
LAPORAN ISU HOAKS
Periode Mei 2021



Laporan Isu Hoaks 1 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Selayar
2. [HOAKS] Menag Yaqut Cholil Qoumas Mualaf dari Kristen Radikal
3. [DISINFORMASI] Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Diberhentikan Akibat Tenggelamnya KRI Nanggala 402
4. [DISINFORMASI] Jenazah Prajurit KRI Nanggala 402 Terdampar di Pantai
5. [DISINFORMASI] Tol Pejagan Brebes Ditutup Total

Laporan Isu Hoaks 2 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun Instagram dan Informasi Lowongan Kerja Mengatasnamakan PT Pos Indonesia (Persero)
2. [HOAKS] Alasan Mudik Dilarang karena Kondisi Keuangan Perbankan Mengkhawatirkan
3. [DISINFORMASI] Video Serda Kom Purwanto Menggendong Bayi Sebelum Berlayar
4. [DISINFORMASI] Video Mudik Lebaran Diperbolehkan

Laporan Isu Hoaks 3 Mei 2021

1. [HOAKS] Informasi 10 Dokter Wafat karena Covid-19 dalam Waktu 24 Jam setelah Disuntik Vaksin
2. [HOAKS] Tidak Ada Karangan Bunga terkait Gugurnya 53 Anak Bangsa KRI Nanggala-402
3. [HOAKS] Penyebaran Covid-19 di Kota Bandung Saat Ini Sudah Berstatus Zona Merah
4. [DISINFORMASI] Pernyataan Gubernur DIY Kecam Jokowi Soal Mudik
5. [DISINFORMASI] Kemenhub jadikan Larangan Mudik Ladang Bisnis dengan Jualan Stiker Khusus Bus
6. [DISINFORMASI] Foto CT Scan Paru-paru Pasien setelah Menerima Vaksin Corona
7. [DISINFORMASI] Reporter TV di India Ditusuk karena Menyiarkan Acara Kerumunan Mandi di Sungai Gangga

Laporan Isu Hoaks 4 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa
2. [DISINFORMASI] Infografik CDC Amerika Serikat Tentang Penolakan Vaksin
3. [DISINFORMASI] Penemuan Sajadah Milik Kru Kapal Selam KRI Nanggala-402

Laporan Isu Hoaks 5 Mei 2021

1. [HOAKS] Foto Penutupan Jalan Sintang-Melawi
2. [DISINFORMASI] Beberapa Jenis Suplemen Dapat Menetralkan Vaksin Covid-19
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Laporan Isu Hoaks 6 Mei 2021

1. [HOAKS] Donasi Atas Nama Bupati Kudus
2. [DISINFORMASI] Pemerintah Larang Mudik pada 6-17 Mei 2021 Guna Membiarkan Masuknya 12 Juta Warga 

Tiongkok
3. [DISINFORMASI] Penemuan Mayat Korban Kapal Selam KRI Nanggala 402 di Pulau Gili Lombok
4. [DISINFORMASI] Data Tingkat Kematian Orang Divaksin Lebih Tinggi dari yang Tidak Divaksin
5. [DISINFORMASI] Video Rakyat India Marah karena Bosan dengan Protokol Kesehatan Covid-19
6. [DISINFORMASI] Video Jalan Tikus Dipenuhi Pemotor

Laporan Isu Hoaks 7 Mei 2021

1. [HOAKS] Info 19 Titik Penyekatan Pemudik di Wilayah Kabupaten Jember
2. [HOAKS] Rekaman Suara Percakapan Pilot Lion Air JT-610 Keluar
3. [HOAKS] Pandemi Hadir Setiap 100 Tahun Sekali
4. [DISINFORMASI] Demi Mudik Orang Madura Berenang dengan Alat Seadanya
5. [DISINFORMASI] Video Pemudik Sukses Tembus Blokade Polisi

Laporan Isu Hoaks 8 Mei 2021

1. [HOAKS] Registrasi Vaksinasi Covid-19 Usia 18-59 Tahun di RS Hermina Kemayoran Melalui Website 
Pedulilindungi.id

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekjen Kementerian Kesehatan
3. [DISINFORMASI] TNI Kerahkan Tank untuk Sekat Pemudik
4. [DISINFORMASI] Video Radar Penerbangan 5 Pesawat Berisi Warga Negara Asing yang akan Masuk Indonesia
5. [DISINFORMASI] Foto “Produk Mobil Esemka terbaru”
6. [DISINFORMASI] Foto Erick Thohir Tidak Menggunakan Masker di Kerumunan
7. [DISINFORMASI] Video Iring-Iringan Presiden Jokowi Pulang Kampung

Laporan Isu Hoaks 9 Mei 2021

1. HOAKS] Selebaran Permintaan Sumbangan Wakaf Lailatul Qadar Mengatasnamakan KPK dan Pejabat KPK
2. [DISINFORMASI] Video Kerumunan Pemudik di Jalur Sukabumi-Cianjur
3. [DISINFORMASI] Penutupan Jalan Perbatasan Subang-Bandung

Laporan Isu Hoaks 10 Mei 2021

1. [HOAKS] Aplikasi Higgs Domino Island akan Diblokir Permanen oleh Kominfo
2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Terpilih Tuban, Jawa Timur Aditya Halindra Faridzky
3. [DISINFORMASI] Video Warga Mudik Lewat Sungai
4. [DISINFORMASI] Uang Pecahan 1.0 Rupiah untuk THR
5. [DISINFORMASI] Foto Perbatasan di Konawe yang Ditutup di Tengah Mudik Lebaran 2021
6. [DISINFORMASI] Tulisan “Racun” pada Dokumen Vaksin Covid-19 di Australia
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Laporan Isu Hoaks 11 Mei 2021

1. [HOAKS] Pemerintah Resmi Tetapkan 11 Mei 2021 sebagai Lebaran Idul Fitri 1442 H
2. [HOAKS] Informasi Penentuan Awal Bulan Syawal 1442 Hijriah oleh BMKG
3. [DISINFORMASI] Megawati Pecat Ganjar Pranowo dari PDIP karena Berhubungan Baik dengan Anies 

Baswedan
4. [DISINFORMASI] Pemudik Motor Masuk Tol
5. [DISINFORMASI] Foto Kemacetan di Sawah Ini Diambil saat Mudik Lebaran
6. [DISINFORMASI] Video Ketum PBNU Said Aqil Dibaptis
7. [DISINFORMASI] Vaksin Gratis untuk Pemudik

Laporan Isu Hoaks 12 Mei 2021

1. [HOAKS] Informasi Pendaftaran Penerima Dana Bansos Tahun 2021 Mengatasnamakan Pemprov DIY
2. [HOAKS] Lelang Kendaraan Mengatasnamakan Bank Indonesia
3. [DISINFORMASI] Helikopter Angkut Pemudik di Sukabumi
4. [DISINFORMASI] Foto Jokowi Tengah Menyantap Babi Panggang

Laporan Isu Hoaks 13 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun Instagram Bupati Tulang Bawang Barat
2. [HOAKS] Surat Permintaan Data Pegawai Pensiunan Program Wirausaha Pintar TA. 2020/2021 

Mengatasnamakan PT. Taspen (Persero)
3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Gresik
4. [DISINFORMASI] Video Mobil Pemudik Nekat Seberangi Sungai
5. [DISINFORMASI] Foto PM India pada Sertifikat Kematian Korban Covid-19
6. [DISINFORMASI] Postingan "Apa Indonesia Tidak Punya Tempat Ibadah"

Laporan Isu Hoaks 14 Mei 2021

1. [HOAKS] Surat Syarat Kelengkapan Pengambilan Keuangan Mengatasnamakan Pemkot Surakarta
2. [HOAKS] Seluruh Kru KRI Nanggala 402 Ditemukan Selamat
3. [HOAKS] Idul Fitri Bersamaan dengan Kenaikan Isa Almasih hanya Terjadi di Era Jokowi
4. [HOAKS] Pesan Berantai Lonjakan Kasus Covid-19 di Jawa Timur
5. [HOAKS] China Pemberi Utang Terbanyak ke Indonesia
6. [DISINFORMASI] Video Pernyataan “Netanyahu Akan Membunuh Muslim dengan Vaksin”

Laporan Isu Hoaks 15 Mei 2021

1. [HOAKS] Pesan Berantai WhatsApp Terkait Ledakan Kasus Covid-19 di Klaten
2. [DISINFORMASI] Foto Awak Kapal KRI Nanggala-402 Sebelum Hilang di Perairan Utara Bali
3. [DISINFORMASI] Sekelompok Pemudik Menggunakan Kostum Gorila untuk Mengelabui Petugas
4. [DISINFORMASI] Kolonel Iwa Kartiwa Sakit karena Radiasi Serbuk Besi Kapal Selam
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Laporan Isu Hoaks 16 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Walikota Jakarta Utara
2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 akan Membuat Flu Biasa Menjadi Lebih Mematikan
3. [DISINFORMASI] Foto Dua Anak Laki-Laki Menangis dan Berpelukan di Gaza

Laporan Isu Hoaks 17 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. [HOAKS] Vaksin Covaxin India Disetujui Digunakan Anak di Atas Usia 12 Tahun
3. [DISINFORMASI] Video Jalur Puncak Macet Total pada 16 Mei 2021
4. [DISINFORMASI] Video Tentara Indonesia yang Sedang Membantu Saudara Palestina
5. [DISINFORMASI] Pejuang Turki Tiba di Palestina

Laporan Isu Hoaks 18 Mei 2021

1. [HOAKS] Infografis Satgas Covid-19 Ucapkan Terima kasih Kepada Polri
2. [HOAKS] Sayuran yang Berbahaya bagi Ibu Hamil
3. [DISINFORMASI] China Mulai Menggunakan Vaksin Corona yang Dapat Dihirup
4. [DISINFORMASI] Video Bima Arya Kedapatan Ziarah Kubur
5. [DISINFORMASI] Erdogan Sebut Ada Negara yang akan Disita China karena Utang

Laporan isu hoaks 19 Mei 2021

1. [HOAKS] Benda Bermagnet Bisa Menempel di Lengan Penerima Vaksin Corona
2. [HOAKS] Undian Hadiah "40th anniversary celebration" PT. Pertamina (Persero)
3. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil Bupati Asahan
4. [HOAKS] Surat Tagihan Pajak Penghasilan (PPh) Mengatasnamakan Bank Indonesia
5. [DISINFORMASI] Foto Ratusan Burung di India Mati karena Corona
6. [DISINFORMASI] Demo Besar-besaran di Indonesia untuk Menyatakan Solidaritas dengan Rakyat Palestina

Laporan isu hoaks 20 Mei 2021

1. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Pfiezer Mengandung Magnet
2. [HOAKS] Jeruk yang Dipanggang dan Dicampur dengan Gula Merah dapat Sembuhkan Anosmia
3. [HOAKS] Surat Pemberitahuan Program Bantuan Tunjangan untuk Yayasan dan Lembaga
4. [HOAKS] Bangka Belitung Peringkat Satu Penularan Covid-19
5. [HOAKS] Subsidi Pulsa 200 Ribu dan Kuota 105 GB Kemendikbud
6. [DISINFORMASI] Pandemi Covid-19 adalah Rekayasa Pemerintah Inggris
7. [DISINFORMASI] Foto Anies Baswedan Serahkan Uang Pribadi ke Dubes Palestina
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Laporan isu hoaks 21 Mei 2021

1. [HOAKS] Gejala Baru pada Virus Covid-19 yang Bermutasi
2. [HOAKS] Surat Panggilan Interview PT Pos Indonesia (Persero) 22 Mei 2021
3. [HOAKS] PT Pertamina Bagi-bagi Hadiah dalam Rangka Ulang Tahun Ke-40
4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Lamongan Tawarkan Bantuan Peminjaman Dana
5. [DISINFORMASI] Video Kedatangan Tentara Indonesia di Palestina

Laporan isu hoaks 22 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Kades Sukamaju
2. [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Berbahaya karena Sebabkan Kematian pada Hewan
3. [DISINFORMASI] Video Puing Roket China Jatuh di Samudera Hindia
4. [DISINFORMASI] Sedang Dibangun Asrama Tentara Merah China di Cikalong Wetan Jabar
5. [DISINFORMASI] Helikopter Israel Ditembak Pejuang Hamas Palestina

Laporan isu hoaks 23 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan Bank Sinarmas
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Jembrana
3. [HOAKS] Link Daftar Penerima dan Pencairan BPUM Tahap 3 Tahun 2021
4. [DISINFORMASI] Polisi Gunakan Tembakan Saat Bubarkan Aksi Bela Palestina

Laporan isu hoaks 24 Mei 2021

1. [HOAKS] Vaksin Pfizer Bisa Sebarkan Virus Corona Lewat Kontak Fisik
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Walikota Batu
3. [HOAKS] Flyer Proses Seleksi Penerimaan CPNS Kemenkumham 2021
4. [DISINFORMASI] Dokter di Ohio Meninggal Usai Disuntik Vaksin Covid-19
5. [DISINFORMASI] Foto Rumah Baru Gubernur DKI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
6. [DISINFORMASI] Foto Rumah Baru Gubernur DKI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Laporan isu hoaks 25 Mei 2021

1. [HOAKS] Vaksin Virus Corona Membunuh Orang dan akan Memusnahkan Populasi Dunia
2. [HOAKS] Presiden Joko Widodo Tunjuk Panglima TNI Gantikan Menhan Prabowo Subianto
3. [HOAKS] Orang yang Sudah Divaksin Bisa Dideteksi Melalui Bluetooth
4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati
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Laporan isu hoaks 26 Mei 2021

1. [HOAKS] Berada di Sekitar Orang yang Baru Divaksin, Dapat Sebabkan Gangguan Menstruasi Pada Wanita
2. [HOAKS] Mie Instan Rasa Bipang Ambawang
3. [DISINFORMASI] Foto Wapres Ma'ruf Amin Sedang Video Call dengan Presiden Xi Jinping
4. [DISINFORMASI] Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal
5. [DISINFORMASI] Video Pria Disuntik Jarum Kosong saat Vaksinasi
6. [DISINFORMASI] Penerima Vaksin Covid-19 Berbahaya Jika Donor Darah

Laporan isu hoaks 27 Mei 2021

1. [HOAKS] Orang yang Sudah Divaksin Covid-19 Akan Mati Dalam 2 Tahun
2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Mengandung Magnet
3. [DISINFORMASI] Cina Telah Persiapkan Perang Dunia III dengan Senjata Biologis
4. [MISINFORMASI] WhatsApp Mengubah Pengaturan Privasi Tanpa Pemberitahuan pada Mei 2021
5. [DISINFORMASI] Peringatan Dini Tsunami di 5 Provinsi
6. [DISINFORMASI] Kiat-kiat Mencegah Efek Samping Vaksinasi Covid-19

Laporan isu hoaks 28 Mei 2021

1. [HOAKS] Vaksin Corona Moderna Mengandung SM-102 yang Berbahaya
2. [HOAKS] Menghirup Humidifier yang Diisi Air Laut Dapat Sembuhkan Covid-19 Secara Instan

Laporan isu hoaks 29 Mei 2021

1. [HOAKS] Informasi Program Kemitraan Mengatasnamakan PT. Pertamina
2. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Camat Barumun
3. [HOAKS] TKA Cina yang Masuk Indonesia Disiapkan Menjadi Presiden RI, Seperti Kisah 

Shimon Peres Mantan Presiden Israel
4. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Camat Samboja
5. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Sekda Kutai Kartanegara
6. [DISINFORMASI] Video Gerhana Bulan di Kutub Utara Berukuran Besar hingga Menutup 

Matahari
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Laporan isu hoaks 30 Mei 2021

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar
2. [HOAKS] Memakan Bawang Merah dan Meneteskan Air Perasan Lemon ke Hidung Dapat Mengobati Covid-19
3. [HOAKS] MUI Tidak Diajak Mencari Hilal
4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Kalbar Sutarmidji

Laporan isu hoaks 31 Mei 2021

1. [HOAKS] Poster Rekrutmen Pegawai Bank Mandiri Wanita Non Hijab
2. [DISINFORMASI] Perusahaan Bioteknologi Australia Kembangkan Pengobatan Mencegah Kematian akibat 

Vaksin Covid-19
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Sabtu, 1 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang mengatasnamakan 
Bupati Selayar, Haji Muh. Basli Ali. Akun tersebut mencatut nama dan foto profil 
Haji Muh. Basli Ali mengenakan pakaian dinas berwarna putih. 

Dilansir dari Bonepos.com, Kabid Humas Diskominfo Kepulauan Selayar, 
Mursalim memastikan akun tersebut bukan milik Bupati Kepulauan Selayar Haji 
Muh. Basli Ali. Mursalim meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tidak 
mudah percaya dengan modus-modus yang mencatut orang nomor satu di 
Selayar ini. 

Hoaks

Link Counter:
- https://www.bonepos.com/2021/04/30/akun-whatsapp-catut-profil-bupati-selayar-beredar-

begini-faktanya 
- https://sulsel.pojoksatu.id/baca/waspada-beredar-akun-palsu-whatsapp-bupati-basli-ali 
- https://bugispos.com/2021/04/30/waspadaki-ada-akun-wa-palsu-atasnamakan-ki-bupati-k

ep-selayar/ 

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Bupati Selayar 

https://www.bonepos.com/2021/04/30/akun-whatsapp-catut-profil-bupati-selayar-beredar-begini-faktanya
https://www.bonepos.com/2021/04/30/akun-whatsapp-catut-profil-bupati-selayar-beredar-begini-faktanya
https://www.bonepos.com/2021/04/30/akun-whatsapp-catut-profil-bupati-selayar-beredar-begini-faktanya
https://sulsel.pojoksatu.id/baca/waspada-beredar-akun-palsu-whatsapp-bupati-basli-ali
https://bugispos.com/2021/04/30/waspadaki-ada-akun-wa-palsu-atasnamakan-ki-bupati-kep-selayar/
https://bugispos.com/2021/04/30/waspadaki-ada-akun-wa-palsu-atasnamakan-ki-bupati-kep-selayar/


Sabtu, 1 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah narasi pada aplikasi 
pesan berantai WhatsApp yang 
menyebutkan Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas atau yang biasa disapa Gus 
Yaqut adalah seorang mualaf dari Kristen 
radikal. Dalam narasinya Gus Yaqut 
disebut berpura-pura mualaf. 

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebut 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 
seorang mualaf dari Kristen radikal dan 
berpura-pura mualaf adalah salah. 
Faktanya, dikutip dari laman situs nu.or.id, 
Gus Yaqut lahir di Rembang, 4 Januari 
1975. Ia tumbuh di  lingkungan religius, 
yakni di Pondok Pesantren Raudhatut 
Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Ia 
dibimbing dan dibina langsung 
ayahandanya yang merupakan ulama 
terkemuka asal Rembang, KH Cholil Bisri, 
kakak KH Ahmad Mustofa Bisri.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.nu.or.id/post/read/125459/profil-yaqut-cholil-qoumas--menteri-agama-yang-b

aru
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN9rPJrb-cek-fakta-menag-yaqut-cholil-qouma

s-mualaf-dari-kristen-radikal-hoaks-ini-faktanya

2. [HOAKS]  Menag Yaqut Cholil Qoumas Mualaf 
dari Kristen Radikal

https://www.nu.or.id/post/read/125459/profil-yaqut-cholil-qoumas--menteri-agama-yang-baru
https://www.nu.or.id/post/read/125459/profil-yaqut-cholil-qoumas--menteri-agama-yang-baru
https://www.nu.or.id/post/read/125459/profil-yaqut-cholil-qoumas--menteri-agama-yang-baru
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN9rPJrb-cek-fakta-menag-yaqut-cholil-qoumas-mualaf-dari-kristen-radikal-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN9rPJrb-cek-fakta-menag-yaqut-cholil-qoumas-mualaf-dari-kristen-radikal-hoaks-ini-faktanya


Sabtu, 1 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah unggahan video berdurasi 10 menit 7 detik pada platform YouTube 
dengan judul "BERITA TERBARU ~ MENGEJUTKAN !! PANGLIMA TNI DI PECAT ~ NEWS 
TERKINI KRI NANGGALA 402 TNI AL". Video tersebut seolah mengklaim bahwa 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diberhentikan sebagai Panglima TNI akibat 
peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402.

Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki sumber 
kredibel. Dari hasil penelusuran tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan 
klaim diberhentikannya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Bahkan dalam 
pemberitaan terbaru saat ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAL Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI 
Yudo Margono mengatur mekanisme pelaksanaan bantuan-bantuan kepada keluarga 
para prajurit KRI Nanggala 402 yang gugur dan menyampaikan arahan Presiden 
bahwa negara memberi Bintang Jalasena kepada 53 awak KRI Nanggala 402, dan juga 
Pemerintah memberi kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada mereka.

disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8RqAWN-cek-fakta-panglima-tni-dipecat-ini-

faktanya 
- https://www.antaranews.com/berita/2132370/hoaks-panglima-tni-marsekal-hadi-tjahjanto-

dipecat 
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429111505-20-636334/temui-keluarga-awak-

kri-nanggala-402-jokowi-janjikan-rumah 

3. [DISINFORMASI] Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto Diberhentikan Akibat Tenggelamnya 
KRI Nanggala 402

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8RqAWN-cek-fakta-panglima-tni-dipecat-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8RqAWN-cek-fakta-panglima-tni-dipecat-ini-faktanya
https://www.antaranews.com/berita/2132370/hoaks-panglima-tni-marsekal-hadi-tjahjanto-dipecat
https://www.antaranews.com/berita/2132370/hoaks-panglima-tni-marsekal-hadi-tjahjanto-dipecat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429111505-20-636334/temui-keluarga-awak-kri-nanggala-402-jokowi-janjikan-rumah
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429111505-20-636334/temui-keluarga-awak-kri-nanggala-402-jokowi-janjikan-rumah


Sabtu, 1 Mei 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah foto di media sosial 

Facebook yang memperlihatkan mayat 

terdampar di sebuah pantai. Foto pada 

unggahan tersebut dinarasikan sebagai 

jenazah prajurit KRI Nanggala 402 yang 

tenggelam.

Dilansir dari cek fakta medcom.id, klaim 

jenazah prajurit KRI Nanggala 402 

terdampar di pantai adalah salah. 

Faktanya, mayat tersebut teridentifikasi 

meninggal sebelum insiden 

tenggelamnya KRI Nanggala 402. KRI 

Nanggala 402 dinyatakan tenggelam 

pada 21 April 2021. Sementara, dari hasil 

identifikasi mayat tersebut sudah 

meninggal sejak 11 April 2021 jauh 

sebelum insiden tenggelamnya KRI 

Nanggala 402.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlqZGXb-cek-fakta-jenazah-prajurit-kri-nangg

ala-402-terdampar-di-pantai-ini-faktanya

4. [DISINFORMASI] Jenazah Prajurit KRI Nanggala 
402 Terdampar di Pantai

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlqZGXb-cek-fakta-jenazah-prajurit-kri-nanggala-402-terdampar-di-pantai-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlqZGXb-cek-fakta-jenazah-prajurit-kri-nanggala-402-terdampar-di-pantai-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlqZGXb-cek-fakta-jenazah-prajurit-kri-nanggala-402-terdampar-di-pantai-ini-faktanya


Sabtu, 1 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah video pada platform 

YouTube, terkait  penyekatan mudik 

lebaran 2021, yang narasinya berbunyi 

"Larangan Mudik Gerbang Tol Pejagan 

Brebes Di Tutup Total.#Shorts".

Dilansir dari turnbackhoax.id, pihak 

manajemen operasi ruas Tol 

Kanci-Pejagan memberikan 

klarifikasinya bahwa video tersebut 

adalah tidak benar. Faktanya, video yang 

beredar tersebut merupakan video 

penyekatan mudik Lebaran tahun 2020 

lalu. Pihaknya juga memberikan 

informasi bahwa kondisi arus lalu lintas 

masih normal tanpa penyekatan. Adapun 

rencana kegiatan penyekatan di Gerbang 

Tol Pejagan sendiri sesuai dengan hasil 

pertemuan dengan Dirlantas dan Lintas 

Sektoral Jawa Tengah, baru akan 

dilakukan pada tanggal 6 Mei 2021 

sampai dengan 17 Mei 2021.

Disinformasi

Link Counter:
- https://turnbackhoax.id/2021/05/01/salah-tol-pejagan-brebes-di-tutup-total/

- https://jakarta.suara.com/read/2021/04/30/192953/beredar-video-penyekatan-mudik-lebara

n-2021-di-gerbang-tol-pejagan-hoax

5. [DISINFORMASI] Tol Pejagan Brebes Ditutup 
Total

https://turnbackhoax.id/2021/05/01/salah-tol-pejagan-brebes-di-tutup-total/
https://turnbackhoax.id/2021/05/01/salah-tol-pejagan-brebes-di-tutup-total/
https://jakarta.suara.com/read/2021/04/30/192953/beredar-video-penyekatan-mudik-lebaran-2021-di-gerbang-tol-pejagan-hoax
https://jakarta.suara.com/read/2021/04/30/192953/beredar-video-penyekatan-mudik-lebaran-2021-di-gerbang-tol-pejagan-hoax


2 Mei 2021



Minggu, 2 Mei 2021

Penjelasan: 
Ditemukan sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan PT Pos Indonesia 
(Persero), akun tersebut mengunggah informasi tentang rekrutmen PT Pos Indonesia 
dan membagikan form registrasi yang diklaim sebagai proses rekrutmen dari PT Pos 
Indonesia Tahun 2021.

Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu dan informasi beserta form registrasi 
lowongan pekerjaan yang terdapat pada akun tersebut adalah palsu atau hoaks. Senior 
Vice President Human Capital PT Pos Indonesia (Persero) Iwan Gunawan memastikan 
bahwa informasi tentang rekrutmen di PT Pos Indonesia tersebut adalah tidak benar. 
Iwan Gunawan menyatakan berita hoaks tersebut telah merugikan Pos Indonesia dan 
tentunya masyarakat. Saat ini akun media sosial resmi milik PT Pos Indonesia adalah IG : 
posindonesia.ig; FB: Pos Indonesia dan Twitter: @PosIndonesia.

r

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COIXzfRDyJK/ 
- https://www.instagram.com/p/COP9jjRD5H4/
- https://news.detik.com/berita/d-5553543/beredar-info-lowongan-kerja-di-medsos-p

t-pos-pastikan-hoaks 

1. [HOAKS] Akun Instagram dan Informasi 
Lowongan Kerja Mengatasnamakan PT Pos 
Indonesia (Persero)

https://www.instagram.com/p/COIXzfRDyJK/
https://www.instagram.com/p/COP9jjRD5H4/
https://news.detik.com/berita/d-5553543/beredar-info-lowongan-kerja-di-medsos-pt-pos-pastikan-hoaks
https://news.detik.com/berita/d-5553543/beredar-info-lowongan-kerja-di-medsos-pt-pos-pastikan-hoaks


Minggu, 2 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah unggahan pada media 

sosial Facebook dengan narasi "layak 

diviralkan !! Kata temanku yg kerja di 

perbankan… Kalau rakyat tetap pada mudik 

niscaya mereka lebih banyak menarik uang 

tabungan, padahal kondisi keuangan di 

BANK dalam keadaan mengkhawatirkan. 

Jadi sebisa mungkin untuk menekan 

penarikan tabungan, salah satunya dengan 

melarang MUDIK".

Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim 

yang menyebut bahwa kondisi keuangan di 

perbankan mengkhawatirkan sebagai 

alasan mudik dilarang, adalah salah. 

Faktanya, mudik dilarang untuk menekan 

penyebaran Covid-19.

r

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kolxr3K-cek-fakta-kondisi-keuangan-p

erbankan-mengkhawatirkan-alasan-mudik-dilarang-ini-faktanya 
- https://www.medcom.id/nasional/metro/5b2eO5vN-5-alasan-mudik-dilarang-versi-

dishub-dki 

2. [HOAKS] Alasan Mudik Dilarang karena Kondisi 
Keuangan Perbankan Mengkhawatirkan

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kolxr3K-cek-fakta-kondisi-keuangan-perbankan-mengkhawatirkan-alasan-mudik-dilarang-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kolxr3K-cek-fakta-kondisi-keuangan-perbankan-mengkhawatirkan-alasan-mudik-dilarang-ini-faktanya
https://www.medcom.id/nasional/metro/5b2eO5vN-5-alasan-mudik-dilarang-versi-dishub-dki
https://www.medcom.id/nasional/metro/5b2eO5vN-5-alasan-mudik-dilarang-versi-dishub-dki


Minggu, 2 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah unggahan video di media sosial 
Instagram, seorang laki-laki yang diduga 
merupakan awak kapal KRI Nanggala 402, 
bernama Serda Kom Purwanto yang tengah 
menggendong sang buah hati yang baru lahir. 
Dalam video tersebut juga terdapat keterangan 
"saat-saat terakhir Serda Kom Purwanto 
memeluk buah hatinya yang baru lahir, yang 
seakan-akan bayi merasakan bahwa ini pelukan 
sang ayah yang pertama sekaligus yang 
terakhir. Hingga sang buah hati menangis tak 
mau lepas dari pelukan sang ayah. Semoga 
istiqomah".

Dilansir dari Kumparan.com, Dian Arisa istri dari 
Serda Kom Purwanto mengatakan jika video 
viral yang beredar bukanlah sang suami. Dian 
mengaku, jika ia bersama sang suami 
mempunyai dua orang putri yang masih berusia 
9 tahun dan 5 tahun. Dian pun berpesan kepada 
masyarakat untuk tidak langsung percaya pada 
berita-berita yang belum jelas informasinya. 

Disinformasi

Link Counter:
- https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/viral-video-serda-kom-purwanto-gendo

ng-bayi-sebelum-berlayar-istri-itu-hoaks-1vdL9NKDELf 
- https://cekfakta.com/focus/6828 

3. [DISINFORMASI] Video Serda Kom Purwanto 
Menggendong Bayi Sebelum Berlayar 

http://kumparan.com/
https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/viral-video-serda-kom-purwanto-gendong-bayi-sebelum-berlayar-istri-itu-hoaks-1vdL9NKDELf
https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/viral-video-serda-kom-purwanto-gendong-bayi-sebelum-berlayar-istri-itu-hoaks-1vdL9NKDELf
https://cekfakta.com/focus/6828


Minggu, 2 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar unggahan video di media sosial Facebook, sebuah video terkait mudik 
lebaran 2021, dalam narasinya menyatakan bahwa "Akhir Nya Mudik Resmi Di 
Perbolahkan".

Setelah dilakukan penelusuran, Video berita itu memang benar ada, akan tetapi 
video atau berita itu ditayangkan di Redaksi Pagi pada 18 Maret 2021, saat itu 
belum ada larangan mudik dari pemerintah. Kemudian diunggah ulang pada 
28 April 2021, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dilansir dari 
kompas.com, 26 Maret 2021, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, 
pemerintah resmi memutuskan melarang mudik Lebaran 2021.

r

Disinformasi

Link Counter:
- https://pontianak.tribunnews.com/2021/05/02/viral-video-mudik-lebaran-2021-diper

bolehkan-fakta-sebenarnya-keluar-sebelum-larangan-mudik-2021?page=all 
- https://youtu.be/1zYxbw9c-XU 
- https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-20

21-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari?page=all 
-

4. [DISINFORMASI] Video Mudik Lebaran 
Diperbolehkan

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari?page=all
https://pontianak.tribunnews.com/2021/05/02/viral-video-mudik-lebaran-2021-diperbolehkan-fakta-sebenarnya-keluar-sebelum-larangan-mudik-2021?page=all
https://pontianak.tribunnews.com/2021/05/02/viral-video-mudik-lebaran-2021-diperbolehkan-fakta-sebenarnya-keluar-sebelum-larangan-mudik-2021?page=all
https://youtu.be/1zYxbw9c-XU
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/19/06452051/larangan-mudik-lebaran-2021-dan-penegasan-jokowi-untuk-jaga-keselamatan-dari?page=all


3 Mei 2021



Senin, 3 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar informasi melalui Broadcast 
WhatsApp yang mengabarkan adanya 10 
dokter meninggal karena Covid-19 dalam 
waktu 24 jam, dimana mereka disebutkan 
meninggal meski sudah disuntik vaksin 
Covid-19. 

Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran 
Gridhealth.id, diketahui kesepuluh nama 
dokter yang disebutkan dalam pesan tersebut 
memang benar meninggal karena Covid-19. 
Namun, kesepuluh dokter tersebut ternyata 
tidak meninggal bersamaan dalam kurun 
waktu 24 jam. Dimana 5 nama dokter pertama 
diketahui meninggal di bulan September 2020 
lalu, sementara sisanya diketahui meninggal 
di bulan Desember 2020. Sedangkan, kabar 
mengenai 10 dokter tersebut meninggal 
walau sudah disuntik vaksin Covid-19 adalah 
keliru. Pasalnya pada rentang waktu tersebut, 
program vaksinasi Covid-19 belum dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia. Adapun 
Pemerintah baru memulai pemberian 
vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat pada 13 
Januari 2021.

Hoaks

Link Counter:
- https://health.grid.id/read/352675124/heboh-broadcast-indonesia-berduka-10-dokte

r-wafat-karena-covid-19-dalam-waktu-24-jam-ini-faktanya?page=all 
- https://seputarpangandaran.com/missing-context-heboh-broadcast-indonesia-ber

duka-10-dokter-wafat-karena-covid-19-dalam-waktu-24-jam/ 

1. [HOAKS] Informasi 10 Dokter Wafat karena 
Covid-19 dalam Waktu 24 Jam setelah Disuntik 
Vaksin

https://health.grid.id/read/352675124/heboh-broadcast-indonesia-berduka-10-dokter-wafat-karena-covid-19-dalam-waktu-24-jam-ini-faktanya?page=all
https://health.grid.id/read/352675124/heboh-broadcast-indonesia-berduka-10-dokter-wafat-karena-covid-19-dalam-waktu-24-jam-ini-faktanya?page=all
https://seputarpangandaran.com/missing-context-heboh-broadcast-indonesia-berduka-10-dokter-wafat-karena-covid-19-dalam-waktu-24-jam/
https://seputarpangandaran.com/missing-context-heboh-broadcast-indonesia-berduka-10-dokter-wafat-karena-covid-19-dalam-waktu-24-jam/


Senin, 3 Mei 2021

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah narasi yang 
menyebutkan bahwa tidak ada 
karangan bunga terkait gugurnya 53 
anak bangsa KRI Nanggala-402.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa 
tidak ada karangan bunga terkait 
gugurnya 53 anak bangsa KRI 
Nanggala-402, adalah tidak benar. 
Faktanya, terdapat sejumlah karangan 
bunga sebagai ucapan bela sungkawa 
terhadap gugurnya anak bangsa KRI 
Nanggala-402 tersebut.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1maGzb-cek-fakta-benarkah-tak-ada-

karangan-bunga-terkait-gugurnya-53-anak-bangsa-kri-nanggala-402-ini-faktanya 

2. [HOAKS] Tidak Ada Karangan Bunga terkait 
Gugurnya 53 Anak Bangsa KRI Nanggala-402

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1maGzb-cek-fakta-benarkah-tak-ada-karangan-bunga-terkait-gugurnya-53-anak-bangsa-kri-nanggala-402-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1maGzb-cek-fakta-benarkah-tak-ada-karangan-bunga-terkait-gugurnya-53-anak-bangsa-kri-nanggala-402-ini-faktanya


Senin, 3 Mei 2021

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah informasi yang menyebutkan bahwa saat ini status penyebaran Covid-19 
di Kota Bandung sudah berstatus zona merah. Kabar tersebut ramai beredar melalui Broadcast 
WhatsApp.

Dilansir dari laman Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung per tanggal 29 April 2021, dari 
seluruh wilayah Kecamatan, peta sebaran Covid-19 di Kota Bandung tidak mengindikasikan 
status zona merah, seperti yang dapat dilihat melalui laman https://covid19.bandung.go.id/peta. 
Sementara itu, dikutip dari laman Instagram Jabar Saber Hoaks, diketahui informasi yang 
menyebut seluruh wilayah di Kecamatan Kota Bandung sudah berstatus zona merah dapat 
ditemui pada rilis pemberitaan tirto.id tanggal 15 September 2020 dengan judul "Seluruh 
Kecamatan di Kota Bandung Jadi Zona Merah COVID-19". Dalam artikel itu disebutkan, seluruh 
kecamatan di Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi zona merah sesuai dengan data yang 
ditampilkan dalam laman Pusat Informasi Covid-19 (Pusicov) Kota Bandung. Koordinator 
Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ahyani 
Raksanagara saat itu mengatakan, terdapat 30 kecamatan dengan kasus aktif positif Covid-19 
(14/9/2020).

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COZUpVstdGg/ 
- https://covid19.bandung.go.id/peta
- https://tirto.id/seluruh-kecamatan-di-kota-bandung-jadi-zona-merah-covid-19-f4sf  

3. [HOAKS] Penyebaran Covid-19 di Kota Bandung 
Saat Ini Sudah Berstatus Zona Merah

https://covid19.bandung.go.id/peta
https://www.instagram.com/p/COZUpVstdGg/
https://covid19.bandung.go.id/peta
https://tirto.id/seluruh-kecamatan-di-kota-bandung-jadi-zona-merah-covid-19-f4sf


Senin, 3 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah pesan berantai di aplikasi 
Whatsapp yang berisi sebuah narasi terkait 
pernyataan Gubernur DIY (Daerah Istimewa 
Yogyakarta), Sri Sultan Hamengku Buwono 
X, yang mengecam larangan mudik dan 
takbiran keliling dalam rangka Hari Raya 
Idulfitri 1442 H, yang ditetapkan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi). Pada pesan berantai 
tersebut juga terdapat foto Sultan 
mengenakan pakaian adat Jawa.

Menanggapi hal tersebut, Pemda DIY 
memastikan pesan berantai tersebut 
tidaklah benar atau hoaks. Pesan tersebut 
juga menyalahgunakan foto Sri Sultan. 
Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol 
Pemda DIY, Ditya Nanaryo menegaskan 
bahwa isi pesan tersebut tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
Ditya berharap, masyarakat lebih bijak untuk 
memilah informasi yang beredar. Selain itu 
tidak asal mempercayai informasi tanpa 
melakukan cek terlebih dahulu.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COUkglDBjNC/?igshid=ryv0ut219h9h 
- https://jogja.suara.com/read/2021/05/01/163131/beredar-pernyataan-sultan-kecam-jo

kowi-soal-mudik-pemda-diy-pastikan-hoaks 

4. [DISINFORMASI] Pernyataan Gubernur DIY 
Kecam Jokowi Soal Mudik

https://www.instagram.com/p/COUkglDBjNC/?igshid=ryv0ut219h9h
https://jogja.suara.com/read/2021/05/01/163131/beredar-pernyataan-sultan-kecam-jokowi-soal-mudik-pemda-diy-pastikan-hoaks
https://jogja.suara.com/read/2021/05/01/163131/beredar-pernyataan-sultan-kecam-jokowi-soal-mudik-pemda-diy-pastikan-hoaks


Senin, 3 Mei 2021

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) menjadikan larangan mudik lebaran 1442 H sebagai 
ladang bisnis dengan 'menjual' stiker khusus untuk armada bus.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim bahwa stiker khusus yang diberikan 
Kemenhub ke sejumlah armada bus merupakan ajang bisnis, tidak berdasar. 
Faktanya, stiker khusus itu dibuat untuk memudahkan petugas kepolisian di pos 
penyekatan. Selama masa larangan mudik, terdapat larangan angkutan umum 
mengangkut penumpang untuk mudik termasuk bus. Namun terdapat bus 
yang diperbolehkan beroperasi. Bus itu khusus untuk mengangkut penumpang 
dengan kepentingan perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang sakit, 
kunjungan keluarga yang meninggal dunia dan ibu hamil serta kepentingan 
persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdp7jeK-cek-fakta-kemenhub-jadikan-

larangan-mudik-ladang-bisnis-dengan-jualan-stiker-khusus-bus-ini-faktanya 

5. [DISINFORMASI] Kemenhub jadikan Larangan 
Mudik Ladang Bisnis dengan Jualan Stiker 
Khusus Bus

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdp7jeK-cek-fakta-kemenhub-jadikan-larangan-mudik-ladang-bisnis-dengan-jualan-stiker-khusus-bus-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdp7jeK-cek-fakta-kemenhub-jadikan-larangan-mudik-ladang-bisnis-dengan-jualan-stiker-khusus-bus-ini-faktanya


Senin, 3 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar unggahan di media sosial berupa foto perbandingan penampakan CT Scan 
paru-paru yang diklaim milik pasien penerima vaksin corona dan pasien positif corona. 
Dalam unggahan tersebut diklaim bahwa gambar CT Scan yang terdapat bercak pada 
paru-paru merupakan milik pasien positif corona. Sedangkan, pasien yang telah 
diberikan vaksin, penampakan CT Scan paru-parunya tampak tak ada bercak. 

Dilansir dari Kumparan.com, foto tersebut tidak ada kaitannya dengan CT Scan 
paru-paru pasien yang telah disuntik vaksin. Dari penelusuran, foto tersebut 
diterbitkan pada April 2020, yang merupakan bagian dari penelitian oleh Rumah Sakit 
Vancouver, British Columbia University, bekerja sama dengan the Vancouver Coastal 
Health Research Institute. Dalam riset tersebut, ahli memprediksi virus corona 
menggunakan CT Scan. Kedua lembaga itu pun mengunggah hasil prediksi corona 
menggunakan CT Scan melalui halaman website masing-masing. Adapun pada April 
2020, program vaksinasi corona belum dijalankan. 

Disinformasi

Link Counter:
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-ct-scan-paru-paru-pasien-y

ang-telah-menerima-vaksin-corona-1vfekpEqoCp/full 

6. [DISINFORMASI] Foto CT Scan Paru-paru Pasien 
setelah Menerima Vaksin Corona

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-ct-scan-paru-paru-pasien-yang-telah-menerima-vaksin-corona-1vfekpEqoCp/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-ct-scan-paru-paru-pasien-yang-telah-menerima-vaksin-corona-1vfekpEqoCp/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-ct-scan-paru-paru-pasien-yang-telah-menerima-vaksin-corona-1vfekpEqoCp/full


Senin, 3 Mei 2021

Penjelasan: 
Beredar informasi melalui Broadcast 
WhatsApp yang mengabarkan seorang 
reporter TV di India ditusuk hingga tewas 
karena menyiarkan acara kerumunan mandi 
di Sungai Gangga yang menyebabkan 
ledakan kasus Covid-19. Dalam pesan itu 
juga terdapat foto seorang perempuan yang 
tengah tergeletak di jalan. Perempuan 
tersebut dikaitkan dengan seorang reporter 
TV di India yang ditusuk hingga tewas. 

Faktanya, Kabar tentang seorang reporter TV 
di India ditusuk hingga tewas karena 
menyiarkan acara kerumunan mandi di 
Sungai Gangga ternyata tidak benar dan 
hanya sebatas rumor. Sementara itu, foto 
yang diklaim sebagai seorang reporter TV 
yang ditusuk juga tidak benar. Diketahui 
perempuan tersebut merupakan seorang 
karyawan di sebuah rumah sakit yang 
dilaporkan tewas setelah ditusuk oleh 
suaminya.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4547500/cek-fakta-hoaks-reporter-tv-di-i

ndia-ditusuk-karena-menyiarkan-acara-kerumunan-mandi-di-sungai-gangga 

7. [DISINFORMASI] Reporter TV di India Ditusuk 
karena Menyiarkan Acara Kerumunan Mandi di 
Sungai Gangga

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4547500/cek-fakta-hoaks-reporter-tv-di-india-ditusuk-karena-menyiarkan-acara-kerumunan-mandi-di-sungai-gangga
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4547500/cek-fakta-hoaks-reporter-tv-di-india-ditusuk-karena-menyiarkan-acara-kerumunan-mandi-di-sungai-gangga


4 Mei 2021



Selasa, 4 Mei 2021

Penjelasan: 

Beredar akun Whatsapp mengatasnamakan 

Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa, yang diketahui 

mengirim pesan kepada sejumlah orang 

dengan iming-iming akan memberikan 

bantuan.

Dilansir dari sinjaikab.go.id, Kepala Seksi (Kasi) 

Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian Kabupaten Sinjai, Iswan Ahmad, 

menegaskan jika hal itu adalah bentuk 

penipuan. Apalagi nomor telepon yang 

digunakan dalam akun Whatsapp tersebut 

bukan nomor pribadi Bupati ASA. Iswan juga 

mengimbau kepada masyarakat untuk tidak 

melayani pesan yang mengatasnamakan 

Bupati, karena ini murni penipuan.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/04/28/giliran-nama-bupati-asa-dicatut-humas-kominf

o-itu-aksi-penipuan/?fbclid=IwAR0rdKhxkE1wnwOdRVShmvBTL1-9PXkDd6GSaQri5pJ9lpJ7
T3kEZVAHfzY 

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Bupati Sinjai Andi Seto Asapa 

https://sinjaikab.go.id/
https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/04/28/giliran-nama-bupati-asa-dicatut-humas-kominfo-itu-aksi-penipuan/?fbclid=IwAR0rdKhxkE1wnwOdRVShmvBTL1-9PXkDd6GSaQri5pJ9lpJ7T3kEZVAHfzY
https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/04/28/giliran-nama-bupati-asa-dicatut-humas-kominfo-itu-aksi-penipuan/?fbclid=IwAR0rdKhxkE1wnwOdRVShmvBTL1-9PXkDd6GSaQri5pJ9lpJ7T3kEZVAHfzY
https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/04/28/giliran-nama-bupati-asa-dicatut-humas-kominfo-itu-aksi-penipuan/?fbclid=IwAR0rdKhxkE1wnwOdRVShmvBTL1-9PXkDd6GSaQri5pJ9lpJ7T3kEZVAHfzY


Selasa, 4 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah gambar infografik memuat logo Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) dengan narasi “FACT: Refusing to take 
the vaccine is a form of racism since it harms people of color”. Infografik tersebut 
menyebut bahwa penolakan vaksin Covid-19 adalah bentuk rasisme karena merugikan 
orang dengan kulit berwarna.

Faktanya, gambar infografis dengan logo CDC tersebut adalah hasil editan dimana 
bagian narasi telah diubah. Dilansir dari AFP, juru bicara CDC mengatakan bahwa 
pihaknya tidak membuat atau mengeluarkan gambar dengan narasi seperti itu. 
Adapun berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan gambar infografis asli yang pernah 
dibagikan oleh CDC bertuliskan “You may have some side effects, which are normal 
signs that your body is building protection” yang diunggah pada 7 April 2021. Dimana 
CDC mengingatkan bahwa kita mungkin memiliki beberapa efek samping dari vaksin 
Covid-19, yang merupakan tanda normal bahwa tubuh sedang membangun 
perlindungan.

Disinformasi

Link Counter:
- https://factcheck.afp.com/fake-us-cdc-graphic-about-vaccine-refusal-circulates-online 

- https://twitter.com/CDCgov/status/1379483036979490824 

2. [DISINFORMASI] Infografik CDC Amerika 
Serikat Tentang Penolakan Vaksin

https://factcheck.afp.com/fake-us-cdc-graphic-about-vaccine-refusal-circulates-online
https://twitter.com/CDCgov/status/1379483036979490824


Selasa, 4 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan informasi tentang 

penemuan sajadah dari hasil pencarian serpihan kapal selam KRI Nanggala-402. 

Unggahan tersebut juga dilengkapi dengan foto sejumlah anggota TNI yang 

menunjukkan sebuah sajadah berwarna merah bata. 

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas.com, informasi mengenai penemuan 

sajadah dan barang-barang dari KRI Nanggala-402 seperti yang tampak pada unggahan 

gambar tersebut adalah tidak benar. Gambar yang beredar tersebut merupakan 

barang-barang yang ditemukan dari evakuasi pesawat Sriwijaya Air PK-CLC dengan 

nomor penerbangan SJ 182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan 

Seribu, pada Sabtu (9/1/2021) pukul 14.36 WIB.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/03/202800165/-hoaks-penemuan-sajadah-milik-

kru-kapal-selam-kri-nanggala-402?page=all 

- https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1041098/cek-fakta-penemuan-sajadah-milik-kri-nang

gala-402 

3. [DISINFORMASI] Penemuan Sajadah Milik Kru 
Kapal Selam KRI Nanggala-402

https://www.kompas.com/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/03/202800165/-hoaks-penemuan-sajadah-milik-kru-kapal-selam-kri-nanggala-402?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/03/202800165/-hoaks-penemuan-sajadah-milik-kru-kapal-selam-kri-nanggala-402?page=all
https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1041098/cek-fakta-penemuan-sajadah-milik-kri-nanggala-402
https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1041098/cek-fakta-penemuan-sajadah-milik-kri-nanggala-402


5 Mei 2021



Rabu, 5 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menggambarkan sejumlah warga dan petugas 

kepolisian sedang berjaga di tengah jalan yang sudah dipagari seng. Unggahan itu disertai narasi yang 

menyatakan bahwa akses Jalan Pinoh sebagai pintu masuk satu-satunya ke Kabupaten Melawi, 

Kalimantan Barat telah dilakukan pemblokiran dengan ditutupi atau dipagari seng.

Faktanya, Ketua Posko Covid-19 Kabupaten Melawi, Gusti Syaparuddin menegaskan isu atau informasi 

yang beredar di media sosial yang menyatakan jalan Sintang-Melawi ditutup dengan pagar seng adalah 

tidak benar atau hoaks. "Itu jelas hoaks, Satgas Covid-19 di Melawi saja belum buka posko, dan tanggal 6 

Mei nanti baru buka posko, itu pun untuk pengawasan," kata Gusti Syaparuddin. Ia juga mengatakan, 

posko tersebut dibuka untuk melakukan pengawasan dan pemantauan keluar masuknya orang ke 

Melawi yang letaknya di Batu Nanta sebagai pintu perbatasan Kabupaten Sintang-Melawi. Presidium 

Hoax Crisis Center (HCC) Borneo, Reinardo Sinaga juga menyebutkan foto pemblokiran jalan yang 

kembali beredar tersebut adalah "fabricated content" atau konten yang didesain untuk menipu atau 

hoaks. Reinardo mengimbau kepada masyarakat agar selalu melakukan pengecekan terhadap sebaran 

informasi yang tidak jelas atau pun meragukan.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4550009/ketua-posko-covid-19-kabupaten-melawi

-pastikan-isu-penutupan-jalan-sintang-melawi-hoaks 

- https://www.suarakalbar.co.id/2021/05/cek-fakta-foto-penutupan-jalan-pinoh.html 

- https://www.antaranews.com/berita/2137790/ketua-posko-covid-19-tegaskan-penutupan-jal

an-sintang-melawi-hoaks 

1. [HOAKS] Foto Penutupan Jalan Sintang-Melawi

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4550009/ketua-posko-covid-19-kabupaten-melawi-pastikan-isu-penutupan-jalan-sintang-melawi-hoaks
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4550009/ketua-posko-covid-19-kabupaten-melawi-pastikan-isu-penutupan-jalan-sintang-melawi-hoaks
https://www.suarakalbar.co.id/2021/05/cek-fakta-foto-penutupan-jalan-pinoh.html
https://www.antaranews.com/berita/2137790/ketua-posko-covid-19-tegaskan-penutupan-jalan-sintang-melawi-hoaks
https://www.antaranews.com/berita/2137790/ketua-posko-covid-19-tegaskan-penutupan-jalan-sintang-melawi-hoaks


Rabu, 5 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah artikel yang mengklaim bahwa 

sejumlah suplemen dapat menetralkan vaksin 

Covid-19. Artikel tersebut mengklaim bahwa 

mengkonsumsi yodium, seng, quercetin, karbon 60, 

dan pyrroloquinoline quinone akan mengurangi efek 

samping atau membatasi efektivitas vaksin mRNA.

Dilansir dari AFP, klaim tersebut dibantah oleh banyak 

ahli. Diantaranya dikemukakan oleh Dr. Matthew 

Laurens, direktur persekutuan penyakit menular anak 

di Fakultas Kedokteran Universitas Maryland. Ia 

mengatakan, tidak satupun dari zat suplemen yang 

disebutkan dapat  meminimalkan efek samping dari 

vaksin Covid-19. Efek samping dari vaksin pada 

dasarnya terkait dengan respon imun yang dirangsang 

sebagai respon terhadap vaksinasi. Dia juga 

menambahkan bahwa mengkonsumsi 

suplemen-suplemen tersebut tidak lantas mengurangi 

keefektifan vaksin, tetapi secara teori ada 

kemungkinan beberapa bahan kimia tersebut dapat 

mengurangi respons kekebalan terhadap vaksinasi.

Disinformasi

Link Counter:
- https://factcheck.afp.com/experts-reject-claim-supplements-can-counter-covid-19-vaccines 

2. [DISINFORMASI] Beberapa Jenis Suplemen 
Dapat Menetralkan Vaksin Covid-19

https://factcheck.afp.com/experts-reject-claim-supplements-can-counter-covid-19-vaccines


6 Mei 2021



Kamis, 6 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar di aplikasi WhatsApp sebuah pesan singkat yang mengatasnamakan 

Bupati Kudus terkait adanya donasi uang untuk dibagikan ke berbagai pondok 

pesantren dan yayasan.

Faktanya, melalui akun Twitter resmi Pemerintah Kabupaten Kudus 

(@Pemkab_Kudus) membantah bahwa nomor yang tertera di pesan singkat 

WhatsApp adalah nomor pribadi Bupati Kudus. Dalam keterangan postingan 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus meminta untuk mengabaikan dan tetap 

waspada akan modus kejahatan.

Hoaks

Link Counter:
- https://twitter.com/Pemkab_Kudus/status/1389969073312657410 

1. [HOAKS] Donasi Atas Nama Bupati Kudus 

https://twitter.com/Pemkab_Kudus/status/1389969073312657410


Kamis, 6 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp, pesan 
tersebut mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia sengaja 
menerapkan kebijakan pelarangan mudik lebaran pada 6-17 
Mei 2021 guna membiarkan ribuan warga Tiongkok China 
masuk dan menetap di Indonesia. Pada pesannya dituliskan 
pula seruan menggerakkan seluruh rakyat dan TNI di daerah 
masing-masing untuk mengawasi bandara dan pelabuhan 
seluruh Indonesia karena akan ada 12 Juta warga China yang 
akan masuk ke Indonesia dengan dalih wisata. Terdapat juga 
pernyataan pada akhir pesan tersebut dengan menyatakan 
"SELURUH RAKYAT HARUS BERANI LAKUKAN PROTES !!! 
DEMONTRASI BESAR BESARAN..!!!".

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak 
memiliki sumber kredibel. Kebijakan larangan mudik lebaran 
pada Mei 2021 ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala 
Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang 
Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul 
Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Presiden Joko 
Widodo menyampaikan bahwa semua pihak harus tetap 
mencegah penyebaran Covid-19 untuk tidak lebih meluas lagi. 
Dilansir dari Cek Fakta Medcom.id, diketahui bahwa klaim 12 
juta warga Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah larangan 
mudik adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi valid terkait 
itu.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZ16Pk-cek-fakta-waspada-12-juta-warga-tiongkok-mas

uk-indonesia-6-17-mei-ini-faktanya 
- https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/18454791/jokowi-jelaskan-alasan-pemerintah-larang-mu

dik-lebaran-2021?page=all 
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/10/070500765/berlaku-6-17-mei-ini-aturan-lengkap-laran

gan-mudik-lebaran-2021?page=all 

2. [DISINFORMASI] Pemerintah Larang Mudik pada 
6-17 Mei 2021 Guna Membiarkan Masuknya 12 Juta 
Warga Tiongkok

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZ16Pk-cek-fakta-waspada-12-juta-warga-tiongkok-masuk-indonesia-6-17-mei-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZ16Pk-cek-fakta-waspada-12-juta-warga-tiongkok-masuk-indonesia-6-17-mei-ini-faktanya
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/18454791/jokowi-jelaskan-alasan-pemerintah-larang-mudik-lebaran-2021?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/18454791/jokowi-jelaskan-alasan-pemerintah-larang-mudik-lebaran-2021?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/10/070500765/berlaku-6-17-mei-ini-aturan-lengkap-larangan-mudik-lebaran-2021?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/10/070500765/berlaku-6-17-mei-ini-aturan-lengkap-larangan-mudik-lebaran-2021?page=all


Kamis, 6 Mei 2021

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 

foto yang diklaim sebagai penemuan mayat di 

pulau Gili Lombok dan diduga sebagai korban 

dari tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 

402.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa 

penemuan mayat di pulau Gili Lombok yang 

diduga korban dari tenggelamnya kapal selam 

KRI Nanggala 402 adalah keliru. Foto 

penemuan mayat tersebut bukanlah di Pulau 

Gili Lombok, melainkan di Pulau Mandangin 

Sampang Madura pada tanggal 27 April 2021. 

Iptu Tomo, Kapolsek Sampang, menjelaskan 

mayat tersebut telah berada di RSUD 

Sampang, Madura pada tanggal 29 April 2021. 

Ia menambahkan bagi pihak keluarga yang 

mengenali ciri-ciri korban bisa mendatangi 

RSUD dr. Mohammad Zyn, Sampang, Madura.

Disinformasi

Link Counter:
- https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/04/27/mayat-tanpa-identitas-ditemukan-di-bibir-pantai

-pulau-mandangin-sampang-kondisinya-sudah-tak-utuh 

- https://beritajatim.com/peristiwa/ini-hasil-otopsi-jenazah-membusuk-di-pulau-mandangin-sampang/ 

- https://radarlombok.co.id/hoaks-penemuan-mayat-abk-nanggala-402-di-gili-lombok-cek-faktanya.ht

ml 

3. [DISINFORMASI] Penemuan Mayat Korban 
Kapal Selam KRI Nanggala 402 di Pulau Gili 
Lombok

https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/04/27/mayat-tanpa-identitas-ditemukan-di-bibir-pantai-pulau-mandangin-sampang-kondisinya-sudah-tak-utuh
https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/04/27/mayat-tanpa-identitas-ditemukan-di-bibir-pantai-pulau-mandangin-sampang-kondisinya-sudah-tak-utuh
https://beritajatim.com/peristiwa/ini-hasil-otopsi-jenazah-membusuk-di-pulau-mandangin-sampang/
https://radarlombok.co.id/hoaks-penemuan-mayat-abk-nanggala-402-di-gili-lombok-cek-faktanya.html
https://radarlombok.co.id/hoaks-penemuan-mayat-abk-nanggala-402-di-gili-lombok-cek-faktanya.html


Kamis, 6 Mei 2021

Penjelasan:

Sebuah unggahan membagikan hasil tangkapan layar yang mengklaim bahwa tingkat 

kematian orang yang divaksinasi Covid-19 lebih tinggi dibanding dengan populasi orang yang 

tidak divaksinasi. 

Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari Kumparan.com yang mengutip dari 

usatoday.com, menurut epidemiolog dan profesor klinis di Colorado, Lisa Miller, angka tersebut 

tidak dapat dibuktikan atau pun dikonfirmasi. Menurutnya, untuk menghitung angka 

kematian yang akurat, jumlah kasus positif Covid-19 di antara individu yang divaksinasi harus 

diketahui. "Tetapi angka itu belum kita punya," kata Lisa Miller. Ia memastikan, jumlah infeksi 

akibat vaksin juga cukup kecil dibandingkan dengan lebih dari 100 juta orang dewasa AS yang 

telah divaksinasi penuh pada 30 April 2021. Sehingga laporan terjadinya kematian lebih tinggi 

dari kelompok yang sudah divaksin dari yang tidak divaksin adalah klaim yang menyesatkan.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-misleading-claim-d

eaths-fully-vaccinated-people/4856504001/

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tingkat-kematian-orang-divaksin-lebih-ti

nggi-dari-yang-tak-divaksin-1vexWmYVMYT 

4. [DISINFORMASI] Data Tingkat Kematian Orang 
Divaksin Lebih Tinggi dari yang Tidak Divaksin

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tingkat-kematian-orang-divaksin-lebih-tinggi-dari-yang-tak-divaksin-1vexWmYVMYT
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-misleading-claim-deaths-fully-vaccinated-people/4856504001/
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-misleading-claim-deaths-fully-vaccinated-people/4856504001/
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-misleading-claim-deaths-fully-vaccinated-people/4856504001/
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tingkat-kematian-orang-divaksin-lebih-tinggi-dari-yang-tak-divaksin-1vexWmYVMYT
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tingkat-kematian-orang-divaksin-lebih-tinggi-dari-yang-tak-divaksin-1vexWmYVMYT


Kamis, 6 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Facebook, 

sebuah video yang mengklaim rakyat India 

marah karena sudah muak dengan protokol 

kesehatan Covid-19. Dalam video itu, terlihat 

beberapa orang menyerang kendaraan roda 

empat jenis jip berwarna putih. Kemudian 

seorang yang berada di dalam kendaraan 

tersebut melarikan diri dan dikejar oleh sejumlah 

orang.

Setelah dilakukan penelusuran, video yang 

mengklaim rakyat India marah karena sudah 

muak dengan protokol kesehatan Covid-19 

adalah tidak benar. Faktanya, video itu 

sebenarnya merupakan aksi protes warga atas 

kematian seorang pemuda di distrik Bhadrak 

yang bernama Bapi Mahalik akibat  pengejaran 

Polisi dengan beberapa alasan yang 

dirahasiakan. Saat polisi mengejarnya, Bapi 

ketakutan dan jatuh ke kolam terdekat dan 

meninggal karena tenggelam.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4550528/cek-fakta-tidak-benar-rakyat-india-mara

h-karena-sudah-muak-dengan-prokes-covid-19-dalam-video-ini

- https://www.youtube.com/watch?v=KsVvT3_fSA4&t=25s

- https://www.prameyanews.com/irate-mob-sets-police-van-ablaze-over-youths-death-in-bha

drak/

-

5. [DISINFORMASI] Video Rakyat India Marah 
karena Bosan dengan Protokol Kesehatan 
Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4550528/cek-fakta-tidak-benar-rakyat-india-marah-karena-sudah-muak-dengan-prokes-covid-19-dalam-video-ini
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4550528/cek-fakta-tidak-benar-rakyat-india-marah-karena-sudah-muak-dengan-prokes-covid-19-dalam-video-ini
https://www.youtube.com/watch?v=KsVvT3_fSA4&t=25s
https://www.prameyanews.com/irate-mob-sets-police-van-ablaze-over-youths-death-in-bhadrak/
https://www.prameyanews.com/irate-mob-sets-police-van-ablaze-over-youths-death-in-bhadrak/


Kamis, 6 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah video yang merekam 
sejumlah pengendara sepeda motor antre 
mengular hingga memadati jalanan 
perbukitan. Video itu dikaitkan dengan 
adanya larangan mudik lebaran. Dalam 
video tersebut disertai narasi bertuliskan 
"JLN TIKUS MACET".

Setelah ditelusuri, sejumlah pengendara 
sepeda motor yang antre mengular di 
jalanan perbukitan pada rekaman video 
tersebut tidak ada kaitannya dengan 
larangan mudik lebaran 2021. Video tersebut 
merupakan video rekaman lama yang 
diunggah pertama kali oleh pemilik akun 
TikTok (@arexarikristyanto9) pada 15 Maret 
2021. Pemilik akun tersebut menjelaskan, 
bahwa video tersebut bukan video mudik 
melainkan acara bakti sosial yang tidak ada 
kaitannya dengan mudik Idul Fitri 2021.

Disinformasi

Link Counter:
- https://kumparan.com/kumparannews/viral-video-jalan-tikus-dipenuhi-pemotor-karena-larangan-mudik-begini-f

aktanya-1vgbeCBXGvt 
- https://hits.suara.com/read/2021/05/06/141021/viral-video-jalan-tikus-macet-dipenuhi-pemotor-mudik-lebaran-ini-

faktanya
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4551806/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-jalan-tikus-macet-dipenuhi-pem

udik  
- https://vt.tiktok.com/ZSJDvySf4/ 

6. [DISINFORMASI] Video Jalan Tikus Dipenuhi 
Pemotor 

https://kumparan.com/kumparannews/viral-video-jalan-tikus-dipenuhi-pemotor-karena-larangan-mudik-begini-faktanya-1vgbeCBXGvt
https://kumparan.com/kumparannews/viral-video-jalan-tikus-dipenuhi-pemotor-karena-larangan-mudik-begini-faktanya-1vgbeCBXGvt
https://hits.suara.com/read/2021/05/06/141021/viral-video-jalan-tikus-macet-dipenuhi-pemotor-mudik-lebaran-ini-faktanya
https://hits.suara.com/read/2021/05/06/141021/viral-video-jalan-tikus-macet-dipenuhi-pemotor-mudik-lebaran-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4551806/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-jalan-tikus-macet-dipenuhi-pemudik
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4551806/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-jalan-tikus-macet-dipenuhi-pemudik
https://vt.tiktok.com/ZSJDvySf4/


7 Mei 2021



Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial 
Facebook, berisi sebuah informasi adanya 19 
titik penyekatan pemudik di wilayah 
Kabupaten Jember yang berlaku mulai 6 
Mei 2021 hingga 24 Mei 2021. Salah satunya 
disebutkan lokasi penyekatan di pertigaan 
jombang kencong. 

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Jember  M. Mujamil bersama 
jajaran Satlantas Polres Jember, buka suara 
di hadapan sejumlah wartawan pada acara 
ngobrol bareng Perserikatan Wartawan 
Jember (PWJ) Asyiik pada Rabu (5/5/2021) 
malam. Menurut Kanit Dikyasa Satlantas 
Polres Jember Iptu Heru Siswanto, pesan 
tersebut tidak benar. Penyekatan hanya 
dilakukan di perbatasan Jember dengan 
Lumajang. Sedangkan Jember-Bondowoso 
dan Jember-Banyuwangi, tidak ada 
penyekatan. Hanya didirikan pos untuk 
check point saja dan pengamanan lebaran.

Hoaks

Link Counter:
- https://jatimtimes.com/baca/241166/20210506/084200/info-penyekatan-di-tiap-pertigaan-jala

n-raya-di-jember-dipastikan-hoax-ini-faktanya  

1. [HOAKS] Info 19 Titik Penyekatan Pemudik di 
Wilayah Kabupaten Jember

https://jatimtimes.com/baca/241166/20210506/084200/info-penyekatan-di-tiap-pertigaan-jalan-raya-di-jember-dipastikan-hoax-ini-faktanya
https://jatimtimes.com/baca/241166/20210506/084200/info-penyekatan-di-tiap-pertigaan-jalan-raya-di-jember-dipastikan-hoax-ini-faktanya


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar viral di media sosial sebuah rekaman percakapan Pilot, Kopilot dan Petugas 
FA Lion Air JT-610 yang mengalami kecelakaan pada 29 Oktober 2018. Dalam 
rekaman suara yang beredar, terdengar percakapan antara Pilot dan Kopilot juga 
seorang Flight Attendant (FA) dalam situasi panik akibat adanya masalah dalam 
pesawat yang mereka kemudikan.

Terkait unggahan tersebut, KNKT memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari 
pihaknya dan bukan pula rekaman kotak hitam Cockpit Voice Recorder (CVR) yang 
asli. Menurut Kepala Subbag Datin dan Humas KNKT Anggo Anurogo, KNKT 
memastikan bahwa rekaman tersebut bukanlah rekaman asli yang berasal dari 
unduhan FDR maupun CVR milik Lion Air JT-610. Dapat dikatakan bahwa data yang 
ditampilkan ini adalah asumsi dari si pengarang atau pemilik akun berdasarkan hasil 
laporan final yang telah KNKT keluarkan.

Hoaks

Link Counter:
- https://news.detik.com/berita/d-5557249/rekaman-palsu-beredar-ini-fakta-sebenarnya-soal-l

ion-air-jt-610

- https://www.kompas.com/tren/image/2021/05/05/140000065/ramai-rekaman-disebut-dari-bl

ackbox-lion-air-jt-610-ini-kata-knkt?page=2 

- https://www.instagram.com/knkt_ri/ 

2. [HOAKS] Rekaman Suara Percakapan Pilot Lion 
Air JT-610 Keluar

https://news.detik.com/berita/d-5557249/rekaman-palsu-beredar-ini-fakta-sebenarnya-soal-lion-air-jt-610
https://news.detik.com/berita/d-5557249/rekaman-palsu-beredar-ini-fakta-sebenarnya-soal-lion-air-jt-610
https://www.kompas.com/tren/image/2021/05/05/140000065/ramai-rekaman-disebut-dari-blackbox-lion-air-jt-610-ini-kata-knkt?page=2
https://www.kompas.com/tren/image/2021/05/05/140000065/ramai-rekaman-disebut-dari-blackbox-lion-air-jt-610-ini-kata-knkt?page=2
https://www.instagram.com/knkt_ri/


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook, terkait pandemi Virus 
Corona yang diklaim hadir setiap 100 tahun sekali. Dengan unggahan narasi 
"Dyk? 1720: wabah besar Marseille 1820: pandemik chorella di Asia 1920: flu 
spanyol 2020: virus corona Ada teori bahwa setiap 100 tahun pandemi 
terjadi".

Dilansir dari Liputan6.com, klaim pandemi hadir setiap 100 tahun sekali 
adalah tidak benar. Faktanya WHO menjelaskan pandemi Covid-19 tidak 
bisa diprediksi karena Covid-19 merupakan penyakit baru.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4552614/cek-fakta-tidak-benar-pandemi-hadir-seti

ap-100-tahun-sekali

3. [HOAKS] Pandemi Hadir Setiap 100 Tahun 
Sekali

https://www.liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4552614/cek-fakta-tidak-benar-pandemi-hadir-setiap-100-tahun-sekali
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4552614/cek-fakta-tidak-benar-pandemi-hadir-setiap-100-tahun-sekali


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah foto yang menampilkan 
sejumlah orang sedang berenang di laut 
dengan latar belakang sebuah jembatan 
besar. Foto itu disertai keterangan yang 
menyebutkan aksi nekat orang Madura yang 
mudik dengan berenang menyeberangi laut 
menggunakan alat seadanya. 

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa foto 
tersebut merupakan aksi nekat pemudik di 
Madura adalah salah. Faktanya, melalui akun 
instagram resmi Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa memposting foto 
serupa dengan keterangan aksi para prajurit 
TNI Angkatan Laut (AL) saat melintasi selat 
Madura dari Surabaya dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun ke-15 
Pasmar-1 TNI AL pada tahun 2016. Dalam 
unggahannya Khofifah juga mengingatkan 
jika ada pihak yang menarasikan foto tersebut 
sebagai aksi pemudik yang nekat 
menyeberangi Selat Madura, bisa dipastikan 
sebagai hoaks atau berita palsu.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COjseM-hzdj/ 

4. [DISINFORMASI] Demi Mudik Orang Madura 
Berenang dengan Alat Seadanya

https://www.instagram.com/p/COjseM-hzdj/


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram, yang diklaim 
seorang pemudik menggunakan motor berhasil melewati blokade Polisi.

Dilansir dari hits.suara.com, video viral pemudik melewati blokade Polisi itu 
ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan seorang 
pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke area tambang batu bara di 
daerah Muara Enim.

Disinformasi

Link Counter:
- https://hits.suara.com/read/2021/05/07/150346/cek-fakta-viral-video-pemudik-sukses-tembu

s-blokade-polisi?page=all 

5. [DISINFORMASI] Video Pemudik Sukses 
Tembus Blokade Polisi

https://hits.suara.com/
https://hits.suara.com/read/2021/05/07/150346/cek-fakta-viral-video-pemudik-sukses-tembus-blokade-polisi?page=all
https://hits.suara.com/read/2021/05/07/150346/cek-fakta-viral-video-pemudik-sukses-tembus-blokade-polisi?page=all


8 Mei 2021



Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengabarkan bahwa terdapat pendaftaran 

vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Hermina Kemayoran untuk umur 18-59 tahun. Dalam 

informasi itu disebutkan, proses vaksinasi dilakukan mulai dari jam 08.00-14.00 dengan 

membawa KTP dan melakukan pendaftaran melalui link pelindungilindungi.id/register.

Faktanya, berdasarkan koordinasi Tim JalaHoaks dengan RS Hermina Kemayoran pada 

tanggal 7 Mei 2021 lalu, diperoleh informasi bahwa kabar yang beredar tersebut adalah 

tidak benar atau hoaks. "Hoaks ya. Sampai saat ini RS Hermina Kemayoran masih melayani 

vaksinasi Covid-19 untuk Lansia saja," kata staf RS Hermina Kemayoran. Selain itu, RS 

Hermina Kemayoran melalui unggahan Instagram stories di laman Instagram resminya 

@rsuherminakemayoran mengklarifikasi bahwa informasi pendaftaran vaksinasi Covid-19 

untuk umum usia 18-59 tahun di RS Hermina Kemayoran adalah hoaks.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COkVCl3p44p/ 

- https://www.instagram.com/stories/rsuherminakemayoran/2568044013731169257/ 

1. [HOAKS] Registrasi Vaksinasi Covid-19 Usia 
18-59 Tahun di RS Hermina Kemayoran Melalui 
Website Pedulilindungi.id

https://www.instagram.com/p/COkVCl3p44p/
https://www.instagram.com/stories/rsuherminakemayoran/2568044013731169257/


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan Whatsapp yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi M.P.H. Akun WhatsApp tersebut juga 

menggunakan foto drg. Oscar Primadi yang sedang mengenakan masker.

Faktanya, Akun WhatsApp tersebut adalah palsu. Informasi ini telah diklarifikasi 

menggunakan akun Instagram resmi milik Kementerian Kesehatan RI 

@kemenkes_ri bahwa pesan tersebut dikirimkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab dan mengatasnamakan serta menggunakan foto profil 

Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan RI, drg. Oscar Primadi M.P.H.  Di imbau 

kepada masyarakat apabila menerima pesan dari nomor tersebut agar 

mengabaikan dan memblokirnya.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COm9suQMzam/?igshid=15rfu3lzb03eg 

- https://twitter.com/KemenkesRI/status/1390977503796203522?s=19 

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Sekjen Kementerian Kesehatan

https://www.instagram.com/p/COm9suQMzam/?igshid=15rfu3lzb03eg
https://twitter.com/KemenkesRI/status/1390977503796203522?s=19


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar unggahan video pada Youtube yang memperlihatkan sebuah tank di jalanan 

perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi. Dalam video berdurasi 30 detik itu, suara 

pria dalam video menyebutkan tank tersebut digunakan untuk menyekat para pemudik 

yang nekat pulang.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS membantah bahwa 

tank tersebut digunakan untuk menyekat pemudik. Ia menegaskan, kejadian sebenarnya 

dalam video tersebut adalah satuan Yonarmed-7/105 GS/Biringgalih yang sedang 

melaksanakan Latihan Taktis Tingkat Rai TW II TA.2021. Kegiatan latihan tersebut 

dilaksanakan pada Kamis, 6 Mei 2021 oleh Satuan Yonarmed-7/105 GS/Biringgalih. Lokasi 

latihan bertempat di Tanah Lapangan bekas Pabrik Kecap di Jalan Raya Narogong 

Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e4rdN-cek-fakta-tni-kerahkan-tank-untuk-sek

at-pemudik-ini-faktanya  

3. [DISINFORMASI] TNI Kerahkan Tank untuk 
Sekat Pemudik

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e4rdN-cek-fakta-tni-kerahkan-tank-untuk-sekat-pemudik-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e4rdN-cek-fakta-tni-kerahkan-tank-untuk-sekat-pemudik-ini-faktanya


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan video berdurasi 1 menit di media sosial Facebook yang 
menampilkan rekaman radar penerbangan pesawat terbang dan disertai voice over yang 
menyebutkan bahwa terdapat 5 penerbangan pada malam hari yang berisi warga negara 
asing. Disebutkan pula bahwa 5 penerbangan tersebut bergerak dari utara pulau jawa 
menuju wilayah timur Indonesia.

Faktanya, informasi yang terdapat pada video tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal 
dari sumber kredibel. Direktur Utama AirNav Indonesia, M. Pramintohadi Soekarno 
menegaskan, informasi dalam video tersebut merupakan kabar hoaks yang diduga dibuat 
untuk menimbulkan keresahan. AirNav memastikan rekaman tersebut bukan merupakan 
tampilan Air Situation Display (ASD) pada Air Traffic Control (ATC) System AirNav baik di 
Surabaya, Makassar, Denpasar maupun Jakarta. Dilansir dari Tribunnews.com serta akun 
Twitter resmi AirNav Indonesia (@AirNav_Official) diketahui bahwa kelima pesawat yang 
terlihat di radar dalam video tersebut adalah penerbangan berjadwal dengan rincian GIA682 
(Jakarta-Sorong) Departure 00.45 WIB, GIA654 (Jakarta-Makassar) Departure 00.47 WIB, 
BTK6196 (Jakarta-Makassar) Departure 00.51 WIB, BTK7797 (Jakarta-Sorong) Departure 01.02 
WIB dan LNI798 (Jakarta-Makassar) Departure 00.56 WIB.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-be

risi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan 

- https://web.facebook.com/104735015037567/videos/132908425553559 

- https://www.instagram.com/p/COkvtKSHyVo/?igshid=mefsu6gbp4g2

- https://twitter.com/AirNav_Official/status/1390585242403020800?s=08  

4. [DISINFORMASI] Video Radar Penerbangan 5 
Pesawat Berisi Warga Negara Asing yang akan 
Masuk Indonesia

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-berisi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-berisi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-berisi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan
https://web.facebook.com/104735015037567/videos/132908425553559
https://www.instagram.com/p/COkvtKSHyVo/?igshid=mefsu6gbp4g2
https://twitter.com/AirNav_Official/status/1390585242403020800?s=08


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan pada media 

sosial Facebook yang menyebutkan 

bahwa terdapat produk mobil Esemka 

yang baru keluar. Dalam unggahan 

tersebut juga terdapat sebuah foto mobil 

yang diklaim sebagai mobil buatan  

Esemka yang baru diproduksi.

Berdasarkan penelusuran, hal tersebut 

tidaklah benar. Faktanya, foto mobil yang 

tercantum dalam unggahan tersebut 

merupakan oplet milik Rano Karno yang 

digunakan dalam film Si Doel. Hal ini juga 

didukung oleh nomor polisi yang sama 

antara foto yang diunggah dalam narasi 

dengan oplet milik Rano Karno yaitu B 

1053 AU.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/28/110800866/4-fakta-oplet-si-doel-kandang-a

yam-yang-kini-ditawar-rp-1-miliar?page=all 
- https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01373195/oplet-biru-si-doel-dibeli-rp-5250

00-oleh-rano-karno-sampai-ditawar-rp-1-miliar 
- https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/12/113639166/istimewanya-oplet-si-doel-ditawa

r-rp-1-miliar-dan-mau-ditukar-rolls-royce?page=all 

5. [DISINFORMASI] Foto “Produk Mobil Esemka 
terbaru”

https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/28/110800866/4-fakta-oplet-si-doel-kandang-ayam-yang-kini-ditawar-rp-1-miliar?page=all
https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/28/110800866/4-fakta-oplet-si-doel-kandang-ayam-yang-kini-ditawar-rp-1-miliar?page=all
https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01373195/oplet-biru-si-doel-dibeli-rp-525000-oleh-rano-karno-sampai-ditawar-rp-1-miliar
https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01373195/oplet-biru-si-doel-dibeli-rp-525000-oleh-rano-karno-sampai-ditawar-rp-1-miliar
https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/12/113639166/istimewanya-oplet-si-doel-ditawar-rp-1-miliar-dan-mau-ditukar-rolls-royce?page=all
https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/12/113639166/istimewanya-oplet-si-doel-ditawar-rp-1-miliar-dan-mau-ditukar-rolls-royce?page=all


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar foto pada sosial media Facebook yang 

memperlihatkan Menteri BUMN, Erick Thohir 

tidak Menggunakan masker saat berada di 

kerumunan. Dalam foto tersebut Erick Thohir 

terlihat sedang di wawancara oleh para 

wartawan.

Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim bahwa 

Menteri BUMN Erick Thohir tidak menggunakan 

masker di kerumunan adalah keliru. Faktanya, 

foto tersebut diambil sebelum adanya anjuran 

dari WHO dan pemerintah mengenai kewajiban 

memakai masker di ruang publik. Foto tersebut 

diambil pada tanggal 11 Maret 2020 saat awal 

masuknya Covid-19 di Indonesia. Saat itu Erick 

Thohir sedang meninjau kesiapan Bandara 

Soekarno Hatta dalam upaya pencegahan 

Covid-19 masuk ke Indonesia dari luar negeri. 

Sedangkan  kewajiban memakai masker sendiri 

mulai berlaku pada 5 April 2020 sesuai anjuran 

dari WHO.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4jzyN-cek-fakta-foto-erick-thohir-tak-bermas

ker-di-kerumunan-ini-faktanya 

- https://foto.bisnis.com/view/20200311/1211986/menteri-bumn-tinjau-kesiapan-bandara-meng

hadapi-covid-19 

6. [DISINFORMASI] Foto Erick Thohir Tidak 
Menggunakan Masker di Kerumunan

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4jzyN-cek-fakta-foto-erick-thohir-tak-bermasker-di-kerumunan-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4jzyN-cek-fakta-foto-erick-thohir-tak-bermasker-di-kerumunan-ini-faktanya
https://foto.bisnis.com/view/20200311/1211986/menteri-bumn-tinjau-kesiapan-bandara-menghadapi-covid-19
https://foto.bisnis.com/view/20200311/1211986/menteri-bumn-tinjau-kesiapan-bandara-menghadapi-covid-19


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah video pada media sosial Facebook yang memperlihatkan iring-ringan 

kendaraan rombongan Presiden Joko Widodo disertai dengan narasi "Rakyat nya dlarang 

pulang kampung... diri nya pulang kampung . rezim yg selalu memberi contoh yg tdk 

baik????????". Video tersebut di unggah pada sabtu, 8 Mei 2021.

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan Presiden Jokowi pulang kampung saat mudik 

lebaran 2021 adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut adalah iring-iringan rombongan 

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Surabaya. Dilansir liputan6.com, Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis, 6 Mei 2021 kemarin. Presiden 

diagendakan menuju Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong yang terletak 

di Kabupaten Lamongan.

Disinformasi

Link Counter:
- https://surabaya.liputan6.com/read/4551382/kunjungan-ke-jatim-ini-agenda-jokowi 

- https://medcom.id/s/9K55Z3nK?utm_source=share_mobile&utm_medium=share_whatsapp&

utm_campaign=share 

7. [DISINFORMASI] Video Iring-Iringan Presiden 
Jokowi Pulang Kampung

https://surabaya.liputan6.com/read/4551382/kunjungan-ke-jatim-ini-agenda-jokowi
https://medcom.id/s/9K55Z3nK?utm_source=share_mobile&utm_medium=share_whatsapp&utm_campaign=share
https://medcom.id/s/9K55Z3nK?utm_source=share_mobile&utm_medium=share_whatsapp&utm_campaign=share


9 Mei 2021



Minggu, 9 Mei 2021

Penjelasan:
Telah beredar sebuah selebaran yang berisi informasi terkait permintaan sumbangan Wakaf 
Lailatul Qadar yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pejabat KPK. 
Dalam selebaran tersebut juga menyertakan nomor rekening sebuah bank yang digunakan 
sebagai rekening donasi.

Faktanya, KPK melalui laman website resminya kpk.go.id, memastikan bahwa selebaran informasi 
yang beredar tersebut adalah tidak benar dan merupakan modus penipuan. Pihaknya 
menegaskan, KPK secara kelembagaan maupun individu Pimpinan, Dewan Pengawas dan 
Pegawai KPK tidak pernah meminta sumbangan maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain 
dalam rangka penggalangan dana untuk keperluan apapun. KPK mengimbau kepada masyarakat 
untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai 
Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai Komisi. Pihaknya 
menambahkan, apabila mendapatkan informasi serupa, masyarakat dapat mengkonfirmasi 
melalui call center 198 atau e-mail informasi@kpk.go.id.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/2149-klarifikasi-kpk-ingatkan-pu

blik-waspadai-permintaan-dana-mengatasnamakan-kpk-dan-pejabat-kpk 

- https://www.instagram.com/stories/laziswafalhilal/2569136785676043830/ 

1. [HOAKS] Selebaran Permintaan Sumbangan 
Wakaf Lailatul Qadar Mengatasnamakan KPK 
dan Pejabat KPK

https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/2149-klarifikasi-kpk-ingatkan-publik-waspadai-permintaan-dana-mengatasnamakan-kpk-dan-pejabat-kpk
https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/2149-klarifikasi-kpk-ingatkan-publik-waspadai-permintaan-dana-mengatasnamakan-kpk-dan-pejabat-kpk
https://www.kpk.go.id/id/berita/klarifikasi-informasi-hoaks/2149-klarifikasi-kpk-ingatkan-publik-waspadai-permintaan-dana-mengatasnamakan-kpk-dan-pejabat-kpk
https://www.instagram.com/stories/laziswafalhilal/2569136785676043830/


Minggu, 9 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar video melalui aplikasi TikTok yang diklaim merupakan kemacetan yang terjadi 
saat arus mudik tahun 2021.  Namun, di aplikasi percakapan video tersebut berkembang 
menjadi pesan berantai yang disertai narasi "Cikampek arah perbatasan cikarang macet 
parah. Video direkam jam 16.16 tadi..berarti sampai saat ini masih macet, covid bakal 
panen..mengerikan..jaga kesehatan yah teman2 semua". Selain itu, terdapat juga narasi 
berbeda dengan video berdurasi 14 detik yang sama yakni, "Perbatasan 
Sukabumi-Cianjur hari ini...mengerikan. mirip india wkt festival khumbela Tidak 
Mendengarkan Peringatan Presiden Kita".

Berdasarkan penelusuran, klaim kemacetan yang terjadi saat arus mudik tahun 2021 
tersebut adalah keliru. Faktanya, video tersebut merupakan video lama yang baru 
diunggah kembali. Video tersebut adalah para pekerja yang baru pulang di Jalur 
Sukabumi–Cianjur. Akun Instagram @humaspolda.jabar telah mengklarifikasi berita 
tersebut dan mengingatkan agar masyarakat tidak percaya begitu saja dengan informasi 
yang beredar di media sosial.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4553511/cek-fakta-tidak-benar-video-yang-diklaim

-kemacetan-akibat-pemudik 

- https://www.instagram.com/p/COmAE9lDIhB/ 

2. [DISINFORMASI]  Video Kerumunan Pemudik 
di Jalur Sukabumi-Cianjur

https://www.instagram.com/humaspolda.jabar/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4553511/cek-fakta-tidak-benar-video-yang-diklaim-kemacetan-akibat-pemudik
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4553511/cek-fakta-tidak-benar-video-yang-diklaim-kemacetan-akibat-pemudik
https://www.instagram.com/p/COmAE9lDIhB/


Minggu, 9 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar pada sosial media Facebook sebuah 

foto yang memperlihatkan pagar yang 

digembok, foto tersebut diklaim sebagai 

penutupan jalan perbatasan 

Subang-Bandung.

Setelah ditelusuri, klaim pada foto tersebut 

adalah tidak benar. Faktanya, foto jalan yang 

ditutup pagar dan digembok tersebut 

bukan jalan perbatasan Subang-Bandung. 

Dikutip dari jabar.tribunnews.com, Kasat 

Lantas Polres Subang, AKP Endang Sujana 

mengatakan, foto itu merupakan foto iseng 

yang hingga kini belum diketahui siapa 

pelaku penyebarannya.

Disinformasi

Link Counter:
- https://jabar.tribunnews.com/2021/05/06/beredar-foto-jalan-tangkuban-parahu-perbatasan-

bandung-barat-subang-ditutup-pagar-besi-ini-faktanya 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4554138/cek-fakta-tidak-benar-foto-pagar-yang-di

gembok-ini-penutupan-jalan-perbatasan-subang-bandung 

3. [DISINFORMASI] Penutupan Jalan 
Perbatasan Subang-Bandung

https://jabar.tribunnews.com/
https://jabar.tribunnews.com/2021/05/06/beredar-foto-jalan-tangkuban-parahu-perbatasan-bandung-barat-subang-ditutup-pagar-besi-ini-faktanya
https://jabar.tribunnews.com/2021/05/06/beredar-foto-jalan-tangkuban-parahu-perbatasan-bandung-barat-subang-ditutup-pagar-besi-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4554138/cek-fakta-tidak-benar-foto-pagar-yang-digembok-ini-penutupan-jalan-perbatasan-subang-bandung
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4554138/cek-fakta-tidak-benar-foto-pagar-yang-digembok-ini-penutupan-jalan-perbatasan-subang-bandung


10 Mei 2021



Senin, 10 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar Pengumuman dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan 

Nomor : 2087/KOMINFO/SJ/KP.03.01/11/2019 tentang Pemblokiran Aplikasi Higgs 

Domino Island melalui Play store dan Browser pada 26 Mei 2021. 

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo), Dedy Permadi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar 

dan Kominfo tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut.

Hoaks

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

1. [HOAKS] Aplikasi Higgs Domino Island akan 
Diblokir Permanen oleh Kominfo 



Senin, 10 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Bupati terpilih Tuban, Jawa 
Timur periode 2021-2024, Aditya Halindra Faridzky. Akun tersebut mengunggah  
sebuah postingan dengan penawaran program pinjaman dengan 0 persen bunga 
dan 50 persen untuk subsidi setiap bulannya serta meminta biaya admin di depan 
sebesar 10 persen dari pinjamannya. 

Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu dan bukan merupakan akun Facebook 
yang dikelola oleh Bupati Tuban terpilih, Aditya Halindra Faridzky. Aditya Halindra 
Faridzky melalui laman media sosialnya menegaskan, bahwa akun yang 
memposting pinjaman online tersebut bukan akun resmi dari Facebook 
pribadinya. Untuk masyarakat khususnya warga Tuban agar lebih berhati-hati 
terhadap tindak penipuan yang mengatasnamakan dirinya di media sosial.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/stories/adityahalindra/2570226227032721103/ 

- https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/6097fe337eb6b/hatihati-beredar-akun-p

alsu-facebook-bupati-tuban-terpilih-dan-tawarkan-pinjaman-bunga-0-persen 

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Terpilih Tuban, Jawa Timur Aditya Halindra 
Faridzky

https://www.instagram.com/stories/adityahalindra/2570226227032721103/
https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/6097fe337eb6b/hatihati-beredar-akun-palsu-facebook-bupati-tuban-terpilih-dan-tawarkan-pinjaman-bunga-0-persen
https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/6097fe337eb6b/hatihati-beredar-akun-palsu-facebook-bupati-tuban-terpilih-dan-tawarkan-pinjaman-bunga-0-persen


Senin, 10 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah video TikTok yang 
memperlihatkan perahu yang memuat sejumlah orang sedang melewati sungai. 
Unggahan itu dilengkapi dengan narasi yang menyebut bahwa video tersebut 
merupakan video warga yang mudik melewati sungai karena jalur darat dijaga 
dengan ketat. 

Faktanya, kejadian pada video tersebut bukan merupakan warga yang sedang 
mudik melalui sungai, melainkan video perjalanan melewati Sungai Ambawang, 
Kalimantan Barat. Video tersebut merupakan video lama yang pertama kali 
diunggah pada kanal YouTube oleh akun Tebegaya Tampan berjudul “Journey To 
Sungai Ambawang 6” pada tahun 2013 silam dan tidak ada kaitannya dengan 
pelarangan mudik Lebaran 2021.

Disinformasi

Link Counter:
- https://covid19.go.id/hoax-buster/salah-video-warga-mudik-lewat-sungai

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/203000665/hoaks-mudik-lewat-sungai-kare

na-jalur-darat-dijaga-ketat

3. [DISINFORMASI] Video Warga Mudik Lewat 
Sungai

https://covid19.go.id/hoax-buster/salah-video-warga-mudik-lewat-sungai
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/203000665/hoaks-mudik-lewat-sungai-karena-jalur-darat-dijaga-ketat
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/203000665/hoaks-mudik-lewat-sungai-karena-jalur-darat-dijaga-ketat


Senin, 10 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah video TikTok yang 

memperlihatkan uang spesimen Perum 

Peruri (Perusahaan Umum Percetakan 

Uang Republik Indonesia) dalam pecahan 

1.0 Rupiah. Dalam video tersebut terdapat 

narasi yang berbunyi “Ngasih THR pake 

uang pecahan ini lucu kali ya.”

Faktanya, Sekretaris Peruri, Adi Sunardi 

menegaskan bahwa uang tersebut tidak 

sah digunakan sebagai alat pembayaran. 

Adi menjelaskan, berdasarkan UU Mata 

Uang nomor 7 Tahun 2011 pasal 2 

disebutkan bahwa mata uang Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah 

Rupiah, sedangkan uang spesimen adalah 

bukan uang Rupiah.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-peruri-soal-viralnya-uang-pecahan-10-r

upiah.html 

4. [DISINFORMASI] Uang Pecahan 1.0 Rupiah 
untuk THR

https://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-peruri-soal-viralnya-uang-pecahan-10-rupiah.html
https://www.merdeka.com/uang/penjelasan-lengkap-peruri-soal-viralnya-uang-pecahan-10-rupiah.html


Senin, 10 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook, sebuah foto yang 
memperlihatkan gapura di jalanan sebuah kota yang ditutup dengan barikade beton. 
Foto tersebut diklaim menunjukkan kondisi terkini jalur perbatasan dua wilayah di 
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yakni Unaaha dan Wawotobi di tengah mudik 
Lebaran 2021. 

Dilansir dari Cekfakta.tempo.co, klaim yang menyebutkan bahwa foto di atas 
merupakan kondisi terkini jalur perbatasan dua wilayah di Kabupaten Konawe, 
Sulawesi Tenggara, yakni Unaaha dan Wawotobi di tengah mudik Lebaran 2021 adalah 
tidak benar. Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari foto yang memperlihatkan 
penutupan jalur perbatasan antara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal pada 29 Maret 
2020.

Disinformasi

Link Counter:
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1364/keliru-klaim-ini-foto-perbatasan-di-konawe-yang-ditut

up-di-tengah-mudik-lebaran-2021 

- https://ayosemarang.com/read/2020/03/29/54442/isolasi-wilayah-jalur-perbatasan-kota-tega

l-mulai-ditutup-barikade-beton  

5. [DISINFORMASI] Foto Perbatasan di Konawe 
yang Ditutup di Tengah Mudik Lebaran 2021 

https://cekfakta.tempo.co/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1364/keliru-klaim-ini-foto-perbatasan-di-konawe-yang-ditutup-di-tengah-mudik-lebaran-2021
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1364/keliru-klaim-ini-foto-perbatasan-di-konawe-yang-ditutup-di-tengah-mudik-lebaran-2021
https://ayosemarang.com/read/2020/03/29/54442/isolasi-wilayah-jalur-perbatasan-kota-tegal-mulai-ditutup-barikade-beton
https://ayosemarang.com/read/2020/03/29/54442/isolasi-wilayah-jalur-perbatasan-kota-tegal-mulai-ditutup-barikade-beton


Senin, 10 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar yang menunjukkan adanya tulisan “poison” 
alias racun pada dokumen vaksin Covid-19 di Australia. Unggahan gambar tersebut disertai 
narasi yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 adalah racun atau zat yang mampu 
menyebabkan penyakit atau kematian organisme hidup ketika dimasukkan atau diserap.

Faktanya, tuduhan bahwa tulisan racun yang tercantum dalam dokumen vaksin merupakan 
zat yang menyebabkan penyakit dan kematian adalah keliru. Dilansir dari AAP, tulisan racun 
dalam otorisasi itu merupakan bagian dari sistem klasifikasi. Vaksin Covid-19 diklasifikasikan 
oleh Therapeutic Goods Administration (TGA) yang mencakup obat-obatan manusia dan 
hewan hanya dengan resep. Juru bicara TGA mengatakan, berdasarkan undang-undang, 
semua obat disebut racun dalam Standar Racun. Karena pada dasarnya adalah bagian dari 
racun, sehingga hanya aman pada dosis tertentu. Zat dalam Standar Racun tidak hanya 
diklasifikasikan berdasarkan seberapa beracun mereka. Pengkategorian didasarkan juga pada 
serangkaian faktor, termasuk tujuan penggunaan, potensi penyalahgunaan, seberapa aman 
suatu zat digunakan, kebutuhan zat dan toksisitas. Jadi, label racun dalam dokumen otorisasi 
itu adalah untuk penggolongan obat, bukan dimaksudkan bahwa vaksin Covid-19 beracun.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.aap.com.au/poison-post-delivers-dose-of-misleading-info-on-vaccine-safety/

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-heboh-tulisan-racun-di-dokumen-vaksin-

corona-di-australia-1vi3WMl9Z3b

6. [DISINFORMASI] Tulisan “Racun” pada 
Dokumen Vaksin Covid-19 di Australia

https://www.aap.com.au/poison-post-delivers-dose-of-misleading-info-on-vaccine-safety/
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-heboh-tulisan-racun-di-dokumen-vaksin-corona-di-australia-1vi3WMl9Z3b
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-heboh-tulisan-racun-di-dokumen-vaksin-corona-di-australia-1vi3WMl9Z3b


11 Mei 2021



Selasa, 11 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan sebuah artikel berita 
berjudul "Pemerintah Resmi Umumkan 11 Mei Penetapan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 
1442 H". Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebutkan seolah pemerintah 
menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada tanggal 11 Mei 2021.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 
H jatuh pada tanggal 11 Mei 2021 adalah salah. Faktanya, pemerintah baru akan 
menggelar sidang Isbat pada 11 Mei 2021. Sidang Isbat tersebut diselenggarakan guna 
menentukan waktu lebaran dan akan dipimpin langsung oleh Menag Yaqut Cholil 
Qoumas. Rencananya, sidang tersebut akan diselenggarakan secara virtual atau 
daring dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4ZpAok-cek-fakta-benarkah-pemerintah-resmi

-umumkan-11-mei-lebaran-idulfitri-1442-h-ini-faktanya

- https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-141896543/pemerintah-melalui-mena

g-yaqut-resmi-tetapkan-11-mei-sebagai-lebaran-idul-fitri-1442-h-ini-faktanya

1. [HOAKS] Pemerintah Resmi Tetapkan 11 Mei 2021 
sebagai Lebaran Idul Fitri 1442 H  

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4ZpAok-cek-fakta-benarkah-pemerintah-resmi-umumkan-11-mei-lebaran-idulfitri-1442-h-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4ZpAok-cek-fakta-benarkah-pemerintah-resmi-umumkan-11-mei-lebaran-idulfitri-1442-h-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4ZpAok-cek-fakta-benarkah-pemerintah-resmi-umumkan-11-mei-lebaran-idulfitri-1442-h-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4ZpAok-cek-fakta-benarkah-pemerintah-resmi-umumkan-11-mei-lebaran-idulfitri-1442-h-ini-faktanya


Selasa, 11 Mei 2021

Penjelasan:

Telah Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, berupa informasi 
penentuan awal bulan Syawal 1442 Hijriah oleh Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dalam narasinya disebutkan bahwa BMKG 
melakukan pemantauan hilal awal bulan Syawal 1442 Hijriah pada 29 titik di 
seluruh Indonesia dan menyebut potensi 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada 
Rabu, 12 Mei 2021.

Menanggapi hal tersebut, melalui Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika 
Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Rahmat Triyono menyatakan bahwa BMKG 
tidak pernah menyatakan kapan tanggal 1 Syawal 1442 H akan terjadi (jatuh 
tanggal berapa), karena penetapan tanggal 1 Syawal 1442 H adalah 
kewenangan Kementerian Agama RI yang akan disampaikan melalui sidang 
Isbat yang rencananya akan digelar pada 11 Mei 2021.

Hoaks

Link Counter:
- Klarifikasi langsung Juru Bicara Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan 

Tanda Waktu BMKG, Rahmat Triyono. Jakarta 11 Mei 2021

- https://www.facebook.com/InfoBMKG/posts/10159112749034931 

2. [HOAKS]  Informasi Penentuan Awal Bulan Syawal 
1442 Hijriah oleh BMKG

https://www.facebook.com/InfoBMKG/posts/10159112749034931


Selasa, 11 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar sebuah unggahan video pada platform YouTube yang menyebutkan bahwa 

Megawati Soekarnoputri memecat Ganjar Pranowo dari PDIP karena berhubungan baik 

dengan Anies Baswedan. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Megawati pecat Ganjar Pranowo karena 

berhubungan baik dengan Anies adalah salah. Video tersebut merupakan pembacaan 

berita dari artikel berjudul "Bappilu PDIP Sindir Ganjar: Siapa yang Minta Bertempur? Bu 

Mega Belum Kasih Sinyal", yang tayang di laman berita media.com pada 6 Mei 2021. Dalam 

video tersebut tidak terdapat pernyataan yang terkait pemecatan Ganjar Pranowo dari 

PDIP.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.suara.com/news/2021/05/09/112033/cek-fakta-megawati-pecat-ganjar-pranowo-

usai-mesra-dengan-anies-baswedan?page=all
- https://turnbackhoax.id/2021/05/09/salah-video-berita-terkini-tak-disangka-sangka-deklarasi

-ganjar-2024-langsung-disambut-pemecatan-dari-pdip/
- https://www.merdeka.com/politik/bappilu-pdip-sindir-ganjar-siapa-yang-minta-bertempur-b

u-mega-belum-kasih-sinyal.html

3. [DISINFORMASI] Megawati Pecat Ganjar Pranowo 
dari PDIP karena Berhubungan Baik dengan 
Anies Baswedan

http://media.com
https://www.suara.com/news/2021/05/09/112033/cek-fakta-megawati-pecat-ganjar-pranowo-usai-mesra-dengan-anies-baswedan?page=all
https://www.suara.com/news/2021/05/09/112033/cek-fakta-megawati-pecat-ganjar-pranowo-usai-mesra-dengan-anies-baswedan?page=all
https://turnbackhoax.id/2021/05/09/salah-video-berita-terkini-tak-disangka-sangka-deklarasi-ganjar-2024-langsung-disambut-pemecatan-dari-pdip/
https://turnbackhoax.id/2021/05/09/salah-video-berita-terkini-tak-disangka-sangka-deklarasi-ganjar-2024-langsung-disambut-pemecatan-dari-pdip/
https://www.merdeka.com/politik/bappilu-pdip-sindir-ganjar-siapa-yang-minta-bertempur-bu-mega-belum-kasih-sinyal.html
https://www.merdeka.com/politik/bappilu-pdip-sindir-ganjar-siapa-yang-minta-bertempur-bu-mega-belum-kasih-sinyal.html


Selasa, 11 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan video di media 

sosial Facebook yang menampilkan 

sejumlah pemotor melaju dengan 

kecepatan tinggi di ruas jalan tol. 

Unggahan tersebut diiringi narasi yang 

menyebut bahwa para pemotor itu 

merupakan pemudik.

Dilansir dari Detik.com, Kasat Patroli Jalan 

Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, 

Kompol Akmal membantah narasi di video 

tersebut. Berdasarkan keterangan Akmal, 

video pemotor masuk jalan tol itu bukan di 

Indonesia melainkan di Malaysia dan tidak 

ada kaitannya dengan kebijakan larangan 

mudik Pemerintah. Menurutnya, penyebar 

video tersebut hanya mencoba membuat 

gaduh masyarakat.

Disinformasi

Link Counter:
- https://news.detik.com/berita/d-5565064/viral-narasi-pemotor-mudik-masuk-tol-begini-fakt

anya

4. [DISINFORMASI] Pemudik Motor Masuk Tol 

https://news.detik.com/berita/d-5565064/viral-narasi-pemotor-mudik-masuk-tol-begini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-5565064/viral-narasi-pemotor-mudik-masuk-tol-begini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-5565064/viral-narasi-pemotor-mudik-masuk-tol-begini-faktanya


Selasa, 11 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan kemacetan di 

sebuah jalan yang berada di tengah persawahan. Dalam foto tersebut, terlihat 

puluhan mobil yang terjebak di pertigaan jalan tanah yang sempit di tengah 

persawahan tersebut. Foto itu diklaim menunjukkan suasana mudik lebaran 

pada 2021.

Dilansir dari Cekfakta Tempo, klaim bahwa foto kemacetan di sebuah jalan yang 

berada di tengah persawahan itu menunjukkan suasana mudik lebaran pada 

2021 adalah tidak benar. Faktanya foto tersebut adalah hasil digital imaging 

karya fotografer asal Swedia, Erik Johansson. Foto ini dipotret di jalan pedesaan 

kecil di Swedia pada Juli 2019.
Disinformasi

Link Counter:
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1365/keliru-foto-kemacetan-di-sawah-ini-diambil-saat-mudi

k-lebaran

5. [DISINFORMASI] Foto Kemacetan di Sawah Ini 
Diambil saat Mudik Lebaran 

https://cekfakta.tempo.co/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1365/keliru-foto-kemacetan-di-sawah-ini-diambil-saat-mudik-lebaran
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1365/keliru-foto-kemacetan-di-sawah-ini-diambil-saat-mudik-lebaran


Selasa, 11 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menyebutkan 
bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said 
Aqil Siradj dibaptis.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa video memperlihatkan Ketua 
Umum Pengurus Besar PBNU, KH. Said Aqil Siradj dibaptis adalah tidak 
benar. Faktanya, video tersebut merupakan kunjungan Said di Gereja 
Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan Said itu dilakukan pasca 
ledakan bom di depan gereja tersebut. Said menyampaikan duka atas 
ledakan yang terjadi.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8RxWLN-cek-fakta-video-penampakan-ketum-

pbnu-said-aqil-dibaptis-ini-faktanya 

6. [DISINFORMASI] Video Ketum PBNU Said Aqil 
Dibaptis  

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8RxWLN-cek-fakta-video-penampakan-ketum-pbnu-said-aqil-dibaptis-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8RxWLN-cek-fakta-video-penampakan-ketum-pbnu-said-aqil-dibaptis-ini-faktanya


Selasa, 11 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah postingan di media sosial Twitter, yang menyebutkan bahwa vaksin 

gratis untuk orang yang akan mudik dengan narasi, "vaksin gratis buat pemudik 

mungkin damage control karena ngga bisa nahan yg mudik. Tapi sekarang bikin yg 

awalnya nurut malah pingin mudik juga".

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati 

menyampaikan bahwa, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam Konferensi 

Pers, Senin (10/5) kemarin, menyampaikan bahwa masyarakat yang melakukan 

perjalanan darat pada masa peniadaan mudik 2021 akan diberikan vaksin gratis, 

informasi ini kemudian diklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah diberikan tes 

Covid-19 secara gratis. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya 

lonjakan pada arus balik yang diprediksi mencapai puncak pada H+2 dan H+7 Idul 

Fitri 1442 H/2021.

Disinformasi

Link Counter:
- Klarifikasi langsung Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Jakarta, 11 Mei 

2021

7. [DISINFORMASI] Vaksin Gratis untuk Pemudik



12 Mei 2021



Rabu, 12 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar informasi melalui Broadcast 
WhatsApp terkait pemberian dana Bantuan 
Sosial (Bansos) tahun 2021 yang 
mengatasnamakan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY). Disebutkan, bansos berupa uang 
tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut akan 
diberikan selama 4 bulan ke depan. Pesan 
tersebut juga menyertakan sebuah link 
atau tautan yang digunakan untuk 
pendaftaran penerimaan dana bansos.

Setelah ditelusuri, Humas Pemda DIY 
melalui laman Instagram resminya 
@humasjogja mengklarifikasi bahwa 
informasi mengenai pendaftaran penerima 
dana bansos tahun 2021 yang beredar itu 
adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya 
mengimbau kepada masyarakat untuk 
tidak menyebarkan informasi tersebut dan 
mengabarkan kepada teman, keluarga dan 
kerabat bahwa informasi yang beredar 
tersebut adalah kabar hoaks.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COuHYmHrEqD/

- https://twitter.com/kominfodiy/status/1391974895337164801

1. [HOAKS] Informasi Pendaftaran Penerima Dana 
Bansos Tahun 2021 Mengatasnamakan Pemprov 
DIY 

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


Rabu, 12 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar pada platform media sosial, sebuah unggahan berupa gambar yang berisi 

informasi penawaran lelang kendaraan bermotor dan mengatasnamakan Bank 

Indonesia. Pada gambar tersebut dituliskan keterangan terkait persyaratan calon 

peserta, mekanisme dan tata cara lelang yang diklaim diselenggarakan oleh Bank 

Indonesia.

Faktanya, informasi pada gambar tersebut adalah tidak benar dan bukan merupakan 

informasi resmi dari pihak Bank Indonesia. Pada laman media sosial resmi milik Bank 

Indonesia, diklarifikasi bahwa penawaran lelang kendaraan yang mengatasnamakan 

Bank Indonesia tersebut adalah hoaks dan merupakan bentuk penipuan.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COwqiU7hOh-/?igshid=134dwlgizsatd 

- https://web.facebook.com/BankIndonesiaOfficial/posts/3947901975258674

2. [HOAKS] Lelang Kendaraan Mengatasnamakan 
Bank Indonesia

https://www.instagram.com/p/COwqiU7hOh-/?igshid=134dwlgizsatd
https://web.facebook.com/BankIndonesiaOfficial/posts/3947901975258674


Rabu, 12 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar unggahan video pada platform YouTube yang menampilkan sebuah 
helikopter berwarna merah mendarat di lapangan Leuweung Datar Desa Sukasirna, 
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Unggahan tersebut disertai narasi yang 
menyebut bahwa helikopter merah itu mengangkut pemudik.

Faktanya, klaim helikopter tersebut mengangkut pemudik tidak benar. Dilansir dari 
Jabar.suara.com, Sekretaris Desa Sukasirna Lukman Hakim membenarkan jika ada 
helikopter yang mendarat di sebuah tempat di desanya. Namun hal itu tidak 
berkaitan dengan mudik atau membawa pemudik. Lukman menegaskan bahwa 
helikopter tersebut membawa pasien yang baru selesai menjalani perawatan medis 
di Singapura. 

Disinformasi

Link Counter:
- https://jabar.suara.com/read/2021/05/10/140146/heboh-helikopter-angkut-pemudik-di-sukab

umi-sekdes-orang-kaya

- https://sukabumiupdate.com/posts/85350/heboh-helikopter-mendarat-di-sukabumi-bawa-p

emudik-ini-kata-pemdes-sukasirna

3. [DISINFORMASI] Helikopter Angkut Pemudik di 
Sukabumi

https://jabar.suara.com/read/2021/05/10/140146/heboh-helikopter-angkut-pemudik-di-sukabumi-sekdes-orang-kaya
https://jabar.suara.com/read/2021/05/10/140146/heboh-helikopter-angkut-pemudik-di-sukabumi-sekdes-orang-kaya
https://jabar.suara.com/read/2021/05/10/140146/heboh-helikopter-angkut-pemudik-di-sukabumi-sekdes-orang-kaya
https://sukabumiupdate.com/posts/85350/heboh-helikopter-mendarat-di-sukabumi-bawa-pemudik-ini-kata-pemdes-sukasirna
https://sukabumiupdate.com/posts/85350/heboh-helikopter-mendarat-di-sukabumi-bawa-pemudik-ini-kata-pemdes-sukasirna


Rabu, 12 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook foto Presiden Joko Widodo yang kedapatan 
tengah makan daging babi panggang. Dalam foto tersebut, tampak Jokowi 
memakai baju kotak-kotak, tengah menyantap sate. Di depannya, tampak seekor 
babi utuh tengah dipanggang di atas api membara dengan kepala babi yang 
terletak di ujung alat pembakaran. Pada bagian bawah foto tersebut terdapat tulisan 
'Naah..ketahuan dech'. 

Dilansir dari Medcom.id, klaim Jokowi menyantap hidangan babi panggang utuh 
adalah tidak benar. Faktanya, foto tersebut merupakan hasil suntingan. Foto aslinya, 
Jokowi tengah menyantap sate yang ditemukan di situs hipwee.com. Pada saat itu 
Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tengah menyantap sate di 
rumah makan sate ayam khas Ponorogo milik Haji Tukri.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGW39jN-cek-fakta-foto-jokowi-tengah-menya

ntap-babi-panggang-hoaks-ini-faktanya
- https://surabaya.tribunnews.com/2013/08/18/jokowi-dan-bambang-dh-di-ponorogo-disambu

t-ribuan-simpatisan
- https://www.hipwee.com/hiburan/10-kuliner-yang-bikin-bibir-kamu-dilap-pacar-ah-modusny

a-kok-bisa-saja/

4. [DISINFORMASI] Foto Jokowi Tengah Menyantap 
Babi Panggang

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGW39jN-cek-fakta-foto-jokowi-tengah-menyantap-babi-panggang-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGW39jN-cek-fakta-foto-jokowi-tengah-menyantap-babi-panggang-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGW39jN-cek-fakta-foto-jokowi-tengah-menyantap-babi-panggang-hoaks-ini-faktanya
https://surabaya.tribunnews.com/2013/08/18/jokowi-dan-bambang-dh-di-ponorogo-disambut-ribuan-simpatisan
https://surabaya.tribunnews.com/2013/08/18/jokowi-dan-bambang-dh-di-ponorogo-disambut-ribuan-simpatisan
https://www.hipwee.com/hiburan/10-kuliner-yang-bikin-bibir-kamu-dilap-pacar-ah-modusnya-kok-bisa-saja/
https://www.hipwee.com/hiburan/10-kuliner-yang-bikin-bibir-kamu-dilap-pacar-ah-modusnya-kok-bisa-saja/


13 Mei 2021



Kamis, 13 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah akun Instagram @umar_tubaba yang mengaku sebagai akun milik 

Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad.

Setelah ditelusuri, akun tersebut diketahui bukan akun milik Bupati Umar Ahmad. Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui akun Instagram 

@kominfo.tubaba memastikan akun tersebut adalah akun palsu. Disebutkan pula bahwa 

segala postingan dari akun tersebut tidak bersumber dari Bupati Umar Ahmad, S.P. 

maupun tim media sosial beliau. Adapun akun resmi Bupati Umar di Instagram 

menggunakan nama @kita.bersua. 

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COwB1OQJDEq/ 
- https://www.instagram.com/kita.bersua/ 
- https://turnbackhoax.id/2021/05/13/salah-akun-instagram-bupati-tulang-bawang-ba

rat-umar_tubaba/ 

1. [HOAKS] Akun Instagram Bupati Tulang Bawang 
Barat

https://www.instagram.com/p/COwB1OQJDEq/
https://www.instagram.com/kita.bersua/
https://www.instagram.com/p/COwB1OQJDEq/
https://www.instagram.com/kita.bersua/
https://turnbackhoax.id/2021/05/13/salah-akun-instagram-bupati-tulang-bawang-barat-umar_tubaba/
https://turnbackhoax.id/2021/05/13/salah-akun-instagram-bupati-tulang-bawang-barat-umar_tubaba/


Kamis, 13 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar sebuah surat yang berisi terkait 

permintaan data pegawai pensiunan Program 

Wirausaha Pintar tahun anggaran 2020/2021 

mengatasnamakan PT. Taspen (Persero). 

Dalam surat itu disebutkan, permintaan data 

tersebut sebagai persyaratan penyaluran 

bantuan dan penggunaan anggaran Program 

Wirausaha Pintar yang akan dijadikan bahan 

evaluasi di PT. Taspen (Persero) dan 

Kementerian Koperasi dan UKM. 

Faktanya, PT. Taspen (Persero) melalui laman 

Twitternya @taspen mengklarifikasi bahwa 

surat yang berisi permintaan data pegawai 

pensiunan Program Wirausaha Pintar tahun 

anggaran 2020/2021 tersebut adalah palsu 

atau hoaks. Pihaknya mengimbau kepada 

masyarakat untuk selalu mengkonfirmasi ke 

kontak center PT. Taspen apabila menemukan 

informasi yang mencurigakan.

Hoaks

Link Counter:
- https://twitter.com/taspen/status/1384381127721246726/photo/1 

2. [HOAKS] Surat Permintaan Data Pegawai 
Pensiunan Program Wirausaha Pintar TA. 
2020/2021 Mengatasnamakan PT. Taspen (Persero)

https://twitter.com/taspen/status/1384381127721246726/photo/1
https://twitter.com/taspen/status/1384381127721246726/photo/1


Kamis, 13 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar tangkapan layar dari sebuah 

percakapan di aplikasi WhatsApp, akun 

yang mengatasnamakan Wakil Bupati 

Gresik, Ibu Hj. Aminatun Habibah. Akun 

tersebut mengirimi pesan terkait sebuah 

bantuan donasi pembangunan masjid.

Dilansir dari akun Instagram milik 

Pemerintah Kabupaten Gresik 

@pemkabgresik, mengklarifikasi bahwa ada 

pihak yang menggunakan identitas Ibu Hj. 

Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik 

untuk melakukan penipuan. Pemerintah 

Kabupaten Gresik melalui akun 

Instagramnya mengimbau, jika ada 

informasi tentang bantuan agar 

mengkonfirmasi terlebih dahulu ke bagian 

Kesra Setda Kabupaten Gresik.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COwUY21pgpo/?igshid=1r0p1hzjcyffg 

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Gresik

https://gresikkab.go.id/
https://www.instagram.com/p/COwUY21pgpo/?igshid=1r0p1hzjcyffg


Kamis, 13 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar unggahan video di media sosial 

Twitter dengan narasi sebagai berikut "Apakah 

itu video pemudik? Kalau benar, sungguh 

sangat beresiko. Kalau mau sedikit cerdik, 

pemudik tidak perlu lewat sungai seperti itu. 

Lewat jalur biasa saja. Kalau dihentikan 

petugas, cukup bilang: kami TKA dari Cina. 

Mungkin akan diizinkan. Selamat mencoba".

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya 

video sejumlah mobil yang nekat 

menyeberangi sungai yang dikaitkan dengan 

larangan mudik Lebaran tahun 2021 

merupakan klaim yang salah. Faktanya, video 

itu merupakan video tahun 2016 dan tidak 

terkait dengan larangan mudik Lebaran tahun 

2021. Peristiwa dalam video itu terjadi di 

Kabupaten Maluku Tengah. Mobil tersebut 

nekat menyeberangi sungai Way Kawanua 

akibat jembatan di wilayah itu ambruk 

sehingga akses di wilayah tersebut terputus.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/otomotif/read/2605272/tindakan-nekat-daihatsu-terios-seberan

gi-sungai-deras-hasilnya?
- https://www.vidio.com/watch/451310?fbclid=IwAR07ecYUDM_b9H-V78uEYs3qSivmC9R6Ks

F4pBddSBEBThwtpOaWEPvy0LI 
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/10/164500265/video-viral-mobil-seberangi-sun

gai-disebut-akibat-penyekatan-mudik? 

4. [DISINFORMASI] Video Mobil Pemudik Nekat 
Seberangi Sungai 

https://www.liputan6.com/otomotif/read/2605272/tindakan-nekat-daihatsu-terios-seberangi-sungai-deras-hasilnya?fbclid=IwAR39JCO2n0BCv9wr2Ss1H40GFs4JQ7JBMfAZ7GemuXkcxGFO9mWtb_rtIZM
https://www.liputan6.com/otomotif/read/2605272/tindakan-nekat-daihatsu-terios-seberangi-sungai-deras-hasilnya?fbclid=IwAR39JCO2n0BCv9wr2Ss1H40GFs4JQ7JBMfAZ7GemuXkcxGFO9mWtb_rtIZM
https://www.vidio.com/watch/451310?fbclid=IwAR07ecYUDM_b9H-V78uEYs3qSivmC9R6KsF4pBddSBEBThwtpOaWEPvy0LI
https://www.vidio.com/watch/451310?fbclid=IwAR07ecYUDM_b9H-V78uEYs3qSivmC9R6KsF4pBddSBEBThwtpOaWEPvy0LI
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/10/164500265/video-viral-mobil-seberangi-sungai-disebut-akibat-penyekatan-mudik
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/10/164500265/video-viral-mobil-seberangi-sungai-disebut-akibat-penyekatan-mudik


Kamis, 13 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan foto Perdana 

Menteri India Narendra Modi yang terdapat di sertifikat kematian korban 

Covid-19.

Faktanya, klaim yang memperlihatkan foto Perdana Menteri India Narendra 

Modi yang terdapat di sertifikat kematian korban Covid-19 adalah keliru. Foto 

tersebut merupakan sertifikat vaksin Covid-19 yang telah diedit oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-foto-pm-india-pada-se

rtifikat-kematian-korban-covid-19.html 
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4549496/cek-fakta-tidak-benar-foto-pm-

modi-pada-sertifikat-kematian-korban-virus-corona-india

5. [DISINFORMASI] Foto PM India pada Sertifikat 
Kematian Korban Covid-19

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-foto-pm-india-pada-sertifikat-kematian-korban-covid-19.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-foto-pm-india-pada-sertifikat-kematian-korban-covid-19.html


Kamis, 13 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan 

sekelompok pria sedang melaksanakan sholat di pinggir jalan raya. Unggahan 

itu mengklaim bahwa kejadian tersebut terjadi di Indonesia.

Faktanya, foto tersebut pernah diunggah pada artikel aljazeera.com pada 

tanggal 19 Juli 2009. Artikel tersebut membahas tentang kehidupan warga 

muslim di Amerika Serikat pada peristiwa 9/11. Diketahui bahwa tragedi 9/11 

merupakan 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di 

New York City dan Washington D.C pada 11 September 2001.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COxvDMUJ4q9/?igshid=xzoisvwuh8la
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1mJElb-cek-fakta-foto-pamer-salat-berjemaa

h-di-jalan-raya-ini-faktanya 
- https://www.aljazeera.com/news/2009/7/12/islamic-stars-and-stripes

6. [DISINFORMASI] Postingan "Apa Indonesia 
Tidak Punya Tempat Ibadah" 

https://www.instagram.com/p/COxvDMUJ4q9/?igshid=xzoisvwuh8la
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1mJElb-cek-fakta-foto-pamer-salat-berjemaah-di-jalan-raya-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1mJElb-cek-fakta-foto-pamer-salat-berjemaah-di-jalan-raya-ini-faktanya


14 Mei 2021



Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar sebuah surat perihal syarat 

kelengkapan pengambilan keuangan 

mengatasnamakan Pemerintah Kota 

(Pemkot) Surakarta. Surat tertanggal 4 Mei 

2021 tersebut berisi informasi pemberian 

hadiah berupa uang tunai oleh Sekretariat 

Daerah kepada Bpk/Ibu/Sdr. Roestantina.

Berdasarkan hasil penelusuran, surat yang 

beredar tersebut adalah palsu. Pemkot 

Surakarta melalui laman Twitter resminya 

@PEMKOT_SOLO mengklarifikasi bahwa 

surat yang berisi informasi pemberian 

hadiah berupa uang tunai oleh Sekretariat 

Daerah kepada Bpk/Ibu/Sdr. Roestantina 

yang beredar di media sosial dan grup 

WhatsApp tersebut adalah tidak benar atau 

hoaks.

Hoaks

Link Counter:
- https://twitter.com/PEMKOT_SOLO/status/1392592061514194946 

1. [HOAKS] Surat Syarat Kelengkapan 
Pengambilan Keuangan Mengatasnamakan 
Pemkot Surakarta

https://twitter.com/PEMKOT_SOLO/status/1392592061514194946
https://twitter.com/PEMKOT_SOLO/status/1392592061514194946


Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah tautan artikel di media sosial Facebook dengan klaim seluruh anggota 

kru KRI Nanggala 402 ditemukan selamat. Artikel berjudul "Alhamdulillah, Kapal Selam 

Nanggala 402 Sudah Ditemukan SEMUA SELAMAT" itu diketahui dimuat oleh salah satu 

situs berita pada tanggal 22 April 2021.

Faktanya, klaim bahwa seluruh anggota kru KRI Nanggala 402 ditemukan selamat 

adalah salah. Dikutip dari Periksafakta.afp.com, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 

mengonfirmasi bahwa seluruh anggota kru KRI Nanggala 402 meninggal dunia setelah 

kapal selam itu ditemukan di dasar laut perairan Pulau Bali pada tanggal 25 April 2021 

lalu.  

Hoaks

Link Counter:
- https://periksafakta.afp.com/postingan-media-sosial-menyebarkan-klaim-salah-bahwa-sel

uruh-kru-kri-nanggala-402-selamat 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4542332/cek-fakta-informasi-kapal-selam-nagga

la-402-ditemukan-semua-selamat-tak-sesuai-konteks 

2. [HOAKS] Seluruh Kru KRI Nanggala 402 
Ditemukan Selamat

https://periksafakta.afp.com/postingan-media-sosial-menyebarkan-klaim-salah-bahwa-seluruh-kru-kri-nanggala-402-selamat
https://periksafakta.afp.com/postingan-media-sosial-menyebarkan-klaim-salah-bahwa-seluruh-kru-kri-nanggala-402-selamat
https://periksafakta.afp.com/postingan-media-sosial-menyebarkan-klaim-salah-bahwa-seluruh-kru-kri-nanggala-402-selamat
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4542332/cek-fakta-informasi-kapal-selam-naggala-402-ditemukan-semua-selamat-tak-sesuai-konteks
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4542332/cek-fakta-informasi-kapal-selam-naggala-402-ditemukan-semua-selamat-tak-sesuai-konteks


Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang menyebutkan Hari Raya Idul Fitri 

yang bersamaan dengan Peringatan Kenaikan Isa Almasih baru pertama terjadi dan 

sengaja dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Setelah dilakukan penelusuran, tercatat dua perayaan ibadah ini pernah dirayakan 

bersamaan sebelumnya. Dilansir dari Kompas.com, Hari Raya Idul Fitri juga pernah 

beriringan dengan peringatan Kenaikan Isa Almasih yakni pada tahun 1791, 1889 dan 1987 

Masehi. Setelah tahun 2021 ini, maka kejadian serupa akan terulang lagi di tahun 2248 

Masehi atau 1676 Hijriah.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA35Qek-cek-fakta-idulfitri-bebarengan-deng

an-kenaikan-isa-almasih-hanya-terjadi-di-era-jokowi-ini-faktanya  

- https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/11/160100823/idul-fitri-1442-hijriah-bertepatan

-dengan-peringatan-kenaikan-isa-almasih?page=all 

3. [HOAKS] Idul Fitri Bersamaan dengan 
Kenaikan Isa Almasih hanya Terjadi di Era 
Jokowi

https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/11/160100823/idul-fitri-1442-hijriah-bertepatan-dengan-peringatan-kenaikan-isa-almasih?page=all
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA35Qek-cek-fakta-idulfitri-bebarengan-dengan-kenaikan-isa-almasih-hanya-terjadi-di-era-jokowi-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA35Qek-cek-fakta-idulfitri-bebarengan-dengan-kenaikan-isa-almasih-hanya-terjadi-di-era-jokowi-ini-faktanya
https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/11/160100823/idul-fitri-1442-hijriah-bertepatan-dengan-peringatan-kenaikan-isa-almasih?page=all
https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/11/160100823/idul-fitri-1442-hijriah-bertepatan-dengan-peringatan-kenaikan-isa-almasih?page=all


Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp dengan 

narasi yang menyebutkan bahwa beberapa Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami 

peningkatan jumlah pasien terinfeksi Covid-19, 

diantaranya menyebutkan Madiun 11.876 kasus, Magetan 

300 kasus dan Kediri 575 kasus. Pada pesan berantainya 

disebutkan pula Kementerian Kesehatan RI telah 

menyampaikan bahwa akan terjadi ledakan kasus 

Covid-19 yang sangat luar biasa di Provinsi Jawa Timur.

Faktanya, informasi pada pesan berantai tersebut adalah 

tidak benar dan bukan berasal dari sumber kredibel. 

Benny Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur 

memastikan kabar tersebut adalah hoaks. Benny 

menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi yang 

menyebutkan bahwa Kemenkes RI menyampaikan 

informasi bahwa akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di 

Jawa Timur dan jumlah kasus yang disebutkan pada 

pesan berantai tersebut berbeda dengan rilis kasus 

harian yang dikeluarkan gugus tugas Covid-19 Jawa 

Timur.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/hoax-pesan-berantai-jumlah-kasus-coron

a-di-jatim-meledak/

- https://www.instagram.com/p/CO19UJGBCej/?igshid=1m2iamjkwui5

- https://www.facebook.com/e100ss/posts/10160169507214879

4. [HOAKS] Pesan Berantai Lonjakan Kasus 
Covid-19 di Jawa Timur

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/hoax-pesan-berantai-jumlah-kasus-corona-di-jatim-meledak/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/hoax-pesan-berantai-jumlah-kasus-corona-di-jatim-meledak/
https://www.instagram.com/p/CO19UJGBCej/?igshid=1m2iamjkwui5


Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa China 

adalah pemberi utang terbesar untuk Indonesia. Dalam postingan tersebut bertuliskan 

"HUTANG TERBANYAK DARI CHINA TIONGKOK, ASSET TERBANYAK DIMILIKI KONGLOMERAT 

CHINA. INDONESIA TINGGAL TUNGGU WAKTU JADI INDOCHINA".

Faktanya, klaim bahwa China merupakan pemberi utang terbesar untuk Indonesia adalah 

salah. Negara pemberi utang luar negeri terbesar Indonesia adalah Singapura. Menurut 

laporan Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari 

2021 adalah US$ 422,6 miliar. Dengan asumsi US$ 1 setara Rp 14.646 seperti kurs tengah BI 

pada 15 April 2021, ULN Indonesia setara dengan Rp 6.189,39 triliun. 

Hoaks

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-china-pemberi-utang-terbanyak-ke-

indonesia.html
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnlrGJk-cek-fakta-benarkah-tiongkok-pember

i-utang-terbesar-ke-indonesia-ini-faktanya
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20210416111052-4-238382/bukan-china-utang-ri-rp-6

189-t-terbesar-dari-singapura

5. [HOAKS] China Pemberi Utang Terbanyak ke 
Indonesia

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-china-pemberi-utang-terbanyak-ke-indonesia.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-china-pemberi-utang-terbanyak-ke-indonesia.html
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnlrGJk-cek-fakta-benarkah-tiongkok-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnlrGJk-cek-fakta-benarkah-tiongkok-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia-ini-faktanya


Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri 

Israel Benjamin Netanyahu akan membunuh muslim dengan vaksin. Dalam unggahan tersebut 

juga memuat sebuah video yang memperlihatkan Netanyahu sedang berbicara di hadapan 

kamera yang diklaim memiliki arti bahwa Netanyahu akan membunuh muslim dengan peluru, 

rudal, lalu dengan vaksin.

Berdasarkan hasil penelusuran dari turnbackhoax.id, klaim Benjamin Netanyahu akan 

membunuh muslim dengan peluru, rudal, lalu dengan vaksin adalah salah. Dikutip dari laman 

berita Independent.co.uk, isi dari video tersebut merupakan Netanyahu yang memperlihatkan 

model rudal anti-balistik Israel dan jarum suntik yang ia gunakan ketika vaksinasi. Yang mana, 

Netanyahu hendak menunjukkan model rudal anti-balistik dan jarum suntik tersebut kepada 

tamu-tamu yang datang dari luar negeri.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/benjamin-netanyahu-coronavirus

-vaccine-syringe-office-b1789489.html?jwsource=cl
- https://turnbackhoax.id/2021/05/14/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-m

uslim-dengan-vaksin/
- https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-

muslim-dengan-vaksin

6. [DISINFORMASI] Video Pernyataan “Netanyahu 
Akan Membunuh Muslim dengan Vaksin”

https://turnbackhoax.id/
https://www.independent.co.uk/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/benjamin-netanyahu-coronavirus-vaccine-syringe-office-b1789489.html?jwsource=cl
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/benjamin-netanyahu-coronavirus-vaccine-syringe-office-b1789489.html?jwsource=cl
https://turnbackhoax.id/2021/05/14/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-muslim-dengan-vaksin/
https://turnbackhoax.id/2021/05/14/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-muslim-dengan-vaksin/
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-muslim-dengan-vaksin
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-muslim-dengan-vaksin


15 Mei 2021



Sabtu, 15 Mei 2021

Penjelasan:
Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang 
menyebutkan bahwa beberapa Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah 
pasien terinfeksi Covid-19, khususnya di Klaten yang 
mencapai 11.876 orang terinfeksi virus Covid-19 pada pekan 
ini. Pada akhir kalimat pesan berantai tersebut juga tertulis 
bahwa Kementerian Kesehatan RI telah menyampaikan 
akan terjadi ledakan kasus Covid-19 yang sangat luar biasa. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Klaten 
menempati peringkat I sebagai kota dengan pasien 
Covid-19 terbanyak (11.876 orang) adalah keliru. 
Kasubaghumas Polres Klaten, Iptu Nahrowi, mewakili 
Kapolres Klaten, AKBP Edy Suranta Sitepu mengatakan 
bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurut Koordinator 
Penanganan Kesehatan Satgas PP Covid-19 Klaten, 
Cahyono Widodo mengatakan penambahan kasus 
Covid-19 dalam sehari hanya tujuh orang pada hari Jumat 
14 Mei 2021. Cahyono Widodo mengatakan penambahan 
tujuh kasus Covid-19 kali ini berasal dari beberapa 
kecamatan di Klaten, yaitu penambahan dari Jogonalan 
(PW, 18/perempuan); Juwiring (AA, 39/laki-laki); 
Karangdowo (TH, 36/perempuan). Selanjutnya dari 
Manisrenggo (APS, 59/perempuan, YEK, 51/perempuan, A, 
72/perempuan); Prambanan (T, 57/laki-laki). Sebanyak 
empat orang terpapar virus Covid-19 saat beraktivitas 
sehari-hari di Klaten. Sebanyak satu orang terpapar saat 
berada di luar daerah. Sedangkan sisanya karena kontak 
erat dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 di waktu 
sebelumnya.

Hoaks

Link Counter:
- https://solopos.com/pesan-berantai-di-wa-soal-ledakan-kasus-covid-19-klaten-polisi-tegask

an-itu-hoaks-1125146/amp?fbclid=IwAR2ovcKbNas4OK7B_hS4CsTG0YCztX1kPxxOAq7FkPzj
bvxwV744Bf8ZwIo 

- https://www.instagram.com/p/CO2QseFtd3G/?igshid=ymhzpyo9v1en&fbclid=IwAR3ibliVe6a
PhHAWPxnP6BNx_i6SjU7l44ta_lnOq20WEOtjlc_z2GJP2Sw 

1. [HOAKS] Pesan Berantai WhatsApp Terkait 
Ledakan Kasus Covid-19 di Klaten

https://solopos.com/pesan-berantai-di-wa-soal-ledakan-kasus-covid-19-klaten-polisi-tegaskan-itu-hoaks-1125146/amp?fbclid=IwAR2ovcKbNas4OK7B_hS4CsTG0YCztX1kPxxOAq7FkPzjbvxwV744Bf8ZwIo
https://solopos.com/pesan-berantai-di-wa-soal-ledakan-kasus-covid-19-klaten-polisi-tegaskan-itu-hoaks-1125146/amp?fbclid=IwAR2ovcKbNas4OK7B_hS4CsTG0YCztX1kPxxOAq7FkPzjbvxwV744Bf8ZwIo
https://solopos.com/pesan-berantai-di-wa-soal-ledakan-kasus-covid-19-klaten-polisi-tegaskan-itu-hoaks-1125146/amp?fbclid=IwAR2ovcKbNas4OK7B_hS4CsTG0YCztX1kPxxOAq7FkPzjbvxwV744Bf8ZwIo
https://www.instagram.com/p/CO2QseFtd3G/?igshid=ymhzpyo9v1en&fbclid=IwAR3ibliVe6aPhHAWPxnP6BNx_i6SjU7l44ta_lnOq20WEOtjlc_z2GJP2Sw
https://www.instagram.com/p/CO2QseFtd3G/?igshid=ymhzpyo9v1en&fbclid=IwAR3ibliVe6aPhHAWPxnP6BNx_i6SjU7l44ta_lnOq20WEOtjlc_z2GJP2Sw


Sabtu, 15 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah foto yang menampilkan beberapa orang tengah melaksanakan Sholat 
di badan kapal selam yang masih mengapung, foto tersebut diklaim merupakan foto 
awak kapal selam KRI Nanggala 402 sebelum melaksanakan tugas dan akhirnya 
tenggelam. 

Namun setelah dilakukan penelusuran, faktanya foto tersebut merupakan awak kapal 
KRI Ardadedali 404. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas 
Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono turut menepis foto itu 
diambil dari KRI Nanggala 402. Ditemukan pula ciri yang dapat dengan mudah 
membedakan antara KRI Nanggala 402 dengan KRI Ardadedali 404 yaitu besi pada sisi 
kapal selam yang menurut Julius tidak dimiliki oleh kapal selam KRI Nanggala 402.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/cek-fakta-benarkah-foto-abk-salat-ini-diamb

il-dari-kri-nanggala/3 
- https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1285021-subhanallah-prajurit-tni-al-salat-di-atas-kap

al-selam 
- https://varriety.com/id/2020/07/19/potret-tni-al-salat-berjamaah-di-atas-kapal-selam-yang-terapung/ 
- https://gaekon.com/viral-anggota-tni-al-salat-jamaah-diatas-kapal-selam-bikin-netizen-bangga/

2. [DISINFORMASI] Foto Awak Kapal KRI 
Nanggala-402 Sebelum Hilang di Perairan 
Utara Bali

https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/cek-fakta-benarkah-foto-abk-salat-ini-diambil-dari-kri-nanggala/3
https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/cek-fakta-benarkah-foto-abk-salat-ini-diambil-dari-kri-nanggala/3
https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1285021-subhanallah-prajurit-tni-al-salat-di-atas-kapal-selam
https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1285021-subhanallah-prajurit-tni-al-salat-di-atas-kapal-selam
https://varriety.com/id/2020/07/19/potret-tni-al-salat-berjamaah-di-atas-kapal-selam-yang-terapung/


Sabtu, 15 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah video di media sosial yang diklaim sebagai sekelompok pemudik 

yang menggunakan kostum gorila untuk mengelabui petugas. Dalam video 

rekaman tersebut tampak sebuah mobil terbuka mengangkut beberapa gorila. 

Faktanya, video tersebut bukanlah pemudik yang tengah menyamar menggunakan 

kostum gorila melainkan sebuah mobil yang mengangkut patung gorila yang akan 

dijual.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.tvonenews.com/channel/tvonenews/40809-viral-pemudik-nyamar-jad

i-gorila-untuk-kelabui-petugas-ini-faktanya-tvone-minute 

3. [DISINFORMASI] Sekelompok Pemudik 
Menggunakan Kostum Gorila untuk 
Mengelabui Petugas

https://www.tvonenews.com/channel/tvonenews/40809-viral-pemudik-nyamar-jadi-gorila-untuk-kelabui-petugas-ini-faktanya-tvone-minute
https://www.tvonenews.com/channel/tvonenews/40809-viral-pemudik-nyamar-jadi-gorila-untuk-kelabui-petugas-ini-faktanya-tvone-minute


Sabtu, 15 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook sebuah 
unggahan dengan narasi yang 
menyebutkan bahwa Kolonel Laut (P) Iwa 
Kartiwa sakit parah sehingga hanya bisa 
terbaring dan tak bisa bicara akibat terkena 
radiasi serbuk besi kapal selam. 

Dilansir dari Medcom.id, Kolonel Iwa 
Kartiwa membantah isu yang menyebut 
dirinya sakit parah. Dalam konferensi pers 
pada Selasa, 4 Mei 2021 Iwa mengaku 
bahwa dirinya masih bisa beraktivitas 
meskipun terbatas. Selanjutnya, ia 
mengatakan dirinya memang tengah 
dalam perawatan yang didukung penuh 
oleh TNI AL. Namun ia membantah hal itu 
lantaran radiasi serbuk besi kapal selam. 
Menurut Iwa, kapal selam dibuat oleh 
orang-orang profesional. Kapal juga 
didesain aman untuk menyelam di 
kedalaman laut. Sambil menahan tangis, 
Iwa mengaku sedih lantaran diberitakan 
tak sesuai fakta.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8kolxQ5K-kolonel-iwa-kartiwa-bantah-

sakit-karena-radiasi-kapal-selam 
- https://news.detik.com/berita/d-5556941/kolonel-iwa-kartiwa-menangis-tepis-isu-s

akit-terpapar-radiasi-kapal-selam 

4. [DISINFORMASI] Kolonel Iwa Kartiwa Sakit 
karena Radiasi Serbuk Besi Kapal Selam

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8kolxQ5K-kolonel-iwa-kartiwa-bantah-sakit-karena-radiasi-kapal-selam
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8kolxQ5K-kolonel-iwa-kartiwa-bantah-sakit-karena-radiasi-kapal-selam
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/8kolxQ5K-kolonel-iwa-kartiwa-bantah-sakit-karena-radiasi-kapal-selam
https://news.detik.com/berita/d-5556941/kolonel-iwa-kartiwa-menangis-tepis-isu-sakit-terpapar-radiasi-kapal-selam
https://news.detik.com/berita/d-5556941/kolonel-iwa-kartiwa-menangis-tepis-isu-sakit-terpapar-radiasi-kapal-selam


16 Mei 2021



Minggu, 16 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah tangkapan layar dari akun Instagram yang mengatasnamakan 
Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim. Terlihat ada dua buah akun yang 
mencatut nama Ali Maulana Hakim. 

Dilansir dari Instagram resmi Sudin Kominfotik Jakarta Utara @kominfotik_ju, kedua 
akun tersebut dipastikan akun palsu dan bukan milik Walikota Jakarta Utara. Ali 
Maulana Hakim mengatakan bahwa kedua akun Instagram yang mencatut namanya 
itu bukan akun pribadi miliknya. Ali menyerukan kepada pengguna Instagram untuk 
melaporkan akun palsu tersebut ke Instagram.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CO41-M6Jo1F/?igshid=tt66itt5n4as  

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan 
Walikota Jakarta Utara 

https://www.instagram.com/p/CO41-M6Jo1F/?igshid=tt66itt5n4as
https://www.instagram.com/p/CO41-M6Jo1F/?igshid=tt66itt5n4as


Minggu, 16 Mei 2021

Penjelasan:
Sebuah postingan berbahasa asing di media sosial Instagram mengklaim bahwa vaksin 
Covid-19 akan membuat orang terpapar penyakit mematikan selama musim dingin dan flu 
berikutnya. Disebutkan juga bahwa vaksin Covid-19 akan membuat flu biasa menjadi lebih 
mematikan. 

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari reuters, klaim 
tersebut dibantah oleh sejumlah ahli. Daniel Kuritzkes, kepala divisi penyakit menular di 
Rumah Sakit Brigham and Women menegaskan, tidak ada kandungan dalam vaksin Covid-19 
manapun yang akan mengubah keparahan flu biasa atau influenza, dan yang pasti tidak akan 
membuat infeksi menjadi lebih mematikan. Selanjutnya dilansir dari AFP, Dr Jason McKnight, 
asisten profesor klinis di Texas A&M College of Medicine menjelaskan jika semua vaksin Covid 
yang saat ini diproduksi menargetkan “protein lonjakan” spesifik dari virus corona dan tidak 
bekerja bersama dengan virus-virus berbeda lainnya seperti virus yang menyebabkan flu 
biasa. Sebagaimana yang diketahui bahwa virus penyebab influenza berbeda dengan virus 
penyebab Covid-19.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccineandflu/fact-check-no-evidence-th

e-covid-19-vaccine-will-make-the-common-cold-or-the-flu-extremely-lethal-idUSL1N2N01TJ  
- https://factcheck.afp.com/covid-19-shots-not-designed-increase-cold-flu-lethality 

2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 akan Membuat Flu 
Biasa Menjadi Lebih Mematikan 

https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccineandflu/fact-check-no-evidence-the-covid-19-vaccine-will-make-the-common-cold-or-the-flu-extremely-lethal-idUSL1N2N01TJ
https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccineandflu/fact-check-no-evidence-the-covid-19-vaccine-will-make-the-common-cold-or-the-flu-extremely-lethal-idUSL1N2N01TJ
https://factcheck.afp.com/covid-19-shots-not-designed-increase-cold-flu-lethality


Minggu, 16 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar di media sosial Facebook 
sebuah foto yang memperlihatkan dua  
orang anak laki-laki menangis sambil 
berpelukan dengan tubuh dipenuhi debu. 
Dalam unggahan tersebut bertuliskan "Two 
brothers from #Gaza ... each thought the 
other was killed by the bombing ... until ... 
that". Foto tersebut muncul saat konflik 
Palestina dan Israel kembali memanas.

Faktanya, klaim foto yang memperlihatkan 
dua anak laki-laki di Gaza yang sedang 
menangis sambil berpelukan adalah keliru. 
Foto kedua anak laki-laki tersebut telah 
beredar sejak tahun 2016 saat serangan 
bom di kota Aleppo, Suriah.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-2-anak-laki-laki-menangis-dan-

berpelukan-di-gaza.html
- https://edition.cnn.com/2016/12/13/world/aleppo-children-viral-images-trnd/index.html 

3. [DISINFORMASI] Foto Dua Anak Laki-Laki 
Menangis dan Berpelukan di Gaza

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-2-anak-laki-laki-menangis-dan-berpelukan-di-gaza.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-2-anak-laki-laki-menangis-dan-berpelukan-di-gaza.html
https://edition.cnn.com/2016/12/13/world/aleppo-children-viral-images-trnd/index.html


17 Mei 2021



Senin, 17 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar dari sebuah 

percakapan pesan WhatsApp yang 

mengatasnamakan Anggota Legislatif DPRD 

Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin 

Simanjuntak. Dalam gambar tangkapan layar 

yang beredar itu terlihat akun tersebut 

mengirim pesan untuk memberikan bantuan 

donasi. 

Dilansir dari Harianhaluan.com, Khairuddin 

Simanjuntak menyesalkan terkait akun yang 

telah menggunakan namanya. Selain 

menimbulkan fitnah dan mencoreng nama 

baiknya sebagai seorang wakil rakyat, ia juga 

turut prihatin karena korbannya merupakan 

pengurus yayasan dan pesantren. Beliau juga 

mengimbau kepada seluruh masyarakat agar 

selalu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang 

mengatasnamakan dirinya, terutama bila 

orang tersebut meminta sejumlah uang 

dengan imbalan tertentu.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.harianhaluan.com/news/detail/128844/hati-hati-penipu-catut-nama-khairuddi

n-simanjuntak-aleg-dprd-sumatera-barat-gentayangan

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera 
Barat

https://www.harianhaluan.com/news/detail/128844/hati-hati-penipu-catut-nama-khairuddin-simanjuntak-aleg-dprd-sumatera-barat-gentayangan
https://www.harianhaluan.com/news/detail/128844/hati-hati-penipu-catut-nama-khairuddin-simanjuntak-aleg-dprd-sumatera-barat-gentayangan
https://www.harianhaluan.com/news/detail/128844/hati-hati-penipu-catut-nama-khairuddin-simanjuntak-aleg-dprd-sumatera-barat-gentayangan


Senin, 17 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook berupa narasi yang mengklaim 
bahwa Covaxin (vaksin Covid-19 buatan India) telah disetujui untuk digunakan pada 
anak berusia lebih dari 12 tahun.

Faktanya, klaim Covaxin telah disetujui untuk digunakan pada anak berusia lebih dari 12 
tahun adalah tidak benar. Covaxin buatan India ini belum disetujui untuk diberikan 
pada anak usia di atas 12 tahun. Vaksin tersebut masih dalam uji klinis fase II/III untuk 
kelompok 2-18 tahun. Uji coba itu dilakukan oleh Bharat Biotech terhadap 525 relawan. 
Kemenkes India hingga saat ini belum mengeluarkan persetujuan penggunaan vaksin 
di bawah umur 18 tahun. Kemenkes India, dalam lamannya menyebut bahwa vaksinasi 
dilakukan pada kelompok yang lebih tua untuk menilai keamanan pada populasi India. 
Saat ini, sejumlah uji klinis tengah dilakukan terkait vaksin untuk anak-anak.

Hoaks

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-vaksin-covaxin-india-disetujui-di

gunakan-anak-di-atas-12-tahun-1vlEPavfuBy/full 
- https://www.indiatoday.in/fact-check/story/covaxin-bharat-biotech-children-above-12-year

s-1801330-2021-05-11 

2. [HOAKS] Vaksin Covaxin India Disetujui 
Digunakan Anak di Atas Usia 12 Tahun

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-vaksin-covaxin-india-disetujui-digunakan-anak-di-atas-12-tahun-1vlEPavfuBy/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-vaksin-covaxin-india-disetujui-digunakan-anak-di-atas-12-tahun-1vlEPavfuBy/full
https://www.indiatoday.in/fact-check/story/covaxin-bharat-biotech-children-above-12-years-1801330-2021-05-11
https://www.indiatoday.in/fact-check/story/covaxin-bharat-biotech-children-above-12-years-1801330-2021-05-11


Senin, 17 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang memperlihatkan kondisi lalu 
lintas yang macet total di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Unggahan tersebut 
disertai narasi yang mengklaim bahwa peristiwa kemacetan lalu lintas itu terjadi 
baru-baru ini, yaitu pada Minggu, 16 Mei 2021. 

Faktanya, Traffic Management Center (TMC) Polres Bogor melalui laman Instagramnya 
@tmcpolresbogor mengklarifikasi bahwa klaim yang menyebutkan peristiwa 
kemacetan di jalur Puncak tersebut terjadi pada Minggu, 16 Mei 2021 adalah tidak 
benar. Pihaknya menegaskan, video tersebut merupakan video lama kemacetan di 
Jalur Puncak sebelum pandemi Covid-19. Lebih lanjut, TMC Polres Bogor menyebutkan 
pihaknya bersama instansi terkait sejak Minggu, 16 Mei 2021 pagi telah melaksanakan 
pengamanan Jalur Puncak di titik-titik rawan kemacetan. TMC Polres Bogor 
memastikan hingga saat ini, secara keseluruhan kedua arah di Jalur Puncak terpantau 
normal dan tidak terjadi kepadatan.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.instagram.com/p/CO7f3t9LM3t/

- https://metro.sindonews.com/read/428524/170/beredar-video-puncak-macet-parah-polisi-it

u-video-lama-1621159518

3. [DISINFORMASI] Video Jalur Puncak Macet Total 
pada 16 Mei 2021

https://www.instagram.com/p/CO7f3t9LM3t/
https://metro.sindonews.com/read/428524/170/beredar-video-puncak-macet-parah-polisi-itu-video-lama-1621159518
https://metro.sindonews.com/read/428524/170/beredar-video-puncak-macet-parah-polisi-itu-video-lama-1621159518


Senin, 17 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang memperlihatkan kendaraan 
tempur dengan narasi "Do'a kita selalu menyertai kalian Allahuakbar. Semoga Allah 
melindungi mereka, ya Allah slamatkanlah Tentara Indonesia yg sedang membantu 
saudara Palestina". Sementara di samping kendaraan tempur tersebut terdapat tulisan 
UNAMID dan UN.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya video kendaraan tempur yang di sampingnya 
terdapat tulisan UNAMID dan UN yang diklaim sebagai Tentara Indonesia sedang 
membantu Palestina merupakan konten yang salah. Faktanya, bukan di Palestina 
melainkan di Sudan. Tulisan UNAMID di kendaraan tersebut adalah singkatan dari 
United Nations–African Union Mission in Darfur, yang merupakan misi perdamaian PBB 
di Darfur, Sudan.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.airspace-review.com/2018/05/02/v-gor-monster-serigala-baja-andalan-satgas-

fpu-polri-di-sudan/ 
- https://unamid.unmissions.org/about-unamid-0 
- https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/03/03/prajurit-tni-disambut-hangat-di-darfur.html 
- https://tni.mil.id/view-149252-kontingen-garuda-xxxv-d-kembali-dari-sudan-dengan-cacata

n-outstanding.html 

4. [DISINFORMASI] Video Tentara Indonesia 
yang Sedang Membantu Saudara Palestina

https://www.airspace-review.com/2018/05/02/v-gor-monster-serigala-baja-andalan-satgas-fpu-polri-di-sudan/
https://www.airspace-review.com/2018/05/02/v-gor-monster-serigala-baja-andalan-satgas-fpu-polri-di-sudan/
https://unamid.unmissions.org/about-unamid-0
https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/03/03/prajurit-tni-disambut-hangat-di-darfur.html
https://tni.mil.id/view-149252-kontingen-garuda-xxxv-d-kembali-dari-sudan-dengan-cacatan-outstanding.html
https://tni.mil.id/view-149252-kontingen-garuda-xxxv-d-kembali-dari-sudan-dengan-cacatan-outstanding.html


Senin, 17 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video pada platform Facebook yang mengklaim bahwa pejuang Turki 

telah tiba di Palestina. Video tersebut memperlihatkan sejumlah kendaraan yang sedang 

konvoi taktis berbendera Turki. Terlihat juga sejumlah warga memadati jalanan yang 

dilalui konvoi kendaraan taktis tersebut.

Dikutip dari Liputan6.com, video yang mengklaim pejuang Turki telah tiba di Palestina 

adalah salah. Faktanya, video tersebut merupakan konvoi militer Turki pada Operasi 

Ranting Zaitun di pusat Distrik Pazarcık pada 2018 lalu.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4559030/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-

pejuang-turki-tiba-di-palestina 

5. [DISINFORMASI] Pejuang Turki Tiba di Palestina

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4559030/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-pejuang-turki-tiba-di-palestina
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4559030/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-pejuang-turki-tiba-di-palestina
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4559030/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-pejuang-turki-tiba-di-palestina


18 Mei 2021



Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar infografis di media sosial dengan narasi ucapan terima kasih Satgas 
Covid-19 kepada Polri yang membantu dan menjadi garda terdepan dalam 
penanggulangan Covid-19. Dalam infografis tersebut juga terdapat foto Juru 
Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito bersama dr. Reisa 
Broto Asmoro. 

Faktanya, infografis yang telah beredar tersebut tidak pernah dikeluarkan 
oleh Satgas Penanganan Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, 
Prof. Wiku Adisasmito juga tidak pernah muncul bersama dengan dr. Reisa 
Broto Asmoro untuk menyampaikan hal tersebut. 

. Hoaks

Link Counter :
- Klarifikasi Langsung dari Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. drh. Wiku Bakti 

Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD.

1. [HOAKS]  Infografis Satgas Covid-19 Ucapkan 
Terima kasih Kepada Polri



Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook yang menyebarkan informasi mengenai 
beberapa sayuran yang tidak boleh dikonsumsi bagi ibu hamil. Pada unggahan tersebut dijelaskan 
bahwa ternyata tidak semua sayuran baik untuk dikonsumsi ibu hamil seperti daun pepaya, lalapan 
mentah, pare, taoge dan kangkung karena berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan janin. 

Berdasarkan penelusuran, klaim beberapa sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil 
tersebut adalah keliru. Menurut dokter kandungan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, dr Boy 
Abidin, tidak ada kaitan antara konsumsi daun pepaya dengan ari-ari rapuh. Pada umumnya, ibu 
hamil memang disarankan untuk mengonsumsi makanan yang sudah dimasak atau matang. Ibu 
hamil, diminta menghindari makanan mentah demi mengurangi risiko kuman yang masuk dalam 
tubuh seperti lalapan mentah dan taoge. Namun, bukan berarti ibu hamil dilarang makan sayur 
mentah. Mengenai pare, Boy mengatakan bahwa pare tidak berbahaya asalkan tidak dikonsumsi 
berlebih. Hal sama juga berlaku untuk kangkung. Boy menyarankan agar kangkung dicuci dan 
dimasak sampai matang terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Lebih lanjut, Boy menjelaskan bahwa 
kunci untuk mengonsumsi sayur bagi ibu hamil adalah faktor kebersihan untuk memperkecil risiko 
adanya kuman-kuman yang masuk ke saluran pencernaan. Mengkonsumsi makanan dengan gizi 
seimbang harus tetap diutamakan bagi ibu hamil termasuk sayur karena menjadi kebutuhan.

. Hoaks

Link Counter :
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/16/093000965/ramai-soal-sayuran-yang-berba

haya-bagi-ibu-hamil-ini-penjelasan-dokter-?page=1

2. [HOAKS] Sayuran yang Berbahaya bagi Ibu 
Hamil

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/16/093000965/ramai-soal-sayuran-yang-berbahaya-bagi-ibu-hamil-ini-penjelasan-dokter-?page=1
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/16/093000965/ramai-soal-sayuran-yang-berbahaya-bagi-ibu-hamil-ini-penjelasan-dokter-?page=1


Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan dengan klaim bahwa China mulai meninggalkan suntikan vaksin  
Corona dan menggantinya dengan vaksin yang bisa dihirup. Dalam narasi tersebut, 
disebutkan bahwa produk vaksin dengan metode dihirup mulai diedarkan pada 14 Mei 
2021. 

Dikutip dari laman Kumparan.com yang mengutip dari AFP, informasi yang menyebutkan 
bahwa China mulai meninggalkan suntikan vaksin Corona dan menggantinya dengan 
vaksin yang bisa dihirup adalah tidak benar. Tidak ada kata kunci vaksin yang bisa dihirup 
dalam laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) China dan Komisi 
Kesehatan Nasional negara tersebut. Hanya saja, perusahaan CanSino Biologics telah 
mengembangkan produk tersebut. Produk mereka, Vektor Adenovirus Tipe 5, telah 
disetujui oleh Administrasi Produk Medis Nasional China. Namun, perusahaan tersebut 
belum menjamin akan mengembangkan dan memasarkan produk mereka hingga 
akhirnya berhasil untuk dihirup.
.

Disinformasi

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-china-mulai-menggunakan-vaksin-coro

na-yang-dapat-dihirup-1vlEfqwEsK8/full 

3. [DISINFORMASI] China Mulai 
Menggunakan Vaksin Corona yang Dapat 
Dihirup  

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-china-mulai-menggunakan-vaksin-corona-yang-dapat-dihirup-1vlEfqwEsK8/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-china-mulai-menggunakan-vaksin-corona-yang-dapat-dihirup-1vlEfqwEsK8/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-china-mulai-menggunakan-vaksin-corona-yang-dapat-dihirup-1vlEfqwEsK8/full


Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebutkan 
bahwa  Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto sedang melakukan ziarah kubur. Video 
tersebut menuai beragam komentar dari warganet karena Bima Arya dianggap melanggar 
kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Pemerintah Daerah se-Jabodetabek 
dan Cianjur yang melarang kegiatan ziarah kubur pada 12 hingga 16 Mei 2021.

Setelah ditelusuri, klaim video yang menyebutkan kegiatan Wali Kota Bogor, Bima Arya 
Sugiarto sedang melakukan ziarah kubur adalah salah. Berdasarkan klarifikasi Pemkot 
Bogor, Bima Arya yang terlihat berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blender dan 
didampingi Wakapolresta Bogor tersebut bukan untuk melakukan ziarah kubur, melainkan 
dalam rangka peninjauan kondisi TPU Blender pada Rabu, 12 Mei 2021 setelah diberlakukan 
peniadaan ziarah kubur di TPU di Wilayah Kota Bogor sampai dengan 16 Mei 2021.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.republika.co.id/berita/qt8mp0484/video-bima-arya-kunjungai-tpu-saat-pelara

ngan-ziarah-emhoaxem 

- https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1372909-bima-arya-kedapatan-ziarah-kubur-ini-fak

tanya? 

- https://bogor.pojoksatu.id/baca/bima-arya-ketahuan-ziarah-kubur-begini-faktanya 

-

4. [DISINFORMASI] Video Bima Arya Kedapatan 
Ziarah Kubur 

https://www.republika.co.id/berita/qt8mp0484/video-bima-arya-kunjungai-tpu-saat-pelarangan-ziarah-emhoaxem
https://www.republika.co.id/berita/qt8mp0484/video-bima-arya-kunjungai-tpu-saat-pelarangan-ziarah-emhoaxem
https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1372909-bima-arya-kedapatan-ziarah-kubur-ini-faktanya
https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1372909-bima-arya-kedapatan-ziarah-kubur-ini-faktanya
https://bogor.pojoksatu.id/baca/bima-arya-ketahuan-ziarah-kubur-begini-faktanya


Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang menampilkan 
Presiden Turki pada sosial media Facebook  
dan pernyataan yang diklaim dari Presiden 
Turki Recep Tayyip Erdogan menyangkut 
China. Dalam unggahan itu dituliskan bahwa 
Erdogan menyebut ada negara yang akan 
disita China. Foto dan pernyataan tersebut 
dikomentari dengan narasi "Indonesia 
kah?....."

Dikutip dari cek fakta Medcom.id, klaim 
Erdogan menyebut ada negara yang akan 
disita China tidak benar. Faktanya, tidak ada 
sumber valid terkait pernyataan Erdogan 
tersebut. Foto Erdogan yang terdapat dalam 
unggahan tersebut adalah momen saat 
Erdogan memberikan pidato secara virtual 
dalam Forum Bisnis Turki-Afrika pada 
Oktober 2020 lalu. Foto tersebut diunggah di 
akun twitter @RTEdijital yang telah 
terverifikasi atau centang biru pada 8 Oktober 
2020 lalu.

Disinformasi

Link Counter :
- https://twitter.com/RTEdijital/status/1314182816591216640

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeE56Zk-cek-fakta-erdogan-sebut-ada-negara

-yang-akan-disita-china-karena-utang-ini-faktanya

5. [DISINFORMASI] Erdogan Sebut Ada Negara 
yang akan Disita China karena Utang

https://www.medcom.id/
https://twitter.com/RTEdijital/status/1314182816591216640
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeE56Zk-cek-fakta-erdogan-sebut-ada-negara-yang-akan-disita-china-karena-utang-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeE56Zk-cek-fakta-erdogan-sebut-ada-negara-yang-akan-disita-china-karena-utang-ini-faktanya


19 Mei 2021



Rabu, 19 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan yang memperlihatkan benda bermagnet menempel di lengan 

penerima vaksin Corona. Pengunggah video tersebut mengaku telah disuntik vaksin 

Corona Pfizer dan mengklaim bahwa suntikan vaksin Corona mengandung microchip 

hingga akhirnya membuat benda bermagnet menempel. 

Dikutip dari laman Kumparan.com yang mengutip dari Factcheck.org, Profesor dari Tulane 

University School of Medicine, Lisa Morici mengatakan bahwa kandungan microchip dalam 

vaksin hanyalah mitos. Sehingga, narasi yang mengklaim bahwa lengan penerima vaksin 

bisa menempel dengan benda bermagnet karena adanya kandungan microchip adalah 

hoaks. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa bahan vaksin dengan teknologi mRNA seperti 

Pfizer adalah RNA/DNA, lipid, protein, garam, dan gulu. 

.

Hoaks

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-benda-bermagnet-bisa-menempel-di-le

ngan-penerima-vaksin-corona-1vlbKXxaxXD/full 

- https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-vaccine-idUSL2N2N41KA 

1. [HOAKS] Benda Bermagnet Bisa Menempel di 
Lengan Penerima Vaksin Corona

https://kumparan.com/
https://www.factcheck.org/
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-benda-bermagnet-bisa-menempel-di-lengan-penerima-vaksin-corona-1vlbKXxaxXD/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-benda-bermagnet-bisa-menempel-di-lengan-penerima-vaksin-corona-1vlbKXxaxXD/full
https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-vaccine-idUSL2N2N41KA


Rabu, 19 Mei 2021

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai dengan membagikan beberapa link yang 
diklaim sebagai informasi pembagian hadiah dalam rangka "40th anniversary 
celebration" PT. Pertamina (Persero).

Faktanya, informasi pesan berantai yang disampaikan pada beberapa link yang 
mengatasnamakan PT. Pertamina (Persero) tersebut adalah tidak benar, bahkan 
dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan yang bisa membahayakan data 
pribadi setiap orang yang mengakses link tersebut. Pjs. Senior Vice President 
Corporate Communication & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman 
menegaskan agar masyarakat waspada terhadap penipuan undian yang 
mengatasnamakan Pertamina, baik yang disampaikan melalui WhatsApp, SMS 
maupun E-mail. Fajriyah Usman menyampaikan bahwa seluruh program promosi 
Pertamina disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan yakni website 
pertamina.com, akun sosial media @pertamina.com serta aplikasi resmi 
MyPertamina.

.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/05/18/pertamina-pastikan-link-undian-hadiah-40t

h-anniversary-celebration-hoaks-hati-hati-penipuan 

- https://www.facebook.com/pertamina/posts/5463380423736635 

2. [HOAKS] Undian Hadiah "40th anniversary 
celebration" PT. Pertamina (Persero)

https://www.pertamina.com/
https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/05/18/pertamina-pastikan-link-undian-hadiah-40th-anniversary-celebration-hoaks-hati-hati-penipuan
https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/05/18/pertamina-pastikan-link-undian-hadiah-40th-anniversary-celebration-hoaks-hati-hati-penipuan
https://www.facebook.com/pertamina/posts/5463380423736635


Rabu, 19 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook yang 

mengatasnamakan dan menggunakan foto 

profil Wakil Bupati Asahan, Sumatera Utara, 

Taufik Zainal Abidin.

Faktanya, akun tersebut bukan milik Wakil 

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin. Dilansir 

dari Medan.tribunnews.com, H. Rahmat 

Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas 

Kominfo Kabupaten Asahan mengimbau agar 

masyarakat berhati-hati dan waspada jika 

menerima pesan atau apapun bentuknya di 

media sosial yang mengatasnamakan Wakil 

Bupati Asahan. Melalui Kepala Dinas Kominfo 

Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan, 

Taufik Zainal Abidin juga meminta 

masyarakat untuk tidak melayani pesan 

Messenger yang mengatasnamakan dirinya 

dan bila perlu melapor kepada pihak yang 

berwajib.

.

Hoaks

Link Counter :
- https://medan.tribunnews.com/2021/05/18/waspada-beredar-akun-palsu-wabup-asahan-ta

ufik-zainal-abidin-di-facebook

- https://sentralnews.com/beredar-lagi-akun-palsu-facebook-yang-menggunakan-profil-wak

il-bupati-asahan-2/amp/ 

3. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Asahan

http://medan.tribunnews.com/
https://medan.tribunnews.com/2021/05/18/waspada-beredar-akun-palsu-wabup-asahan-taufik-zainal-abidin-di-facebook
https://medan.tribunnews.com/2021/05/18/waspada-beredar-akun-palsu-wabup-asahan-taufik-zainal-abidin-di-facebook
https://sentralnews.com/beredar-lagi-akun-palsu-facebook-yang-menggunakan-profil-wakil-bupati-asahan-2/amp/
https://sentralnews.com/beredar-lagi-akun-palsu-facebook-yang-menggunakan-profil-wakil-bupati-asahan-2/amp/


Rabu, 19 Mei 2021

Penjelasan :

Telah beredar surat yang berisi perihal pemberitahuan untuk membayar tagihan Pajak 

Penghasilan (PPh)  mengatasnamakan Bank Indonesia.

Faktanya, melalui media sosial resmi Bank Indonesia mengklarifikasi bahwa surat yang 

beredar tersebut adalah hoaks. Pihak Bank Indonesia tidak pernah melakukan penagihan 

dalam bentuk apapun, termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.instagram.com/p/CPClQ2lB7fi/

- https://twitter.com/bank_indonesia/status/1394865396583305219

4. [HOAKS] Surat Tagihan Pajak Penghasilan 
(PPh) Mengatasnamakan Bank Indonesia

https://www.instagram.com/p/CPClQ2lB7fi/
https://twitter.com/bank_indonesia/status/1394865396583305219


Rabu, 19 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan foto di media sosial 

Facebook yang memperlihatkan ratusan 

burung tergeletak di tanah. Unggahan itu 

disertai narasi yang mengklaim bahwa gambar 

tersebut merupakan foto burung-burung di 

India yang mati karena virus Corona.

Dilansir dari Kumparan.com, unggahan foto 

yang diklaim sebagai foto ratusan burung di 

India yang mati karena virus Corona adalah 

keliru. Berdasarkan penelusuran laman cek 

fakta AFP, diketahui foto tersebut telah beredar 

sejak 2016, tahun di mana pandemi Corona 

belum ada di India dan dunia. Foto yang sama 

juga pernah muncul dalam pemberitaan India 

di The News Minute pada 16 April 2016. Dalam 

laporan itu dituliskan, burung-burung tersebut 

mati karena makan benih yang terkontaminasi 

pestisida. Sementara itu, kasus Corona pertama 

di India dilaporkan pada Januari 2020. 

.
Disinformasi

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-viral-foto-ratusan-burung-di-india-mati

-karena-corona-1vlb4XRzvZ5/full

- https://factcheck.afp.com/image-has-circulated-online-least-2016 

5. [DISINFORMASI] Foto Ratusan Burung di India 
Mati karena Corona

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-viral-foto-ratusan-burung-di-india-mati-karena-corona-1vlb4XRzvZ5/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-viral-foto-ratusan-burung-di-india-mati-karena-corona-1vlb4XRzvZ5/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-viral-foto-ratusan-burung-di-india-mati-karena-corona-1vlb4XRzvZ5/full
https://factcheck.afp.com/image-has-circulated-online-least-2016


Rabu, 19 Mei 2021

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Twitter, sejumlah foto yang diklaim merupakan aksi 
demonstrasi besar-besaran di Indonesia. Aksi tersebut diklaim merupakan demonstrasi 
besar-besaran solidaritas mendukung Palestina di Indonesia pada Mei 2021. Unggahan 
tersebut juga memperlihatkan massa aksi mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia. 

Berdasarkan penelusuran, unggahan yang telah beredar tersebut bukan merupakan aksi 
demonstrasi di Indonesia untuk menyatakan solidaritas terhadap rakyat Palestina pada Mei 
2021. Foto tersebut merupakan hasil suntingan atau editan. Faktanya, foto tersebut 
merupakan peristiwa Aksi Bela Islam III di kawasan Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, pada 
Jumat 2 Desember 2016 lalu. Selanjutnya foto massa aksi mengibarkan bendera Palestina 
dan Indonesia merupakan aksi penolakan terhadap pemindahan Ibukota Israel ke 
Yerusalem yang digelar pada 2017 lalu. Sedangkan foto demonstran yang menyandingkan 
bendera Palestina dan Indonesia merupakan Aksi Bela Palestina pada 18 Desember 2017 
lalu. 

.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4561068/cek-fakta-tidak-benar-deretan-foto-ini-

demo-besar-besaran-solidaritas-mendukung-palestina-pada-mei-2021
- https://tirto.id/update-berita-aksi-212-b6xP
- https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42383221
- https://www.youtube.com/watch?v=T9KwBX4Woyc

6. [DISINFORMASI] Demo Besar-besaran di 
Indonesia untuk Menyatakan Solidaritas 
dengan Rakyat Palestina

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4561068/cek-fakta-tidak-benar-deretan-foto-ini-demo-besar-besaran-solidaritas-mendukung-palestina-pada-mei-2021
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4561068/cek-fakta-tidak-benar-deretan-foto-ini-demo-besar-besaran-solidaritas-mendukung-palestina-pada-mei-2021
https://tirto.id/update-berita-aksi-212-b6xP
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42383221
https://www.youtube.com/watch?v=T9KwBX4Woyc


20 Mei 2021



Kamis, 20 Mei 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial sebuah video yang menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 

Pfizer mengandung magnet. Unggahan tersebut bertuliskan "Pfizer jab and a magnet 

experiment!No words left to describe this".

Faktanya, klaim yang menyebut adanya kandungan magnet di dalam vaksin Covid-19 

adalah hoaks. Menurut peneliti vaksin yang juga profesor biologi sel dan 

perkembangan di Fakultas Kedokteran Universitas Northwestern Feinberg, Dr Thomas 

Hope, tidak ada kandungan magnet dalam vaksin apapun. Selain itu otoritas kesehatan 

di Amerika Serikat dan Kanada menyatakan vaksin Covid-19 seperti Pfizer, Moderna, 

Johnson & Johnson atau AstraZeneca tidak ada yang berbahan dasar logam.

.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-vaksin-covid-19-mengandung-magn

et.html 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4562092/cek-fakta-hoaks-magnet-bisa-menemp

el-pada-lengan-orang-yang-sudah-divaksin-covid-19?medium=Headline&campaign=Headlin

e_click_1 

1. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Pfizer Mengandung 
Magnet

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-vaksin-covid-19-mengandung-magnet.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-vaksin-covid-19-mengandung-magnet.html
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4562092/cek-fakta-hoaks-magnet-bisa-menempel-pada-lengan-orang-yang-sudah-divaksin-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4562092/cek-fakta-hoaks-magnet-bisa-menempel-pada-lengan-orang-yang-sudah-divaksin-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4562092/cek-fakta-hoaks-magnet-bisa-menempel-pada-lengan-orang-yang-sudah-divaksin-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1


Kamis, 20 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video TikTok yang memperlihatkan tips menghilangkan gejala anosmia 
(kehilangan indera penciuman yang merupakan salah satu gejala akibat terinfeksi virus 
Covid-19). Pada video itu diisebutkan bahwa gejala anosmia dapat diatasi dengan cara 
mengonsumsi jeruk yang dipanggang sampai gosong dan dicampur gula merah.

Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa mengkonsumsi jeruk gosong 
yang dicampur dengan gula merah dapat memulihkan indera penciuman seseorang. 
Menurut Pamela Dalton, peneliti di Monell Chemical Senses Center di Philadelphia, orang 
yang mencoba membakar jeruk untuk mengembalikan indera mereka sebenarnya sudah 
mendapatkan penciuman, namun belum menyadarinya. Dalton menyebut pasien 
biasanya tidak tahu seberapa banyak atau tingkat aroma yang hilang, jadi melakukan 
sesuatu yang intens seperti membakar kulit jeruk akan memberikan sensasi yang berbeda 
pada indera penciuman. 

.

Hoaks

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-jeruk-dipanggang-dicampur-gula-mera

h-sembuhkan-anosmia-1uscncFqygY/full 

2. [HOAKS] Jeruk yang Dipanggang dan Dicampur 
dengan Gula Merah dapat Sembuhkan Anosmia

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-jeruk-dipanggang-dicampur-gula-merah-sembuhkan-anosmia-1uscncFqygY/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-jeruk-dipanggang-dicampur-gula-merah-sembuhkan-anosmia-1uscncFqygY/full


Kamis, 20 Mei 2021

Penjelasan :
Telah beredar sebuah surat berisi informasi perihal program bantuan tunjangan untuk 

yayasan dan lembaga yang mengatasnamakan Kementerian Agama RI (Kemenag). Dalam 

surat itu disebutkan bahwa bantuan tersebut sebesar Rp. 12.000.000.

Faktanya, melalui akun media sosial resminya Kemenag menyatakan bahwa surat yang 

beredar tersebut adalah hoaks. Pihaknya mengimbau apabila ada masyarakat yang 

menerima surat sejenis itu, segera berkoordinasi dengan Kankemenag Kabupaten atau 

Kota setempat untuk memastikan kebenaran suratnya.

.

Hoaks

Link Counter :
- https://twitter.com/Kemenag_RI/status/1395015029422841862 
- https://www.instagram.com/p/CPE2VgMMrnx/ 

3. [HOAKS] Surat Pemberitahuan Program 
Bantuan Tunjangan untuk Yayasan dan 
Lembaga

https://twitter.com/Kemenag_RI/status/1395015029422841862
https://www.instagram.com/p/CPE2VgMMrnx/


Kamis, 20 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang berisi sebuah narasi yang 
mengklaim bahwa Kepulauan Bangka Belitung diklaim sebagai provinsi yang menduduki 
peringkat pertama untuk jumlah pasien positif Covid-19 se-Indonesia. Postingan tersebut 
diunggah beserta dengan foto seseorang yang mengenakan pakaian hazmat Covid-19.

Dilansir dari Merdeka.com, Sekretaris Satgas Covid-19 Bangka Belitung, Mikron Antariksa, 
mengatakan informasi menyebut Bangka Belitung peringkat pertama dalam hal jumlah 
pasien positif Covid-19 se-Indonesia adalah tidak benar. Mikron Antariksa menjelaskan, data 
penambahan kasus di Bangka Belitung sepanjang Mei 2021 yakni kasus positif sebanyak 
2.311, sembuh 2.695, meninggal 32 dan akumulatif kasus positif 15.757 kasus. Kepala 
Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman, menambahkan, kabar tentang Babel 
peringkat pertama Covid-19 yang beredar di media sosial merupakan berita bohong atau 
hoaks. Masyarakat harus berhati-hati dalam menerima berita yang belum valid dan 
terpercaya. Jangan terus menyebarkan berita tersebut karena penyebarluasan berita hoaks 
melanggar UU ITE.

.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-bangka-belitung-peringkat-satu-pe

nularan-covid-19.html
- https://bengkulu.antaranews.com/berita/160198/diskominfo-tegaskan-babel-peringkat-per

tama-covid-19-hoax 
- https://covid19.go.id/peta-sebaran 

4. [HOAKS] Bangka Belitung Peringkat Satu 
Penularan Covid-19

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-bangka-belitung-peringkat-satu-penularan-covid-19.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-bangka-belitung-peringkat-satu-penularan-covid-19.html
https://bengkulu.antaranews.com/berita/160198/diskominfo-tegaskan-babel-peringkat-pertama-covid-19-hoax
https://bengkulu.antaranews.com/berita/160198/diskominfo-tegaskan-babel-peringkat-pertama-covid-19-hoax
https://covid19.go.id/peta-sebaran


Kamis, 20 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berupa link subsidi pulsa dengan 

narasi bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan 

subsidi pulsa senilai Rp200 ribu dan kuota 105 Gigabyte (GB). Disebutkan subsidi pulsa 

tersebut berlaku hingga tanggal 21 Juni 2021. 

Faktanya, klaim bahwa link tersebut merupakan subsidi pulsa dan kuota dari Kemendikbud 

adalah tidak benar. Kabar tersebut merupakan kabar bohong lama yang kembali beredar di 

tengah masyarakat. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 

(Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie memastikan bahwa link subsidi itu hoaks.

.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZPxPk-cek-fakta-link-subsidi-pulsa-200-ribu

-dan-kuota-105-gb-kemendikbud-ini-faktanya 

5. [HOAKS] Subsidi Pulsa 200 Ribu dan Kuota 105 
GB Kemendikbud

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZPxPk-cek-fakta-link-subsidi-pulsa-200-ribu-dan-kuota-105-gb-kemendikbud-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZPxPk-cek-fakta-link-subsidi-pulsa-200-ribu-dan-kuota-105-gb-kemendikbud-ini-faktanya


Kamis, 20 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Facebook berisi klaim bahwa pandemi Covid-19 
merupakan rekayasa Pemerintah Inggris. Terlihat seorang pria sedang menunjukkan 
sebuah dokumen terkait dugaan rekayasa tersebut. Ia mengatakan bahwa SARS-CoV-2 
yang menyebabkan penyakit Covid-19 tidak pernah diisolasi oleh pemerintah setempat. 
Selain itu, pria tersebut juga mengklaim bahwa vaksin Covid-19 tidak diperlukan karena 
pengobatan menggunakan ivermectin dan hydroxychloroquine berhasil mengatasi 
Covid-19 di seluruh dunia.

Dikutip dari Reuters.com, tidak benar pandemi Covid-19 adalah rekayasa Pemerintah 
Inggris. Dokumen yang dibawa pria dalam video tersebut adalah bagian yang 
menunjukkan bahwa Pemerintah Inggris menurunkan peringkat virus Covid-19 lebih 
rendah dari beberapa virus lain seperti Ebola. Penurunan peringkat tersebut bukan berarti 
virus Covid-19 tidak berbahaya. Pemerintah Inggris pada Januari 2020 menilai Covid-19 
sebagai penyakit menular konsekuensi tinggi (HCID), namun status tersebut diturunkan 
pada dua bulan kemudian setelah dilakukan pengujian ilmiah terhadap virus tersebut. 
Terkait klaim vaksin Covid-19 tidak diperlukan karena dapat menggunakan ivermectin dan 
hydroxychloroquine adalah klaim yang tidak memiliki bukti. WHO sendiri bahkan tidak 
menyarankan obat ini digunakan untuk pasien Corona.

.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.reuters.com/article/factcheck-fraud-covid/fact-check-videos-do-not-show-pro

of-of-covid-19-fraud-idUSL2N2N60Z8? 

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-pandemi-covid-19-rekayasa-keraj

aan-inggris-1vmOtHPmkgV/full 

6. [DISINFORMASI] Pandemi Covid-19 adalah 
Rekayasa Pemerintah Inggris

https://www.reuters.com/article/factcheck-fraud-covid/fact-check-videos-do-not-show-proof-of-covid-19-fraud-idUSL2N2N60Z8?
https://www.reuters.com/article/factcheck-fraud-covid/fact-check-videos-do-not-show-proof-of-covid-19-fraud-idUSL2N2N60Z8
https://www.reuters.com/article/factcheck-fraud-covid/fact-check-videos-do-not-show-proof-of-covid-19-fraud-idUSL2N2N60Z8
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-pandemi-covid-19-rekayasa-kerajaan-inggris-1vmOtHPmkgV/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-pandemi-covid-19-rekayasa-kerajaan-inggris-1vmOtHPmkgV/full


Kamis, 20 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah di media sosial Facebook sebuah 

foto yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan menyerahkan uang kepada Duta 

Besar Palestina Zuhair Al Shun. Foto tersebut 

disertai dengan narasi "Sunyi senyap dari media. 

Goodbener anies langsung donasikan dana untuk 

palestine dari gaji pribadi uang pribadi dan 

patungan karyawan pemda dki. Donasi langsung 

serahkan ke tangan Dubes Palestine Zuhair 

Shurn".

Dikutip dari medcom.id, klaim bahwa Anies 

menyerahkan uang pribadi dan patungan 

pegawai Pemda DKI Jakarta kepada Duta Besar 

Palestina Zuhair Al-Shun, adalah tidak benar. 

Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid 

mengenai hal itu. Foto tersebut diunggah Anies di 

akun instagram-nya pada 3 Juli 2019. Pertemuan 

itu disebut dalam rangka menghangatkan 

hubungan Jakarta dan Al-Quds Al-Syarif telah 

menjalin kerja sama Sister City sejak Oktober 

2007.

.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/DkqXnxnb-cek-fakta-foto-anies-baswedan-sera

hkan-uang-pribadi-ke-dubes-palestina-ini-faktanya 

7. [DISINFORMASI] Foto Anies Baswedan 
Serahkan Uang Pribadi ke Dubes Palestina

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/DkqXnxnb-cek-fakta-foto-anies-baswedan-serahkan-uang-pribadi-ke-dubes-palestina-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/DkqXnxnb-cek-fakta-foto-anies-baswedan-serahkan-uang-pribadi-ke-dubes-palestina-ini-faktanya


21 Mei 2021



Jumat, 21 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp yang menyebut virus Covid-19 
yang sudah bermutasi memiliki gejala-gejala yang unik, tidak menimbulkan panas namun 
menyerang langsung ke paru-paru pasien. Disebutkan juga bahwa tes-tes yang ada 
seperti rapid, swab antigen maupun swab PCR tidak dapat mendeteksi virus varian baru 
tersebut dan hanya LDCT (low dose CT Scan paru) yang bisa mendeteksinya.

Dikutip dari Liputan6.com, unggahan yang mengklaim ada gejala baru pada virus Covid-19 
yang sudah bermutasi belum terbukti. Hal itu diungkapkan oleh dr. RA Adaninggar, SpPD.  
Ia menjelaskan belum ada bukti ilmiah terkait gejala baru pada virus Covid-19 yang sudah 
bermutasi. Menurutnya, virus Covid-19 memang telah bermutasi dan lebih menular tetapi 
gejalanya masih sama. Hingga saat ini pun varian virus Covid-19 masih bisa terdeteksi PCR. 
Hal senada juga disampaikan oleh dr. Muhamad Fajri Adda'i. Ia menyebut hingga kini 
belum ada di jurnal manapun terkait perbedaan gejala dari varian virus Covid-19. Bukti 
ilmiah yang ada adalah varian-varian yang ada sekarang memang lebih cepat menular 
atau bisa masuk sel lebih cepat.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4563295/cek-fakta-belum-terbukti-klaim-gejala-b

aru-pada-virus-corona-covid-19-yang-bermutasi 

1. [HOAKS] Gejala Baru pada Virus Covid-19 yang 
Bermutasi

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4563295/cek-fakta-belum-terbukti-klaim-gejala-baru-pada-virus-corona-covid-19-yang-bermutasi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4563295/cek-fakta-belum-terbukti-klaim-gejala-baru-pada-virus-corona-covid-19-yang-bermutasi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4563295/cek-fakta-belum-terbukti-klaim-gejala-baru-pada-virus-corona-covid-19-yang-bermutasi


Jumat, 21 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah surat panggilan tes interview yang mengatasnamakan PT Pos 
Indonesia. Surat tersebut ditujukkan kepada peserta tes calon karyawan PT Pos 
Indonesia di Region Sumatra, Region Jawa, Region Kalimantan dan Indonesia 
bagian timur. Keterangan surat tersebut tertulis bahwa peserta calon karyawan 
PT Pos Indonesia telah diterima lamaran kerjanya dan harus menghadiri kegiatan 
interview pada 22 Mei 2021 di Surabaya.

Faktanya, surat pemanggilan tes interview tersebut adalah palsu dan bukan 
merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Pihak 
PT Pos Indonesia melalui media sosialnya menyebut surat tersebut adalah hoaks 
dan merupakan bentuk tindakan penipuan. PT Pos Indonesia mengimbau 
masyarakat agar berhati-hati. Informasi resmi terkait PT Pos akan disampaikan 
melalui situs posindonesia.co.id.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.instagram.com/p/CPGLpQcjeQy/ 

- https://www.instagram.com/p/CPHf5S0pbms/ 

2. [HOAKS] Surat Panggilan Interview PT Pos 
Indonesia (Persero) 22 Mei 2021

https://www.posindonesia.co.id/
https://www.instagram.com/p/CPGLpQcjeQy/
https://www.instagram.com/p/CPHf5S0pbms/


Jumat, 21 Mei 2021

Penjelasan :

Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp 
yang menyebut bahwa PT Pertamina (Persero) 
memberikan hadiah dalam rangka perayaan 
ulang tahun ke-40. 

Faktanya, klaim bahwa PT Pertamina (Persero) 
bagi-bagi hadiah dalam rangka ulang tahun 
ke-40 adalah salah. Pjs. Senior Vice President 
Corporate Communication & Investor Relations 
Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, ulang 
tahun Pertamina berlangsung pada bulan 
Desember, sehingga pemberian hadiah dalam 
rangka perayaan tersebut merupakan modus 
penipuan digital. Fajriyah mengimbau 
masyarakat agar berhati-hati terhadap segala 
bentuk hoaks maupun penipuan yang 
mengatasnamakan Pertamina.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/20/190300665/-hoaks-pt-pertamina-bagi-bagi-hadiah-dal

am-rangka-ulang-tahun-ke-40 
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pertamina-bagikan-hadiah-untuk-rayakan-ula

ng-tahun-ke-40.html 
- https://ekbis.sindonews.com/read/431324/34/hati-hati-undian-berhadiah-hut-pertamina-dipastikan-h

oaks-1621407940 

3. [HOAKS] PT Pertamina Bagi-bagi Hadiah dalam 
Rangka Ulang Tahun Ke-40

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/20/190300665/-hoaks-pt-pertamina-bagi-bagi-hadiah-dalam-rangka-ulang-tahun-ke-40
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/20/190300665/-hoaks-pt-pertamina-bagi-bagi-hadiah-dalam-rangka-ulang-tahun-ke-40
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pertamina-bagikan-hadiah-untuk-rayakan-ulang-tahun-ke-40.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pertamina-bagikan-hadiah-untuk-rayakan-ulang-tahun-ke-40.html
https://ekbis.sindonews.com/read/431324/34/hati-hati-undian-berhadiah-hut-pertamina-dipastikan-hoaks-1621407940
https://ekbis.sindonews.com/read/431324/34/hati-hati-undian-berhadiah-hut-pertamina-dipastikan-hoaks-1621407940


Jumat, 21 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar berupa postingan dari akun Facebook yang 
mengatasnamakan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Terlihat akun  tersebut 
menawarkan bantuan berupa peminjaman dana.

Dilansir dari Kompas.com, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) 
Lamongan sudah mengkonfirmasi jika kabar tersebut adalah hoaks. Atas 
kejadian tersebut, Yuhronur Efendi menyatakan jika akun tersebut palsu dan 
bukan miliknya. Yuhronur juga mewanti-wanti kepada seluruh warga Lamongan 
untuk berhati-hati dan tidak percaya terkait apa pun yang ditawarkan oleh akun 
palsu tersebut. Karena dirinya memastikan tidak pernah melakukan hal itu, 
terlebih Yuhronur juga mengatakan sudah menonaktifkan seluruh akun 
Facebook miliknya.

Hoaks

Link Counter :
- https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/152053478/namanya-dicatut-akun-abal-abal-dan-tawarkan-pinja

man-bupati-lamongan-hati?page=all#page3 

- https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/20/namanya-dicatut-di-fb-untuk-menjanjikan-bantuan-bupati-lamon

gan-belum-melapor-ke-polisi 

- https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60a4e528ba915/akun-palsu-catut-nama-bupati-lamongan-in

i-klarifikasi-yuhronur-efendi 

-

4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Lamongan Tawarkan Bantuan 
Peminjaman Dana

https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/152053478/namanya-dicatut-akun-abal-abal-dan-tawarkan-pinjaman-bupati-lamongan-hati?page=all#page3
https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/152053478/namanya-dicatut-akun-abal-abal-dan-tawarkan-pinjaman-bupati-lamongan-hati?page=all#page3
https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/152053478/namanya-dicatut-akun-abal-abal-dan-tawarkan-pinjaman-bupati-lamongan-hati?page=all#page3
https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/20/namanya-dicatut-di-fb-untuk-menjanjikan-bantuan-bupati-lamongan-belum-melapor-ke-polisi
https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/20/namanya-dicatut-di-fb-untuk-menjanjikan-bantuan-bupati-lamongan-belum-melapor-ke-polisi
https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60a4e528ba915/akun-palsu-catut-nama-bupati-lamongan-ini-klarifikasi-yuhronur-efendi
https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60a4e528ba915/akun-palsu-catut-nama-bupati-lamongan-ini-klarifikasi-yuhronur-efendi


Jumat, 21 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video di media sosial 
Facebook yang menunjukan TNI sedang 
mengendarai mobil tank milik PBB.  Video 
tersebut disertai narasi “Kedatangan tentara 
Indonesia di Palestina”.

Setelah dilakukan penelusuran, klaim 
kedatangan TNI di Palestina tersebut adalah 
tidak benar. Faktanya, video tersebut bukan 
diambil di Palestina, melainkan di Lebanon. 
Video tersebut merupakan video peliputan Gadir 
Hamed (Jurnalis Lebanon) yang sedang 
mengikuti kegiatan TNI dalam menjalankan misi 
perdamaian di Lebanon.

Disinformasi

Link Counter :
- https://turnbackhoax.id/2021/05/21/salah-video-kedatangan-tentara-indonesia-di-palestina/

5. [DISINFORMASI] Video Kedatangan Tentara 
Indonesia di Palestina



22 Mei 2021



Sabtu, 22 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Whatsapp yang mencatut nama 

dan foto profil dari Kades Sukamaju Kecamatan 

Geragai Kabupaten Tanjab Timur, Didik Budi 

Cahyanto. Akun tersebut menghubungi ketua RT 08 

Dusun Sidorejo untuk meminjam uang serta meminta 

pulsa.

Dilansir dari jambi-independent.co.id, Kades 

Sukamaju, Didik Budi Cahyanto saat dijumpai di 

ruang kerjanya menjelaskan, dirinya sangat terkejut 

dengan adanya kejadian seperti ini dan segera 

mengabarkan kabar tersebut melalui pesan 

Whatsapp. Dirinya juga telah berkoordinasi dengan 

pihak Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat untuk 

membantu mengimbau masyarakat agar jangan 

mudah percaya jika terjadi kejadian serupa. Didik Budi 

Cahyanto mengimbau kepada masyarakat, apabila 

ada yang meminta uang atau pulsa yang 

mengatasnamakan dirinya, harap jangan ditanggapi 

dan bisa menghubungi dirinya segera. 

Hoaks

Link Counter :
- https://jambi-independent.co.id/read/2021/05/21/62551/penipuan-catut-nama-kades-sukama

ju-warga-rugi-jutaan

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Kades Sukamaju

https://jambi-independent.co.id/read/2021/05/21/62551/penipuan-catut-nama-kades-sukamaju-warga-rugi-jutaan
https://jambi-independent.co.id/read/2021/05/21/62551/penipuan-catut-nama-kades-sukamaju-warga-rugi-jutaan
https://jambi-independent.co.id/read/2021/05/21/62551/penipuan-catut-nama-kades-sukamaju-warga-rugi-jutaan


Sabtu, 22 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah 
video terkait klaim vaksin Covid-19 
berbahaya dan menyebabkan kematian 
pada hewan. Video tersebut diiringi dengan 
narasi berbahasa asing yang berbunyi 
"Mereka berhenti melakukan uji coba 
vaksinasi pada hewan karena semua hewan 
mati dan kemudian mereka langsung mulai 
bereksperimen pada manusia".

Dilansir dari Kumparan.com, vaksin virus 
Corona yang disetujui untuk penggunaan 
darurat di Amerika Serikat diuji pada hewan 
dalam uji praklinis. Sementara itu, dikutip 
dari USA Today, tidak ada bukti sejumlah 
besar hewan mati akibat pengujian vaksin. 
Adapun klaim tersebut berperan dalam 
mendukung hoaks bahwa vaksin virus 
Corona berbahaya. Melalui siaran pers Pfizer, 
Moderna dan Johnson & Johnson 
menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 buatan 
mereka memang diuji pada hewan dalam uji 
praklinis. Serangkaian uji coba tersebut 
menghasilkan kesimpulan bahwa vaksin 
Covid-19 efektif dalam membatasi infeksi 
virus Corona. 

Disinformasi

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksin-covid-19-berbahaya-karena-seba

bkan-kematian-pada-hewan-1vmoNLKJqQt

2. [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Berbahaya 
karena Sebabkan Kematian pada Hewan 

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksin-covid-19-berbahaya-karena-sebabkan-kematian-pada-hewan-1vmoNLKJqQt
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksin-covid-19-berbahaya-karena-sebabkan-kematian-pada-hewan-1vmoNLKJqQt
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksin-covid-19-berbahaya-karena-sebabkan-kematian-pada-hewan-1vmoNLKJqQt


Sabtu, 22 Mei 2021

Penjelasan :

Sebuah video kilatan cahaya yang jatuh di atas permukaan laut beredar di media sosial 

Twitter. Video berdurasi 24 detik tersebut, diklaim sebagai roket China yang jatuh ke 

Samudera Hindia dekat Maldives.

Faktanya klaim tersebut tidak benar, video tersebut bukan lah video jatuhnya 

puing-puing roket China yang jatuh pada 9 Mei 2021. Video tersebut sudah lama beredar 

sejak 2016 melalui channel YouTube OverWatch Security. Melalui AFP, juru bicara 

OverWatch Security, Jhon Zahra, mengonfirmasi bahwa video tersebut merupakan hasil 

suntingan komputer atau CGI.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-puing-roket-china-jatuh-di-sa

mudera-hindia.html

- https://cekfakta.com/focus/6963

3. [DISINFORMASI] Video Puing Roket China Jatuh 
di Samudera Hindia

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-puing-roket-china-jatuh-di-samudera-hindia.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-puing-roket-china-jatuh-di-samudera-hindia.html
https://cekfakta.com/focus/6963


Sabtu, 22 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang diklaim sebagai bangunan untuk asrama Tentara Merah China 

yang berlokasi di Cikalong Wetan Bandung Barat.

Faktanya, foto yang diklaim sebagai bangunan untuk asrama Tentara Merah China yang 

berloaksi di Cikalong Wetan Bandung Barat adalah keliru. Dilansir dari Jabar Saber Hoaks, 

berdasarkan informasi dari para pihak otoritas setempat, bangunan dalam foto itu 

merupakan mess khusus bagi pekerja asal China pada pengerjaan terowongan (tunnel) 64 

pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dikerjakan oleh PT. Kereta Cepat 

Indonesia China (KCIC). Mess karyawan pekerja China yang terletak di Kp. Ciganda Desa 

Rende, Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu telah dibongkar pada bulan 

Maret 2021 lalu. Berdasarkan pantauan pihak terkait pada Minggu 6 Mei 2021, situasi di 

lokasi sudah tidak ada lagi bangunan mess karyawan tersebut.

Disinformasi

Link Counter :
- https://web.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/826914424909812 

- https://kcic.co.id/proyek/kereta-progres-pengembangan/?fbclid=IwAR0l_yGk1xJRVFiYNkMb

bdpqh-540RYTU889V8_Vhq7-rOzlsCZpTvldTT8 

4. [DISINFORMASI] Sedang Dibangun Asrama 
Tentara Merah China di Cikalong Wetan Jabar

https://web.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/826914424909812
https://kcic.co.id/proyek/kereta-progres-pengembangan/?fbclid=IwAR0l_yGk1xJRVFiYNkMbbdpqh-540RYTU889V8_Vhq7-rOzlsCZpTvldTT8
https://kcic.co.id/proyek/kereta-progres-pengembangan/?fbclid=IwAR0l_yGk1xJRVFiYNkMbbdpqh-540RYTU889V8_Vhq7-rOzlsCZpTvldTT8


Sabtu, 22 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah konten video dengan durasi 55 detik yang menampilkan pesawat 

helikopter terbakar di udara dan akhirnya jatuh tanah. Konten tersebut diunggah 

dengan keterangan "Detik Detik Helicopters Zionis Jatuh Akibat Hantaman Rudal 

Pejuang Hamas".

Faktanya, keterangan terkait video tersebut adalah tidak tepat. Video tersebut adalah 

peristiwa ketika helikopter milik Pemerintah Suriah yang ditembak jatuh oleh 

pemberontak di Kota Idlib pada Selasa, 11 Februari 2020.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEX7Opb-cek-fakta-video-helikopter-israel-ditembak-jat

uh-hamas-ini-faktanya 

- https://www.youtube.com/watch?v=5jFg_U6s4HU 

- https://www.republika.co.id/berita/q5lqui414/internasional/timur-tengah/20/02/11/q5jkkd328-helikop

ter-suriah-jatuh-awak-kru-belum-diketahui 

5. [DISINFORMASI] Helikopter Israel Ditembak 
Pejuang Hamas Palestina

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEX7Opb-cek-fakta-video-helikopter-israel-ditembak-jatuh-hamas-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEX7Opb-cek-fakta-video-helikopter-israel-ditembak-jatuh-hamas-ini-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=5jFg_U6s4HU
https://www.republika.co.id/berita/q5lqui414/internasional/timur-tengah/20/02/11/q5jkkd328-helikopter-suriah-jatuh-awak-kru-belum-diketahui
https://www.republika.co.id/berita/q5lqui414/internasional/timur-tengah/20/02/11/q5jkkd328-helikopter-suriah-jatuh-awak-kru-belum-diketahui


23 Mei 2021



Minggu, 23 Mei 2021

Penjelasan :

Telah beredar sebuah akun Telegram yang 

mengatasnamakan Bank Sinarmas. Akun 

Telegram tersebut berisi informasi terkait 

layanan untuk melakukan transaksi mobile 

banking dengan cara menghubungkan akun 

mobile banking Sinarmas dengan aplikasi 

Telegram.

Faktanya, Bank Sinarmas melalui laman 

Instagram resminya @banksinarmas 

mengklarifikasi bahwa akun Telegram yang 

beredar tersebut adalah palsu dan 

merupakan modus penipuan yang 

mengatasnamakan Bank Sinarmas. Pihaknya 

menegaskan, saat ini Bank Sinarmas tidak 

memiliki akun Telegram dan tidak pernah 

meminta kode SMS OTP.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.instagram.com/p/CO9ZAmyJHEn/ 

1. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan 
Bank Sinarmas

https://www.instagram.com/p/CO9ZAmyJHEn/
https://www.instagram.com/p/CO9ZAmyJHEn/


Minggu, 23 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar akun WhatsApp palsu yang 

mencatut nama dan menggunakan foto profil 

Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah 

Patriana krisna. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati 

Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna 

mengimbau masyarakat agar waspada dan 

tak mudah percaya kabar yang belum valid 

kebenarannya. Seperti salah satunya akun 

Whatsapp yang menggunakan foto profil 

Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah 

Patriana Krisna. Selain itu, Wakil Bupati 

Jembrana juga meminta masyarakat untuk 

bijak dalam bermedia sosial dan waspada  

terhadap peretasan ataupun pemalsuan 

identitas untuk modus penipuan. 

Hoaks

Link Counter :
- https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/news/pr-281944075/wakil-bupati-jembrana-ungka

p-namanya-kerap-dipalsukan-dalam-modus-penipuan  

- https://www.facebook.com/kabarmekepung/posts/811271063157262  

- https://www.instagram.com/p/CPIxCbtHv7l/ 

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Jembrana

https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/news/pr-281944075/wakil-bupati-jembrana-ungkap-namanya-kerap-dipalsukan-dalam-modus-penipuan
https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/news/pr-281944075/wakil-bupati-jembrana-ungkap-namanya-kerap-dipalsukan-dalam-modus-penipuan
https://www.facebook.com/kabarmekepung/posts/811271063157262
https://www.instagram.com/p/CPIxCbtHv7l/


Minggu, 23 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah narasi pada media sosial Facebook mengenai informasi bantuan tahap 3 
seputar PKH dan Bansos. Pada unggahan tersebut juga disematkan link 
https://doa.ikhtisar.net/tahap-3-login-https... /2/ serta diakhiri dengan narasi, "Semoga yg ada 
di grup ini rezekinya lancar, yg blom cair bantuannya segera cair, yg belom dapet bantuan 
segera dapat bantuan. Aamiin ya rabb". 

Berdasarkan penelusuran, informasi mengenai pendaftaran dan pencairan BPUM tahap 3 
adalah hoaks. Faktanya, Kabag Humas Kemenkop UKM Anang Rachman mengatakan, 
bahwa belum ada pendaftaran dan pencairan BPUM tahap 3. "Saat ini masih tahap 2, 
usulannya masih sampai tanggal 28 Juni sesuai surat edaran deputi mikro ke dinas-dinas," 
jelas Anang. Adapun untuk pendaftaran BLT UMKM bukan dilakukan melalui link, tetapi 
diusulkan oleh pengusul yang ditunjuk Kemenkop UKM yaitu pertama, Dinas yang 
membidangi koperasi dan UKM. Kedua, Koperasi yang telah disahkan sebagai badan 
hukum. Dan ketiga,  Kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan lain 
yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hoaks

Link Counter :
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/212000165/-hoaks-link-daftar-penerima-dan

-pencairan-bpum-tahap-3-tahun-2021?page=1

3. [HOAKS] Link Daftar Penerima dan Pencairan 
BPUM Tahap 3 Tahun 2021

https://doa.ikhtisar.net/tahap-3-login-https.../2/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/212000165/-hoaks-link-daftar-penerima-dan-pencairan-bpum-tahap-3-tahun-2021?page=1
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/212000165/-hoaks-link-daftar-penerima-dan-pencairan-bpum-tahap-3-tahun-2021?page=1


Minggu, 23 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan pada platform Facebook  berupa video disertai dengan 

keterangan yang menyebutkan bahwa Polisi menggunakan tembakan untuk 

membubarkan masa aksi bela Palestina di Solo.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Kepolisian Resor Kota Solo, Kombespol Ade Safri 

Simanjuntak menjelaskan bahwa tidak benar jika disebutkan ada tembakan dalam 

pembubaran kerumunan dalam aksi bela Palestina di Solo. Ade menambahkan jika proses 

pembubaran aksi sudah sesuai teknis operasional. Selanjutnya, dikutip dari Solopos.com, 

suara letusan yang mirip tembakan itu menurut wartawan di lokasi kejadian adalah suara 

petugas kepolisian saat memukul tameng atau shield yang mereka bawa.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/23/144500165/-hoaks-polisi-gunakan-tembaka

n-saat-bubarkan-aksi-bela-palestina?page=2 

- https://www.solopos.com/terdengar-letusan-mirip-tembakan-saat-polisi-bubarkan-demo-p

alestina-di-solo-ternyata-1126737 

4. [DISINFORMASI] Polisi Gunakan Tembakan 
Saat Bubarkan Aksi Bela Palestina

https://www.kompas.com/
https://www.solopos.com/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/23/144500165/-hoaks-polisi-gunakan-tembakan-saat-bubarkan-aksi-bela-palestina?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/23/144500165/-hoaks-polisi-gunakan-tembakan-saat-bubarkan-aksi-bela-palestina?page=2
https://www.solopos.com/terdengar-letusan-mirip-tembakan-saat-polisi-bubarkan-demo-palestina-di-solo-ternyata-1126737
https://www.solopos.com/terdengar-letusan-mirip-tembakan-saat-polisi-bubarkan-demo-palestina-di-solo-ternyata-1126737


24 Mei 2021



Senin, 24 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari percakapan pada aplikasi 
WhatsApp. Sebuah akun yang mencatut nama dan foto profil Wakil Bupati 
Kutai Kartanegara, Rendi Solihin. Akun tersebut terlihat mengirimkan pesan 
untuk meminta bantuan donasi.

Melalui akun sosial media Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 
mengklarifikasi bahwa nomor whatsApp mengatasnamakan Wakil Bupati di 
Kutai Kartanegara, Rendi Solihin adalah hoaks. Hal tersebut merupakan modus 
penipuan dengan cara meminta bantuan donasi. Pihaknya mengimbau 
masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3911578102294367?_rdc=1&_rdr

- https://www.instagram.com/p/CPM034MswNi/ 

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Kutai Kartanegara

https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3911578102294367?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CPM034MswNi/


Senin, 24 Mei 2021

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan vaksin 

Pfizer merilis dokumen uji coba. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa vaksin Covid-19 

buatannya dapat menularkan efek samping melalui kontak fisik. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa vaksin Covid-19 buatan Pfizer dapat menularkan 

efek samping melalui kontak fisik adalah salah. Seseorang divaksinasi tidak akan melepaskan 

partikel apa pun yang memberikan efek samping berbahaya. Vaksin Covid-19 tidak 

mengandung virus hidup sehingga tidak menyebabkan Covid-19 itu sendiri. Justru, tujuan dari 

vaksinasi adalah memberikan kekebalan tubuh agar manusia bisa mendapat perlindungan 

tambahan dari paparan virus Corona. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 

Amerika Serikat, vaksin tersebut tidak menyebabkan perubahan genetik karena tidak 

memasuki inti sel tempat DNA disimpan.

Hoaks

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-vaksin-pfizer-bisa-sebarkan-virus

-corona-lewat-kontak-fisik-1vo4Ws7WmCE 

2. [HOAKS] Vaksin Pfizer Bisa Sebarkan Virus 
Corona Lewat Kontak Fisik

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-vaksin-pfizer-bisa-sebarkan-virus-corona-lewat-kontak-fisik-1vo4Ws7WmCE
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-vaksin-pfizer-bisa-sebarkan-virus-corona-lewat-kontak-fisik-1vo4Ws7WmCE


Senin, 24 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial tangkapan layar dari percakapan di aplikasi 
WhatsApp. Percakapan tersebut berasal dari sebuah akun yang mencatut 
nama dan foto profil Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso. Akun itu 
terlihat mengirimkan pesan untuk meminta sumbangan hingga jutaan 
rupiah kepada pengurus pondok pesantren.

Dilansir dari Nusadaily.com, Punjul Santoso merasa keberatan dengan 
adanya akun WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya. Punjul Santoso 
mengatakan bahwa akun tersebut bukan miliknya. Punjul sendiri berniat 
akan melaporkan hal tersebut ke Polres Batu.

Hoaks

Link Counter :
- https://nusadaily.com/regional/minta-sumbangan-mengatasnamakan-dirinya-wawali-kota

-batu-bakal-berniat-lapor-polisi.html 

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Walikota Batu

https://nusadaily.com/regional/minta-sumbangan-mengatasnamakan-dirinya-wawali-kota-batu-bakal-berniat-lapor-polisi.html
https://nusadaily.com/regional/minta-sumbangan-mengatasnamakan-dirinya-wawali-kota-batu-bakal-berniat-lapor-polisi.html
https://nusadaily.com/regional/minta-sumbangan-mengatasnamakan-dirinya-wawali-kota-batu-bakal-berniat-lapor-polisi.html


Senin, 24 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah flyer di media sosial terkait proses seleksi penerimaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, tahun 2021. Dalam flyer tersebut tertulis tanggal 
pendaftaran yaitu tanggal 31 Mei - 21 Juni 2021. 

Dilansir dari Instagram resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
@kemenkumhamri, Kemenkumham belum menyampaikan informasi apapun 
tentang proses seleksi CPNS Kemenkumham. Informasi penerimaan CPNS 
Kemenkumham secara resmi hanya akan disampaikan dalam situs resmi 
cpns.kemenkumham.go.id atau akun resmi Instagram @cpns.kumham dan 
@kemenkumhamri.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.instagram.com/p/CPOCGa0pxph/?utm_medium=copy_link 

- https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/06115991/hati-hati-penipuan-cpns-kemenku

mham-ini-informasi-resminya 

4. [HOAKS] Flyer Proses Seleksi Penerimaan 
CPNS Kemenkumham 2021

https://www.instagram.com/p/CPOCGa0pxph/?utm_medium=copy_link
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/06115991/hati-hati-penipuan-cpns-kemenkumham-ini-informasi-resminya
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/06115991/hati-hati-penipuan-cpns-kemenkumham-ini-informasi-resminya


Senin, 24 Mei 2021

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menyebutkan 
bahwa dokter di Ohio, Amerika Serikat bernama Thomas Flanigan meninggal 
dunia setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 Moderna. Unggahan tersebut 
bertuliskan “This man mocked people who are ant!V... then this happened”.

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa dokter di Ohio, Amerika Serikat 
meninggal dunia setelah disuntik vaksin Covid-19 adalah keliru. Dokter tersebut 
meninggal karena terkena diseksi aorta. Diseksi aorta adalah kondisi ketika 
lapisan dalam pembuluh darah aorta robek dan terpisah dari lapisan tengah 
dinding aorta.

Disinformasi

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kabar-dokter-di-ohio-meninggal-usai-d

isuntik-vaksin-covid-19-1vo17aRx83C 

5. [DISINFORMASI] Dokter di Ohio Meninggal Usai 
Disuntik Vaksin Covid-19

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kabar-dokter-di-ohio-meninggal-usai-disuntik-vaksin-covid-19-1vo17aRx83C
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kabar-dokter-di-ohio-meninggal-usai-disuntik-vaksin-covid-19-1vo17aRx83C


Senin, 24 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial Twitter sebuah 

postingan yang menyebutkan rumah 

baru Gubernur DKI di Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan. 

Faktanya, setelah dilakukan 

penelusuran foto rumah tersebut 

bukan di Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan melainkan di Jalan Mandor 

Hasan, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta 

Timur. Ditemukan foto identik di salah 

satu situs jual beli rumah yakni 

RumahDijual.com dengan judul 

“RUMAH DIJUAL: Rumah mewah siap 

huni baru murah di bambu apus 

cipayung jakarta timur”.

Disinformasi

Link Counter :
- https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-foto-rumah-baru-gubernur-dki-ada-di-kebayoran-baru-jaksel/?fbclid=I

wAR2fKwz8nfwug7oig8xQELn1lKp3PlE-5WlzVV7hPyM-Kbe7CI7k8Qua-5Q 

- https://rumahdijual.com/jakarta-timur/4719423-rumah-mewah-siap-huni-baru-murah-di-bambu-apus.html 

- https://www.google.com/maps/@-6.325103,106.8954943,3a,90y,246.76h,103.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1squJPOKp9w

49MUgZqRotF2Q!2e0!7i16384!8i8192 

6. [DISINFORMASI] Foto Rumah Baru Gubernur 
DKI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

https://rumahdijual.com/jakarta-timur/4719423-rumah-mewah-siap-huni-baru-murah-di-bambu-apus.html
https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-foto-rumah-baru-gubernur-dki-ada-di-kebayoran-baru-jaksel/?fbclid=IwAR2fKwz8nfwug7oig8xQELn1lKp3PlE-5WlzVV7hPyM-Kbe7CI7k8Qua-5Q
https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-foto-rumah-baru-gubernur-dki-ada-di-kebayoran-baru-jaksel/?fbclid=IwAR2fKwz8nfwug7oig8xQELn1lKp3PlE-5WlzVV7hPyM-Kbe7CI7k8Qua-5Q
https://rumahdijual.com/jakarta-timur/4719423-rumah-mewah-siap-huni-baru-murah-di-bambu-apus.html
https://www.google.com/maps/@-6.325103,106.8954943,3a,90y,246.76h,103.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1squJPOKp9w49MUgZqRotF2Q!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@-6.325103,106.8954943,3a,90y,246.76h,103.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1squJPOKp9w49MUgZqRotF2Q!2e0!7i16384!8i8192


25 Mei 2021



Selasa, 25 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial yang 

menyebutkan bahwa vaksin virus Corona 

akan membunuh dan memusnahkan 

populasi manusia di dunia. Disebutkan juga 

bahwa setiap orang yang sudah disuntik akan 

menemui kematian sebelum waktunya, dan 

perkiraan masa paling lama seseorang yang 

disuntik vaksin akan bertahan hidup selama 3 

tahun.

Setelah ditelusuri klaim bahwa vaksin virus 

Corona akan membunuh dan  memusnahkan 

populasi dunia tidak benar alias hoaks. Klaim 

yang menyatakan bahwa seseorang yang 

telah disuntik vaksin mengalami penurunan 

fungsi organ tertentu dan  hanya bertahan 

hidup selama 3 tahun, tidak berdasar. Vaksin 

virus Corona yang telah digunakan saat ini 

terbukti aman dan efektif dalam mencegah 

infeksi.  Tidak ada bukti bahwa vaksin 

menyebabkan gangguan  yang mematikan.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-covid-19-vaccines-

dont-cause-death-wont-depopulate-planet/7411271002/

- https://covid19.go.id/p/berita/satgas-covid-19-jangan-takut-dan-ragu-karena-vaksin-aman-

dan-halal

1. [HOAKS] Vaksin Virus Corona Membunuh Orang 
dan akan Memusnahkan Populasi Dunia

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-covid-19-vaccines-dont-cause-death-wont-depopulate-planet/7411271002/
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-covid-19-vaccines-dont-cause-death-wont-depopulate-planet/7411271002/
https://covid19.go.id/p/berita/satgas-covid-19-jangan-takut-dan-ragu-karena-vaksin-aman-dan-halal
https://covid19.go.id/p/berita/satgas-covid-19-jangan-takut-dan-ragu-karena-vaksin-aman-dan-halal


Selasa, 25 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video pada platform Youtube yang berisikan tentang reshuffle kabinet karena 

banyak korupsi, Menhan Prabowo Subianto digantikan Panglima TNI. Video tersebut berjudul 

PRABOWO B3RMASALAH, JOKOWI TUNJUK PANGLIMA TNI !?".

Dilansir dari Medcom.id, klaim Presiden Joko Widodo menunjuk Panglima TNI menggantikan 

Prabowo Subianto adalah salah. Faktanya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah 

informasi yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet 

besar-besaran dalam waktu dekat ini. Ia pun sudah mengkonfirmasi perihal ini kepada 

Presiden Joko Widodo.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxgGlgK-cek-fakta-jokowi-tunjuk-panglima-tn

i-gantikan-menhan-prabowo-subianto-ini-faktanya 

2. [HOAKS] Presiden Joko Widodo Tunjuk 
Panglima TNI Gantikan Menhan Prabowo 
Subianto

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxgGlgK-cek-fakta-jokowi-tunjuk-panglima-tni-gantikan-menhan-prabowo-subianto-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxgGlgK-cek-fakta-jokowi-tunjuk-panglima-tni-gantikan-menhan-prabowo-subianto-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxgGlgK-cek-fakta-jokowi-tunjuk-panglima-tni-gantikan-menhan-prabowo-subianto-ini-faktanya


Selasa, 25 Mei 2021

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial sebuah informasi berupa unggahan dari salah satu akun 

Facebook yang mengklaim bahwa anggota keluarganya yang telah disuntik vaksin Corona 

terdeteksi melalui bluetooth di handphone.

Dikutip dari lembaga pengecekan fakta, fullfact.org, bahwa klaim tersebut tidak banar. Kode 

AC dan EC merupakan kode aksesori nirkabel dari perusahaan Logitech. Kode AC dibuat oleh 

Chongqing Fegui Electronics untuk perangkat seperti printer, laptop dan lain sebagainya. 

Sehingga, kode-kode tersebut bukanlah petunjuk vaksin corona mengandung microchip atau 

pun magnet.

Hoaks

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-orang-yang-sudah-divaksin-bisa-didete

ksi-melalui-bluetooth-1voNE0c2REi/full 

3. [HOAKS] Orang yang Sudah Divaksin Bisa 
Dideteksi Melalui Bluetooth 

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-orang-yang-sudah-divaksin-bisa-dideteksi-melalui-bluetooth-1voNE0c2REi/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-orang-yang-sudah-divaksin-bisa-dideteksi-melalui-bluetooth-1voNE0c2REi/full


Selasa, 25 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati. Akun 

tersebut menawarkan bantuan berupa dana usaha yang diklaim dari Pemerintah dengan 

bunga nol persen. Disebutkan bahwa warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus 

membayar biaya administrasi senilai Rp 5 juta untuk proses pengurusan bantuan yang 

dimaksud.

Faktanya, akun yang mengatasnamakan Bupati Mojokerto tersebut adalah akun palsu. 

Informasi yang disampaikan pada unggahannya pun merupakan informasi hoaks. Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto menegaskan bahwa 

akun tersebut merupakan akun yang baru dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab 

dengan menggunakan foto dan mencatut nama Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.

Hoaks

Link Counter :
- https://suaramojokerto.com/2021/05/24/awas-akun-medsos-palsu-atas-nama-bupati-mojok

erto-dipakai-sosialisasi-pinjaman-dana-dan-minta-uang/ 

- https://surabayapagi.com/read/nama-dan-foto-bupati-ikfina-dicatut-jadi-akun-facebook-p

alsu 

4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati

https://suaramojokerto.com/2021/05/24/awas-akun-medsos-palsu-atas-nama-bupati-mojokerto-dipakai-sosialisasi-pinjaman-dana-dan-minta-uang/
https://suaramojokerto.com/2021/05/24/awas-akun-medsos-palsu-atas-nama-bupati-mojokerto-dipakai-sosialisasi-pinjaman-dana-dan-minta-uang/
https://surabayapagi.com/read/nama-dan-foto-bupati-ikfina-dicatut-jadi-akun-facebook-palsu
https://surabayapagi.com/read/nama-dan-foto-bupati-ikfina-dicatut-jadi-akun-facebook-palsu


26 Mei 2021



Rabu , 26 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan berbahasa Inggris di media sosial Instagram berisi klaim 

bahwa wanita yang berada di sekitar orang-orang yang baru mendapatkan vaksin akan 

terganggu siklus menstruasinya.

Dilansir dari media Nbcnews.com, tidak ada mekanisme biologis yang menyatakan 

bahwa vaksin dapat menyebar dari tubuh seseorang ke orang lain. Hal tersebut 

disampaikan oleh Dr. Lucy McBride, seorang dokter penyakit dalam yang berpraktik di 

Washington DC.  Hal senada juga diungkapkan pula oleh Dr. Jennifer Gunter, seorang 

Ginekolog yang terkenal melalui tulisannya tentang vaksin. Ia mengatakan bahwa tak 

satupun dari tiga vaksin Covid-19 yang disetujui untuk digunakan di Amerika Serikat 

dapat memengaruhi orang yang belum divaksinasi, seperti misalnya menstruasi, 

kesuburan, dan kehamilan.

Hoaks

Link Counter :
- https://covid19.go.id/hoax-buster/salah-berada-di-sekitar-orang-yang-baru-divaksin-dapat-

sebabkan-gangguan-menstruasi-pada-wanita 

- https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-berada-di-sekitar-orang-yang-baru-divaksin-dapa

t-sebabkan-gangguan-menstruasi-pada-wanita/ 

- https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1267310   

1. [HOAKS] Berada di Sekitar Orang yang Baru 
Divaksin, Dapat Sebabkan Gangguan Menstruasi 
Pada Wanita

https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1267310
https://covid19.go.id/hoax-buster/salah-berada-di-sekitar-orang-yang-baru-divaksin-dapat-sebabkan-gangguan-menstruasi-pada-wanita
https://covid19.go.id/hoax-buster/salah-berada-di-sekitar-orang-yang-baru-divaksin-dapat-sebabkan-gangguan-menstruasi-pada-wanita
https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-berada-di-sekitar-orang-yang-baru-divaksin-dapat-sebabkan-gangguan-menstruasi-pada-wanita/
https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-berada-di-sekitar-orang-yang-baru-divaksin-dapat-sebabkan-gangguan-menstruasi-pada-wanita/
https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1267310


Rabu, 26 Mei 2021

Penjelasan 

Telah beredar di media sosial Facebook 

sebuah foto kemasan mie instan dengan 

rasa babi panggang (bipang) ambawang. 

Foto kemasan mie instan tersebut diklaim 

merupakan produk dari PT. Indofood 

dengan merek Sarimi.

Faktanya, klaim mie instan bermerek 

sarimi rasa bipang ambawang adalah 

tidak benar. Foto tersebut merupakan 

hasil suntingan. Lebih lanjut, Sarimi yang 

merupakan produk mie instan dari PT. 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

mengonfirmasi bahwa tidak pernah 

mengeluarkan produk non halal.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEXLe3b-cek-fakta-mie-instan-rasa-bipang-am

bawang-ini-faktanya

2. [HOAKS] Mie Instan Rasa Bipang Ambawang



Rabu, 26 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan berupa foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan Wakil 
Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang sedang melakukan panggilan video atau video call 
dengan Presiden China, Xi Jinping. Konten yang dibagikan pada 15 Mei 2021 tersebut disertai 
narasi "Oalah...Xi jinping Mau Nagih hoetang".

Faktanya, unggahan yang diklaim sebagai foto Wapres Ma’ruf Amin sedang melakukan 
panggilan video atau video call dengan Presiden China, Xi Jinping adalah hasil editan atau 
suntingan. Berdasarkan hasil penelusuran Merdeka.com, ditemukan foto asli yang pernah 
diunggah oleh Presiden Jokowi melalui akun Instagram resminya @jokowi pada Kamis, 13 Mei 
2021. Foto asli tersebut memperlihatkan Wapres Ma'ruf Amin sedang melakukan video call 
dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri 
1442 Hijriah secara daring. Foto itu diberi keterangan "Assalamualaikum Pak Wapres dan Bu 
Wury. Selamat hari raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin".

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-wapres-maruf-amin-sedang-vid

eo-call-dengan-presiden-xi-jinping.html 

- https://www.antaranews.com/berita/2165058/hoaks-foto-video-call-wapres-maruf-amin-da

n-xi-jinping 

- https://www.instagram.com/p/COzRznHBRZ2/   

3. [DISINFORMASI] Foto Wapres Ma'ruf Amin 
Sedang Video Call dengan Presiden Xi Jinping

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-wapres-maruf-amin-sedang-video-call-dengan-presiden-xi-jinping.html
https://www.instagram.com/p/COzRznHBRZ2/
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-wapres-maruf-amin-sedang-video-call-dengan-presiden-xi-jinping.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-wapres-maruf-amin-sedang-video-call-dengan-presiden-xi-jinping.html
https://www.antaranews.com/berita/2165058/hoaks-foto-video-call-wapres-maruf-amin-dan-xi-jinping
https://www.antaranews.com/berita/2165058/hoaks-foto-video-call-wapres-maruf-amin-dan-xi-jinping
https://www.instagram.com/p/COzRznHBRZ2/


Rabu, 26 Mei 2021

Penjelasan 

Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook berisi sebuah video yang diiringi 

narasi "Bapak gubernur Papua meninggal dunia selamat". Informasi tersebut diketahui 

tidak hanya beredar di media sosial Facebook, tetapi juga pada grup WhatsApp.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus 

memastikan informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Ia menyebut, saat itu Gubernur 

Lukas Enembe masih menjalani pengobatan di Singapura. Karena itu meminta doa agar 

beliau lekas pulih. Disamping itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik memastikan kabar Gubernur Papua Lukas 

Enembe meninggal dunia tidak benar. Akmal berkata memang Lukas masuk rumah 

sakit dan menjalani operasi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Namun, ia 

membantah bahwa politikus Partai Demokrat itu telah meninggal dunia.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525162538-20-646812/kemendagri-bantah-g

ubernur-papua-meninggal-sedang-berobat

- https://regional.kompas.com/read/2021/05/25/190200378/beredar-kabar-hoaks-gubernur-p

apua-meninggal-juru-bicara-sebut-lukas-enembe 

4. [DISINFORMASI] Gubernur Papua Lukas 
Enembe Meninggal

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525162538-20-646812/kemendagri-bantah-gubernur-papua-meninggal-sedang-berobat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525162538-20-646812/kemendagri-bantah-gubernur-papua-meninggal-sedang-berobat
https://regional.kompas.com/read/2021/05/25/190200378/beredar-kabar-hoaks-gubernur-papua-meninggal-juru-bicara-sebut-lukas-enembe
https://regional.kompas.com/read/2021/05/25/190200378/beredar-kabar-hoaks-gubernur-papua-meninggal-juru-bicara-sebut-lukas-enembe


Rabu, 26 Mei 2021

Penjelasan 
Beredar sebuah video yang viral di media sosial,  
memperlihatkan seorang pria tengah disuntik. 
Dalam video tersebut juga tampak seorang 
yang disebut sebagai vaksinator membawa vial 
vaksin dan jarum suntik. Namun, saat 
menyuntikkan jarum ke pria tersebut, hanya 
tampak jarum yang ditusukkan sedangkan 
isinya tidak diinjeksikan. Pemilik akun juga 
menuliskan, "Minta pendapat ton kopid bahaya 
gk ton ??,".

Dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari 
factcheck.afp.com, unggahan video tersebut 
sudah lama beredar, tapi kejadian tersebut 
bukan di Indonesia melainkan terjadi di 
Ekuador. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 
Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi juga 
menambahkan pihaknya meyakini unggahan 
video tersebut tidak mungkin terjadi di 
Indonesia. Pasalnya, jika dilihat dari teknik 
penyuntikan seperti yang beredar dalam video, 
di Indonesia tidak bisa dilakukan semacam itu, 
karena Indonesia menggunakan suntikan yang 
disebut Auto Destruct Syringe (ADS).

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/26/095100765/ramai-video-pria-disuntik-jarum

-kosong-saat-vaksinasi-ini-penjelasan?page=3

- https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/video-de-enfermero-que-no-inyecta-la-vac

una-a-un-paciente-en-guayaquil-deriva-investigacion-nota/ 

5. [DISINFORMASI] Video Pria Disuntik Jarum 
Kosong saat Vaksinasi

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/26/095100765/ramai-video-pria-disuntik-jarum-kosong-saat-vaksinasi-ini-penjelasan?page=3
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/26/095100765/ramai-video-pria-disuntik-jarum-kosong-saat-vaksinasi-ini-penjelasan?page=3
https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/video-de-enfermero-que-no-inyecta-la-vacuna-a-un-paciente-en-guayaquil-deriva-investigacion-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/video-de-enfermero-que-no-inyecta-la-vacuna-a-un-paciente-en-guayaquil-deriva-investigacion-nota/


Rabu, 26 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan berisi percakapan yang membahas terkait bahaya donor darah 
bagi orang yang pernah menerima vaksin Covid-19.

Faktanya, informasi penerima vaksin Covid-19 berbahaya jika donor darah adalah tidak 
benar. Dilansir dari Merdeka.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, 
Siti Nadia Tarmizi mengatakan masyarakat yang sudah divaksin Covid-19 boleh melakukan 
donor darah. Nadia menambahkan, donor darah bisa dilakukan setelah 7 hari vaksinasi 
Covid-19  untuk memastikan tidak ada efek samping dari vaksin. Selain itu, Palang Merah 
Indonesia (PMI) juga telah mengeluarkan surat edaran yang merevisi syarat ketentuan 
donor darah. Calon pendonor darah sudah bisa mendonorkan darah 2 minggu setelah 
mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua. Berdasarkan edaran pada 28 Januari 2021, 
donor darah baru bisa dilakukan empat minggu setelah calon pendonor mendapatkan 
vaksin dosis kedua. Meski begitu, jeda waktu donor darah tergantung pada jenis 
vaksinnya.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-penerima-vaksin-covid-19-berbahaya-jika-d

onor-darah-ini-faktanya.html

6. [DISINFORMASI] Penerima Vaksin Covid-19 
Berbahaya Jika Donor Darah

http://merdeka.com/


27 Mei 2021



Kamis, 27 Mei 2021

Penjelasan :

Telah beredar informasi melalui pesan 

berantai di WhatsApp yang mengklaim 

bahwa orang akan meninggal 2 tahun 

setelah disuntik vaksin Covid-19. Pesan ini 

diklaim disampaikan oleh Mike Yeadon, 

mantan Ketua Saintis Vaksin Pfizer.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Ketua 

Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar 

Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi 

Djoerban menegaskan, bahwa informasi 

ini adalah hoaks. Selain itu dikutip dari 

snopes.com, dijelaskan bahwa banyak 

klaim yang dibuat Yeadon tidak berdasar 

dan tidak memiliki bukti ilmiah atau 

empiris. Michael Yeadon juga bukanlah 

Ketua Saintis Pfizer melainkan Wakil 

Presiden dan Kepala Ilmuwan di unit 

penelitian penemuan obat di Pfizer. 

Hoaks

Link Counter :
- https://nasional.okezone.com/read/2021/05/27/337/2415997/pesan-berantai-orang-akan-me

ninggal-2-tahun-usai-suntik-vaksin-covid-19-idi-ya-jelas-hoaks 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4566944/cek-fakta-tidak-benar-orang-yang-sud

ah-divaksin-covid-19-akan-mati-dalam-2-tahun 

- https://www.snopes.com/fact-check/michael-yeadon-vaccine-death/ 

1. [HOAKS] Orang yang Sudah Divaksin Covid-19 
Akan Mati Dalam 2 Tahun

https://www.snopes.com/fact-check/michael-yeadon-vaccine-death/
https://nasional.okezone.com/read/2021/05/27/337/2415997/pesan-berantai-orang-akan-meninggal-2-tahun-usai-suntik-vaksin-covid-19-idi-ya-jelas-hoaks
https://nasional.okezone.com/read/2021/05/27/337/2415997/pesan-berantai-orang-akan-meninggal-2-tahun-usai-suntik-vaksin-covid-19-idi-ya-jelas-hoaks
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4566944/cek-fakta-tidak-benar-orang-yang-sudah-divaksin-covid-19-akan-mati-dalam-2-tahun
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4566944/cek-fakta-tidak-benar-orang-yang-sudah-divaksin-covid-19-akan-mati-dalam-2-tahun
https://www.snopes.com/fact-check/michael-yeadon-vaccine-death/


Kamis, 27 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial WhatsApp yang memperlihatkan sebuah uang koin pecahan 
seribu rupiah tertempel di lengan seseorang. Uang tersebut diklaim menempel setelah diletakkan 
persis di area bekas suntikan vaksin Covid-19. Pembuat video lantas mempersoalkan vaksin Covid-19 
dan menyebut vaksin tersebut mengandung magnet. 

Faktanya, informasi adanya daya magnet dari zat vaksin adalah tidak benar. Menurut Juru Bicara 
Vaksin Covid-19 dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular Kementerian Kesehatan RI, vaksin Covid-19 mengandung bahan aktif dan non aktif. Bahan 
aktif berisi antigen dan bahan non aktif berisi zat untuk menstabilkan dan menjaga kualitas vaksin 
agar saat disuntikkan masih baik. Adapun jumlah cairan yang disuntik hanya 0,5 cc dan akan segera 
menyebar ke seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada carian yang akan tersisa di tempat bekas 
suntikan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa logam dapat menempel di permukaan kulit yang 
lembab, biasanya disebabkan oleh keringat. Pecahan uang logam seribu rupiah terbuat dari bahan 
nikel dan nikel bukan logam yang bisa menempel karena daya magnet.  Selain itu, menurut dr. Siti 
Nadia Tarmizi, partikel  logam yang mengandung magnet tidak dapat melewati  suntikan. Dengan 
demikian klaim adanya daya magnet dari zat vaksin adalah tidak benar.

Hoaks
Link Counter :

- Klarifikasi langsung dari dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Juru Bicara Vaksin Covid-19 dan 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI

2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Mengandung Magnet



Kamis, 27 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menyebutkan bahwa Cina telah 
mempersiapkan Perang Dunia III dengan memakai senjata biologis. Menurut 
unggahan tersebut, informasi ini berasal dari sebuah dokumen rahasia yang dibuat 
oleh para ilmuwan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Cina. Dokumen tersebut 
mengungkap bahwa Cina telah meneliti manipulasi penyakit untuk membuat 
senjata, termasuk virus Corona penyebab Covid-19 sejak 2015.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Cina telah mempersiapkan 
Perang Dunia III dengan memakai senjata biologis, tidak terbukti. Klaim tersebut 
bermula dari artikel yang membahas buku berjudul "The Unnatural Origin of Sars dan 
Species New Species of Man-Made Virus as Genetic Bioweapons" yang terbit pada 
tahun 2015. Namun, buku itu menyinggung tentang apakah virus Corona dapat 
digunakan oleh teroris sebagai senjata melawan Cina, bukan tentang bagaimana Cina 
menjadikan virus Corona sebagai senjata biologis. Tidak ada pula bukti yang 
disuguhkan yang mendukung klaim tersebut.

Disinformasi

Link Counter :
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1381/tidak-terbukti-cina-telah-persiapkan-perang-dunia-iii-dengan-senjata-biol

ogis 
- https://www.scmp.com/news/china/science/article/3132949/chinese-book-bottom-sars-bioweapons-claims
- https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest=ht

tps%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnation%2Fpolitics%2Fchinese-military-scientists-discu
ssed-weaponising-sars-coronaviruses%2Fnews-story%2F850ae2d2e2681549cb9d21162c52d4c0&mem
type=anonymous&mode=premium&v21suffix=414-b

3. [DISINFORMASI] Cina Telah Persiapkan Perang 
Dunia III dengan Senjata Biologis

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1381/tidak-terbukti-cina-telah-persiapkan-perang-dunia-iii-dengan-senjata-biologis
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1381/tidak-terbukti-cina-telah-persiapkan-perang-dunia-iii-dengan-senjata-biologis
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1381/tidak-terbukti-cina-telah-persiapkan-perang-dunia-iii-dengan-senjata-biologis
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3132949/chinese-book-bottom-sars-bioweapons-claims
https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnation%2Fpolitics%2Fchinese-military-scientists-discussed-weaponising-sars-coronaviruses%2Fnews-story%2F850ae2d2e2681549cb9d21162c52d4c0&memtype=anonymous&mode=premium&v21suffix=414-b
https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnation%2Fpolitics%2Fchinese-military-scientists-discussed-weaponising-sars-coronaviruses%2Fnews-story%2F850ae2d2e2681549cb9d21162c52d4c0&memtype=anonymous&mode=premium&v21suffix=414-b
https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnation%2Fpolitics%2Fchinese-military-scientists-discussed-weaponising-sars-coronaviruses%2Fnews-story%2F850ae2d2e2681549cb9d21162c52d4c0&memtype=anonymous&mode=premium&v21suffix=414-b
https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnation%2Fpolitics%2Fchinese-military-scientists-discussed-weaponising-sars-coronaviruses%2Fnews-story%2F850ae2d2e2681549cb9d21162c52d4c0&memtype=anonymous&mode=premium&v21suffix=414-b


Kamis, 27 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar pesan berantai di WhatsApp yang menyatakan bahwa pada bulan Mei 2021, 

WhatsApp telah melakukan perubahan pengaturan privasi tanpa pemberitahuan. Perubahan 

ini menyebabkan setelan privasi grup berubah menjadi “Everyone” atau “Semua Orang”.

Berdasarkan hasil penelusuran, WhatsApp pertama kali memperkenalkan fitur pengaturan 

privasi untuk grup melalui situs resminya pada tahun 2019 yang lalu. Lebih lanjut, melansir 

dari Forbes, pihak WhatsApp juga telah menjelaskan bahwa pengaturan privasi grup 

WhatsApp “Semua Orang” sudah ada sejak fitur tersebut diluncurkan di tahun 2019, bukan 

merupakan perubahan yang dilakukan oleh WhatsApp pada bulan Mei 2021.

Misinformasi

Link Counter :
- https://techno.okezone.com/read/2021/05/24/16/2414593/whatsapp-dikabarkan-ubah-pengaturan-privasi-diam-

diam 

- https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2021/05/19/apple-iphone-and-google-android-users-do-you-need-to-

change-your-whatsapp-settings 

- https://blog.whatsapp.com/new-privacy-settings-for-groups?fbclid=IwAR1u3TrIzEoQreNB5U6pqu5CUQ_SnNNQ

daYim4EF7gkYwwzK5CTSc8H7BsE 

4. [MISINFORMASI] WhatsApp Mengubah 
Pengaturan Privasi Tanpa Pemberitahuan pada 
Mei 2021

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2021/05/19/apple-iphone-and-google-android-users-do-you-need-to-change-your-whatsapp-settings
https://techno.okezone.com/read/2021/05/24/16/2414593/whatsapp-dikabarkan-ubah-pengaturan-privasi-diam-diam
https://techno.okezone.com/read/2021/05/24/16/2414593/whatsapp-dikabarkan-ubah-pengaturan-privasi-diam-diam
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2021/05/19/apple-iphone-and-google-android-users-do-you-need-to-change-your-whatsapp-settings
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2021/05/19/apple-iphone-and-google-android-users-do-you-need-to-change-your-whatsapp-settings
https://blog.whatsapp.com/new-privacy-settings-for-groups?fbclid=IwAR1u3TrIzEoQreNB5U6pqu5CUQ_SnNNQdaYim4EF7gkYwwzK5CTSc8H7BsE
https://blog.whatsapp.com/new-privacy-settings-for-groups?fbclid=IwAR1u3TrIzEoQreNB5U6pqu5CUQ_SnNNQdaYim4EF7gkYwwzK5CTSc8H7BsE


Kamis, 27 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar pada media sosial Facebook sebuah informasi dari Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berisi peringatan dini tsunami dengan magnitudo 
8,5 yang akan terjadi pada 4 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah. 

Faktanya, kabar bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
mengeluarkan peringatan dini tsunami di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, 
Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah adalah salah. Kepala Humas BMKG Taufan 
Maulana meminta maaf atas kesalahan sistem tersebut. BMKG sedang menelusuri 
lebih lanjut terkait kesalahan sistem ini.

Disinformasi
Link Counter :

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdJZmrb-cek-fakta-peringatan-dini-tsunami-d

i-5-provinsi-ini-simak-faktanya

- https://kumparan.com/kumparannews/beredar-pesan-peringatan-tsunami-di-bali-hingga-j

atim-ini-klarifikasi-bmkg-1vp9zlv3oDk

5. [DISINFORMASI] Peringatan Dini Tsunami di 5 
Provinsi

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdJZmrb-cek-fakta-peringatan-dini-tsunami-di-5-provinsi-ini-simak-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdJZmrb-cek-fakta-peringatan-dini-tsunami-di-5-provinsi-ini-simak-faktanya
https://kumparan.com/kumparannews/beredar-pesan-peringatan-tsunami-di-bali-hingga-jatim-ini-klarifikasi-bmkg-1vp9zlv3oDk
https://kumparan.com/kumparannews/beredar-pesan-peringatan-tsunami-di-bali-hingga-jatim-ini-klarifikasi-bmkg-1vp9zlv3oDk


Kamis, 27 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan berbahasa Thailand yang memuat informasi seputar kiat-kiat 

yang diklaim untuk mencegah efek samping vaksinasi Covid-19. Diantaranya, tidak boleh 

minum kopi sebelum divaksinasi Sinovac, mengonsumsi minyak ikan selama 1-2 minggu 

sebelum vaksinasi AstraZeneca serta makan satu cangkir natto (kacang Jepang) sebelum 

vaksinasi karena memiliki kandungan Nattokinase untuk melarutkan gumpalan darah.

Faktanya, informasi tersebut tidak berdasar. Dilansir dari AFP, Dr Thiravat Hemachudha, 

spesialis penyakit menular di Universitas Chulalongkorn Thailand, mengatakan tidak ada 

alasan orang tidak bisa minum kopi sebelum menerima vaksin Covid-19. Sementara itu, Dr. 

Thira Woratanarat, profesor di Departemen Pencegahan dan Pengobatan Sosial di 

Universitas Chulalongkorn mengatakan tidak ada bukti akademis bahwa minyak ikan dapat 

meminimalkan efek samping dari vaksin Covid-19. Selanjutnya, terkait dengan mengonsumsi 

natto, meskipun ada penelitian yang menunjukkan manfaat Nattokinase dalam melarutkan 

gumpalan darah, para ilmuwan belum merekomendasikannya untuk orang yang menerima 

vaksin Covid-19.

Disinformasi

Link Counter :
- https://factcheck.afp.com/facebook-posts-give-false-advice-how-prepare-covid-19-vaccinat

ion 

6. [DISINFORMASI] Kiat-kiat Mencegah Efek 
Samping Vaksinasi Covid-19

https://factcheck.afp.com/facebook-posts-give-false-advice-how-prepare-covid-19-vaccination
https://factcheck.afp.com/facebook-posts-give-false-advice-how-prepare-covid-19-vaccination


28 Mei 2021



Jumat, 28 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video di media sosial yang berisi klaim vaksin corona Moderna 
mengandung SM-102, bahan yang disebut tidak cocok untuk digunakan manusia dan 
menyebabkan kanker. Akun tersebut mengambil informasi soal SM-102 dari situs 
perusahaan bioteknologi di Michigan, Amerika Serikat, Cayman Chemical. Dalam situs 
itu, ia menemukan peringatan yang tertera dalam dokumen SM-102. 

Dilansir dari Kumparan.com yang dikutip dari AFP, klaim bahwa kandungan SM-102 
yang membahayakan manusia merupakan tidak benar alias hoaks. Cayman Chemical 
menegaskan bahwa  informasi yang diunggah oleh akun tersebut tidak benar. Pada 
19 Mei 2021, perusahaan itu mengatakan SM-102 merupakan salah satu produk yang 
hanya digunakan untuk penelitian.

Hoaks
Link Counter :

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksin-corona-moderna-mengandung-

sm-102-yang-diklaim-berbahaya-1vpADbVrcP0/full

1. [HOAKS] Vaksin Corona Moderna Mengandung 
SM-102 yang Berbahaya

https://kumparan.com/
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksin-corona-moderna-mengandung-sm-102-yang-diklaim-berbahaya-1vpADbVrcP0/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksin-corona-moderna-mengandung-sm-102-yang-diklaim-berbahaya-1vpADbVrcP0/full


Jumat, 28 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan berbahasa 
Korea yang memuat informasi bahwa 
menghirup uap air laut yang dihasilkan 
oleh alat pelembab udara seperti 
humidifier dapat menyembuhkan Covid-19 
secara instan. 

Faktanya, klaim tersebut tidak berdasar, 
bahkan cenderung berbahaya. Dilansir dari 
AFP, Eom Joong-sik, profesor penyakit 
menular di Universitas Gachon, Korea 
Selatan mengatakan bahwa metode yang 
dijelaskan dalam unggahan itu tidak 
mungkin efektif untuk membunuh virus 
Covid-19. Eom bahkan memperingatkan 
bahwa menggunakan air laut untuk 
pelembab bisa berbahaya karena air laut 
bisa terdiri dari komponen yang tercemar 
dan berbahaya yang bisa merusak tubuh 
manusia. Sehingga tidak disarankan 
menghirup uap dari humidifier yang diisi 
air laut.

Hoaks
Link Counter :

- https://factcheck.afp.com/inhaling-saltwater-droplets-could-be-harmful-and-does-not-cure

-covid-19-health-experts-warn

2. [HOAKS] Menghirup Humidifier yang Diisi Air 
Laut Dapat Sembuhkan Covid-19 Secara Instan

https://factcheck.afp.com/inhaling-saltwater-droplets-could-be-harmful-and-does-not-cure-covid-19-health-experts-warn
https://factcheck.afp.com/inhaling-saltwater-droplets-could-be-harmful-and-does-not-cure-covid-19-health-experts-warn


29 Mei 2021



Sabtu, 29 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar pesan melalui Broadcast 
WhatsApp mengenai Program Kemitraan 
yang mengatasnamakan PT. Pertamina. 
Pesan tersebut menyampaikan informasi 
tentang fasilitas modal usaha dan modal 
kerja tanpa riba dengan nilai pinjaman 
sebesar Rp 25 juta hingga Rp 200 juta 
selama 3 tahun.

Faktanya, PT. Pertamina melalui akun 
Twitter resminya @pertamina 
mengklarifikasi bahwa informasi yang 
beredar tersebut adalah tidak benar atau 
hoaks. Pihaknya mengimbau kepada 
masyarakat untuk selalu waspada 
terhadap segala bentuk hoaks yang 
mengatasnamakan PT. Pertamina. 
Informasi resmi terkait Program 
Kemitraan PT. Pertamina hanya dapat 
diakses melalui laman 
pertamina.com/id/program-kemitraan.

Hoaks

Link Counter :
- https://twitter.com/pertamina/status/1398133653394235392

1. [HOAKS] Informasi Program Kemitraan 
Mengatasnamakan PT. Pertamina

https://www.pertamina.com/
https://www.pertamina.com/id/program-kemitraan
https://twitter.com/pertamina/status/1398133653394235392


Sabtu, 29 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar 
dari sebuah percakapan di WhatsApp, akun 
yang mengatasnamakan Camat Barumun As'ad 
Nasution. Terlihat akun tersebut mencatut 
nama serta foto profil Camat Barumun. Akun 
tersebut mengirimi pesan kepada beberapa 
Kepala Sekolah di Kabupaten Padanglawas 
(Palas) terkait bantuan sosial. 

Dilansir dari Waspada.id, diketahui bahwa 
percakapan WhatsApp tersebut bukan berasal 
dari nomor WhatsApp milik Camat Barumun, 
melainkan upaya penipuan yang 
mengatasnamakan Camat Barumun. Camat 
Barumun As’ad Nasution menyatakan bahwa 
nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya. 
As’ad juga mengimbau masyarakat khususnya 
para kepala sekolah yang menerima pesan 
tersebut untuk tidak menanggapinya. Sebab, 
bila benar ada bantuan pasti melalui prosedur 
dan adanya beberapa berkas yang harus 
dilengkapi untuk memperoleh bantuan.

Hoaks
Link Counter :

- https://waspada.id/headlines/waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-cam

at/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=waspada-penipu-incar-kepsek-den

gan-mencatut-nama-camat 

2. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Camat Barumun

https://waspada.id/headlines/waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat%C2%A0
https://waspada.id/headlines/waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat
https://waspada.id/headlines/waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat
https://waspada.id/headlines/waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=waspada-penipu-incar-kepsek-dengan-mencatut-nama-camat


Sabtu, 29 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar di media sosial WhatsApp sebuah pesan berantai 

memuat gambar yang diklaim sebagai sertifikat izin 

masuk Pemerintah Palestina untuk Shimon Peres 

sebagai Cleaning Service. Diketahui bahwa Shimon Peres 

merupakan mantan Presiden Israel pada periode Tahun 

2007-2014. Dalam pesan tersebut juga terdapat klaim 

tentang Shimon Peres setelah mendapatkan sertifikat 

izin tersebut, dengan narasi "Puluhan tahun kemudian ia 

menjadi PM Israhell dan mendzolimi serta membantai 

bangsa Palestina..!! mirip dengan Cina masuk ke 

Indonesia unskill labor bertahun2 tinggal di Indonesia, 

tahu2 jadi presiden". 

Faktanya, pesan berantai tersebut adalah tidak benar dan 

tidak memiliki sumber kredibel. Diketahui bahwa 

penyebaran pesan berantai ini terjadi di wilayah DKI 

Jakarta, dan Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas 

Pendidikan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan 

penindakan terhadap terduga pelaku penyebaran 

informasi bohong tersebut dan selanjutnya melakukan 

pembinaan.

Hoaks
Link Counter :

- https://www.kompas.tv/article/178066/dprd-dki-minta-oknum-guru-yang-sebar-hoaks-bermuatan-sara-diberi-s
anksi-tegas 

- https://akurat.co/oknum-guru-sd-di-jaksel-sebar-hoaks-wagub-dki-urusan-politik-enggak-usah-diurus-guru 
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525120204-20-646639/guru-sd-sebar-hoaks-israel-china-pempro

v-dki-turun-tangan 
- https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/05/25/anggota-dprd-dki-minta-copot-oknum-guru-sd-yangseb

ar-info-hoaks-soal-palestina-dan-etnis-china 

3. [HOAKS] TKA Cina yang Masuk Indonesia Disiapkan 
Menjadi Presiden RI, Seperti Kisah Shimon Peres 
Mantan Presiden Israel

https://www.kompas.tv/article/178066/dprd-dki-minta-oknum-guru-yang-sebar-hoaks-bermuatan-sara-diberi-sanksi-tegas
https://www.kompas.tv/article/178066/dprd-dki-minta-oknum-guru-yang-sebar-hoaks-bermuatan-sara-diberi-sanksi-tegas
https://akurat.co/oknum-guru-sd-di-jaksel-sebar-hoaks-wagub-dki-urusan-politik-enggak-usah-diurus-guru
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525120204-20-646639/guru-sd-sebar-hoaks-israel-china-pemprov-dki-turun-tangan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525120204-20-646639/guru-sd-sebar-hoaks-israel-china-pemprov-dki-turun-tangan
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/05/25/anggota-dprd-dki-minta-copot-oknum-guru-sd-yangsebar-info-hoaks-soal-palestina-dan-etnis-china
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/05/25/anggota-dprd-dki-minta-copot-oknum-guru-sd-yangsebar-info-hoaks-soal-palestina-dan-etnis-china


Sabtu, 29 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah 
tangkapan layar percakapan 
WhatsApp dari sebuah akun yang 
mencatut nama dan foto profil 
Camat Samboja Ahmad Nurkhalish. 
Akun tersebut terlihat mengirim 
pesan meminta bantuan atas nama 
yayasan.

Melalui akun media sosial resmi 
Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara mengklarifikasi bahwa 
nomor WhatsApp yang 
mengatasnamakan Camat Samboja 
Ahmad Nurkhalish adalah hoaks. Hal 
tersebut merupakan modus 
penipuan dengan cara meminta 
bantuan atas nama yayasan. 
Pihaknya  mengimbau kepada 
seluruh warga untuk berhati-hati 
dan tidak menanggapi.

Hoaks

Link Counter :
- https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3909898565795654 

- https://www.instagram.com/p/CPLSIyEMB8x/ 

4. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Camat Samboja

https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3909898565795654
https://www.instagram.com/p/CPLSIyEMB8x/


Sabtu, 29 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Sekda 
(Sekretariat Daerah) Kutai Kartanegara Sunggono Kazno. Akun 
tersebut menggunakan foto profil yang identik dengan foto Sekda 
Kutai Kartanegara.

Melalui akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara mengklarifikasi bahwa akun Facebook yang 
mengatasnamakan Sekda Kutai Kartanegara tersebut akun palsu. 
Pihaknya  mengimbau kepada masyarakat Kutai Kartanegara harap 
berhati-hati, dan jika dihubungi oleh akun tersebut dimohon untuk 
tidak menanggapi.

Hoaks
Link Counter :

- https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3921353301316847 

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

5. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Sekda Kutai Kartanegara

https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3921353301316847
https://www.instagram.com/p/CPVYAOLsNaU/


Sabtu, 29 Mei 2021

Penjelasan :

Beredar sebuah video di media sosial 

Facebook yang menampilkan gerakan 

bulan yang sangat cepat dan juga 

besar. Video tersebut dinarasikan 

sebagai gerhana bulan yang terjadi di 

kutub utara.

Setelah ditelusuri, Peneliti di Pussainsa 

LAPAN, Andi Pangerang mengatakan 

video tersebut bukan video gerhana 

bulan. Tapi video simulasi seandainya 

bulan berjarak 10 kali lebih dekat 

dibandingkan dengan saat ini. Selain 

itu, jika video tersebut dikaitkan dengan 

Gerhana Bulan Total (GBT) yang terjadi 

26 Mei lalu juga tidak tepat. Andi 

menjelaskan bahwa GBT lalu tidak bisa 

disaksikan di kedua kutub.

Disinformasi
Link Counter :

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/29/130000465/-hoaks-video-gerhana-bulan-di-
kutub-utara-berukuran-besar-hingga-menutup?page=all#page2 

6. [DISINFORMASI] Video Gerhana Bulan di Kutub 
Utara Berukuran Besar hingga Menutup Matahari

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/29/130000465/-hoaks-video-gerhana-bulan-di-kutub-utara-berukuran-besar-hingga-menutup?page=all#page2
https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/29/130000465/-hoaks-video-gerhana-bulan-di-kutub-utara-berukuran-besar-hingga-menutup?page=all#page2


30 Mei 2021



Minggu, 30 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten 
Gianyar, I Made Sastra Kencana. Akun tersebut terlihat mengirimi pesan 
WhatsApp ke sejumlah orang untuk menawarkan barang lelang. 

Dikutip dari Radarbali.jawapos.com, saat dikonfirmasi, I Made Sastra Kencana 
mengaku sudah mengetahui hal tersebut. Bahkan, ini bukan yang pertama 
namanya dicatut orang tidak dikenal. Dirinya mengaku hanya memiliki satu 
nomor WhatsApp, dirinya menegaskan kalau nomor WhatsApp yang 
menawarkan lelang mobil adalah palsu.

Hoaks

Link Counter :
- https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/05/29/264522/waspada-modus-penipuan-catut-

nama-dirut-perumda-tirta-sanjiwani 

- https://radarbali.jawapos.com/read/2021/05/29/264527/ternyata-dirut-tirta-sanjiwani-sudah

-jadi-langganan-pencatutan-nama 

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Direktur Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani 
Kabupaten Gianyar

https://radarbali.jawapos.com/read/2021/05/29/264527/ternyata-dirut-tirta-sanjiwani-sudah-jadi-langganan-pencatutan-nama
https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/05/29/264522/waspada-modus-penipuan-catut-nama-dirut-perumda-tirta-sanjiwani
https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/05/29/264522/waspada-modus-penipuan-catut-nama-dirut-perumda-tirta-sanjiwani
https://radarbali.jawapos.com/read/2021/05/29/264527/ternyata-dirut-tirta-sanjiwani-sudah-jadi-langganan-pencatutan-nama
https://radarbali.jawapos.com/read/2021/05/29/264527/ternyata-dirut-tirta-sanjiwani-sudah-jadi-langganan-pencatutan-nama


Minggu, 30 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah narasi pada media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa 
memakan bawang merah 3 kali sehari, membalurkan garam laut di dekat 
hidung, serta tidur dengan posisi tengkurap dan meneteskan air perasan 
lemon ke dalam hidung untuk melawan Covid-19.  

Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut tidaklah benar. Faktanya, tidak ada 
bukti ilmiah yang menyebutkan pernyataan tersebut dapat mengobati 
Covid-19. Dikutip dari Times Now, dokter spesialis onkologi Rumah Sakit 
Wockhardt – Mira Road, Mumbai, dr. Chandra Veer Singh, menyatakan bahwa 
meneteskan air perasan lemon ke hidung dapat menyebabkan sinusitis, yaitu 
penyakit iritasi dan peradangan saluran pernapasan.

Hoaks

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hidung-tangkal-virus-co

vid-19-1vpdkpAdWPp/full 
- https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-memakan-bawang-merah-dan-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hi

dung-dapat-mengobati-covid-19 
- https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-memakan-bawang-merah-dan-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hid

ung-dapat-mengobati-covid-19/ 
- https://www.timesnownews.com/health/article/fact-check-no-scientific-evidence-to-prove-lemon-drops-taken

-into-your-nose-can-kill-coronavirus/752836

2. [HOAKS] Memakan Bawang Merah dan 
Meneteskan Air Perasan Lemon ke Hidung Dapat 
Mengobati Covid-19

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hidung-tangkal-virus-covid-19-1vpdkpAdWPp/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hidung-tangkal-virus-covid-19-1vpdkpAdWPp/full
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-memakan-bawang-merah-dan-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hidung-dapat-mengobati-covid-19
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-memakan-bawang-merah-dan-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hidung-dapat-mengobati-covid-19
https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-memakan-bawang-merah-dan-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hidung-dapat-mengobati-covid-19/
https://turnbackhoax.id/2021/05/23/salah-memakan-bawang-merah-dan-meneteskan-air-perasan-lemon-ke-hidung-dapat-mengobati-covid-19/
https://www.timesnownews.com/health/article/fact-check-no-scientific-evidence-to-prove-lemon-drops-taken-into-your-nose-can-kill-coronavirus/752836
https://www.timesnownews.com/health/article/fact-check-no-scientific-evidence-to-prove-lemon-drops-taken-into-your-nose-can-kill-coronavirus/752836


Minggu, 30 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan pada media sosial Twitter dengan narasi 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dilibatkan dalam penentuan 1 
Syawal 1442 Hijriah. 

Dikutip dari Turnbackhoax.id, pernyataan tersebut tidak benar. 
Faktanya, MUI merupakan salah satu pihak yang diundang oleh 
Kementerian Agama dalam penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah melalui 
sidang isbat yang dilaksanakan pada 11 Mei 2021.

Hoaks

Link Counter :
- https://turnbackhoax.id/2021/05/30/salah-mui-tidak-diajak-mencari-hilal/ 

3. [HOAKS] MUI Tidak Diajak Mencari Hilal

https://turnbackhoax.id/2021/05/30/salah-mui-tidak-diajak-mencari-hilal/


Minggu, 30 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook dengan mengatasnamakan Gubernur 
Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, akun tersebut 
menggunakan pula foto profil yang identik dengan Gubernur Kalbar, 
juga mengunggah foto-foto Gubernur Kalbar. 

Faktanya, akun tersebut bukan merupakan akun milik Gubernur Kalbar 
Sutarmidji alias akun palsu. Apa yang disampaikan dan diunggah akun 
tersebut bukan merupakan tanggung jawab Gubernur Kalbar. 
Sutarmidji pada media sosialnya menyatakan bahwa dirinya hanya 
memiliki akun fanpages Facebook dengan nama "Bang Midji".

Hoaks

Link Counter :
- https://www.facebook.com/H.Sutarmidji/posts/1468788693468202 

- https://rri.co.id/pontianak/sosial/1062986/ada-akun-facebook-palsu-catut-nama-sutarmidji-

ini-respon-gubernur-kalbar 

- https://www.facebook.com/H.Sutarmidji/ 

4. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Gubernur Kalbar Sutarmidji

https://www.facebook.com/H.Sutarmidji/posts/1468788693468202
https://rri.co.id/pontianak/sosial/1062986/ada-akun-facebook-palsu-catut-nama-sutarmidji-ini-respon-gubernur-kalbar
https://rri.co.id/pontianak/sosial/1062986/ada-akun-facebook-palsu-catut-nama-sutarmidji-ini-respon-gubernur-kalbar
https://www.facebook.com/H.Sutarmidji/


31 Mei 2021



Senin, 31 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah poster di media sosial yang berisi rekrutmen pegawai Bank Mandiri yang 

salah satu syaratnya adalah perempuan tidak berjilbab. Dalam poster itu dituliskan, lamaran 

untuk rekrutmen Kriya Mandiri area Kediri tersebut dikumpulkan paling lambat tanggal 24 

Mei 2021.

Faktanya, Bank Mandiri melalui akun media sosial resminya membantah informasi tersebut 

dan memastikan bahwa poster rekrutmen yang beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. 

Bank Mandiri juga tidak pernah meminta pelamar untuk memberikan uang dalam proses 

perekrutan. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap 

informasi palsu yang disebarkan oleh oknum yang mengatasnamakan Bank Mandiri. 

Informasi resmi terkait proses rekrutmen Bank Mandiri dapat diakses melalui laman 

bankmandiri.co.id, mandiricareer.net, atau mandiri call 14000.

Hoaks

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/viral-poster-rekrutmen-pegawai-bank-mandiri-wan

ita-non-hijab-ini-faktanya-1vmZ6k1CbCY/full 

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

- https://www.instagram.com/p/CPGQLHiL_x4/ 

1. [HOAKS] Poster Rekrutmen Pegawai Bank 
Mandiri Wanita Non Hijab

https://kumparan.com/kumparannews/viral-poster-rekrutmen-pegawai-bank-mandiri-wanita-non-hijab-ini-faktanya-1vmZ6k1CbCY/full
https://kumparan.com/kumparannews/viral-poster-rekrutmen-pegawai-bank-mandiri-wanita-non-hijab-ini-faktanya-1vmZ6k1CbCY/full
https://www.instagram.com/p/CPF_cFWHkwb/
https://www.instagram.com/p/CPGQLHiL_x4/


Senin, 31 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi cuplikan video berita 
berbahasa Inggris dengan narasi yang menyebut bahwa saat ini perusahaan 
bioteknologi Australia telah mengembangkan pengobatan baru yang diharapkan 
akan mencegah orang meninggal akibat vaksin Covid-19. 

Faktanya, video tersebut telah diedit. Adapun yang dimaksudkan dalam video 
aslinya adalah laporan tentang sebuah perusahaan bioteknologi Australia yang 
mengembangkan pengobatan baru untuk mencegah kematian akibat Covid-19, 
bukan akibat vaksin Covid-19. Dilansir dari AFP, berdasarkan hasil penelusuran dari 
tayangan video asli secara utuh, diketahui bahwa dalam video tersebut, presenter 
Tina Altieri sempat keliru mengatakan “Vaksin Covid”, namun kemudian 
mengoreksinya dengan menyebutkan “Covid-19”. Namun, video tersebut dipotong 
dan hanya menampilkan bagian yang keliru.

Disinformasi

Link Counter :
- https://factcheck.afp.com/australian-news-report-about-new-covid-19-treatments-has-bee

n-misleadingly-edited 

- https://www.youtube.com/watch?t=1238&v=1XO2MIuEvJw&feature=youtu.be&ab_channel=

AusnetTV 

2. [DISINFORMASI] Perusahaan Bioteknologi 
Australia Kembangkan Pengobatan Mencegah 
Kematian akibat Vaksin Covid-19

https://factcheck.afp.com/australian-news-report-about-new-covid-19-treatments-has-been-misleadingly-edited
https://factcheck.afp.com/australian-news-report-about-new-covid-19-treatments-has-been-misleadingly-edited
https://www.youtube.com/watch?t=1238&v=1XO2MIuEvJw&feature=youtu.be&ab_channel=AusnetTV
https://www.youtube.com/watch?t=1238&v=1XO2MIuEvJw&feature=youtu.be&ab_channel=AusnetTV

