cek-fakta-anies-bayar-buzzer-rp5-miliar-per-tahun-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWADWk-cek-fakta-anies-bayar-buzzer-rp5-miliar-per-tahun-ini-faktanya


20 Februari 2021



Sabtu, 20 Februari 2021

Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar di media sosial yang memperlihatkan transaksi lelang 

mengatasnamakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda.

Setelah ditelusuri, diketahui tangkapan layar yang beredar tersebut adalah hoaks dan 

merupakan modus penipuan lelang yang mengatasnamakan KPKNL Samarinda. Melalui 

laman Instagramnya @kpknl.samarinda, pihak KPKNL Samarinda menegaskan bahwa 

lelang resmi hanya dilakukan melalui laman lelang.go.id atau aplikasi Lelang Indonesia.

Hoaks

Link Counter : 

- https://www.instagram.com/p/CLdM9e2BIgP/

- https://twitter.com/KPKNL_Samarinda/status/1362582281517297664

1. [HOAKS] Lelang Mengatasnamakan KPKNL 
Samarinda

https://www.instagram.com/kpknl.samarinda/
http://lelang.go.id/
https://www.instagram.com/p/CLdM9e2BIgP/
https://twitter.com/KPKNL_Samarinda/status/1362582281517297664


Sabtu, 20 Februari 2021

Penjelasan : 

Telah beredar tautan situs registrasi 

program kartu prakerja dengan alamat 

kartu-prakerja.com. Dalam tautan situs 

tersebut terdapat sebuah informasi yang 

menyebutkan bahwa kartu prakerja 

memberikan bantuan biaya sebesar 600 

ribu rupiah yang diberikan setiap bulan 

untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, 

maupun pekerja yang membutuhkan 

peningkatan kompetensi.

Dilansir dari Turnbackhoax.id, tautan situs 

kartu-prakerja.com  bukanlah tautan resmi 

registrasi kartu prakerja. Adapun tautan 

resmi untuk registrasi kartu prakerja dari 

Pemerintah dapat diakses melalui 

https://www.prakerja.go.id/. 

Hoaks

Link Counter : 

- https://turnbackhoax.id/2021/02/20/salah-tautan-registrasi-program-kartu-prakerja/

2. [HOAKS] Tautan Registrasi Program Kartu 
Prakerja

http://kartu-prakerja.com
http://turnbackhoax.id
http://kartu-prakerja.com
https://www.prakerja.go.id/.


Sabtu, 20 Februari 2021

Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah foto lembaran uang kertas senilai 100 milik Negara Timor Leste 

yang bergambar dua orang mengenakan pakaian adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Uang 

itu bertuliskan Banco Central De Timor Leste Cem Dolares One Hundred Dollars.

Faktanya, Duta Besar Indonesia Untuk Republik Demokratik Timor Leste, Sahat Sitorus telah 

mengkonfirmasi pada pihak Banco Central Timor Leste dan menyatakan bahwa uang tersebut 

palsu. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sejauh ini mata uang resmi Timor Leste masih 

menggunakan Dolar AS dan juga uang logam 100 Centavos yang senilai 1 Dolar AS. Secara 

terpisah, Konsulat Republik Demokratik Timor Leste di Kupang, Jesuino Dos Reis Matos C juga 

menyebut bahwa informasi adanya uang kertas Timor Leste bergambar pakaian adat NTT 

adalah tidak benar. 

Hoaks

Link Counter : 

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-benarkah-uang-timor-leste-bergambar-pakaia

n-adat-rote-ndao-ntt.html

- https://kupang.tribunnews.com/2021/02/17/uang-timor-leste-bergambar-pakaian-adat-rote-nd

ao-ntt-beredar-begini-faktanya-sebenarnya-simak

3. [HOAKS] Uang Timor Leste Bergambar Pakaian 
Adat Rote Ndao NTT

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-benarkah-uang-timor-leste-bergambar-pakaian-adat-rote-ndao-ntt.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-benarkah-uang-timor-leste-bergambar-pakaian-adat-rote-ndao-ntt.html
https://kupang.tribunnews.com/2021/02/17/uang-timor-leste-bergambar-pakaian-adat-rote-ndao-ntt-beredar-begini-faktanya-sebenarnya-simak
https://kupang.tribunnews.com/2021/02/17/uang-timor-leste-bergambar-pakaian-adat-rote-ndao-ntt-beredar-begini-faktanya-sebenarnya-simak


21 Februari 2021



Minggu, 21 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook, sebuah 

postingan yang bertuliskan "Teruntuk heaters 

pasti kejang kejang, vtube skrg dibawah naungan 

FIFA,heaters jamgan iri ya berani melawan ombak 

besar yahahaha palepale #godaymen 

#ragumurugiku #horaumum". Dalam unggahan 

tersebut juga terdapat foto Presiden FIFA Gianni 

Infantino yang tampak menunjukkan logo dari 

aplikasi VTube yang dibuat oleh PT. Future View 

Tech ke grup VTUBER_INDONESIA. 

Faktanya, foto tersebut merupakan hasil editan 

atau suntingan. Foto aslinya adalah foto ketika 

Presiden FIFA Gianni Infantino berpose dengan 

Trofi Piala Dunia Wanita setelah pengumuman 

bahwa Australia / Selandia Baru adalah tuan 

rumah pemenang untuk FWWV23 pada 25 Juni 

2020.

Hoaks

Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2021/02/20/salah-foto-vtube-skrg-dibawah-naungan-fifa/

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/president-gianni-infantino-pose-with-the-womens-world-cup-news-

photo/1222887025?fbclid=IwAR33iO4JzHjaJdYZt3hAEdssy96wv4cxVZTYmoBGcBBogPZaxzdV14nvQ74

https://www.fifa.com/womensworldcup/news/australia-and-new-zealand-selected-as-hosts-of-fifa-women-s-world-cu

p-2023tm?fbclid=IwAR1haDnoF8E3P3EpyWMPI0WMlLd0JDuzPF14PRrRE_br4X7TQPsQio9GFZQ

1. [HOAKS] Vtube Sekarang Di bawah Naungan 
FIFA



Minggu, 21 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan berisi daftar penyakit yang diklaim disebabkan oleh vaksin flu 
atau Covid. Unggahan tersebut disertai diagram yang berisi berbagai penyakit antara lain 
kanker, infeksi HIV/AIDS, stroke, diabetes, arthritis, dan serangan jantung. Bahkan, di bagian 
bawah, disebutkan bahwa kematian adalah salah satu akibat dari pemberian vaksin.

Berdasarkan hasil penelusuran dari cekfakta.tempo.co, klaim bahwa vaksin flu dapat 
menyebabkan infeksi HIV dan kanker, maupun penyakit serta gangguan serius lainnya 
adalah keliru. Vaksin flu telah banyak digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, 
dan belum pernah dilaporkan menyebabkan infeksi HIV maupun kanker. Selanjutnya, 
dilansir dari republika.co.id, Vaksinolog dr Dirga Sakti Rambe membantah kabar lawas yang 
kembali muncul di sebagian masyarakat tentang vaksin yang dianggap bisa menyebabkan 
autisme hingga kanker. "Tidak ada vaksin yang bisa menyebabkan kanker, malah ada vaksin 
yang bisa melindungi kanker, vaksin hepatitis B yang bisa melindungi kanker hati, vaksin 
HPV melindungi kanker mulut rahim, jadi tidak benar vaksin sebabkan kanker," ujar Dirga.

Hoaks

Link Counter:

-https://cekfakta.tempo.co/fakta/1249/keliru-vaksin-flu-sebabkan-infeksi-hiv-dan-kanker 

-https://republika.co.id/berita/qldhz3414/vaksinolog-vaksin-tidak-sebabkan-autisme-dan-kanker 

2. [Hoaks] Setelah Divaksin Kasus HIV dan Kanker 
Akan Meledak

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1249/keliru-vaksin-flu-sebabkan-infeksi-hiv-dan-kanker
https://republika.co.id/berita/qldhz3414/vaksinolog-vaksin-tidak-sebabkan-autisme-dan-kanker
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1249/keliru-vaksin-flu-sebabkan-infeksi-hiv-dan-kanker
https://republika.co.id/berita/qldhz3414/vaksinolog-vaksin-tidak-sebabkan-autisme-dan-kanker


Minggu, 21 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan dan menggunakan foto profil Dian 

Kristiandy yang mengenakan pakaian Dinas Bupati Jepara.

Faktanya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten 

Jepara Arif Darmawan menegaskan nomor tersebut bukan milik Bupati Jepara, 

Dian Kristiandi. Ia meminta kepada masyarakat agar tidak merespon pesan 

melalui WhatsApp yang mengatasnamakan bupati Jepara. 

Hoaks

Link Counter:

-https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/02/20/242670/awas-penipuan-modus-beri-bantuan-m

engatasnamakan-bupati-jepara  

-https://jateng.suara.com/read/2021/02/19/110200/waduh-pakai-nama-bupati-jepara-penipu-akali-p

engurus-vihara-dan-pesantren 

3. [HOAKS]  Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Jepara

https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/02/20/242670/awas-penipuan-modus-beri-bantuan-mengatasnamakan-bupati-jepara
https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/02/20/242670/awas-penipuan-modus-beri-bantuan-mengatasnamakan-bupati-jepara
https://jateng.suara.com/read/2021/02/19/110200/waduh-pakai-nama-bupati-jepara-penipu-akali-pengurus-vihara-dan-pesantren
https://jateng.suara.com/read/2021/02/19/110200/waduh-pakai-nama-bupati-jepara-penipu-akali-pengurus-vihara-dan-pesantren


Minggu, 21 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial, sebuah tangkapan layar yang menyandingkan status 

yang diunggah oleh Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym dengan sebuah foto 

yang berisi beberapa penghargaan yang diberikan kepada Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan. 

Faktanya, foto cuitan Aa Gym dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

tersebut tidak saling berkaitan. Adapun waktu cuitan tersebut diunggah yaitu 

pada tahun 2017 dan telah dihapus sejak lama.

Disinformasi

Link Counter:

-https://cekfakta.com/focus/6380 

-https://www.suara.com/news/2019/12/18/110530/jakarta-banjir-cuitan-lawas-aa-gym-ramai-diungk

it 

4. [DISINFORMASI] Tweet Aa Gym Komentari 
Kinerja Anies Baswedan Terkait Penanganan 
Banjir

https://cekfakta.com/focus/6380
https://www.suara.com/news/2019/12/18/110530/jakarta-banjir-cuitan-lawas-aa-gym-ramai-diungkit
https://www.suara.com/news/2019/12/18/110530/jakarta-banjir-cuitan-lawas-aa-gym-ramai-diungkit


Minggu, 21 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial 

Facebook yang mengklaim Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) Nadiem Makarim 

melarang penggunaan jilbab atau hijab 

dilingkungan sekolah karena agamanya 

berseberangan.

Klaim Nadiem Makarim membuat 

larangan penggunaan jilbab di sekolah 

karena agamanya berseberangan 

adalah narasi yang keliru. Faktanya, 

merujuk Surat Keputusan Bersama 

(SKB) 3 Menteri pada tanggal 3 Februari 

2021, berisikan bahwa Institusi sekolah 

tidak boleh lagi mewajibkan siswa 

maupun tenaga kependidikan 

menggunakan seragam dengan atribut 

keagamaan tertentu.

Disinformasi

Link Counter:

-https://insulteng.pikiran-rakyat.com/viral/pr-901472287/benarkah-mendikbud-larang-gunakan-hi

jab-di-sekolah-karena-berbeda-keyakinan

5. [DISINFORMASI] Mendikbud Larang Gunakan 
Jilbab di Sekolah Karena Agamanya 
Berseberangan

https://insulteng.pikiran-rakyat.com/viral/pr-901472287/benarkah-mendikbud-larang-gunakan-hijab-di-sekolah-karena-berbeda-keyakinan
https://insulteng.pikiran-rakyat.com/viral/pr-901472287/benarkah-mendikbud-larang-gunakan-hijab-di-sekolah-karena-berbeda-keyakinan


Minggu, 21 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial 

Facebook, unggahan yang 

memperlihatkan sebuah video 

detik-detik tanah longsor di Desa 

Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa 

Timur, baru-baru ini. 

Faktanya, klaim yang 

memperlihatkan detik-detik longsor 

di Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur 

baru-baru ini adalah salah. Video 

tersebut merupakan video lama 

yang telah beredar sejak tahun 2017 

lalu. 

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/18/02/2021/video-viral-bencana-di-nganjuk-ternyata-

tanah-longsor-2017/

-https://www.youtube.com/watch?v=EOQ8NDiQi7I&ab_channel=RafaSuper  

-

6. [DISINFORMASI] Detik-Detik Tanah Longsor di 
Ngetos Nganjuk Jawa Timur



22 Februari 2021



Senin, 22 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah akun Facebook yang 

mengatasnamakan Walikota Surabaya terpilih Eri 

Cahyadi. Dalam akun Facebook tersebut, nampak 

foto Eri Cahyadi mengenakan baju warna merah 

dan songkok hitam sebagai foto profil. Foto itu 

adalah foto ketika Eri Cahyadi diumumkan sebagai 

calon wali kota oleh PDI Perjuangan pada 

September 2020 lalu. 

Juru Bicara Tim Pemenangan Eri-Armudji, Aprizaldi 

memastikan bahwa akun Facebook bernama Eri 

Cahyadi tersebut adalah akun palsu. Eri Cahyadi 

tidak pernah memiliki akun personal di media sosial 

Facebook dan hanya memiliki Fan Page di 

Facebook. Aprizaldi mengatakan, akun tersebut 

menyebarkan pesan pribadi di Facebook dengan 

menawarkan program pinjaman modal wirausaha 

bunga 0 persen, kerja sama antara Pemerintah 

dengan Koperasi Sinarmas serta angsuran 50 

persen yang dibantu oleh Pemerintah.

Hoaks

Link Counter:

-https://nusadaily.com/jatim/viral-akun-penipu-mencatut-eri-cahyadi-di-media-sosial-jelang-pelan

tikan-wali-kota-surabaya.html 

-https://www.liputan6.com/surabaya/read/4488657/akun-penipu-catut-nama-eri-cahyadi-jelang-p

elantikan-wali-kota-surabaya 

1. [HOAKS] Akun Facebook Walikota Surabaya 
Terpilih Eri Cahyadi

https://nusadaily.com/jatim/viral-akun-penipu-mencatut-eri-cahyadi-di-media-sosial-jelang-pelantikan-wali-kota-surabaya.html
https://nusadaily.com/jatim/viral-akun-penipu-mencatut-eri-cahyadi-di-media-sosial-jelang-pelantikan-wali-kota-surabaya.html
https://www.liputan6.com/surabaya/read/4488657/akun-penipu-catut-nama-eri-cahyadi-jelang-pelantikan-wali-kota-surabaya
https://www.liputan6.com/surabaya/read/4488657/akun-penipu-catut-nama-eri-cahyadi-jelang-pelantikan-wali-kota-surabaya


Senin, 22 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial pengumuman proses rekrutmen pegawai Bank Mandiri yang 

akan dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 24 Februari 2021 dengan meminta peserta 

melakukan pembayaran dan melakukan pemesanan melalui salah satu agen travel 

yang sudah disebutkan. 

Faktanya, menurut Corporate Communications PT. Bank Mandiri, Kasyfil, pengumuman 

rekrutmen tersebut adalah palsu. Bank Mandiri tidak memungut biaya apapun 

dan/atau menggunakan jasa travel agent dalam proses rekrutmen. Informasi resmi 

terkait proses rekrutmen Bank Mandiri dapat dicek pada situs bankmandiri.co.id, 

mandiricareer.net, atau mandiri call 14000.

Hoaks

Link Counter:

- Klarifikasi langsung Corporate Communications PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK, Kasyfil 

2. [HOAKS] Rekrutmen Pegawai Bank Mandiri 
Februari 2021

http://www.bankmandiri.co.id
http://www.bankmandiri.co.id


Senin, 22 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook unggahan video yang merekam beberapa unit bajaj 

hanyut terbawa arus banjir. Unggahan tersebut dilengkapi dengan narasi yang 

mengklaim bahwa peristiwa itu terjadi di Semarang.

Dilansir dari Kompas.com, klaim yang menyebut peristiwa tersebut terjadi di Semarang 

adalah tidak benar. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Dikki Rulli Perkasa mengatakan, tidak ada bajaj di 

Semarang. Selain itu, Kepala Seksi Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi 

BPBD Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro juga menyatakan, BPBD Jateng belum 

pernah menerima laporan adanya kejadian tersebut di wilayah kerjanya.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/21/173200965/-hoaks-video-bajaj-hanyut-terbawa-ar

us-banjir-diklaim-di-semarang 

3. [DISINFORMASI] Video Bajaj Hanyut Terbawa 
Arus Banjir di Semarang

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/21/173200965/-hoaks-video-bajaj-hanyut-terbawa-arus-banjir-diklaim-di-semarang
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/21/173200965/-hoaks-video-bajaj-hanyut-terbawa-arus-banjir-diklaim-di-semarang
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/21/173200965/-hoaks-video-bajaj-hanyut-terbawa-arus-banjir-diklaim-di-semarang


Senin, 22 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar dua buah foto memperlihatkan suasana banjir. Pertama, foto sebuah mobil berwarna hitam 

terseret banjir atau hanyut dan kedua, suasana banjir di sekitar gerbang perumahan. Unggahan itu 

disertai narasi "Boooong, jgn sekali kali bilang jakarta banjir yaaaah....Ini sarana wisata baru ARUNG 

JERAAAAM Booooong......Hebat nya ANIS SELALU MEMBERIKAN SESUATU YG GRATIS UNTUK WARGA 

INDONESIA RAYA INI. SEKALI LAGI YA".

Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa foto banjir itu berkaitan dengan Anies Baswedan, tidak 

berdasar. Faktanya wilayah banjir tersebut bukan di Jakarta, melainkan di Kota Tangerang, Banten,  

tepatnya di Perumahan Ciledug Indah 1. Kemudian, dua foto itu sebenarnya memperlihatkan suasana 

banjir pada tahun sebelumnya. Di antaranya seperti yang tampak pada video berdurasi 1 menit 9 

detik. Video ini diunggah kanal YouTube Bolank channel pada 1 Januari 2020.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZ8VYb-cek-fakta-foto-mobil-hanyut-terseret-banjir-ini-fakt

anya 

-https://www.youtube.com/watch?v=sstVyhY4e-0

-https://www.medcom.id/foto/news/ObzZ8deb-foto-perumahan-ciledug-indah-tangerang-banjir-1-meter 

-https://archive.md/PJLpf 

4. [DISINFORMASI] Foto Mobil Hanyut Terseret 
Banjir di Jakarta

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZ8VYb-cek-fakta-foto-mobil-hanyut-terseret-banjir-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZ8VYb-cek-fakta-foto-mobil-hanyut-terseret-banjir-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZ8VYb-cek-fakta-foto-mobil-hanyut-terseret-banjir-ini-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=sstVyhY4e-0
https://www.medcom.id/foto/news/ObzZ8deb-foto-perumahan-ciledug-indah-tangerang-banjir-1-meter
https://archive.md/PJLpf


Senin, 22 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan video Youtube yang memperlihatkan beberapa mobil yang terbalik dan 

saling bertumpukan. Video tersebut diklaim sebagai video kondisi setelah banjir surut di 

Bekasi tahun 2021. Unggahan itu disertai narasi "BANJIR DI BEKASI 2021 !!! MOBIL BANYAK 

TERBALIK !!!".

Berdasarkan hasil penelusuran turnbackhoax.id, klaim pada unggahan video yang beredar 

tersebut adalah keliru. Diketahui video tersebut bukan peristiwa setelah banjir yang 

melanda Bekasi sejak 19 Februari 2021 kemarin, melainkan video setelah banjir surut di 

Jatiasih, Bekasi, pada tanggal 2 Januari 2020. Video serupa juga pernah disebarkan dengan 

narasi banjir yang melanda Sampang, Madura pada Desember 2020, serta Kalimantan 

Selatan pada Januari 2021 lalu.

Disinformasi

Link Counter:

-https://turnbackhoax.id/2021/02/21/salah-video-mobil-terbalik-setelah-banjir-surut-di-bekasi/ 

5. [DISINFORMASI] Video Mobil Terbalik setelah 
Banjir Surut di Bekasi

https://turnbackhoax.id/2021/02/21/salah-video-mobil-terbalik-setelah-banjir-surut-di-bekasi/
https://turnbackhoax.id/2021/02/21/salah-video-mobil-terbalik-setelah-banjir-surut-di-bekasi/


Senin, 22 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video di  media sosial Facebook dengan klaim bahwa memanaskan uang di 

dalam rice cooker dapat membunuh virus Covid-19.

Dikutip dari cek fakta Liputan6.com, dr. Muhamad Fajri Adda'i, yang merupakan dokter 

relawan Covid-19 dan edukator kesehatan, langsung memberikan penjelasan dan mengirim 

tautan situs National Center for Biotechnology Information (NCBI). Dalam situs NCBI, 

disebutkan virus Covid-19 bisa dibunuh jika sebuah objek dipanaskan pada suhu di atas 75 

derajat celcius dalam durasi waktu tertentu. Dokter Fajri pun setuju dengan referensi 

tersebut. Jika  pada rice cooker harusnya sampai 100 derajat celcius  bisa membuat air 

mendidih,  menurutnya bisa membunuh virus. Namun cara ini tidak direkomendasikan 

para ahli medis. Faktanya, rice cooker bisa rusak dan meledak bila yang dipanaskan uang 

logam. Kemudian, uang kertas bisa saja terbakar bila dipanaskan dalam suhu tertentu.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4489451/cek-fakta-panaskan-uang-di-rice-cooker-bisa-membu

nuh-virus-covid-19-simak-klarifikasinya

6. [DISINFORMASI] Panaskan Uang di Rice Cooker 
dapat Membunuh Virus Covid-19

http://liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4489451/cek-fakta-panaskan-uang-di-rice-cooker-bisa-membunuh-virus-covid-19-simak-klarifikasinya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4489451/cek-fakta-panaskan-uang-di-rice-cooker-bisa-membunuh-virus-covid-19-simak-klarifikasinya


23 Februari 2021



 Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar sebuah akun Facebook dengan nama “Peringatan Pemblokiran” yang 

membagikan foto profil dari pengguna dan menambahkan narasi seolah-olah pesan 

tersebut berasal dari tim Facebook tentang pemblokiran akun. Dalam pesan tersebut 

juga disematkan link untuk verifikasi pembatalan pemblokiran. 

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Diketahui 

tautan yang disematkan bukan merupakan domain resmi Facebook. Tautan resmi 

Facebook adalah www.facebook.com, selain dari itu perlu diwaspadai. Pesan yang telah 

beredar itu pun hanya narasi buatan yang diduga melakukan penipuan dengan 

menyebarkan link phising. Ketika link tersebut diklik, pengguna akan diarahkan untuk 

melakukan login dengan memasukan email dan password Facebook. 

Hoaks

Link Counter:

-https://turnbackhoax.id/2021/02/19/salah-peringatan-pemblokiran-oleh-tim-pemblokiran-facebo

ok/ 

-https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1419700078362523/ 

1. [HOAKS] Peringatan Pemblokiran oleh Tim 
Pemblokiran Facebook

http://www.facebook.com
https://turnbackhoax.id/2021/02/19/salah-peringatan-pemblokiran-oleh-tim-pemblokiran-facebook/
https://turnbackhoax.id/2021/02/19/salah-peringatan-pemblokiran-oleh-tim-pemblokiran-facebook/
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1419700078362523/


 Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah akun Facebook 

mengatasnamakan dan menggunakan foto 

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto 

Sabran. 

Faktanya, Humas Polda Kalimantan Tengah 

melalui akun Instagramnya menjelaskan 

bahwa akun tersebut bukan milik Gubernur 

Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dan 

merupakan akun palsu. Untuk itu, 

masyarakat dihimbau untuk berhati-hati 

terhadap beredarnya akun Facebook yang 

mengatasnamakan Gubernur Kalimantan 

Tengah tersebut.

Hoaks

Link Counter:

 -https://www.instagram.com/p/CLl8D9Gp1GN/?igshid=12u1cy7p1pu6x 

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Gubernur Kalimantan Tengah 

https://www.instagram.com/p/CLl8D9Gp1GN/?igshid=12u1cy7p1pu6x


 Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa memakai 

masker monoton selama setahun akan menyebabkan kanker, karena racun karbon 

dioksida yang dihisap terus menerus.

Dilansir dari liputan6.com, hoaks serupa disebarkan di AS sejak Juni 2020. Faktanya, CDC 

(Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS) dan juga Asosiasi Ahli Penyakit 

Paru-Paru AS menjelaskan bahwa masker tidak mengurangi kadar oksigen 

penggunanya. Tidak ada bukti ilmiah yang menyebut pemakaian masker bisa memicu 

kanker. Adapun berdasarkan penelitian penggunaan masker justru dapat menurunkan 

risiko penularan hingga 70 persen.

Hoaks

Link Counter:

-https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4483342/cek-fakta-tidak-benar-memakai-masker-sela

ma-setahun-bikin-kanker

-https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776536 

-https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/debunked-myth

s-about-face-masks 

3. [HOAKS] Memakai Masker selama Setahun Bisa 
Memicu Kanker

http://liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4483342/cek-fakta-tidak-benar-memakai-masker-selama-setahun-bikin-kanker
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4483342/cek-fakta-tidak-benar-memakai-masker-selama-setahun-bikin-kanker
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776536
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/debunked-myths-about-face-masks
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/debunked-myths-about-face-masks


 Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah akun Twitter @bankbsi yang mencatut nama Bank BSI (Bank Syariah 

Indonesia). Akun tersebut diketahui kerap membalas ke beberapa akun Twitter nasabah 

dan mencantumkan link untuk memulai percakapan di WhatsApp.

Berdasarkan hasil penelusuran, akun Twitter resmi Bank BSI (@bankbsi_id) telah 

mengklarifikasi tentang keberadaan akun palsu tersebut dan mengimbau masyarakat 

agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank BSI. Masyarakat 

juga diimbau untuk menjaga data diri agar tidak menginformasikannya kepada pihak 

lain, termasuk pihak yang mengatasnamakan Bank BSI.

Hoaks

Link Counter :

-https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1422233441442520/?_rdc=1&_rdr 

-https://twitter.com/bankbsi_id 

-https://twitter.com/bankbsi_id/status/1359408765250899968?s=19&fbclid=IwAR27cS07-rcNh4cb

4_GDRdlMwqdqwWcZz-E4eL_CmkBO8oH2GF2PSOr-IMo 

4. [HOAKS] Akun Twitter Bank BSI 

https://twitter.com/bankbsi
https://twitter.com/bankbsi_id
https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1422233441442520/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/bankbsi_id
https://twitter.com/bankbsi_id/status/1359408765250899968?s=19&fbclid=IwAR27cS07-rcNh4cb4_GDRdlMwqdqwWcZz-E4eL_CmkBO8oH2GF2PSOr-IMo
https://twitter.com/bankbsi_id/status/1359408765250899968?s=19&fbclid=IwAR27cS07-rcNh4cb4_GDRdlMwqdqwWcZz-E4eL_CmkBO8oH2GF2PSOr-IMo


 Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video pendek di media sosial Facebook dengan narasi yang 

mengklaim pemerintah diam-diam menggunakan dana haji tanpa sepengetahuan 

jemaah. 

Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa Pemerintah diam-diam menggunakan dana 

haji tanpa sepengetahuan jemaah, tidak berdasar. Faktanya, pada tahun 2019 Badan 

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah mengklarifikasi bahwa dana haji saat ini 

masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam bentuk 

valuta asing dan rupiah.

Hoaks

Link Counter :

-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWRpAk-cek-fakta-diam-diam-pemerintah-gunaka

n-dana-haji-tanpa-sepengetahuan-jemaah-ini-faktanya 

5. [HOAKS] Diam-Diam Pemerintah Gunakan Dana 
Haji Tanpa Sepengetahuan Jemaah

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWRpAk-cek-fakta-diam-diam-pemerintah-gunakan-dana-haji-tanpa-sepengetahuan-jemaah-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWRpAk-cek-fakta-diam-diam-pemerintah-gunakan-dana-haji-tanpa-sepengetahuan-jemaah-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWRpAk-cek-fakta-diam-diam-pemerintah-gunakan-dana-haji-tanpa-sepengetahuan-jemaah-ini-faktanya


Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi melalui broadcast WhatsApp yang menyebutkan bahwa harga plasma 

konvalesen di lapangan mulai banyak dipermainkan oleh mafia. Dalam pesan tersebut 

dituliskan, harga plasma konvalesen di lapangan berkisar Rp 10 juta hingga Rp 13 juta. 

Sementara itu, harga yang ditetapkan oleh PMI adalah Rp 2,5 juta ditambah biaya 

administrasi sebesar Rp 6 juta hingga Rp 8 juta. Disebutkan juga, harga plasma konvalesen 

tidak sebanding dengan yang diterima pendonor, yaitu hanya sekitar Rp 500 ribu hingga 

Rp 600 ribu.

Menanggapi hal itu, Palang Merah Indonesia (PMI) memastikan bahwa informasi yang 

beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks. PMI menegaskan, pihaknya memang 

menetapkan harga untuk biaya pengolahan pengganti plasma ke Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) sebesar Rp 2,5 juta. Untuk pembelian kantung harganya berkisar Rp 900 ribu - 

Rp 1,6 juta, tergantung pada mesin aferesis yang dipakai, reagen, dll.

Hoaks

Link Counter:

-Klarifikasi langsung dari Palang Merah Indonesia

6. [HOAKS] Permainan Harga Plasma Konvalesen 
oleh Mafia



 Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah video 

detik-detik terjangan banjir bandang yang 

diklaim terjadi di Kabupaten Subang, Jawa 

Barat.

Setelah ditelusuri, klaim video detik-detik 

banjir bandang di Subang adalah salah. 

Faktanya, video tersebut adalah terjangan 

banjir lahar dingin Gunung Semeru di 

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dilansir 

dari Kompas.com, ditemukan sebuah 

unggahan video yang merekam sebuah mobil 

hanyut saat terjadinya peristiwa aliran lahar 

dingin dari Gunung Semeru, Jawa Timur yang 

viral di media sosial Instagram yang diunggah 

pada 8 Februari 2021. Dalam keterangan 

video, disebutkan bahwa lahar dingin dari 

Semeru terjadi pada Senin, 8 Februari 2021 

sekitar pukul 16.00 WIB dengan aliran lahar 

teramati menuju ke arah sungai Curah 

Kobokan.

Disinformasi

Link Counter :
-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/wkBWaagK-cek-fakta-video-detik-detik-banjir-bandang-di-subang-ini-faktanya

-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/110134965/video-viral-sebuah-mobil-terseret-lahar-dingin-semeru-ini-kronologinya?pag

e=all

-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/110134965/video-viral-sebuah-mobil-terseret-lahar-dingin-semeru-ini-kronologinya?pag

e=all

-https://www.youtube.com/watch?v=WXaQqw76VfM&ab_channel=TribunTimur 

7. [DISINFORMASI]  Video Detik-detik Banjir 
Bandang di Subang

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/110134965/video-viral-sebuah-mobil-terseret-lahar-dingin-semeru-ini-kronologinya?page=all
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/wkBWaagK-cek-fakta-video-detik-detik-banjir-bandang-di-subang-ini-faktanya
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/110134965/video-viral-sebuah-mobil-terseret-lahar-dingin-semeru-ini-kronologinya?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/110134965/video-viral-sebuah-mobil-terseret-lahar-dingin-semeru-ini-kronologinya?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/110134965/video-viral-sebuah-mobil-terseret-lahar-dingin-semeru-ini-kronologinya?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/110134965/video-viral-sebuah-mobil-terseret-lahar-dingin-semeru-ini-kronologinya?page=all
https://www.youtube.com/watch?v=WXaQqw76VfM&ab_channel=TribunTimur


 Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan mobil 

sport ESEMKA. Dalam postingan foto tersebut diiringi narasi "Kadroon lagi goreng isu 

banjir, pakde buktikan pake esemka Kadroon makin ketjang-ketjang xixixixixi". 

Setelah dilakukan penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa foto tersebut 

memperlihatkan mobil sport produk ESEMKA adalah salah. Faktanya, foto itu adalah hasil 

editan atau suntingan. Foto tersebut sebenarnya memperlihatkan sebuah mobil yang 

dipamerkan di Tokyo Auto Salon, Januari 2020. Foto identik diabadikan fotografer Sam 

Du dan dimuat di situs superstreetonline.com pada 16 Januari 2020. 

0

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDV8jAK-cek-fakta-beredar-foto-penampakan-mobi

l-sport-esemka-ini-faktanya 

-http://www.superstreetonline.com/features/tas-2020-reimagining-hondas-ek9-civic-type-r-ap1-s

2000   

-https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1419700078362523/ 

8. [DISINFORMASI] Foto Mobil Sport ESEMKA 

http://www.superstreetonline.com/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDV8jAK-cek-fakta-beredar-foto-penampakan-mobil-sport-esemka-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDV8jAK-cek-fakta-beredar-foto-penampakan-mobil-sport-esemka-ini-faktanya
http://www.superstreetonline.com/features/tas-2020-reimagining-hondas-ek9-civic-type-r-ap1-s2000
http://www.superstreetonline.com/features/tas-2020-reimagining-hondas-ek9-civic-type-r-ap1-s2000
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1419700078362523/


Selasa, 23 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menampilkan seorang wanita. Ia 
mengaku baru tiba di Indonesia dari luar negeri dan dinyatakan positif Covid-19. Dalam video 
yang berdurasi 4 menit 38 detik tersebut wanita itu membuat sejumlah pengakuan dan 
mempersoalkan dirinya yang dijemput menggunakan taksi dari Bandara Soekarno - Hatta 
(Soetta) menuju Wisma Atlet.

Menanggapi video yang beredar tersebut, Komandan Batalyon Covid, Letkol Laut drg. 
Muhammad Arifin menjelaskan alasan taksi yang digunakan untuk menjemput wanita itu 
karena masalah keterbatasan armada (ambulans). Operasi taksi tersebut sesuai dengan 
protokol kesehatan. Bahkan, sopir taksi menggunakan alat pelindung diri (APD). Terkait 
masalah tes swab pembanding yang diajukan oleh wanita tersebut, Arifin menyatakan bahwa 
prosedur dari Kementerian Kesehatan tidak memperbolehkan pasien untuk tes Covid-19 
pembanding di klinik atau rumah sakit luar. Hal tersebut juga di klarifikasi oleh Manager 
Golden Bird Jakarta, Widi Wiedanto yang membuat klarifikasi pada tanggal 22 Februari 2021. 
Dikatakan, bahwa PT Blue Bird Group Tbk memiliki kerjasama dalam menyediakan moda 
transportasi dengan Hotel Wyndham Casablanca. Layanan yang disediakan meliputi: Taksi 
(blue bird dan silver bird), serta rental (golden bird dan big bird). Hotel Wyndham Casablanca 
memilih layanan Golden Bird untuk mengantarkan tamu yang terindikasi positif Covid-19. 
Pemilihan layanan ini atas pengetahuan tim KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) yang bertugas 
di hotel. Dalam layanan golden bird sudah menerapkan protokol kesehatan. Mobil selalu 
disemprot disinfektan sebelum dan sesudah pemakaian, pengemudi selalu menggunakan APD 
lengkap dan menjaga jarak selama berkendara. Selain itu, pengemudi harus pulang pool 
setelah melayani tamu dan melakukan rapid test secara berkala.Disinformasi

Link Counter:

-https://news.detik.com/berita/d-5407457/viral-pasien-covid-dijemput-taksi-ke-wisma-atlet-peng

elola-beri-penjelasan?single=1 

-https://jayakartanews.com/ini-duduk-soal-video-seseorang-yang-mengaku-diperas-urusan-kara

ntina-covid/ 

9. [DISINFORMASI] Video Pasien Covid-19 Dijemput 
Taksi ke Wisma Atlet 

https://news.detik.com/berita/d-5407457/viral-pasien-covid-dijemput-taksi-ke-wisma-atlet-pengelola-beri-penjelasan?single=1
https://news.detik.com/berita/d-5407457/viral-pasien-covid-dijemput-taksi-ke-wisma-atlet-pengelola-beri-penjelasan?single=1
https://jayakartanews.com/ini-duduk-soal-video-seseorang-yang-mengaku-diperas-urusan-karantina-covid/
https://jayakartanews.com/ini-duduk-soal-video-seseorang-yang-mengaku-diperas-urusan-karantina-covid/


24 Februari 2021



Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah akun WhatsApp (WA) yang mengatasnamakan Juru Bicara Vaksin Covid-19 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Akun WA palsu itu 
mengirimkan pesan mengatasnamakan beliau dan meminta pinjaman sejumlah uang. 
Akun tersebut juga menyertakan sebuah nomor rekening bank.

Berdasarkan klarifikasi langsung dari dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, akun WhatsApp 
miliknya telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah dilakukan 
pemulihan nomor WhatsApp milik beliau tersebut sehingga dapat diakses kembali, 
kemudian terdapat sebuah nomor WhatsApp palsu lain bernomor +6285657076443 yang 
meminjam sejumlah uang dengan mengatasnamakan dirinya. Disampaikan juga bahwa 
nomor rekening sebuah bank yang ada di percakapan WA pelaku tersebut juga bukan 
rekening miliknya. Beliau mengimbau masyarakat untuk dapat mengabaikan pesan 
WhatsApp tersebut karena merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya.

Hoaks

Link Counter:
- Klarifikasi Langsung oleh Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia 
Tarmizi, M.Epid
-https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224190351-20-610520/akun-whatsapp-jubir-vaksin
-kemenkes-siti-nadia-diretas

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Palsu 
Mengatasnamakan Jubir Vaksin Covid-19 
Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224190351-20-610520/akun-whatsapp-jubir-vaksin-kemenkes-siti-nadia-diretas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224190351-20-610520/akun-whatsapp-jubir-vaksin-kemenkes-siti-nadia-diretas


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang menginformasikan bahwa 

KH. Mutawakkil Alallah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) dan 

pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo meninggal dunia.

Faktanya, informasi meninggalnya KH. Mutawakkil Alallah adalah tidak benar alias hoaks. 

Sekretaris umum MUI Jawa Timur Akh. Muzakki, pada akun media sosial milik MUI Jawa 

Timur memberikan klarifikasi bahwa pesan berantai tersebut adalah berita palsu dan 

menyesatkan. Akh. Muzakki menyatakan bahwa KH. Mutawakkil Alallah saat ini dalam 

kondisi sehat.

Hoaks

Link Counter:
-https://www.instagram.com/p/CLlXH65hKiD/ 
-https://www.timesindonesia.co.id/read/news/329297/isu-ketua-mui-jatim-meninggal-dunia-dipa
stikan-hoaks 

2. [HOAKS] Pesan Berantai Meninggalnya Ketua 
MUI Jawa Timur

https://www.instagram.com/p/CLlXH65hKiD/
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/329297/isu-ketua-mui-jatim-meninggal-dunia-dipastikan-hoaks
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/329297/isu-ketua-mui-jatim-meninggal-dunia-dipastikan-hoaks


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial menggunakan akun palsu nomor aplikasi Whatsapp yang 
mengatasnamakan Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri di Polresta Palangkaraya, dengan 
menawarkan lelang Mobil dan Sepeda Motor yang harganya 40% lebih murah dari harga 
dealer. Selain itu modus pelaku penipuan juga sempat mengubah Foto Profil WA Kapolresta 
Palangkaraya tersebut bersanding dengan Wakapolresta, AKBP Adiyatna.

Informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Faktanya menurut Kombes Pol Dwi Tunggal 
Jaladri, bahwa ia sedang bekerja Profesional dalam bertugas, tidak akan menjalankan tugas 
yang bukan bidangnya. Jaladri lebih lanjut menghimbau kepada seluruh masyarakat agar 
tetap waspada bila ada akun yang mengatasnamakan namakan pejabat Polresta 
Palangkaraya. Sebagai informasi tambahan Polresta Palangkaraya tetap fokus terhadap 
tugas rutin sehari-hari seperti penanganan Covid-19 pada PPKM skala mikro, antisipasi 
karhutla dan kriminalitas yang ada di Palangkaraya.

Hoaks

Link Counter:

-https://kaltengtoday.com/hati-hati-beredar-akun-wa-kapolresta-palangka-raya-palsu-dipakai-pe

laku-untuk-penipuan/ 

3. [HOAKS] Akun WhatsApp yang 
Mengatasnamakan Kapolresta Palangkaraya

https://kaltengtoday.com/hati-hati-beredar-akun-wa-kapolresta-palangka-raya-palsu-dipakai-pelaku-untuk-penipuan/
https://kaltengtoday.com/hati-hati-beredar-akun-wa-kapolresta-palangka-raya-palsu-dipakai-pelaku-untuk-penipuan/


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua DPRD 

Kota Malang,  I Made Rian Diana Kartika. Akun tersebut menggunakan foto profil  I Made 

Rian Diana Kartika dan diketahui menawarkan pinjaman kredit sampai ratusan juta 

rupiah dengan cicilan ringan. 

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan akun Facebook 

tersebut bukan miliknya. Pihaknya juga menuturkan tidak mungkin anggota DPRD 

menawarkan pinjaman online ke masyarakat. Made juga akan melaporkan pencatutan 

namanya tersebut ke Polresta Malang Kota. 

Hoaks

Link Counter:
-https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2021/02/23/waspada-akun-palsu-catut-ketua-dprd-kota-malang
-i-made-rian-diana-kartika-tawarkan-pinjaman-online 
-https://kabarmalang.com/19051/pdip-kota-malang-adukan-akun-facebook-palsu-ketua-dprd-ke-polisi/amp 
-https://kumparan.com/tugumalang/konstituen-pdip-rugi-jutaan-karena-akun-facebook-palsu-ketua-dprd-
kota-malang-1vEPZ16OMCa 

4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Ketua DPRD Kota Malang 

https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2021/02/23/waspada-akun-palsu-catut-ketua-dprd-kota-malang-i-made-rian-diana-kartika-tawarkan-pinjaman-online
https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2021/02/23/waspada-akun-palsu-catut-ketua-dprd-kota-malang-i-made-rian-diana-kartika-tawarkan-pinjaman-online
https://kabarmalang.com/19051/pdip-kota-malang-adukan-akun-facebook-palsu-ketua-dprd-ke-polisi/amp
https://kumparan.com/tugumalang/konstituen-pdip-rugi-jutaan-karena-akun-facebook-palsu-ketua-dprd-kota-malang-1vEPZ16OMCa
https://kumparan.com/tugumalang/konstituen-pdip-rugi-jutaan-karena-akun-facebook-palsu-ketua-dprd-kota-malang-1vEPZ16OMCa


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp sebuah narasi yang 

menyebutkan Ketua Satgas Covid-19 bernama Dwiyono menjelaskan terkait pencegahan 

penularan Covid-19 dapat melalui metode menghirup uap air panas. Menurut beliau uap 

dan air panas dapat membunuh virus Corona.

Faktanya, klaim tentang terapi uap air panas dapat membunuh virus Corona adalah tidak 

benar. Pesan berantai melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Ketua Satgas Covid-19 

Dwiyono adalah salah. Ketua Satgas Covid-19 saat ini bernama Doni Monardo, bukan 

Dwiyono seperti yang disebutkan di dalam pesan berantai tersebut. Lebih lanjut, dalam 

berbagai pernyataan dan penjelasan Doni Mordano sebagai Ketua Satgas Covid-19, tidak 

ada satupun informasi bahwa beliau menyebutkan uap air panas dapat menghilangkan 

virus Corona.

Hoaks

Link Counter:

-https://hits.suara.com/read/2021/02/23/172208/cek-fakta-ketua-satgas-covid-sebut-hirup-uap-air-

panas-bisa-bunuh-corona

-https://www.timesindonesia.co.id/read/news/329598/cek-fakta-menghirup-uap-air-panas-menc

egah-covid19 

5. [HOAKS] Ketua Satgas Covid-19 Sebut Hirup Uap 
Air Panas Bisa Membunuh Virus Corona

https://hits.suara.com/read/2021/02/23/172208/cek-fakta-ketua-satgas-covid-sebut-hirup-uap-air-panas-bisa-bunuh-corona
https://hits.suara.com/read/2021/02/23/172208/cek-fakta-ketua-satgas-covid-sebut-hirup-uap-air-panas-bisa-bunuh-corona
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/329598/cek-fakta-menghirup-uap-air-panas-mencegah-covid19
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/329598/cek-fakta-menghirup-uap-air-panas-mencegah-covid19


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi informasi terkait 

langkah-langkah pendaftaran Kartu Prakerja tahun 2021. Disebutkan pula bahwa 

pendaftaran Kartu Prakerja itu dilakukan dengan mengunjungi situs Prakerja12.org dan 

mengisi formulir data diri yang ada pada situs tersebut.

Faktanya, klaim pendaftaran Kartu Prakerja dapat dilakukan di situs Prakerja12.org adalah 

salah. Manajemen Program Kartu Prakerja telah mengumumkan bahwa masyarakat yang 

ingin mengikuti program Prakerja telah bisa melakukan pembuatan akun sejak 21 

Februari 2021 pada situs Prakerja.go.id. Hal ini juga dapat dilihat dalam unggahan akun 

Instagram resmi Kartu Prakerja @prakerja.go.id, yang menyatakan bahwa untuk 

membuat akun dan mengikuti seleksi Kartu Prakerja dapat dilakukan melalui situs resmi 

www.prakerja.go.id.

Hoaks

Link Counter:

-https://www.instagram.com/p/CLoJEPAMeod/?igshid=e85n94wuwbyt 

-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/23/152255065/program-kartu-prakerja-gelombang-1

2-resmi-dibuka?page=all 

6. [HOAKS] Pendaftaran Kartu Prakerja pada Situs  
Prakerja12.org

http://prakerja.go.id
https://www.instagram.com/p/CLoJEPAMeod/?igshid=e85n94wuwbyt
http://www.prakerja.go.id
https://www.instagram.com/p/CLoJEPAMeod/?igshid=e85n94wuwbyt
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/23/152255065/program-kartu-prakerja-gelombang-12-resmi-dibuka?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/23/152255065/program-kartu-prakerja-gelombang-12-resmi-dibuka?page=all


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. 

Nampak akun tersebut menggunakan foto Yana Mulyana beserta istri mengenakan 

pakaian berwarna putih. Akun tersebut mengirimkan pesan yang menjanjikan 

memberikan sumbangan untuk pembangunan Musala. Kemudian orang yang mengaku 

sebagai Yana Mulyana menyebut telah mentransfer sejumlah uang. Namun setelah itu, ia 

meminta untuk kembali mentransferkan sebagian uangnya kepada yayasan lain.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan bahwa 

akun WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya itu adalah tidak benar atau hoaks. Untuk 

itu, Yana meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap modus penipuan 

yang mengatasnamakan dirinya.

Hoaks

Link Counter:

-https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-131487760/waspata-da-penipuan-nomor-i

ni-atasnamakan-wakil-wali-kobandung-yana-mulyana-modus-janjikan-sumbangan

-https://www.instagram.com/p/CLocd73hEOS/ 

7. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Wali Kota Bandung

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-131487760/waspata-da-penipuan-nomor-ini-atasnamakan-wakil-wali-kobandung-yana-mulyana-modus-janjikan-sumbangan
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-131487760/waspata-da-penipuan-nomor-ini-atasnamakan-wakil-wali-kobandung-yana-mulyana-modus-janjikan-sumbangan
https://www.instagram.com/p/CLocd73hEOS/


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Twitter, sebuah klaim yang menyebutkan bahwa Indonesia 

mendukung pemilu ulang di Myanmar.

Faktanya, dilansir dari Detik.com, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah 

membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa Indonesia tengah mendorong 

Negara-Negara ASEAN untuk mendukung Pemilu ulang di Myanmar. Dikatakannya, 

Indonesia akan terus menghargai proses transisi demokrasi yang inklusif sesuai keinginan 

rakyat Myanmar. Faizasyah juga mengatakan bahwa perselisihan terkait hasil Pemilihan 

Umum di Myanmar dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia di Negara 

tersebut. Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan 

mengedepankan dialog.

Hoaks

Link Counter:

-https://news.detik.com/berita/d-5407562/indonesia-bantah-dukung-pemilu-ulang-myanmar

-https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/14553671/indonesia-bantah-ada-rencana-aksi-untuk-dukung

-pemilu-baru-di-myanmar

-https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210223140034-106-609820/indonesia-bantah-dukung-pem

ilu-ulang-di-myanmar 

8. [HOAKS] Indonesia Dukung Pemilu Ulang di 
Myanmar

https://news.detik.com/berita/d-5407562/indonesia-bantah-dukung-pemilu-ulang-myanmar
https://news.detik.com/berita/d-5407562/indonesia-bantah-dukung-pemilu-ulang-myanmar
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/14553671/indonesia-bantah-ada-rencana-aksi-untuk-dukung-pemilu-baru-di-myanmar
https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/14553671/indonesia-bantah-ada-rencana-aksi-untuk-dukung-pemilu-baru-di-myanmar
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210223140034-106-609820/indonesia-bantah-dukung-pemilu-ulang-di-myanmar
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210223140034-106-609820/indonesia-bantah-dukung-pemilu-ulang-di-myanmar


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah infografis yang berisikan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo), Johnny G. Plate bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) menggunakan 

pemberitaan media untuk membangun opini publik dan propaganda.

Faktanya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi 

menyatakan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate tidak pernah membuat pernyataan 

seperti dalam infografis yang beredar. Kementerian Kominfo juga tidak pernah membuat 

infografis tersebut.

Disinformasi

Link Counter:

-Klarifikasi Langsung oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi

9. [DISINFORMASI] Pernyataan Menkominfo: OPM 
Gunakan Media Untuk Propaganda



Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan bahwa 

akan ada badai siklon yang mengarah ke Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dikutip dari cek fakta Liputan6.com, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D memberikan klarifikasi bahwa 

klaim adanya badai siklon yang mengarah ke Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah tidak 

benar atau salah. Dwikorita menegaskan badai tersebut bukan badai siklon, tapi potensi 

badai siklon. Ia juga menjelaskan bahwa kecepatan badai siklon bisa mencapai 100 km 

per jam, sedangkan badai yang mengarah ke Jawa Barat dan DKI Jakarta itu 

kecepatannya masih rendah yakni 20 km per jam.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4491273/cek-fakta-badai-siklon-mengarah-ke-jawa-ba

rat-dan-dki-jakarta-simak-penjelasan-bmkg 

10. [DISINFORMASI] Badai Siklon Mengarah ke Jawa 
Barat dan DKI Jakarta

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4491273/cek-fakta-badai-siklon-mengarah-ke-jawa-barat-dan-dki-jakarta-simak-penjelasan-bmkg
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4491273/cek-fakta-badai-siklon-mengarah-ke-jawa-barat-dan-dki-jakarta-simak-penjelasan-bmkg
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4491273/cek-fakta-badai-siklon-mengarah-ke-jawa-barat-dan-dki-jakarta-simak-penjelasan-bmkg


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial Facebook 

mengenai pencairan bantuan kompensasi biaya di 

rumah saja sebesar Rp 600 ribu. Bantuan 

disebutkan cair 30 Maret 2021 dengan mengecek 

pada link yang diberikan.

Klaim bantuan kompensasi biaya di rumah saja 

sebesar Rp 600 ribu adalah salah. Faktanya, 

informasi pada link tersebut diduga modus 

penipuan phising atau peretasan yang dapat 

bermula dari link atau situs tertentu. Adapun 

Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan 

pemerintah pusat untuk tahun 2021 sebesar Rp 300 

ribu per bulan. Dilansir dari cnbcindonesia.com, 

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan 

sosial yang diberikan kepada masyarakat 

terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan 

dasar.  Adapun cara mengecek daftar penerima 

Bantuan Sosial Tunai (BST), masyarakat dapat 

mengecek langsung pada situs 

dtks.kemensos.go.id.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXDoaZK-cek-fakta-link-bantuan-kompensasi-biaya

-di-rumah-saja-rp600-ribu-ini-faktanya  

11. [DISINFORMASI] Link Bantuan Kompensasi 
Biaya di Rumah Saja Rp 600 Ribu

https://www.cnbcindonesia.com/
https://dtks.kemensos.go.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXDoaZK-cek-fakta-link-bantuan-kompensasi-biaya-di-rumah-saja-rp600-ribu-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yKXDoaZK-cek-fakta-link-bantuan-kompensasi-biaya-di-rumah-saja-rp600-ribu-ini-faktanya


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi terkait meninggalnya Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar, Eha Soemantri. Dalam informasi yang beredar di media sosial, 
yang bersangkutan disebut meninggal akibat disuntik vaksin. Sebuah unggahan di Youtube bahkan 
mengklaim hal tersebut menjadi bukti bahwa vaksin Sinovac tidak aman.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut telah diklarifikasi oleh Komda KIPI Sulawesi 
Selatan pada 23 Februari 2021. Dalam klarifikasinya, dijelaskan bahwa Eha Soemantri meninggal 
setelah dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19 pada 8 Februari. Dalam kronologi disebutkan jika 
sebelumnya Eha Soemantri sudah mendapatkan suntik vaksinasi Covid-19 tahap 1 pada 14 Januari, 
lalu melakukan perjalanan ke Mamuju 5 hari sebelum vaksin tahap 2 yakni pada 28 Januari. 
Kemudian, yang bersangkutan menunjukan gejala Covid-19 berupa demam dan sesak pada hari ke 
3 setelah vaksinasi tahap 2 yakni pada 31 Januari. Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Komda 
KIPI Sulawesi Selatan, bahwa kekebalan tubuh baru terbentuk maksimal setelah 28 hari sejak vaksin 
pertama diberikan. Hal tersebut sekaligus membantah klaim yang menyebut bahwa Eha Soemantri 
meninggal diakibatkan suntik vaksin, melainkan akibat Covid-19 yang menyerang pada masa 
kekebalan tubuh belum terbentuk secara maksimal.  
 

Disinformasi

Link Counter:
-Klarifikasi langsung dari Komda KIPI Sulawesi Selatan, Dr. dr. Martira Maddeppungeng, Sp.A(K)

12. [DISINFORMASI] Terbukti Sinovac Tidak Aman, 
Direktur Pascasarjana STIK Tamalatea Makassar 
Meninggal karena Vaksin

https://fajar.co.id/tag/eha-soemantri/


Rabu, 24 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video yang 

menampilkan seorang pria di Israel jatuh 

terlentang di lantai. Pria dalam video tersebut 

diklaim langsung meninggal sesaat setelah 

menerima vaksin Covid-19.

Faktanya, klaim bahwa pria dalam video tersebut 

meninggal akibat vaksin Covid-19 adalah keliru. 

Dilansir dari reuters.com, penyedia layanan 

kesehatan terbesar Israel, Clalit, mengklarifikasi 

bahwa pria itu memang jatuh pingsan, namun 

bukan disebabkan oleh vaksin Covid-19. Istri dari 

pria tersebut juga menuturkan, kondisi sang suami 

yang lemah dan merasa kurang baik menjadi 

faktor ia pingsan saat hendak divaksin. Ia juga 

menyebut sang suami memiliki ketakutan akan 

vaksin. Selanjutnya disebutkan juga bahwa sejauh 

ini, sekitar 44% dari 9,1 juta warga Israel telah 

menerima setidaknya satu suntikan vaksin Pfizer 

dan tidak ada laporan kasus meninggal karena 

efek samping vaksin Covid-19.

Disinformasi

Link Counter:
-https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel-vaccine/fact-check-video-does-not-show-man-dying-

after-being-given-the-coronavirus-vaccine-idUSKBN2AM0T2 

-https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-seorang-pria-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-

1vEPGLiBHQR/full 

13. [DISINFORMASI] Video Seorang Pria di Israel 
Meninggal Usai Vaksinasi

https://www.reuters.com/
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel-vaccine/fact-check-video-does-not-show-man-dying-after-being-given-the-coronavirus-vaccine-idUSKBN2AM0T2
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel-vaccine/fact-check-video-does-not-show-man-dying-after-being-given-the-coronavirus-vaccine-idUSKBN2AM0T2
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-seorang-pria-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-1vEPGLiBHQR/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-seorang-pria-meninggal-usai-vaksinasi-covid-19-1vEPGLiBHQR/full


25 Februari 2021



Kamis, 25 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai berisi 
informasi rekrutmen Perwira dan Bintara 
tituler TNI AU untuk tahun 2021. Informasi 
tersebut diketahui beredar di aplikasi 
WhatsApp.

Faktanya, melalui akun Facebook 
resminya, TNI AU (Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Udara) menegaskan 
informasi perekrutan itu tidak benar. 
Disebutkan tahun 2021 TNI AU tidak 
merekrut prajurit tituler, sehingga jika ada 
informasi terkait perekrutan tersebut 
ditegaskan kabar itu hoaks. Apabila 
masyarakat ingin mendapatkan informasi 
tentang rekrutmen prajurit TNI AU, dapat 
dilihat di akun resmi milik TNI AU 
diajurit.tni-au.mil.id. Masyarakat juga dapat 
menghubungi kontak Subdisdiajurit (021) 
8709390 atau melalui WhatsApp layanan 
pengaduan 081383668698.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.facebook.com/TNIAUOfficial/photos/a.774308419261780/5745852302107342
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4492043/tni-au-pastikan-rekrutmen-prajurit-tituler-tahun-20

21-sebagai-informasi-hoaks 

1. [HOAKS] Rekrutmen Prajurit TNI AU Tituler Tahun 
2021

http://diajurit.tni-au.mil.id/
http://diajurit.tni-au.mil.id/
https://www.facebook.com/TNIAUOfficial/photos/a.774308419261780/5745852302107342
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4492043/tni-au-pastikan-rekrutmen-prajurit-tituler-tahun-2021-sebagai-informasi-hoaks
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4492043/tni-au-pastikan-rekrutmen-prajurit-tituler-tahun-2021-sebagai-informasi-hoaks


Kamis, 25 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar postingan dengan foto dua orang pria dengan wajah dan mata bengkak atau 
Monsterisme yang diklaim sebagai akibat dari efek samping vaksin Covid-19 Moderna.

Faktanya, pembengkakan wajah dan mata pada dua pria dalam foto tersebut sama sekali tidak 
terkait dengan vaksin Covid-19 Moderna. Dilansir dari dailymail.co.uk, kisah salah satu pria dalam 
foto tersebut pernah diangkat dalam sebuah artikel dengan narasi “wajah ayah membengkak 
hingga tiga kali lipat setelah menderita penyakit misterius yang awalnya disebut masalah sinus”. 
Pria itu bernama Romulo Pilapil, seorang tukang kayu dari Filipina yang sebelumnya mengalami 
gejala awal mata gatal dan hidung meler lalu terjadi pembengkakan setelah diberi obat. Artikel 
tersebut terbit pada Juli 2019, sebelum Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan pada Desember 
2019 lalu. Adapun foto pria kedua ditemukan dalam sebuah jurnal laporan kasus kesehatan 
berjudul “Alcohol-related massive eyelid swelling: case report” yang terbit tahun 2007. Jurnal 
tersebut membahas tentang reaksi hipersensitivitas dermatologis yang mungkin muncul akibat 
minuman beralkohol. Dalam keterangannya, pria itu mengalami pembengkakan orofacial yang 
mencolok, dengan pembesaran yang intens dan penutupan total kelopak mata akibat alkohol.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.dailymail.co.uk/news/article-7256061/Fathers-face-swells-three-times-size-suffering-mystery-
disease-Philippines.html
-https://www.scielo.br/pdf/abo/v70n1/33.pdf?fbclid=IwAR3xre2WVhuk4qlweQUUCMMdbs-6dLneQwXIuaU7
Lc7qv_NVmh6vIm2lV8s 
-https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-pria-dengan-mata-bengkak-akibat-efek-samping-
vaksin-moderna-1vEkudUENvs/full 

2. [DISINFORMASI] Foto Pria dengan Wajah 
Bengkak Akibat Efek Samping Vaksin Moderna

https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7256061/Fathers-face-swells-three-times-size-suffering-mystery-disease-Philippines.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7256061/Fathers-face-swells-three-times-size-suffering-mystery-disease-Philippines.html
https://www.scielo.br/pdf/abo/v70n1/33.pdf?fbclid=IwAR3xre2WVhuk4qlweQUUCMMdbs-6dLneQwXIuaU7Lc7qv_NVmh6vIm2lV8s
https://www.scielo.br/pdf/abo/v70n1/33.pdf?fbclid=IwAR3xre2WVhuk4qlweQUUCMMdbs-6dLneQwXIuaU7Lc7qv_NVmh6vIm2lV8s
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-pria-dengan-mata-bengkak-akibat-efek-samping-vaksin-moderna-1vEkudUENvs/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-pria-dengan-mata-bengkak-akibat-efek-samping-vaksin-moderna-1vEkudUENvs/full


Kamis, 25 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah artikel 

yang menyebutkan bahwa Presiden 

Joko Widodo Kembali maju pada 

Pilpres 2024. Artikel tersebut disertai 

judul “Jokowi Kembali Maju di Pilpres 

2024, Rakyat akan Sangat Bahagia 

Sebab Rakyat Amat RI Amat 

Menyayanginya".

Faktanya, judul artikel tersebut telah 

diedit. Setelah ditelusuri lebih lanjut, 

judul asli artikel tersebut adalah 

"Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024 ?, 

Rakyat akan Sangat Marah!" yang 

dimuat pada situs fin.co.id pada 17 

Februari 2021. 

Disinformasi

Link Counter:

-https://fin.co.id/2021/02/17/jokowi-kembali-maju-di-pilpres-2024-rakyat-akan-sangat-marah/ 

3. [DISINFORMASI] Jokowi Dikabarkan Kembali 
Maju di Pilpres 2024

http://fin.co.id/
https://fin.co.id/2021/02/17/jokowi-kembali-maju-di-pilpres-2024-rakyat-akan-sangat-marah/


Kamis, 25 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook, sebuah 

video yang diklaim memperlihatkan pasukan 

Polisi Tiongkok sedang menggelar latihan di 

gedung perbelanjaan, Lippo Cikarang, Bekasi, 

Jawa Barat.

Faktanya, klaim Polisi China melakukan latihan 

di Lippo Cikarang baru-baru ini adalah salah. 

Video tersebut merupakan video rekaman 

pasukan Korps Brimob Polri yang sedang 

berlatih “urban warfare” di Distrik 1 Meikarta, 

Lippo Cikarang, Sabtu, 20 Februari 2021.

Disinformasi

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/02/25/salah-polisi-china-latihan-di-lippo-cikarang/?fbclid=IwAR30LjtPLh_zb

Ar2CWtanyPskSR1nhp4svdO9pEbUrqlk6fo0jLKKar6RR4

- https://www.liputan6.com/bisnis/read/4489742/meikarta-jadi-arena-latihan-urban-warfare-gegana-brim

ob

- https://ekbis.sindonews.com/read/343458/34/distrik-1-meikarta-jadi-arena-latihan-urban-warfare-pasuka

n-gegana-korbrimob-polri-1614002568 

4. [DISINFORMASI] Polisi China Latihan di Lippo 
Cikarang

https://turnbackhoax.id/2021/02/25/salah-polisi-china-latihan-di-lippo-cikarang/?fbclid=IwAR30LjtPLh_zbAr2CWtanyPskSR1nhp4svdO9pEbUrqlk6fo0jLKKar6RR4
https://turnbackhoax.id/2021/02/25/salah-polisi-china-latihan-di-lippo-cikarang/?fbclid=IwAR30LjtPLh_zbAr2CWtanyPskSR1nhp4svdO9pEbUrqlk6fo0jLKKar6RR4
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4489742/meikarta-jadi-arena-latihan-urban-warfare-gegana-brimob
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4489742/meikarta-jadi-arena-latihan-urban-warfare-gegana-brimob
https://ekbis.sindonews.com/read/343458/34/distrik-1-meikarta-jadi-arena-latihan-urban-warfare-pasukan-gegana-korbrimob-polri-1614002568
https://ekbis.sindonews.com/read/343458/34/distrik-1-meikarta-jadi-arena-latihan-urban-warfare-pasukan-gegana-korbrimob-polri-1614002568


26 Februari 2021



Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook palsu yang mencatut nama 

BPJS Kesehatan. Dalam unggahannya, akun tersebut 

menyebut BPJS Kesehatan memberikan bantuan sebesar Rp 

50 juta kepada semua TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang ada 

di luar negeri. Akun itu turut menyertakan nomor kontak 

WhatsApp yang dapat dihubungi terkait informasi 

pengambilan dana bantuan tersebut. 

Faktanya, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas 

Ma'ruf memastikan akun tersebut bukan milik BPJS 

Kesehatan. Iqbal menyebut media sosial resmi BPJS 

Kesehatan sudah terverifikasi. Semua informasi tentang 

BPJS Kesehatan bisa dilihat melalui situs 

www.bpjs-kesehatan.go.id. Adapun akun media sosial resmi 

milik BPJS Kesehatan adalah @BPJSKesehatanRI untuk di 

Facebook dan @bpjskesehatan_ri di Instagram. Ia juga 

memastikan BPJS Kesehatan tidak memberikan bantuan 

finansial dalam bentuk apapun dan menyebut informasi 

tersebut hoaks. Terkait informasi adanya bantuan dari BPJS 

ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Kantor Cabang Kediri, Jawa Timur, juga pernah mengimbau 

warga untuk mewaspadai penipuan yang menggunakan 

nama BPJS Kesehatan dengan modus pemberian bantuan 

dana dari BPJS pusat.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4492999/cek-fakta-hoaks-akun-facebook-bpjs-k

esehatan-beri-bantuan-tkw-rp-50-juta 

- https://surabaya.liputan6.com/read/4490908/penipuan-berkedok-dana-bantuan-bpjs-warg

a-kediri-diminta-waspada  

1. [HOAKS] Akun Facebook Palsu 
Mengatasnamakan BPJS Kesehatan

http://www.bpjs-kesehatan.go.id
https://www.facebook.com/BPJSKesehatanRI
https://instagram.com/bpjskesehatan_ri
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4492999/cek-fakta-hoaks-akun-facebook-bpjs-kesehatan-beri-bantuan-tkw-rp-50-juta
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4492999/cek-fakta-hoaks-akun-facebook-bpjs-kesehatan-beri-bantuan-tkw-rp-50-juta
https://surabaya.liputan6.com/read/4490908/penipuan-berkedok-dana-bantuan-bpjs-warga-kediri-diminta-waspada
https://surabaya.liputan6.com/read/4490908/penipuan-berkedok-dana-bantuan-bpjs-warga-kediri-diminta-waspada


Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar akun media sosial Facebook palsu milik H. 

Abdul Hafidz, Bupati Rembang terpilih periode 2021 – 

2024. Akun yang menggunakan foto karikatur H. 

Abdul Hafidz mengenakan peci berwarna hitam 

tersebut diketahui meminta nomor WhatsApp 

melalui Facebook Messenger, kemudian meminta 

untuk mengirimkan nomor atau kode OTP (One Time 

Password) WhatsApp.

Faktanya, akun yang mengatasnamakan Abdul 

Hafidz  tersebut adalah akun palsu. Abdul Hafidz 

lewat akun Facebook pribadinya memberikan 

klarifikasi serta memposting foto akun palsu 

tersebut. Ia mengatakan bahwa akun palsu tersebut 

menggunakan huruf “S” pada penulisan nama 

Hafidz, sedangkan yang asli menggunakan huruf “Z”. 

Beliau lebih lanjut mengimbau masyarakat untuk 

tidak menanggapi pesan yang mengatasnamakan 

dirinya dalam bentuk apapun.

Hoaks

Link Counter:

- https://rri.co.id/semarang/612-peristiwa/980929/hati-hati-muncul-akun-palsu-fb-abdul-hafi

dz?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Camp

aign    

- https://linimedia.com/awas-akun-palsu-bupati-terpilih-abdul-hafidz-minta-kode-whastapp/ 

2. [HOAKS] Akun Facebook Palsu 
Mengatasnamakan Abdul Hafidz

https://rri.co.id/semarang/612-peristiwa/980929/hati-hati-muncul-akun-palsu-fb-abdul-hafidz?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
https://rri.co.id/semarang/612-peristiwa/980929/hati-hati-muncul-akun-palsu-fb-abdul-hafidz?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
https://rri.co.id/semarang/612-peristiwa/980929/hati-hati-muncul-akun-palsu-fb-abdul-hafidz?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
https://linimedia.com/awas-akun-palsu-bupati-terpilih-abdul-hafidz-minta-kode-whastapp/


Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp di 
media sosial dengan narasi yang mengklaim 
bahwa pemerintah tidak menyediakan kompensasi 
bagi yang mengalami kegagalan vaksin seperti 
efek jangka panjang atau meninggal dunia. 
Unggahan yang ditulis dalam Bahasa Inggris 
tersebut mengatasnamakan Andrew Lee dari 
Singapura. Unggahan tersebut disampaikan 
dengan format tanya jawab, salah satunya adalah 
pertanyaan terkait kompensasi kegagalan 
vaksinasi.

Faktanya, klaim yang menyebutkan pemerintah 
tidak menyediakan kompensasi bagi yang 
mengalami kegagalan vaksin seperti cacat atau 
meninggal dunia adalah tidak benar. Dikutip dari 
Antara, Presiden Joko Widodo memberikan 
santunan bagi penerima Vaksin Corona yang 
mengalami cacat atau meninggal dunia usai 
disuntik. Pemberian santunan tersebut tertulis 
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 
tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan 
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Covid-19. Terkait kriteria, 
bentuk dan nilai besaran kompensasi ditetapkan 
oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat 
persetujuan Menteri Keuangan.

Hoaks

Link Counter:

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kabar-tak-ada-kompensasi-jika-cacat-a

tau-meninggal-usai-divaksin-1vFA4lBTTQI/full 

- https://www.antaranews.com/berita/2016444/hoaks-pemerintah-tidak-sediakan-kompens

asi-saat-vaksinasi-gagal 

3. [HOAKS] Tidak Ada Kompensasi Jika Cacat atau 
Meninggal Usai Divaksin

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kabar-tak-ada-kompensasi-jika-cacat-atau-meninggal-usai-divaksin-1vFA4lBTTQI/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kabar-tak-ada-kompensasi-jika-cacat-atau-meninggal-usai-divaksin-1vFA4lBTTQI/full
https://www.antaranews.com/berita/2016444/hoaks-pemerintah-tidak-sediakan-kompensasi-saat-vaksinasi-gagal
https://www.antaranews.com/berita/2016444/hoaks-pemerintah-tidak-sediakan-kompensasi-saat-vaksinasi-gagal


Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar percakapan dari akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Bupati Gresik Terpilih, Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani. Akun 

WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Gus Yani dan melakukan percakapan 

dengan menawarkan bantuan uang senilai Rp 9 Juta. 

Faktanya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Niat, Khoirul Huda menyatakan bahwa 

Gus Yani maupun Bu Min tidak pernah memberikan bantuan lewat pesan WhatsApp 

ataupun telepon. Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto mengimbau agar tidak mudah 

percaya dengan informasi bantuan apapun jika belum diketahui sumbernya dengan jelas.

Hoaks

Link Counter:

- https://radargresik.jawapos.com/pojok-perkoro/25/02/2021/awas-penipuan-mengatasnama

kan-gus-yani-bu-min/

- https://jatim.suara.com/read/2021/02/24/101125/viral-chat-wa-penipuan-berkedok-bantuan-j

ual-nama-bupati-yani-gresik  

4. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Gresik Terpilih

https://radargresik.jawapos.com/pojok-perkoro/25/02/2021/awas-penipuan-mengatasnamakan-gus-yani-bu-min/
https://radargresik.jawapos.com/pojok-perkoro/25/02/2021/awas-penipuan-mengatasnamakan-gus-yani-bu-min/
https://jatim.suara.com/read/2021/02/24/101125/viral-chat-wa-penipuan-berkedok-bantuan-jual-nama-bupati-yani-gresik
https://jatim.suara.com/read/2021/02/24/101125/viral-chat-wa-penipuan-berkedok-bantuan-jual-nama-bupati-yani-gresik


Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook 

yang mengunggah foto tangkapan layar dari 

sebuah jurnal penelitian disertai klaim bahwa 

istilah “Novel” pada  Covid-19 sudah 

dibicarakan pada studi tahun 2008.

Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir 

dari reuters.com, artikel jurnal dalam 

tangkapan layar tersebut tidak merujuk pada 

Novel Coronavirus penyebab Covid-19. Menurut 

tim Ilmuwan Kesehatan Global dan Pencegah 

Infeksi di Medan Digital Health Lab, studi 

tahun 2008 menggunakan istilah SARS-CoV-1, 

SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-3 untuk merujuk 

pada fragmen gen SARS-CoV-1, yaitu virus 

yang menyebabkan sindrom pernapasan akut 

yang disebut dengan SARS. Sementara itu, 

Virus Corona penyebab Covid-19 pertama kali 

tercatat pada 2019 dan pada saat 

dipublikasikan belum ada virus yang disebut 

SARS-CoV-3.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-sarscov2/fact-check-the-sars-cov-2-virus-tha

t-causes-covid-19-emerged-in-late-2019-not-2008-idUSKBN2AI2ZM 

5. [DISINFORMASI] Sebuah Jurnal Membuktikan 
Covid-19 Sudah Dibicarakan Sejak 2008

http://reuters.com/
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-sarscov2/fact-check-the-sars-cov-2-virus-that-causes-covid-19-emerged-in-late-2019-not-2008-idUSKBN2AI2ZM
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-sarscov2/fact-check-the-sars-cov-2-virus-that-causes-covid-19-emerged-in-late-2019-not-2008-idUSKBN2AI2ZM


Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial, sebuah video 

memperlihatkan arus banjir yang 

menghanyutkan puluhan mobil. Dalam 

narasinya dituliskan, banjir tersebut terjadi di 

Jawa Barat namun tidak diliput media 

nasional. Dalam postingan tersebut terdapat 

narasi "Banjir gini klo di Jabar gak pernah 

masuk di berita TV atau gorengan para 

BuzzerRp......Beda klo kejadian di DKI, bisa 

siang malam mereka goreng sampai gosong 

sambil nangis guling2”.

Faktanya, klaim video arus banjir yang 

menghanyutkan puluhan mobil di Jawa Barat 

tidak diliput media nasional adalah salah. 

Video tersebut merupakan peristiwa banjir 

yang terjadi tahun 2020 di Kota Bekasi dan 

telah diliput beberapa media nasional. 

Diantaranya diberitakan situs detik.com, 

mediaindonesia.com, tribunnews.com.

Disinformasi

Link Counter:

- https://mediaindonesia.com/megapolitan/281116/puluhan-mobil-terseret-banjir-di-pondok-
gede-masih-menumpuk

- https://news.detik.com/berita/d-4844225/mobil-mobil-terseret-banjir-di-pondok-gede-per
mai-ini-lokasi-parkirnya

- https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/01/02/puluhan-mobil-terlihat-ringsek-dan
-bertumpuk-akibat-banjir-di-perumahan-pondok-gede-permai-bekasi 

6. [DISINFORMASI] Video Banjir di Jawa Barat Tidak 
Diliput Media Nasional

https://mediaindonesia.com/megapolitan/281116/puluhan-mobil-terseret-banjir-di-pondok-gede-masih-menumpuk
https://mediaindonesia.com/megapolitan/281116/puluhan-mobil-terseret-banjir-di-pondok-gede-masih-menumpuk
https://news.detik.com/berita/d-4844225/mobil-mobil-terseret-banjir-di-pondok-gede-permai-ini-lokasi-parkirnya
https://news.detik.com/berita/d-4844225/mobil-mobil-terseret-banjir-di-pondok-gede-permai-ini-lokasi-parkirnya
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/01/02/puluhan-mobil-terlihat-ringsek-dan-bertumpuk-akibat-banjir-di-perumahan-pondok-gede-permai-bekasi
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/01/02/puluhan-mobil-terlihat-ringsek-dan-bertumpuk-akibat-banjir-di-perumahan-pondok-gede-permai-bekasi


Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video pendek pada platform 

Tiktok yang memperlihatkan kendaraan 

terseret arus banjir. Peristiwa dalam video itu 

diklaim terjadi di Semarang. Video tersebut 

memuat narasi yang berbunyi "25-2-2021, 

PUKUL 05.50 WIB, #PRAYFORSEMARANG".

Setelah dilakukan penelusuran, klaim video 

kendaraan terseret arus banjir di Semarang 

merupakan informasi yang salah. Faktanya, 

video tersebut terjadi saat banjir menerjang 

perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, 

Bekasi pada Rabu, 1 Januari 2020.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4493090/cek-fakta-tidak-benar-video-kendaraa

n-terseret-arus-banjir-di-semarang 

7. [DISINFORMASI] Video Kendaraan Terseret Arus 
Banjir di Semarang

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4493090/cek-fakta-tidak-benar-video-kendaraan-terseret-arus-banjir-di-semarang
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4493090/cek-fakta-tidak-benar-video-kendaraan-terseret-arus-banjir-di-semarang


Jumat, 26 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial dan WhatsApp 

bahwa puluhan wartawan terkapar pasca vaksinasi 

Covid-19.

Berdasarkan klarifikasi langsung dari Jubir Vaksin 

Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, 

terkait informasi puluhan wartawan terkapar usai 

vaksinasi Covid-19 yang beredar di WhatsApp grup 

maupun media sosial lainnya adalah tidak benar. 

Beliau menjelaskan bahwa pada 26 Februari 2021 

ini terdapat 5 (lima) awak media yang memang 

diobservasi karena merasa ada keluhan efek 

samping pasca penyuntikan vaksin Covid-19. 

Namun, saat ini kelima awak media tersebut sudah 

kembali ke rumah masing-masing dan dalam 

kondisi sehat. Adapun saat pemeriksaan diketahui 

kelima awak media tersebut tidak melakukan 

sarapan pagi ataupun makan siang, bahkan tidak 

cukup beristirahat pada malam hari sebelum 

dilakukan vaksinasi. dr. Nadia juga mengimbau 

para awak media yang ingin melakukan vaksinasi 

Covid-19 berikutnya agar dapat beristirahat yang 

cukup dan  sarapan pagi atau makan siang 

sebelum menuju lokasi vaksinasi.Misinformasi

Link Counter:

- Klarifikasi langsung dari Jubir Vaksin Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

8. [MISINFORMASI] Puluhan Wartawan Terkapar 
setelah Vaksinasi Covid-19



27 Februari 2021



Sabtu, 27 Februari 2021

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media 

sosial Facebook yang diklaim 

memperlihatkan sejumlah pria 

muslim Burma di Myanmar sedang 

ditahan dengan posisi tiarap oleh 

pihak militer.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim 

bahwa foto itu memperlihatkan 

penahanan pada sejumlah pria 

muslim Myanmar oleh pihak militer 

adalah salah. Faktanya, pada foto 

tersebut bukan muslim Burma di 

Myanmar, melainkan para 

demonstran yang bentrok dengan 

aparat kepolisian setempat di 

Thailand pada tanggal 25 Oktober 

2004.

Disinformasi
Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdpBgrK-cek-fakta-foto-muslim-myanmar-tiarap-saat-dita

ngkap-aparat-militer-ini-cek-faktanya 

- https://factcheck.afp.com/afp-photo-detained-thai-protesters-2004-recirculates-misleading-posts-abou

t-myanmar-muslims 

- https://turnbackhoax.id/2021/02/24/salah-foto-muslim-burma-di-myanmar-dikelilingi-aparat-berseraga

m-militer/ 

-

1. [DISINFORMASI] Foto Muslim Myanmar Tiarap 
saat Ditangkap Aparat Militer

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdpBgrK-cek-fakta-foto-muslim-myanmar-tiarap-saat-ditangkap-aparat-militer-ini-cek-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdpBgrK-cek-fakta-foto-muslim-myanmar-tiarap-saat-ditangkap-aparat-militer-ini-cek-faktanya
https://factcheck.afp.com/afp-photo-detained-thai-protesters-2004-recirculates-misleading-posts-about-myanmar-muslims
https://factcheck.afp.com/afp-photo-detained-thai-protesters-2004-recirculates-misleading-posts-about-myanmar-muslims
https://turnbackhoax.id/2021/02/24/salah-foto-muslim-burma-di-myanmar-dikelilingi-aparat-berseragam-militer/
https://turnbackhoax.id/2021/02/24/salah-foto-muslim-burma-di-myanmar-dikelilingi-aparat-berseragam-militer/


Sabtu, 27 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Vtube telah diakui 
OJK sehingga sudah beroperasi secara legal dan saat ini izin operasi yang diurus 
mencapai 99 persen.  

Dilansir dari Kompas.com, klaim yang menyatakan VTube telah dilegalkan OJK dan 
pengurusan izin operasi sudah 99 persen adalah tidak benar. Ketua Satgas Waspada 
Investasi (SWI), Tongam L. Tobing menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui 
sejauh mana pengurusan izin tersebut, namun menurutnya sampai saat ini VTube 
masih masuk daftar investasi ilegal. Adapun video yang dikutip pada informasi tersebut 
adalah video potongan wawancara Tongam dengan CNBC yang membahas Vtube 
masuk sebagai investasi ilegal, bukan membahas Vtube telah beroperasi secara resmi.

Disinformasi

Link Counter:

-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/200000465/-hoaks-vtube-dilegalkan-ojk-dan-perizinan-tela
h-mencapai-99-persen 
-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/080000665/izin-vtube-diklaim-sudah-99-persen-ini-kata-sa
tgas-waspada-investasi?page=all 
-https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/14/200000065/vtube-diblokir-kominfo-ini-imbauan-satgas-wa
spada-investasi 

2. [DISINFORMASI] VTube Dilegalkan OJK dan 
Perizinan Telah Mencapai 99 Persen 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/200000465/-hoaks-vtube-dilegalkan-ojk-dan-perizinan-telah-mencapai-99-persen
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/200000465/-hoaks-vtube-dilegalkan-ojk-dan-perizinan-telah-mencapai-99-persen
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/200000465/-hoaks-vtube-dilegalkan-ojk-dan-perizinan-telah-mencapai-99-persen
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/080000665/izin-vtube-diklaim-sudah-99-persen-ini-kata-satgas-waspada-investasi?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/080000665/izin-vtube-diklaim-sudah-99-persen-ini-kata-satgas-waspada-investasi?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/14/200000065/vtube-diblokir-kominfo-ini-imbauan-satgas-waspada-investasi
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/14/200000065/vtube-diblokir-kominfo-ini-imbauan-satgas-waspada-investasi


28 Februari 2021



Minggu, 28 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video dengan narasi ratusan anggota TNI menyerang Kantor Polisi buntut 

dari insiden penembakan oknum Polisi Bripka CS terhadap anggota TNI-AD Pratu S di Kafe 

RM, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis, 25 Februari 2021. 

Faktanya, klaim ratusan anggota TNI menyerang Kantor Polisi buntut dari insiden 

penembakan oknum Polisi terhadap anggota TNI-AD adalah tidak benar. Tidak ada 

informasi terkait penyerangan Kantor Polisi yang dilakukan oleh anggota TNI. Dilansir dari 

Cnnindonesia.com, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman telah memerintahkan 

Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya) untuk mengawal proses hukum terhadap Bripka 

CS terkait penembakan di kafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33d6Pb-cek-fakta-buntut-insiden-di-kafe-rm-r

atusan-tni-serang-kantor-polisi-hoaks-ini-faktanya

- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225132940-12-610784/kodam-jaya-ingatkan-pr

ajurit-tak-terprovokasi-soal-bripka-cs

1. [HOAKS] Buntut Insiden di Kafe RM, Ratusan TNI 
Serang Kantor Polisi

https://www.cnnindonesia.com/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33d6Pb-cek-fakta-buntut-insiden-di-kafe-rm-ratusan-tni-serang-kantor-polisi-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33d6Pb-cek-fakta-buntut-insiden-di-kafe-rm-ratusan-tni-serang-kantor-polisi-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33d6Pb-cek-fakta-buntut-insiden-di-kafe-rm-ratusan-tni-serang-kantor-polisi-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob33d6Pb-cek-fakta-buntut-insiden-di-kafe-rm-ratusan-tni-serang-kantor-polisi-hoaks-ini-faktanya


Minggu, 28 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar pesan berantai yang berisi sebuah tautan 

kontes lomba foto di Instagram. Dalam pesan 

tersebut, disebutkan bahwa pihak pengirim pesan 

tengah mengikuti kontes foto di Instagram dan 

meminta agar fotonya di sukai serta 

menyebarluaskan tautan yang dikirimkan.

Faktanya, dilansir dari Turnbackhoax.id, tautan yang 

disebarluaskan melalui pesan Instagram tersebut 

adalah situs pengelabuan yang akan mengarahkan 

kita ke tautan 

https://rofotokontes2021.000webhostapp.com/PHISIN

G-INSTAGRAM-MasterOgar-V2/masuk.php. Laman 

tersebut bukan merupakan laman Instagram 

melainkan laman yang menampilkan tautan 

“PHISING-INSTAGRAM-MasterOgar-V2” yang mana 

phising sendiri berartikan situs pengelabuan yang 

dapat mencuri kredensial (nama pengguna dan kata 

kunci), untuk mengambil alih akun Instagram. 

Sehingga, sangat disarankan agar pengguna 

Instagram untuk berhati-hati saat membuka tautan 

serupa dan menambahkan lapisan keamanan 

tambahan berupa autentikasi dua faktor (2FA, 

Two-Factor Authentication) agar akun Instagram 

lebih aman dari modus pengelabuan.

Hoaks

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/02/27/salah-tautan-kontes-lomba-foto-di-ig/ 

2. [HOAKS] Tautan Kontes Lomba Foto di Instagram

https://turnbackhoax.id/2021/02/27/salah-tautan-kontes-lomba-foto-di-ig/
https://rofotokontes2021.000webhostapp.com/PHISING-INSTAGRAM-MasterOgar-V2/masuk.php
https://rofotokontes2021.000webhostapp.com/PHISING-INSTAGRAM-MasterOgar-V2/masuk.php
https://turnbackhoax.id/2021/02/27/salah-tautan-kontes-lomba-foto-di-ig/


Minggu, 28 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook dan aplikasi perpesanan WhatsApp sebuah pesan 

berantai mengenai prosedur pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 melalui situs 

berdomain (dot) net yakni https://daftarprakerja.net.

Faktanya, dilansir dari Kompas.com, informasi tersebut adalah tidak benar. Head of 

Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu telah beberapa kali menegaskan 

bahwa link pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 hanya diakses melalui 

www.prakerja.go.id dan bukan melalui link yang lain.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/103700765/-hoaks-link-daftar-prakerja-gelo

mbang-12-melalui-https---daftarprakerja.net?page=all

- https://mattanews.co/hoax-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-12-lewat-situs-prakerja1

2-com-dan-daftarprakerja-net/?fbclid=IwAR2lV8rzU9tBLEXf7wsIK4btMDq8f1xUAOkS_T8BJJ

QhDx67f4dokjndAVY 

3. [HOAKS] Link Daftar Prakerja Gelombang 12 
Melalui https://daftarprakerja.net 

https://daftarprakerja.net
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/103700765/-hoaks-link-daftar-prakerja-gelombang-12-melalui-https---daftarprakerja.net?page=all
http://www.prakerja.go.id
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/103700765/-hoaks-link-daftar-prakerja-gelombang-12-melalui-https---daftarprakerja.net?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/103700765/-hoaks-link-daftar-prakerja-gelombang-12-melalui-https---daftarprakerja.net?page=all
https://mattanews.co/hoax-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-12-lewat-situs-prakerja12-com-dan-daftarprakerja-net/?fbclid=IwAR2lV8rzU9tBLEXf7wsIK4btMDq8f1xUAOkS_T8BJJQhDx67f4dokjndAVY
https://mattanews.co/hoax-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-12-lewat-situs-prakerja12-com-dan-daftarprakerja-net/?fbclid=IwAR2lV8rzU9tBLEXf7wsIK4btMDq8f1xUAOkS_T8BJJQhDx67f4dokjndAVY
https://mattanews.co/hoax-pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-12-lewat-situs-prakerja12-com-dan-daftarprakerja-net/?fbclid=IwAR2lV8rzU9tBLEXf7wsIK4btMDq8f1xUAOkS_T8BJJQhDx67f4dokjndAVY
https://daftarprakerja.net


Minggu, 28 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video berdurasi lebih kurang 10 menit di aplikasi YouTube yang di unggah 
kembali menggunakan akun pribadi pada platform media sosial Facebook dengan keterangan 
“Beranikah ?!”, video tersebut menyampaikan narasi yang mengklaim bahwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat tangkap Presiden Joko Widodo yang disebutkan 
telah melanggar protokol kesehatan (prokes) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam video 
tersebut terdapat pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas terkait 
dugaan pelanggaran prokes di NTT. 

Dilansir dari Cek Fakta Medcom.id, diketahui bahwa klaim Majelis Ulama Indonesia 
mengeluarkan maklumat tangkap Presiden Joko Widodo tersebut adalah salah dan tidak 
berdasar. Dari hasil penelusuran tidak ditemukan data atau fakta pendukung bahwa benar 
MUI mengeluarkan maklumat tangkap Presiden Jokowi. Adapun pernyataan yang 
disampaikan Anwar Abbas pada video tersebut telah diklarifikasi oleh Ketua MUI Bidang 
Infokom Masduki Baidlowi bahwa pernyataan Anwar Abbas itu bukanlah pernyataan sikap 
resmi MUI. MUI tidak memberikan pernyataan sikap apapun terhadap kunjungan Presiden 
Jokowi ke NTT.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQ5gRnN-cek-fakta-langgar-prokes-di-ntt-mui-keluarkan-makluma

t-tangkap-jokowi-ini-faktanya 

- https://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-121511180/cek-fakta-mui-dikabarkan-keluarkan-maklumat-untuk-t

angkap-presiden-jokowi-ini-faktanya

- https://news.detik.com/berita/d-5474449/mui-kerumunan-jokowi-dengan-habib-rizieq-tak-bisa-diperbandingka

n?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news

4. [HOAKS] MUI Keluarkan Maklumat Tangkap 
Presiden Jokowi karena Pelanggaran Prokes di NTT
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Minggu, 28 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah video berdurasi 1.29 detik yang berasal dari YouTube 

berjudul: “Banjir Di Malang Jatim, Puluhan Sapi Terbawa Arus Banjir”. Unggahan 

tersebut dibuat pada 6 Februari 2021 di platform Facebook dengan keterangan 

tambahan berisi doa dan harapannya agar banjir segera surut.

Faktanya, dilansir dari Kompas.com, Peristiwa sejumlah sapi hanyut yang ada dalam 

video tersebut bukanlah peristiwa banjir yang terjadi di Malang, akan tetapi di Meksiko 

pada Juli 2020 silam. Sementara kejadian lain juga ada dalam video YouTube yang sama, 

benar terjadi di Malang, tepatnya di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa 

Timur pada awal Februari 2021. Sehingga unggahan yang ada di Facebook tersebut 

tidak sepenuhnya benar.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/27/173100865/-klarifikasi-video-penampakan-sejumlah-s

api-hanyut-tersapu-banjir-bandang?page=all

- https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/28/miles-de-afectados-tras-el-paso-de-hanna-

5-muertos-4868.html

- https://www.antaranews.com/berita/1990076/satu-korban-terseret-banjir-di-ngantang-malang-ditem

ukan-meninggal 

5. [DISINFORMASI] Video Penampakan Sejumlah 
Sapi Hanyut Tersapu Banjir Bandang di Malang
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Minggu, 28 Februari 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah foto hasil 

tangkapan layar dari salah satu portal berita 

berjudul "Jual Minuman Keras Hukumnya Boleh 

Untuk Membantu Kas Negara" dengan tanggal 

rilis Rabu, 17 Februari 2021. Pada artikel tersebut 

terdapat foto Wakil Presiden RI, yang juga 

merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis 

Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin.

Faktanya, foto hasil tangkapan layar tersebut 

merupakan hasil suntingan. Berdasarkan hasil 

penelusuran pada indeks berita milik 

Kompas.com, tidak ditemukan berita dengan 

narasi judul serupa yang dirilis pada hari Rabu, 

17 Februari 2021. Adapun merujuk pada tanggal 

rilis yang tertera dan kesamaan foto dalam 

artikel, diketahui judul asli dari artikel tersebut 

adalah “Wapres Ma'ruf Amin Disuntik Vaksin 

Covid-19 Sinovac Pagi Ini”. 

Disinformasi

Link Counter:

- https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/08340661/wapres-maruf-amin-disuntik-vaksin

-covid-19-sinovac-pagi-ini\ 

- https://www.kompas.tv/article/151045/viral-kabar-wapres-ma-ruf-amin-bolehkan-miras-dem

i-kas-negara-mui-itu-hoax 

6. [DISINFORMASI] Ma’ruf Amin : Jual Minuman 
Keras Hukumnya Boleh Untuk Membantu Kas 
Negara
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Minggu, 28 Februari 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang berisi artikel berjudul “Bantuan Uang 
Tunai Rp3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP”. Pada unggahan 
tersebut diiringi dengan narasi yang sama dengan judul artikel tersebut.

Setelah ditelusuri, klaim Pemerintah akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp3,5 juta kepada 
semua masyarakat yang memiliki E-KTP adalah salah. Faktanya, bantuan tersebut adalah 
bantuan modal kewirausahaan untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak 
semua pemilik E-KTP dapat menerima bantuan tersebut. Bantuan sebesar Rp3,5 juta itu 
ditujukan bagi para pengusaha Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami kesulitan 
selama pandemi Covid-19. Bantuan tersebut dapat diperoleh dengan mendaftar melalui 
dtks.kemensos.go.id, setelah itu para pendaftar diseleksi dan bagi yang lolos seleksi masuk 
dalam Kelompok Penerima Manfaat atau KPM PKH Graduasi. KPM PKH Graduasi yang terseleksi 
akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp3,5 
juta/KPM. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan 
modal kewirausahaan sosial KPM PKH, diantaranya merupakan warga miskin atau rentan 
miskin, anggota KPM PKH yang telah di graduasi dan memiliki usaha.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kolQXRK-cek-fakta-pemilik-ktp-el-dapat-bantu

an-tunai-rp3-5-juta-ini-faktanya 

- https://turnbackhoax.id/2021/02/27/salah-bantuan-35-juta-dari-pemerintah-untuk-seluruh-p

emilik-e-ktp/ 

7. [DISINFORMASI] Bantuan Rp3,5 Juta dari 
Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP
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