
Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berisi informasi tentang 

semua tempat wisata akan tutup pada 22 Desember 2021 - 5 Januari 2022. Disebutkan 

bahwa penutupan ini sebagai antisipasi munculnya gelombang ketiga Covid-19.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan 

Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, isu mengenai tutupnya semua tempat wisata 

pada 22 Desember 2021 hingga 5 Januari 2022 adalah hoaks. Wiku memastikan, tempat 

wisata akan tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. 

Serta, masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah atau 

sumber yang dapat dipercaya.

Link Counter:
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/20/193000465/hoaks-semua-tempat-wisata-tutup-pada-

22-desember-2021-5-januari-2022?page=all
- https://pontianak.tribunnews.com/2021/11/20/benarkah-semua-tempat-wisata-ditutup-pada-22-dese

mber-2021-sampai-5-januari-2022-cek-fakta-yuk

Senin,  20 Desember 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Semua Tempat Wisata Tutup pada 22 
Desember 2021 - 5 Januari 2022
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Penjelasan : 
Beredar sebuah video melalui pesan WhatsApp yang memperlihatkan seorang pria sedang 
memberikan informasi terkait vaksin Sinovac. Pada awal video, pria itu mengklaim bahwa vaksin 
Sinovac yang beredar di Indonesia belum dilakukan uji coba kepada anak-anak. 

Faktanya, merujuk pada LEMBAR FAKTA (FACT SHEET) UNTUK TENAGA KESEHATAN 
PERSETUJUAN PENGGUNAAN DARURAT (EUA) CORONAVAC, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) Indonesia, telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat pemberian 
CoronaVac terhadap orang usia 6 tahun ke atas. BPOM telah menerima dan mengkaji 
laporan-laporan ilmiah pada setiap vaksin yang diberi izin. Hal tersebut disajikan secara terbuka 
di laman BPOM. Pada naskah perizinan yang diterbitkan BPOM, usia penerima vaksin telah di 
update secara berkala berdasarkan hasil laporan ilmiah dari uji coba yang telah dilakukan. 
Adapun berdasarkan laporan hasil uji coba pemberian vaksin pada anak-anak yang dilakukan di 
Cina, dimana mempertimbangkan keamanan dan imunogenisitas (hingga 3 bulan) maka 
ditetapkan vaksin dapat direkomendasikan untuk anak kelompok usia 6-17 tahun. Pemberian 
vaksin pada anak usia 6-17 tahun yang direkomendasikan adalah 2 dosis dengan interval 4 
minggu (0 dan 28 hari), masing-masing dosis 0.5 mL. Sementara untuk anak usia 3-5 tahun, 
vaksin belum dapat direkomendasikan karena jumlah subyek studi klinik dan pada data pasca 
pemasaran belum memadai sehingga belum dapat dipastikan efikasi dan keamanan pada 
populasi ini.

Link Counter:

- http://pionas.pom.go.id/sites/default/files/obat_baru/Fact%20Sheet%20for%20Health%20C
are%20Providers_%28Indonesia%29_Coronavac%20Larutan%20Injeksi%203%20mcg_INACTI
VATED%20SARS-COV-2%20VIRUS_EUA2057300143A1_2021.pdf 

- https://m.republika.co.id/berita/r2aw9w370/ini-hasil-uji-coba-vaksin-sinovac-dan-pfizer-un
tuk-anakanak 
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2. [HOAKS] Vaksin Sinovac Belum Dilakukan Uji Coba 
untuk Anak-anak Indonesia
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Link Counter:

- https://katasiber.id/2021/12/19/penipuan-catut-nama-walikota-wawako-tanjungpinang-mas
yarakat-diminta-waspada/ 

- https://www.batamxinwen.com/waspada-penipu-catut-nama-wawako-tanjungpinang/ 
- https://barometerrakyat.com/rahma-ingatkan-warga-waspada-penipuan-catut-nama-wako

-dan-wawako-tanjungpinang/ 

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari percakapan di media sosial WhatsApp. Terlihat 
akun yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, S.Kp, 
M.Si. yang mengirim pesan berisi pemberitahuan bahwa rumah ibadah mendapat 
bantuan uang operasional dari Pemkot Tanjungpinang dan meminta nomor rekening.

Faktanya, dilansir dari katasiber.com, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan, Boby Wira Satria, S.STP, M.Si. menyampaikan bahwa pesan yang diterima 
pengurus rumah ibadah tersebut adalah benar terjadi. Namun nomor WhatsApp yang 
digunakan untuk mengirimkan pesan bukan nomor Wali Kota ataupun Wakil Wali 
Kota. Boby menambahkan, apabila mendapat pesan serupa, sebaiknya mengonfirmasi 
ke pihak RT atau OPD terkait kebenarannya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota 
Rahma mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun pengurus rumah ibadah 
agar tidak langsung percaya dengan pesan yang diterima.
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3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Wali Kota Tanjungpinang
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Link Counter:

- https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/hoax-beredar-informasi-lowongan-kerja-satp
ol-pp-surabaya/ 

- https://zonasurabayaraya.pikiran-rakyat.com/surabaya-raya/pr-1853264258/info-hoax-lowo
ngan-kerja-satpol-pp-surabaya-berikut-klarifikasinya 

- https://surabaya.liputan6.com/read/4794412/satpol-pp-surabaya-diserang-hoaks-lowongan
-kerja 

Penjelasan :
Beredar informasi terkait adanya lowongan pekerjaan untuk menjadi anggota atau 
bagian dari Satpol PP Kota Surabaya. Informasi tersebut berasal dari salah satu situs 
penyedia informasi lowongan pekerjaan, yang berjudul "Lowongan Kerja SMA SMK di 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desember 2021".

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto 
menegaskan, informasi lowongan kerja Satpol PP Surabaya Desember 2021 adalah 
tidak benar atau hoaks. Eddy mengaku, setelah melakukan penelusuran situs 
penyedia informasi lowongan pekerjaan tersebut, ia membenarkan apabila terdapat 
lowongan pekerjaan untuk menjadi anggota atau bagian Satpol PP. Namun, 
lowongan pekerjaan tersebut tersedia di luar Kota Surabaya. “Saat dicek, ternyata 
yang membuka lowongan saat ini adalah Satpol PP di luar Kota Surabaya. Maka, saya 
sampaikan informasi tersebut tidak benar, supaya masyarakat tidak tertipu,” ungkap 
Eddy.
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4. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja Satpol PP Surabaya 
Desember 2021
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Penjelasan : 
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang 
menyebutkan terdapat ratusan WNI tertahan di bus 
karena tidak dapat masuk ke RSDC Wisma Atlet akibat 
lockdown setelah ditemukan ada yang terinfeksi Covid-19 
varian Omicron. Disebutkan bahwa ratusan WNI tersebut 
merupakan warga yang harus dikarantina setelah pulang 
dari luar negeri, namun tidak diizinkan untuk melakukan 
karantina di hotel ataupun karantina mandiri. Pada 
narasinya juga dituliskan bahwa kondisi para WNI 
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya selama 
4 hari di bus dan akhirnya para WNI tersebut berkeliaran 
untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa diketahui 
bahwa WNI tersebut terinfeksi virus Covid-19 atau tidak.

Berdasarkan  klarifikasi dari Juru bicara Kementerian 
Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid kepada 
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dijelaskan 
bahwa informasi yang menyebut para WNI tertahan di bus 
selama 4 hari tersebut adalah tidak benar. dr. Nadia 
menuturkan bahwa kurang dari 24 jam setelah mendarat, 
para WNI sudah dapat menempati ruangan karantinanya. 
Dan tidak ada bentuk penolakan bagi para WNI untuk 
melaksanakan karantina di hotel maupun secara mandiri. 

Link Counter:
- Klarifikasi langsung Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Minggu, 19 Desember 2021

Hoaks

5. [HOAKS] Ratusan WNI Tertahan di Bus Karena 
Wisma Atlet Lockdown setelah Ditemukan Adanya 
Covid-19 Varian Omicron



Penjelasan : 
Beredar unggahan di media sosial Twitter 
sebuah video yang menunjukkan sekelompok 
orang tengah mendokumentasikan sesuatu di 
rumah sakit. Dalam video tersebut juga disertai 
sebuah narasi yang menyatakan bahwa video 
itu merupakan bukti bahwa varian Omicron 
hanya dibuat-buat oleh media. 

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut 
tidak membuktikan bahwa varian Omicron 
hanya dibuat-buat. Melansir dari AFP, seorang 
juru bicara rumah sakit Shamir Medical Center, 
Liad Aviel menjelaskan bahwa video tersebut 
merupakan video promosi fasilitas kesehatan 
rumah sakit Shamir Medical Center di Israel 
pada Maret 2021 lalu, sebelum kasus pertama 
varian Omicron terdeteksi. Video promosi yang 
di maksud telah diunggah di kanal YouTube 
Shamir Medical Center dengan judul video 
“Shamir Medical Center – A Groundbreaking 
Technological Power” yang ditulis dalam 
Bahasa Ibrani. Lebih lanjut, Aviel mengatakan 
seorang karyawan rumah sakit telah merekam 
adegan itu dan membagikannya di Facebook. 
“Sayangnya, itu menjadi berita palsu, tetapi 
kami tidak ada hubungannya dengan itu,” 
katanya kepada AFP pada 11 Maret 2021.

Link Counter:
- https://www.youtube.com/watch?v=A5lzK8aTYQg&fbclid=IwAR0f7SrSx-konugNTVXWTwS2xwypBP

yOAt6dkDK6d6tGBzsK2XQUfn8NQcg
- https://factcheck.afp.com/viral-video-falsely-claims-pandemic-staged?fbclid=IwAR3Ub4JFhIxf0gdU

YPeXmtw_mCKF6nsWEfiZRgH8rDb5U__TSGaU-cF7Urg
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Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Video Bukti Varian Omicron 
Hanya Dibuat-buat
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Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-penjelasan-garuda-indonesia-soal-viral-dia

kuisisi-china-airlines.html   

- https://www.merdeka.com/uang/ramai-maskapai-asing-layani-rute-domestik-ini-penjelasa

n-menhub-budi.html 

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial 
Facebook memuat klaim bahwa Garuda 
Indonesia diakuisisi China Airlines. 
Pengunggah menjelaskan bahwa pada 
penerbangan Garuda GA 215 dari Yogyakarta 
ke Cengkareng terdapat narasi dari pilot 
yang menyampaikan Garuda Indonesia 
bekerjasama dengan China Airlines.
 
Faktanya, informasi mengenai Garuda 
Indonesia diakuisisi oleh China Airlines 
adalah keliru. Dalam artikel merdeka.com 
berjudul "Ramai Maskapai Asing Layani Rute 
Domestik, ini Penjelasan Menhub Budi" pada 
14 Juni 2019, dijelaskan China Airlines hanya 
bekerja sama dengan Garuda Indonesia 
melalui code share. Pengamat penerbangan, 
Alvin Lie menjelaskan, untuk penerbangan 
code share, maskapai penerbit tiket berhak 
mencantumkan nomor penerbangan sendiri 
walau yang mengangkut adalah maskapai 
asing mitra.
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7. [DISINFORMASI] Garuda Indonesia Diakuisisi China 
Airlines
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Link Counter:

- https://www.kompas.tv/article/243068/viral-hoaks-menag-yaqut-towel-pipi-perempuan-ta
ntri-kotak-klarifikasi-saya-bukan-fanatik-golongan 

- https://news.detik.com/berita/d-5859961/hoax-elus-pipi-istri-sendiri-bikin-menag-dibela-ta
ntri-kotak/2 

- https://www.instagram.com/p/CXp-J1GLkYl/ 

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebut bahwa Menteri Agama 
(Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyentuh pipi wanita bukan muhrim di depan 
umum. Disebutkan juga bahwa perbuatan tersebut sangat tidak pantas dan 
melanggar hukum Allah SWT.

Klaim Menag Yaqut Cholil Qoumas menyentuh pipi wanita di depan umum adalah 
tidak benar. Faktanya, hal tersebut di klarifikasi langsung oleh Tantri 'Kotak' melalui 
akun Twitternya. Ia mengatakan bahwa di dalam video tersebut, Gus Yaqut 
mengelus pipi istrinya ketika sang istri sedang bernyanyi bersama Tantri. Lebih 
lanjut, Tantri juga menyampaikan bahwa ia berhak meluruskan fitnah tersebut 
karena foto yang beredar merupakan hasil tangkapan layar dari video yang 
dibagikan di akun Instagram pribadinya.
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8. [DISINFORMASI] Menag Menyentuh Pipi Wanita di 
Depan Umum
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