
Penjelasan : 

Beredar kembali sebuah surat dengan mengatasnamakan Kementerian Agama RI, 
surat tersebut ditujukan kepada pimpinan-pimpinan yayasan dan madrasah 
pendidikan, di mana pada isi suratnya yaitu menerangkan mengenai rangkaian acara 
Penerimaan Program Bantuan Tunjangan untuk Yayasan dan Lembaga yang akan 
dilaksanakan pada 21-26 Februari 2022 dan tertulis pula pada suratnya sejumlah 
nama-nama madrasah dan yayasan pendidikan.

Faktanya, informasi mengenai Penerimaan Program Bantuan Tunjangan untuk 
Yayasan dan Lembaga pada surat tersebut adalah tidak benar, dan bukan merupakan 
surat resmi yang dirilis oleh Kementerian Agama RI. Pada media sosial milik 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan diklarifikasi bahwa surat tersebut adalah 
palsu alias hoaks.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaHWFXrpItK/?utm_medium=copy_link 

Sabtu, 19 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Surat Kementerian Agama Mengenai 
Program Bantuan Tunjangan untuk Yayasan dan 
Lembaga 2022

https://www.instagram.com/p/CaHWFXrpItK/?utm_medium=copy_link


Penjelasan : 

Beredar sebuah postingan di media sosial Twitter yang menyebutkan bahwa 
bentuk virus Omicron apabila dilihat dari mikroskop seperti lambang Nazi atau 
lambang Dajjal. 

Dilansir dari cekfakta.com, klaim bahwa bentuk virus Omicron apabila dilihat dari 
mikroskop seperti lambang Nazi, adalah tidak benar. Faktanya, tim peneliti, yang 
dikenal sebagai G2P-Japan yang terdiri dari para ilmuwan dari Institut Ilmu 
Kedokteran Universitas Tokyo, Universitas Hokkaido, dan lembaga lainnya, 
meneliti virus Omicron dan Delta pada hamster. Mereka berhasil melihat bentuk 
virus Omicron dan Delta pada jaringan paru-paru hamster.

Link Counter:

- https://cekfakta.com/focus/9216 
- https://www.jawapos.com/internasional/08/02/2022/peneliti-jepang-ungkap-penampakan-o

micron-dan-delta-lewat-mikroskop/ 
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/19/161147282/hoaks-virus-corona-varian-o

micron-berbentuk-swastika-lambang-nazi?page=2 

Sabtu, 19 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Bentuk Virus Omicron seperti Lambang 
Nazi

https://cekfakta.com/focus/9216
https://cekfakta.com/focus/9216
https://www.jawapos.com/internasional/08/02/2022/peneliti-jepang-ungkap-penampakan-omicron-dan-delta-lewat-mikroskop/
https://www.jawapos.com/internasional/08/02/2022/peneliti-jepang-ungkap-penampakan-omicron-dan-delta-lewat-mikroskop/
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/19/161147282/hoaks-virus-corona-varian-omicron-berbentuk-swastika-lambang-nazi?page=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/19/161147282/hoaks-virus-corona-varian-omicron-berbentuk-swastika-lambang-nazi?page=2


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah postingan yang menyebut akan ada bantuan lima 

bungkus minyak goreng gratis di tiap desa pada tanggal 29-31 Februari 2022. 

Faktanya, dilansir dari liputan6.com, postingan yang menyebut akan ada bantuan lima 

bungkus minyak goreng gratis di tiap desa pada akhir bulan Februari 2022 adalah hoaks. 

Postingan ini hanya parodi semata namun bisa menjadi salah tafsir jika tak dipahami. Pasalnya, 

bulan Februari tahun 2022 hanya sampai tanggal 28 saja. Pun demikian pada tahun yang lain, 

bulan Februari dapat berakhir pada tanggal 28 atau 29. Untuk bulan Februari yang berakhir 

tanggal 29 sendiri hanya terjadi empat tahun sekali atau biasa disebut tahun kabisat.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4891454/cek-fakta-tidak-benar-ada-pembagian-m
inyak-goreng-gratis-pada-29-31-februari-2022 

Sabtu, 19 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Pembagian Minyak Goreng Gratis pada 
29-31 Februari 2022

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4891454/cek-fakta-tidak-benar-ada-pembagian-minyak-goreng-gratis-pada-29-31-februari-2022
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4891454/cek-fakta-tidak-benar-ada-pembagian-minyak-goreng-gratis-pada-29-31-februari-2022
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4891454/cek-fakta-tidak-benar-ada-pembagian-minyak-goreng-gratis-pada-29-31-februari-2022


Penjelasan : 

Beredar WhatsApp mengatasnamakan serta menggunakan foto profil Kepala Seksi 
Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Bengkalis, Zikrullah yang mengenakan 
pakaian dinas. 

Melalui laman resmi bengkaliskab.go.id, Kasi Pidum Bengkalis Zikrullah mengonfirmasi 
bahwa akun WhatsApp tersebut bukan miliknya dan  merupakan penipuan. Sementara 
itu, Kasi Intelijen Kejari Bengkalis Isnan Ferdian menegaskan pihaknya sedang melacak 
pelaku untuk menindaklanjuti aksi penipuan mengatasnamakan nama pejabat 
kejaksaan Bengkalis tersebut. Atas kejadian tersebut masyarakat diimbau untuk 
mengabaikan pesan yang dikirimkan dari akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kasi 
Pidum Bengkalis itu.

Link Counter :

- https://bengkaliskab.go.id/view/news/nama-kasi-pidum-kejari-bengkalis-dicatut-untuk-peni
puan 

- https://www.goriau.com/berita/baca/hatihati-jika-ada-yang-minta-uang-melalui-pesan-what
sapp-itu-penipuan-mengatasnamakan-kasi-pidum-kejari-bengkalis.html 

Sabtu, 19 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Akun WhatsApp Kepala Seksi Pidana 
Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis

https://bengkaliskab.go.id/view/news/nama-kasi-pidum-kejari-bengkalis-dicatut-untuk-penipuan
https://bengkaliskab.go.id/view/news/nama-kasi-pidum-kejari-bengkalis-dicatut-untuk-penipuan
https://bengkaliskab.go.id/view/news/nama-kasi-pidum-kejari-bengkalis-dicatut-untuk-penipuan
https://www.goriau.com/berita/baca/hatihati-jika-ada-yang-minta-uang-melalui-pesan-whatsapp-itu-penipuan-mengatasnamakan-kasi-pidum-kejari-bengkalis.html
https://www.goriau.com/berita/baca/hatihati-jika-ada-yang-minta-uang-melalui-pesan-whatsapp-itu-penipuan-mengatasnamakan-kasi-pidum-kejari-bengkalis.html


Penjelasan : 

Beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa gelombang pandemi akibat 
Omicron disebabkan oleh polusi udara. Dalam video itu, disebutkan bahwa zat PM2,5 yang 
meracuni udara akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, anosmia, 
badai sitokin, hingga yang disebut Covid-19.

Menurut BMKG, klaim pencemaran udara menjadi penyebab penularan virus Covid-19 dan 
peningkatan pasien positif Covid-19,  tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dikutip dari 
periksafakta.afp.com, ada kesepakatan ilmiah bahwa Covid-19 adalah penyakit yang 
disebabkan oleh virus SARs-CoV-2. Para pakar juga membantah klaim bahwa pandemi 
Covid-19 disebabkan oleh polusi udara. Selain itu, hal senada disampaikan oleh Teerachai 
Amnuaylojaroen, lektor di Departemen Energi dan Lingkungan Hidup di Universitas 
Phayao, di Thailand, ia mengatakan bahwa Klaim bahwa kasus polusi menyebabkan 
Covid-19 adalah sebuah gagal paham.

Link Counter :

- https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-bmkg-bantah-polusi-udara-sebabkan-gelomba
ng-omicron-simak-penjelasannya.html

- https://periksafakta.afp.com/doc.afp.com.9ZK64M  
- https://www.antaranews.com/berita/2708561/bmkg-luruskan-miskonsepsi-polusi-udara-seb

abkan-gelombang-omicron 

Sabtu, 19 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Polusi Udara Sebabkan 
Gelombang Omicron 
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