
LAPORAN ISU HOAKS
Periode Februari 2022



Daftar Isi

Laporan Isu Hoaks 1 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun Facebook Wakil Wali Kota Bandar Lampung
2. [HOAKS] Era Presiden Soeharto tidak Ada Niat Pemindahan Ibu Kota Negara
3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi
4. [HOAKS] Daftar Negara Umumkan Pembatalan Semua Prosedur Wajib Karantina, Tes Covid–19, dan Vaksin
5. [DISINFORMASI] Video "MELALUI SERTIFIKAT HALAL, MUI KUASAI RATUSAN TRILIUNAN RUPIAH"
6. [DISINFORMASI] Foto Situasi Perayaan Imlek Tahun 2022

Laporan Isu Hoaks 2 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Bogor
2. [HOAKS] Omicron adalah Akibat dari Keracunan Chemtrail yang Disebarkan Pesawat
3. [DISINFORMASI] Video Perkelahian Antar Pedagang di Wilayah Solo Jawa Tengah
4. [DISINFORMASI] Rakyat Zulu Tolak Mandatori Vaksin Covid-19
5. [DISINFORMASI] Foto Presiden Jokowi Tanpa Masker dan Tidak Jaga Jarak saat Hadiri Perayaan Imlek

Laporan Isu Hoaks 3 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Banten
2. [HOAKS] Perekrutan Tenaga P3SU Pemerintah Kota Medan
3. [DISINFORMASI] Varian Baru Virus Corona Penyebab Covid-19 Bernama NeoCov
4. [DISINFORMASI] Atlet Rugby Jordan Michallet Meninggal karena Vaksin Covid-19

Laporan Isu Hoaks 4 Februari 2022 

1. [HOAKS] Ledakan Kasus Covid-19 di Jawa Timur
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa
3. [HOAKS] Ditlantas Polda Adakan Razia Masker di Seluruh Indonesia dan Terapkan Denda di Tempat
4. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Bank Jateng

Laporan Isu Hoaks 5 Februari 2022 

1. [DISINFORMASI] Nigeria Hancurkan 1 Juta Vaksin Covid-19 karena Mereka Tidak Bodoh
2. [DISINFORMASI] Pesantren Al-Qur’an Kebakaran, 26 Santri dan Dua Guru Tewas

Laporan Isu Hoaks 6 Februari 2022 

1. [HOAKS] Poster National Health Service (NHS) Inggris Peringatkan Vaksin Covid-19 Menyebabkan Bell's Palsy
2. [HOAKS] Sinar UV di Indonesia Sebagai Tameng
3. [HOAKS] Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga
4. [DISINFORMASI] Video Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 Februari 2022
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Laporan Isu Hoaks 7 Februari 2022 

1. [HOAKS] Foto Korban Begal Hingga Kaki Putus di Wilayah Entikong
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota Jambi
3. [HOAKS] Proses Rekrutmen Dinas Pendidikan Kota Bogor
4. [HOAKS] Ramuan Campuran Daun Pepaya dan Jahe adalah Obat Covid-19 Varian Omicron
5. [DISINFORMASI] Video Pria Dipaksa Vaksin

Laporan Isu Hoaks 8 Februari 2022 

1. [HOAKS] Informasi Pengusulan Pengangkatan ASN dan PPPK Mengatasnamakan BKN dan Kemendikbud
2. [HOAKS] 7 Pemuda Tewas Dihajar Seorang Pemuda di Kalimantan Tengah
3. [HOAKS] Grup Telegram Barang Lelang Online Mengatasnamakan Pegadaian
4. [HOAKS] Obat-Obatan Covid-19 yang Disebarkan ke Rumah Sakit Mematikan

Laporan Isu Hoaks 9 Februari 2022 

1. [HOAKS] Surat Ajakan untuk Mendukung Program Penerbitan Buku Mengatasnamakan Kemenko Perekonomian
2. [DISINFORMASI] Video Seorang Bertindak seperti Zombie setelah Disuntik Vaksin Booster
3. [DISINFORMASI] Sopir Truk Kecelakaan Maut di Balikpapan Dihukum Mati

Laporan Isu Hoaks 10 Februari 2022 

1. [HOAKS] AOJOL Pinjaman Online Dikelola Bank Indonesia
2. [DISINFORMASI] Sertifikat Vaksin Resmi Tanpa Melakukan Vaksinasi
3. [DISINFORMASI] Gawang Stadion Ngurah Rai Terlalu Lebar dan Tidak Sesuai Regulasi

Laporan Isu Hoaks 11 Februari 2022 

1. [HOAKS] Penertiban Makam Tanpa Surat Administrasi di TPU Karet Bivak Jakarta Pusat
2. [HOAKS] Alat Tes PCR Mengandung Radioaktif
3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
4. [DISINFORMASI] Korban Begal di Macan Lindungan Palembang
5. [DISINFORMASI] Video Penemuan Dinosaurus Terakhir di Yogyakarta

Laporan Isu Hoaks 12 Februari 2022 

1. [HOAKS] Fasilitas Peserta JKN-KIS akan Otomatis Dinonaktifkan Bila Tidak Digunakan dalam Kurun Waktu 
Setahun

2. [HOAKS] Aplikasi Android untuk Scan Vaksin Covid-19 yang Terhubung Jaringan 5G
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Laporan Isu Hoaks 13 Februari 2022 

1. [HOAKS] Undangan Rapat Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan Mengatasnamakan Kemenkes dan Kadinkes 
Kota Palembang

2. [HOAKS] Paracetamol adalah Obat Covid-19 Varian Omicron
3. [HOAKS] Video Kampanye Sejumlah Kantong Mayat Terkait Covid-19

Laporan Isu Hoaks 14 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekretaris DISDIKPORA Kabupaten Buleleng
2. [HOAKS] Akun Facebook mengatasnamakan Bupati Bengkalis Kasmarni Amril
3. [HOAKS] Akun Facebook dan WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko
4. [DISINFORMASI] Pidato Henry Kissinger Sebut Vaksin adalah Alat Pengendali Populasi
5. [DISINFORMASI] Video Isi Token Listrik yang Didapat Tidak Sesuai Harga Pembelian

Laporan Isu Hoaks 15 Februari 2022 

1. [DISINFORMASI] Mayoritas Penduduk Dunia Belum Divaksin Covid-19
2. [DISINFORMASI] Cerita Dalam Novel Telah Memprediksi Adanya Pandemi Covid-19
3. [DISINFORMASI] Petugas Tersetrum dan Terbakar di Tiang Listrik Wilayah Nguling Kabupaten Pasuruan
4. [DISINFORMASI] Kecelakaan antara Bus Jaya Guna dan Bus Gunung Muria di Sukoharjo Baru-baru Ini

Laporan Isu Hoaks 16 Februari 2022 

1. [HOAKS] Undangan Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan Mengatasnamakan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Grobogan

2. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja di Dinas Pendidikan Kota Malang
3. [DISINFORMASI] Video Asap Putih di Langit Bandung untuk Meracuni Warga
4. [DISINFORMASI] Pemekaran 9 Provinsi Baru di Pulau Jawa
5. [DISINFORMASI] Antibodi Covid-19 Menyebabkan ASI Berubah Warna

Laporan Isu Hoaks 17 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Mantan Wali Kota Tasikmalaya periode 2007-2012, H. Syarif 
Hidayat

2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Menyebabkan Sindrom VAIDS
3. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Kajari Tana Toraja, Erianto Laso Paundanan
4. [DISINFORMASI] Video Anak Berbaris Berkaitan dengan Vaksinasi

Laporan Isu Hoaks 18 Februari 2022 

1. [HOAKS] Kuisioner Berhadiah Mengatasnamakan PT Pos Indonesia
2. [HOAKS] Pencairan Dana Bantuan BPJS Rp100.000.000
3. [HOAKS] Situs Mengatasnamakan Microsoft yang Melayani Upgrade Sistem Operasional Windows 11
4. [HOAKS] Radiasi 5G Menyebabkan Gejala Seperti Flu
5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas
6. [DISINFORMASI] Video Sidang Mahkamah Konstitusi Membahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden RI Tiga 

Periode
7. [DISINFORMASI] Ratusan Siswa SD Meninggal karena Vaksin 4



Laporan Isu Hoaks 19 Februari 2022 

1. [HOAKS] Surat Kementerian Agama Mengenai Program Bantuan Tunjangan untuk Yayasan dan Lembaga 2022
2. [HOAKS] Bentuk Virus Omicron seperti Lambang Nazi
3. [HOAKS] Pembagian Minyak Goreng Gratis pada 29-31 Februari 2022
4. [HOAKS] Akun WhatsApp Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis
5. [DISINFORMASI] Polusi Udara Sebabkan Gelombang Omicron

Laporan Isu Hoaks 20 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Direktur RSUD Pandega Pangandaran drg. Asep Kemal Pasha, 
Sp.KGA, M.M.

2. [DISINFORMASI] LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah
3. [DISINFORMASI] PAUD di Jakbar Dituduh Jadi Tempat Prostitusi Terselubung

Laporan Isu Hoaks 21 Februari 2022 

1. [HOAKS] Hadiah Promosi Aplikasi Pos Indonesia
2. [HOAKS] Akun Facebook dan Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan
3. [HOAKS] Video Pasien Meninggal 15 Menit setelah Divaksin
4. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Pos Indonesia
5. [DISINFORMASI] Video Banjir di Pasar Karombasan Manado
6. [DISINFORMASI] Rusia Menarik Pasukannya dari Perbatasan Ukraina Berkat Pendekatan Presiden Jokowi

Laporan Isu Hoaks 22 Februari 2022 

1. [HOAKS] Berita Kompas “Kapolda Jateng: Kami menahan 64 orang aksi radikalis anarkis warga Wadas 
purworejo, yang ganggu proyek PT. Beijing Xi Wen”

2. [HOAKS] Kode 5G setelah BoosterVaksin Covid-19
3. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan OVO Menawarkan Investasi Reksadana
4. [HOAKS] Bukti Transaksi Dana Rp2 Miliar dari Bank Indonesia
5. [HOAKS] Deteksi Covid-19 dengan Cara Menahan Nafas selama 10 Detik
6. [DISINFORMASI] Informasi Penemuan Mayat Tanpa Kepala di Cikarang
7. [MISINFORMASI] Pembelian Minyak Goreng Menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Bukti Vaksin

Laporan Isu Hoaks 23 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wali Kota Bima
2. [HOAKS] Surat Undangan Rapat Penerima Bantuan Dana Hibah 2022 Mengatasnamakan Kementerian Desa
3. [HOAKS] Sertifikat Penanaman Modal Asing Mengatasnamakan Bank Indonesia
4. [HOAKS] Grup Telegram Mengatasnamakan Badan Koordinasi Penanaman Modal
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Laporan Isu Hoaks 24 Februari 2022 

1. [HOAKS] Lowongan Staf Vaksinasi Booster Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
3. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
4. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Pelindo
5. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Sebabkan Mutasi Varian Covid-19
6. [DISINFORMASI] Alat Tes Usap Covid-19 Mengandung Lithium
7. [DISINFORMASI] Foto Protes Anti-Vaksin di Canberra, Australia pada Tahun 2022

Laporan Isu Hoaks 25 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan Bibit Investasi Reksadana
2. [HOAKS] Surat Pemberitahuan Buka Blokir Mengatasnamakan KPK
3. [HOAKS] Akun Twitter Mengatasnamakan Bank Permata
4. [HOAKS] Mengonsumsi Hujan Es Meningkatkan Imunitas
5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sales Indogrosir
6. [DISINFORMASI] Pemerintah Australia Hanya Mencatat 83 Kematian Akibat Covid-19 sejak Awal Pandemi
7. [DISINFORMASI] Foto Seorang Anggota Polisi Babak Belur Dihajar Massa

Laporan Isu Hoaks 26 Februari 2022 

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Inspektur Kabupaten Buleleng
2. [HOAKS] Akun Telegram BRI Danareksa Sekuritas
3. [HOAKS] Vaksin Mengandung MSG, Formalin, Aluminium, dan Bahan Berbahaya Lain
4. [HOAKS] Tawaran Pinjaman Mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan

Laporan Isu Hoaks 27 Februari 2022 

1. [HOAKS] Hasil Alat Tes Covid-19 Sudah Diketahui dengan Sinar Ultraviolet
2. [DISINFORMASI] Tes Antigen Covid-19 Tidak Akurat karena Hanya Mendeteksi Tingkat Antibodi

Laporan Isu Hoaks 28 Februari 2022 

1. [HOAKS] Ulang Tahun ke-22 Alfamart Beri Hadiah Bucket 100 Kemasan Minyak Goreng 1 Kilogram
2. HOAKS] Surat Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia
3. [HOAKS]  Akun Facebook Palsu Bupati Lamandau
4. [DISINFORMASI] Foto Tangkapan Layar Berita Detik.com “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali 

dipaksa rakyat”
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1 Februari 2022



Link Counter:

- https://www.lampungvisual.com/awass-ada-akun-palsu-wakil-walikota-bandar-lampung/ 

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar berupa akun Facebook yang mencatut foto profil Wakil Wali 
Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah. Terlihat akun tersebut juga mengirimi 
sebuah pesan untuk menanyakan nomor WhatsApp. 

Dilansir dari lampungvisual.com, Wakil Walikota Bandar Lampung, Deddy Amarullah 
melalui pesan WhatsApp menegaskan, bahwa tidak benar dirinya meminta nomor 
handphone atau WhatsApp melalui akun Facebooknya. Dia juga menjelaskan, ada 
oknum yang menggunakan nama dan foto dirinya, dan sampai saat ini belum 
diketahui secara pasti siapa oknum yang melakukan hal tersebut. Dirinya juga 
meminta maaf kepada masyarakat dan mengimbau agar senantiasa berhati-hati dari 
kejahatan melalui media sosial. Sebab, di tengah era kemajuan teknologi, banyak 
orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan media sosial menjadi alat 
kejahatan.

Selasa, 1 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Wakil Wali Kota Bandar 
Lampung

https://www.lampungvisual.com/awass-ada-akun-palsu-wakil-walikota-bandar-lampung/
https://www.lampungvisual.com/awass-ada-akun-palsu-wakil-walikota-bandar-lampung/


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4GX9WK-cek-fakta-benarkah-era-soeharto-ta
k-ada-niat-pindah-ibu-kota-ini-faktanya 

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa era Presiden 
Soeharto tidak ada niat pemindahan ibu kota negara.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa era Presiden Soeharto tidak ada niat 
pemindahan ibu kota negara, adalah tidak benar. Faktanya, Presiden Soeharto akan 
memindahkan Ibu Kota ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Soeharto 
mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 1997 tertanggal 15 
Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota 
Mandiri. Keppres ini merupakan bagian dari persiapan Jonggol sebagai ibu kota.

Selasa, 1 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Era Presiden Soeharto tidak Ada Niat 
Pemindahan Ibu Kota Negara

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4GX9WK-cek-fakta-benarkah-era-soeharto-tak-ada-niat-pindah-ibu-kota-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4GX9WK-cek-fakta-benarkah-era-soeharto-tak-ada-niat-pindah-ibu-kota-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4GX9WK-cek-fakta-benarkah-era-soeharto-tak-ada-niat-pindah-ibu-kota-ini-faktanya


Link Counter:

- https://palu.tribunnews.com/2022/01/29/waspada-beredar-akun-whatsapp-palsu-mengatas
namakan-wabup-sigi 

Penjelasan :
Beredar dua akun WhatsApp mencatut nama serta foto Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen 
Pongi. Dalam gambar tangkapan layar terlihat salah satu akun WhatsApp menggunakan 
foto profil Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mengenakan pakaian dinas, sementara 
pada akun lainnya menggunakan foto Wakil Bupati Sigi mengenakan jaket dan topi 
berwarna abu-abu. 

Dilansir dari palu.tribunnews.com, kedua akun tersebut merupakan akun palsu yang 
digunakan untuk modus penipuan. Atas kejadian itu, masyarakat Kabupaten Sigi khususnya 
untuk berhati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Wakil Bupati Sigi 
Samuel Yansen Pongi.

Selasa, 1 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi

https://palu.tribunnews.com/2022/01/29/waspada-beredar-akun-whatsapp-palsu-mengatasnamakan-wabup-sigi
https://palu.tribunnews.com/2022/01/29/waspada-beredar-akun-whatsapp-palsu-mengatasnamakan-wabup-sigi
https://palu.tribunnews.com/2022/01/29/waspada-beredar-akun-whatsapp-palsu-mengatasnamakan-wabup-sigi


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kpv29RN-cek-fakta-beredar-daftar-negara-um
umkan-pembatalan-semua-prosedur-wajib-karantina-tes-covid-dan-vaksin-ini-faktanya 

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp mengenai sejumlah negara membatalkan semua 
prosedur terkait pencegahan Covid-19 seperti prosedur wajib karantina, tes Covid-19, dan 
vaksin. Dalam narasi yang beredar juga disebutkan Covid-19 hanya dianggap sebagai flu 
musiman. 

Faktanya, klaim bahwa sejumlah negara membatalkan semua prosedur terkait pencegahan 
Covid-19, adalah salah. Beberapa negara yang tercantum dalam daftar tersebut masih 
memberlakukan prosedur terkait pencegahan Covid-19. Di antaranya, Singapura, yang sedang 
mengalami lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron. Pemerintah Singapura mengimbau 
masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Terlebih dalam merayakan Imlek. 
Pemerintah setempat mengimbau agar dirayakan secara virtual.

Selasa, 1 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Daftar Negara Umumkan Pembatalan 
Semua Prosedur Wajib Karantina, Tes Covid–19, 
dan Vaksin

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kpv29RN-cek-fakta-beredar-daftar-negara-umumkan-pembatalan-semua-prosedur-wajib-karantina-tes-covid-dan-vaksin-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kpv29RN-cek-fakta-beredar-daftar-negara-umumkan-pembatalan-semua-prosedur-wajib-karantina-tes-covid-dan-vaksin-ini-faktanya


Link Counter:

- https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/benarkah-lppom-mui-meraup-triliunan-rupiah
-dari-sertifikasi-halal-begini-penjelasannya 

- https://www.radarbogor.id/2021/12/08/lppom-mui-tanggapi-tuduhan-raup-triliunan-rupiah-
dari-sertifikasi-halal-berikut-penjelasannya/ 

Penjelasan :
Beredar di media sosial Youtube sebuah video berjudul "MELALUI SERTIFIKAT 
HALAL, MUI KUASAI RATUSAN TRILIUNAN RUPIAH | Shelter CSW". 

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
menguasai ratusan triliunan rupiah melalui sertifikat halal merupakan klaim yang 
menyesatkan. Faktanya, MUI membantah tuduhan ini. Direktur Utama LPPOM MUI, 
Ir. Muti Arintawati, M.Si menyatakan baik dari data LPPOM MUI maupun BPOM, 
angka terkait sertifikat halal masih sangat jauh dari tuduhan.

Selasa, 1 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video "MELALUI SERTIFIKAT 
HALAL, MUI KUASAI RATUSAN TRILIUNAN RUPIAH"

https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/benarkah-lppom-mui-meraup-triliunan-rupiah-dari-sertifikasi-halal-begini-penjelasannya
https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/benarkah-lppom-mui-meraup-triliunan-rupiah-dari-sertifikasi-halal-begini-penjelasannya
https://www.radarbogor.id/2021/12/08/lppom-mui-tanggapi-tuduhan-raup-triliunan-rupiah-dari-sertifikasi-halal-berikut-penjelasannya/
https://www.radarbogor.id/2021/12/08/lppom-mui-tanggapi-tuduhan-raup-triliunan-rupiah-dari-sertifikasi-halal-berikut-penjelasannya/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZbWI5Mr2yM/ 
- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=609328856555338&id=100024346883809&scmts=sc

wspsdd 
- https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/161639278/antisipasi-kerumunan-1000-lampion-di-solo-

hanya-dinyalakan-4-jam?page=all 
- https://www.youtube.com/watch?v=ai-LicaTzys 

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, unggahan foto yang diklaim sebagai situasi saat  
perayaan Imlek tahun 2022.

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut tidak 
benar. Foto tersebut telah beredar sejak tahun 2020, yang mana foto tersebut diambil 
pada saat Kota Solo tengah mengadakan festival lampion pasar gede yang 
berlangsung pada 18 Januari - 28 Februari 2020. Dilansir dari kompas.com, saat ini 
Kota Solo memang tengah melakukan pemasangan 1.000 lampion  di Kawasan Pasar 
Gede dan Balai Kota Solo, namun Ketua Panitia Imlek Bersama 2022 Solo Sumartono 
Hadinoto menyatakan bahwa penyalaan 1.000 lampion hanya berlangsung selama 
empat jam yaitu dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Serta masyarakat 
diimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19 secara ketat yakni dengan 
memakai masker dan menjaga jarak. 

Selasa, 1 Februari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Foto Situasi Perayaan Imlek Tahun 
2022

https://www.instagram.com/p/CZbWI5Mr2yM/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=609328856555338&id=100024346883809&scmts=scwspsdd
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=609328856555338&id=100024346883809&scmts=scwspsdd
https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/161639278/antisipasi-kerumunan-1000-lampion-di-solo-hanya-dinyalakan-4-jam?page=all
https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/161639278/antisipasi-kerumunan-1000-lampion-di-solo-hanya-dinyalakan-4-jam?page=all
https://www.youtube.com/watch?v=ai-LicaTzys
https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/161639278/antisipasi-kerumunan-1000-lampion-di-solo-hanya-dinyalakan-4-jam?page=all


2 Februari 2022



Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZa3QRcPuPR/?utm_medium=copy_link 
- https://news.detik.com/berita/d-5924707/waspada-ada-penipu-catut-nama-wakil-bupati-bo

gor-minta-transfer-uang 

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari sebuah percakapan akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Terlihat dari tangkapan 
layar tersebut, akun yang mengaku sebagai Wakil Bupati Bogor itu mengirim pesan 
kepada pengurus pesantren dengan tujuan penggalangan dana donasi. 

Dilansir dari akun Instagram miliknya @iwansetiawan.70, Wakil Bupati Bogor 
mengklarifikasi dengan mengunggah beberapa tangkapan layar dari akun yang 
mengatasnamakan dirinya. Iwan mengimbau untuk berhati-hati terhadap akun 
yang mengatasnamakan dirinya, ia juga menegaskan tidak pernah meminta uang 
atau jasa apapun.

Rabu, 2 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Bogor

https://www.instagram.com/p/CZa3QRcPuPR/?utm_medium=copy_link
https://news.detik.com/berita/d-5924707/waspada-ada-penipu-catut-nama-wakil-bupati-bogor-minta-transfer-uang
https://news.detik.com/berita/d-5924707/waspada-ada-penipu-catut-nama-wakil-bupati-bogor-minta-transfer-uang
https://www.instagram.com/p/CZa3QRcPuPR/?utm_medium=copy_link


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyJ7VYN-cek-fakta-omicron-bukan-virus-tapi-c
hemtrail-yang-disebarkan-pesawat-ini-faktanya 

- https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59453949 

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial sebuah foto jejak pesawat berupa asap 
putih dengan narasi yang menyebutkan peringatan agar waspada terhadap pesawat 
chemtrail yang sedang aktif di udara dan dapat menyebabkan keracunan  chemtrail 
dengan gejala demam, badan linu, batuk, flu, diare, badan gatal-gatal, dll. Unggahan 
itu mengklaim bahwa Omicron bukanlah virus, tetapi merupakan akibat dari 
keracunan chemtrail yang disebarkan di udara.

Klaim bahwa Omicron merupakan bukan virus Covid-19 tetapi chemtrail yang 
disebarkan melalui pesawat adalah salah. Faktanya, Omicron adalah varian virus 
Covid-19 dengan kode B.1.1.529 yang dilaporkan WHO pada 24 November 2021 dan 
ditemukan di Afrika Selatan. Sementara itu, jejak pesawat atau asap putih yang 
keluar dari pesawat tidak ada kaitannya dengan chemtrail.

Rabu, 2 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Omicron adalah Akibat dari Keracunan 
Chemtrail yang Disebarkan Pesawat

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyJ7VYN-cek-fakta-omicron-bukan-virus-tapi-chemtrail-yang-disebarkan-pesawat-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyJ7VYN-cek-fakta-omicron-bukan-virus-tapi-chemtrail-yang-disebarkan-pesawat-ini-faktanya
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59453949


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CZbtNGyh81T/?utm_medium=share_sheet 
- https://baomoi.com/clip-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-cam-ca-ghe-nhua-phang-vao-nhau/c/416

53497.epi 
- https://www.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/video-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-ca-day-pho-h

on-loan-c159a1329751.html 
- https://www.doisongphapluat.com/video-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-ca-day-pho-hon-loan-a5

27372.html 

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan video yang memperlihatkan 

peristiwa perkelahian yang diduga 

dilakukan oleh para pedagang dan 

disebutkan bahwa peristiwa tersebut 

terjadi di salah satu daerah di wilayah 

Solo, Jawa tengah.

Faktanya, informasi mengenai lokasi 

peristiwa perkelahian pada narasi 

unggahan video tersebut adalah tidak 

benar. Dikutip dari media sosial milik 

Relawan Anti Hoaks Karanganyar, 

diketahui bahwa peristiwa perkelahian 

tersebut bukan terjadi di wilayah Solo 

ataupun di Indonesia, melainkan 

perkelahian tersebut terjadi di salah satu 

wilayah di Vietnam pada 31 Januari 2022.

Rabu, 2 Februari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Perkelahian Antar 
Pedagang di Wilayah Solo Jawa Tengah

https://www.instagram.com/p/CZbtNGyh81T/?utm_medium=share_sheet
https://baomoi.com/clip-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-cam-ca-ghe-nhua-phang-vao-nhau/c/41653497.epi
https://baomoi.com/clip-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-cam-ca-ghe-nhua-phang-vao-nhau/c/41653497.epi
https://www.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/video-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-ca-day-pho-hon-loan-c159a1329751.html
https://www.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/video-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-ca-day-pho-hon-loan-c159a1329751.html
https://www.doisongphapluat.com/video-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-ca-day-pho-hon-loan-a527372.html
https://www.doisongphapluat.com/video-hang-xom-dai-chien-ngay-can-tet-ca-day-pho-hon-loan-a527372.html


Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870192/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-r

akyat-zulu-tolak-mandatori-vaksin
- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NP43J-1 

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan gambar menampilkan sejumlah 
orang membawa benda panjang seperti tiang sambil berteriak di jalan. Gambar 
tersebut diklaim sebagai aksi rakyat Zulu yang menolak mandatori vaksin Covid-19.

Dilansir dari liputan6.com yang juga mengutip dari Agence France-Presse (AFP), 
video tersebut bukanlah aksi rakyat Zulu menolak vaksin Covid-19. Berdasarkan 
penelusuran, seorang reporter saluran lokal eNCA bernama Siphamandla Goge, 
diketahui mengunggah video serupa pada akun twitternya dengan tagar 
#heritageday2021 pada 24 September 2021, disertai narasi yang menunjukkan video 
tersebut sebagai sebuah aksi peringatan di KwaDukuza, di provinsi KwaZulu-Natal. 
Heritage Day sendiri adalah hari libur umum yang merayakan akar dan budaya Afrika 
Selatan. Sebelumnya dikenal sebagai Hari Raja Shaka, ketika rakyat Zulu 
memperingati Raja Shaka yang legendaris.

Rabu, 2 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Rakyat Zulu Tolak Mandatori 
Vaksin Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870192/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-rakyat-zulu-tolak-mandatori-vaksin
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870192/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-rakyat-zulu-tolak-mandatori-vaksin
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NP43J-1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870192/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-rakyat-zulu-tolak-mandatori-vaksin


Link Counter:

- https://www.presidenri.go.id/foto/presiden-hadiri-perayaan-imlek-nasional-2020/ 
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEZnApK-cek-fakta-foto-jokowi-tanpa-masker-

dan-tidak-jaga-jarak-saat-hadiri-perayaan-imlek-ini-faktanya 

Penjelasan :
Beredar di media sosial WhatsApp, sebuah foto tangkapan layar yang 
memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah orang tidak 
menggunakan masker. Pada foto itu terdapat narasi bahwa mereka tidak 
menggunakan masker dan tidak menjaga jarak, hanya boleh dilakukan saat 
menghadiri perayaan Imlek. 

Dari hasil penelusuran, klaim bahwa foto itu memperlihatkan peristiwa saat 
pandemi Covid-19 adalah salah. Faktanya, foto itu diabadikan sebelum pandemi 
Covid-19 masuk ke Indonesia. Foto itu memperlihatkan Presiden Jokowi saat 
menghadiri perayaan Imlek Nasional di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, 
Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 30 Januari 2020. Presiden Jokowi 
mengenakan pakaian tradisional Changshan berwarna merah. Sementara kasus 
Covid-19 pertama di Indonesia terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Kala itu dua warga 
Depok, Jawa Barat menjadi pasien pertama dan kedua terkonfirmasi Covid-19 di 
Indonesia.

Rabu, 2 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Foto Presiden Jokowi Tanpa 
Masker dan Tidak Jaga Jarak saat Hadiri Perayaan 
Imlek

https://www.presidenri.go.id/foto/presiden-hadiri-perayaan-imlek-nasional-2020/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEZnApK-cek-fakta-foto-jokowi-tanpa-masker-dan-tidak-jaga-jarak-saat-hadiri-perayaan-imlek-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEZnApK-cek-fakta-foto-jokowi-tanpa-masker-dan-tidak-jaga-jarak-saat-hadiri-perayaan-imlek-ini-faktanya


3 Februari 2022



Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZeNIfzvmGF/?utm_medium=share_sheet
- https://www.instagram.com/p/CZd7Dq3vQ-O/?utm_medium=copy_link
- https://www.instagram.com/p/CZd-n9VhWxH/?utm_medium=copy_link 

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Instagram dengan nama @humasperumdam.tb. Akun tersebut 

melakukan komunikasi dengan beberapa akun Instagram khususnya di wilayah Kota 
Tangerang, Banten dan meminta beberapa foto dokumen yang diklaim sebagai syarat 
pemenang hadiah mengatasnamakan Perumda Tirta Benteng (Perusahaan pengelolaan air 
milik Pemerintah Kota Tangerang). 

Faktanya, akun dengan nama @humasperumdam.tb tersebut adalah akun palsu yang 
sengaja dibuat mirip seperti akun milik perusahaan pengelolaan air Perumda Tirta Benteng 
yaitu @humasperumdamtb. Pada akun media sosial resmi milik Pemerintah Kota 
Tangerang @tangerangkota menegaskan bahwa akun yang meminta foto dokumen 
dengan mengatasnamakan Perumda Tirta Benteng tersebut adalah palsu dan informasi 
yang disampaikan oleh akun tersebut adalah hoaks.

Kamis, 3 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan 
Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Banten

https://www.instagram.com/p/CZeNIfzvmGF/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CZd7Dq3vQ-O/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZd-n9VhWxH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZd7Dq3vQ-O/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZd-n9VhWxH/?utm_medium=copy_link


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZPVQQ_pxDZ/
- https://www.facebook.com/diskominfomedan/posts/1894704720731069
- https://www.instagram.com/p/CZROhZ6PCol/

Penjelasan :
Beredar di berbagai media sosial, informasi yang menyebutkan bahwa saat ini 
tengah diadakannya perekrutan 100 orang tenaga P3SU di setiap Kecamatan 
Pemerintah Kota Medan.  
 
Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi milik @pemko.medan, Pemerintah 
Kota Medan mengklarifikasi bahwa hingga saat ini tidak ada melakukan 
perekrutan 100 orang tenaga P3SU di setiap Kecamatan. Bantahan tersebut juga 
diunggah oleh akun Facebook Dinas Kominfo Medan serta akun Instagram 
@kelurahan_helvetiatengah. 

Kamis, 3 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Perekrutan Tenaga P3SU Pemerintah Kota 
Medan

https://www.instagram.com/p/CZPVQQ_pxDZ/
https://www.facebook.com/diskominfomedan/posts/1894704720731069
https://www.instagram.com/p/CZROhZ6PCol/
https://www.instagram.com/p/CZPVQQ_pxDZ/
https://www.youtube.com/watch?v=FCdmPwoQSRM&ab_channel=MUSLIMAHMEDIACENTER
https://www.instagram.com/p/CZROhZ6PCol/


Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/02/154400482/hoaks-varian-baru-virus-co
rona-penyebab-covid-19-bernama-neocov?page=all 

- https://www.independent.co.uk/news/science/what-is-neocov-coronavirus-bats-covid-b20
02785.html 

Penjelasan :
Beredar narasi di media sosial Facebook yang menyebut adanya varian baru virus Corona 
penyebab Covid-19 bernama NeoCov. Disebutkan bahwa varian terbaru ini diumumkan oleh 
Cina.

Dilansir dari kompas.com, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa NeoCov 
bukanlah varian baru dari virus Corona. NeoCov dilaporkan oleh para peneliti Cina dalam 
sebuah studi di jurnal "BioRxiv" yang belum mendapat tinjauan dari rekan sejawat (peer 
review). NeoCoV berasal dari jenis virus Corona yang berbeda yang terkait dengan Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), yaitu penyakit yang menyerang saluran 
pernapasan. "Dia adalah bentuk virus lain kerabat MERS-CoV. Ini baru ditemukan di kelelawar 
dan belum ada penularan di manusia. Jadi bukan varian baru dari Covid," kata Nadia. Adapun 
MERS-CoV dan Covid-19 merupakan penyakit yang berbeda, meskipun sama-sama dari virus 
Corona. Selanjutnya, mengutip dari independent.co.uk, menurut WHO, MERS-CoV telah 
diidentifikasi pada unta  berpunuk satu di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika dan Asia 
Selatan. Sementara, NeoCov adalah kerabat MERS-CoV, yang selama ini disebut ditemukan 
pada kelelawar.

Kamis, 3 Februari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Varian Baru Virus Corona 
Penyebab Covid-19 Bernama NeoCov

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/02/154400482/hoaks-varian-baru-virus-corona-penyebab-covid-19-bernama-neocov?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/02/154400482/hoaks-varian-baru-virus-corona-penyebab-covid-19-bernama-neocov?page=all
https://www.independent.co.uk/news/science/what-is-neocov-coronavirus-bats-covid-b2002785.html
https://www.independent.co.uk/news/science/what-is-neocov-coronavirus-bats-covid-b2002785.html
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/02/154400482/hoaks-varian-baru-virus-corona-penyebab-covid-19-bernama-neocov?page=all
https://www.independent.co.uk/news/science/what-is-neocov-coronavirus-bats-covid-b2002785.html


Link Counter:

- https://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-pro-d2-jordan-michallet-louvreur-du-club-de-
rouen-sest-tue-apres-une-chute-18-01-2022-ZY6CEZJJXNFO5LYTGKJ3B7LHJU.php

- https://turnbackhoax.id/2022/02/03/salah-atlet-rugby-jordan-michallet-meninggal-karena-v
aksin-covid-19/

Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah tautan berita mengenai meninggalnya atlet rugby asal Perancis, 
Jordan Michallet. Dalam unggahan tersebut disertai dengan narasi yang menyatakan 
bahwa penyebab kematian Michallet adalah vaksin Covid-19.

Faktanya, penyebab kematian Jordan Michallet adalah bukan karena vaksin Covid-19. 
Dilansir dari media asal Perancis “Le Parisien”, hasil investigasi kepolisian setempat 
menemukan bahwa Michallet menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan di Kota Rouen, 
Perancis, pada pukul 01.00 waktu setempat. Sekitar 20 menit kemudian, seorang saksi 
melihat Michallet jatuh dari lantai 4 sebuah gedung yang terletak di sekitar wilayah 
tersebut.

Kamis, 3 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Atlet Rugby Jordan Michallet 
Meninggal karena Vaksin Covid-19

https://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-pro-d2-jordan-michallet-louvreur-du-club-de-rouen-sest-tue-apres-une-chute-18-01-2022-ZY6CEZJJXNFO5LYTGKJ3B7LHJU.php
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-pro-d2-jordan-michallet-louvreur-du-club-de-rouen-sest-tue-apres-une-chute-18-01-2022-ZY6CEZJJXNFO5LYTGKJ3B7LHJU.php
https://turnbackhoax.id/2022/02/03/salah-atlet-rugby-jordan-michallet-meninggal-karena-vaksin-covid-19/
https://turnbackhoax.id/2022/02/03/salah-atlet-rugby-jordan-michallet-meninggal-karena-vaksin-covid-19/


4 Februari 2022



Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZdMDvNvvda/ 
- https://www.instagram.com/p/CZduEBbP3PH 

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial 
WhatsApp yang memberikan informasi 
mengenai kenaikan angka penyebaran positif 
Covid-19 di Jawa Timur yang terjadi dalam satu 
minggu ini pada Februari 2022. Pada pesan 
tersebut juga tertera sejumlah wilayah Kota 
dan Kabupaten di Jawa Timur beserta jumlah 
pasien positif Covid-19, dan menyebutkan 
bahwa Kota Madiun mengalami ledakan kasus 
Covid-19 tertinggi mencapai 11.876 kasus.

Faktanya, informasi pesan berantai WhatsApp 
mengenai jumlah kasus Covid-19 di Jawa Timur 
tersebut adalah tidak benar, dan bukan 
merupakan informasi yang disampaikan oleh 
lembaga atau institusi resmi. Kepala Dinas 
Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dr. Hudiyono, 
M.Si melalui media sosial resmi milik Dinas 
Kominfo dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur menegaskan bahwa informasi pada 
pesan berantai tersebut adalah hoaks. Tidak 
ada keterangan resmi dari Kementerian 
Kesehatan bahwa terjadi ledakan kasus 
Covid-19 di Jawa Timur pada Februari 2022.

Jumat, 4 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Ledakan Kasus Covid-19 di Jawa Timur

https://www.instagram.com/p/CZdMDvNvvda/
https://www.instagram.com/p/CZduEBbP3PH


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZQk5CpllFD/?utm_medium=copy_link 

Penjelasan :

Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan 

serta menggunakan foto Wakil Wali Kota 

Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa. Akun 

tersebut mengirimkan pesan yang berisi 

pemberitahuan pembagian donasi dari pemkot 

untuk tempat ibadah. 

Faktanya, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus 

Arya Wibawa melalui akun Instagram pribadinya 

@kadekagusaryawibawaofficial, mengonfirmasi 

bahwa akun tersebut merupakan akun palsu dan 

meminta masyarakat untuk waspada terhadap 

penipuan yang mengatasnamakan dirinya.

Jumat, 4 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa 

https://www.instagram.com/p/CZQk5CpllFD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZQk5CpllFD/?utm_medium=copy_link


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CZihAAvpnIb/
- https://news.detik.com/berita/d-5927755/beredar-kabar-tak-pakai-masker-denda-rp-250-ribu-polda-

metro-hoax
- https://www.lampost.co/berita-pengumuman-razia-masker-dan-denda-rp250-ribu-hoaks.html
- https://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/viral-beredar-pamflet-razia-masker-catut-logo-tni-inf

ormasi-ini-dipastikan-hoaks 

Penjelasan :

Beredar di berbagai media sosial, sebuah informasi terkait Ditlantas Polda yang 
menggelar razia masker serentak di Indonesia, dan penerapan denda di tempat 
sebesar Rp250.000. 
 
Faktanya, melalui akun Instagram resmi @divisihumaspolri, pihak kepolisian 
mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Dilansir dari 
detik.com, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo 
memastikan kabar tersebut hoaks, dan apabila ditemukan adanya pengendara yang 
tidak bermasker, pihaknya akan memberikan imbauan tetapi tidak memberlakukan 
denda. 

Jumat, 4 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Ditlantas Polda Adakan Razia Masker di 
Seluruh Indonesia dan Terapkan Denda di Tempat 

https://www.instagram.com/p/CZihAAvpnIb/
https://news.detik.com/berita/d-5927755/beredar-kabar-tak-pakai-masker-denda-rp-250-ribu-polda-metro-hoax
https://news.detik.com/berita/d-5927755/beredar-kabar-tak-pakai-masker-denda-rp-250-ribu-polda-metro-hoax
https://www.lampost.co/berita-pengumuman-razia-masker-dan-denda-rp250-ribu-hoaks.html
https://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/viral-beredar-pamflet-razia-masker-catut-logo-tni-informasi-ini-dipastikan-hoaks
https://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/viral-beredar-pamflet-razia-masker-catut-logo-tni-informasi-ini-dipastikan-hoaks
https://www.instagram.com/p/CZihAAvpnIb/
https://news.detik.com/berita/d-5927755/beredar-kabar-tak-pakai-masker-denda-rp-250-ribu-polda-metro-hoax


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZggr9-rIZD/

- https://www.instagram.com/p/CZTOUP6r2QI/ 

Penjelasan :

Beredar di media sosial Instagram, sebuah akun yang mengatasnamakan Bank 
Jateng dengan username @bankjateng_id. Akun tersebut menyebut bahwa itu 
merupakan akun resmi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bank Jateng 
yang terdaftar dan diawasi OJK, tampak pemilik akun juga menuliskan alamat dan 
link situs milik Bank Jateng pada keterangan bio di bagian atas akun tersebut.
 
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa akun tersebut adalah palsu 
dan disinyalir dilakukan untuk penipuan. Dilansir dari akun Instagram 
@antihoaxkaranganyar, Relawan anti hoaks Karanganyar mengimbau agar 
masyarakat berhati-hati jika ada akun yang mengatasnamakan Bank Jateng 
mengirimkan pesan pribadi dan menawarkan program dari Bank Jateng. Adapun 
akun resmi milik Bank Jateng adalah menggunakan username @bankjateng 
dengan centang biru. 

Jumat, 4 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Bank 
Jateng 

https://www.instagram.com/p/CZggr9-rIZD/
https://www.instagram.com/p/CZTOUP6r2QI/
https://www.instagram.com/p/CZggr9-rIZD/
https://www.instagram.com/bankjateng/


5 Februari 2022



Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4878192/cek-fakta-nigeria-hancurkan-1-j
uta-vaksin-covid-19-karena-kekuatan-rakyat-simak-faktanya 

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9WK8ZV 

Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan berisi video rekaman sejumlah orang yang diklaim 
sedang menghancurkan vaksin. Unggahan itu disertai narasi “NIGERIA : 
MENGHANCURKAN LEBIH DARI 1 JUTA VAKSIN..  ORANG ORANG YG 
MENGHANCURKAN INI TIDAK BODOH TETAP MENYELAMATKAN DAN MENGUATKAN 
RAKYATNYA”.

Faktanya, video tersebut telah dibagikan dengan konteks narasi yang keliru. Dilansir 
liputan6.com, video serupa pernah diunggah oleh akun Africanews di YouTube pada 
23 Desember 2021. Di dalam video juga terdapat link yang mengarah pada artikel 
berjudul "Nigeria destroys 1M expired Covid 19 vaccines" atau dalam Bahasa 
Indonesia "Nigeria menghancurkan satu juta vaksin Covid-19 yang kedaluarsa". Di 
dalam artikel dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di Ibu Kota Nigeria, Abuja. Vaksin 
Covid-19 hasil dari donasi itu terpaksa dimusnahkan karena akan kedaluarsa dalam 
waktu sepekan.

Sabtu, 5 Februari 2022

Disinformasi

1. [DISINFORMASI]  Nigeria Hancurkan 1 Juta Vaksin 
Covid-19 karena Mereka Tidak Bodoh

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4878192/cek-fakta-nigeria-hancurkan-1-juta-vaksin-covid-19-karena-kekuatan-rakyat-simak-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4878192/cek-fakta-nigeria-hancurkan-1-juta-vaksin-covid-19-karena-kekuatan-rakyat-simak-faktanya
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9WK8ZV
https://www.liputan6.com/


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Obz4qolK-cek-fakta-pesantren-alquran-t
erbakar-26-santri-dan-dua-guru-tewas-terpanggang-cek-dulu-faktanya

- https://turnbackhoax.id/2022/02/04/salah-foto-artikel-pesantren-alquran-terbakar-2
6-santri-dan-dua-guru-tewas-terpanggang/

- https://today.line.me/id/v2/article/8nDaemq 

Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, unggahan artikel yang berjudul: 

"Innalillahiwainnailaihirojiun. Turut Berdukacita.???? Pesantren Alquran Terbakar, 26 

Santri Dan Dua Guru Tewas Terpanggang, Mohon Bantuan Dan Do'a Nya ????Semoga 

Husnul Khotimah Aamiin" yang diunggah pada 1 Februari 2022.

 

Faktanya, dilansir dari medcom.id, foto kebakaran yang diklaim sebagai kebakaran di 

pondok pesantren Al-Qur’an yang menewaskan 26 santri dan 2 guru merupakan klaim 

yang salah. Kejadian kebakaran yang terjadi pada foto artikel itu adalah kebakaran Kantor 

Bupati Melawi, Kalimantan Barat.

Sabtu, 5 Februari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Pesantren Al-Qur’an Kebakaran, 26 
Santri dan Dua Guru Tewas 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Obz4qolK-cek-fakta-pesantren-alquran-terbakar-26-santri-dan-dua-guru-tewas-terpanggang-cek-dulu-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Obz4qolK-cek-fakta-pesantren-alquran-terbakar-26-santri-dan-dua-guru-tewas-terpanggang-cek-dulu-faktanya
https://turnbackhoax.id/2022/02/04/salah-foto-artikel-pesantren-alquran-terbakar-26-santri-dan-dua-guru-tewas-terpanggang/
https://turnbackhoax.id/2022/02/04/salah-foto-artikel-pesantren-alquran-terbakar-26-santri-dan-dua-guru-tewas-terpanggang/
https://today.line.me/id/v2/article/8nDaemq
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Obz4qolK-cek-fakta-pesantren-alquran-terbakar-26-santri-dan-dua-guru-tewas-terpanggang-cek-dulu-faktanya


6 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar unggahan bersisi sebuah foto 
poster mengatasnamakan  National 
Health Service (NHS) Inggris yang 
memberi peringatan bahwa vaksin 
Covid-19 menyebabkan Bell's palsy. 

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), 
Departemen kesehatan Inggris dan 
otoritas lokal di kota tempat poster itu 
dipajang mengatakan bahwa poster itu 
tidak dibuat oleh NHS. Juru bicara 
Departemen Kesehatan dan Perawatan 
Sosial Inggris juga menegaskan bahwa 
poster tersebut tidak asli alias palsu. 
Lebih lanjut, regulator medis Inggris 
MHRA, sejauh ini juga mencantumkan 
Bell's palsy sebagai efek samping yang 
sangat jarang atau langka. 
Kemungkinannya hanya mencapai 1 dari 
1.000 orang, baik pada vaksin 
AstraZeneca, Pfizer-BioNTech atau 
Moderna's Spikevax, yang mana 
semuanya disetujui untuk digunakan di 
Inggris.

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9X244F 

Minggu, 6 Februari 2022 

Hoaks

1. [HOAKS] Poster National Health Service (NHS) Inggris 
Peringatkan Vaksin Covid-19 Menyebabkan Bell's Palsy

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9X244F


Penjelasan :

Beredar sebuah postingan Facebook berisi narasi bahwa sinar UV dapat dijadikan 
sebagai penangkal penyebaran varian Omicron. Unggahan tersebut juga memuat 
sebuah video yang mengatakan bahwa varian Omicron tidak banyak menyebar di 
Indonesia dikarenakan tingginya tingkat sinar UV di wilayah Indonesia.

Faktanya, setelah dilakukan penelusuran turnbackhoax.id, hal tersebut tidak benar. 
Melansir dari laman berita Tirto, dr. Siti Nadia Tirmizi, Direktur Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa 
tidak ada kaitannya tingkat penyebaran varian Omicron dengan sinar UV di 
Indonesia. Selain itu, dikutip dari laman berita Liputan6 seorang dokter relawan 
Covid-19 yakni Muhammad Fajri Addai mengatakan bahwa tidak ada penelitian 
ilmiah yang mengatakan terdapat korelasi antara tingginya sinar UV dengan 
rendahnya penyebaran varian Omicron di Indonesia. Ia mengatakan bahwa tinggi 
rendahnya tingkat penyebaran dapat disebabkan oleh faktor tingginya angka 
vaksinasi atau kekebalan masyarakat yang tinggi.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/05/salah-sinar-uv-di-indonesia-sebagai-tameng-omicron/

- https://tirto.id/tidak-benar-sinar-uv-melindungi-indonesia-dari-varian-omicron-gmxD

- https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4810765/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-varian-omic

ron-tidak-menyebar-karena-tingginya-sinar-ultraviolet-di-indonesia 

Minggu, 6 Februari 2022 

Hoaks

2. [HOAKS] Sinar UV di Indonesia Sebagai Tameng 

http://turnbackhoax.id/
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4810765/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-varian-omicron-tidak-menyebar-karena-tingginya-sinar-ultraviolet-di-indonesia
https://turnbackhoax.id/2022/02/05/salah-sinar-uv-di-indonesia-sebagai-tameng-omicron/
https://tirto.id/tidak-benar-sinar-uv-melindungi-indonesia-dari-varian-omicron-gmxD
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4810765/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-varian-omicron-tidak-menyebar-karena-tingginya-sinar-ultraviolet-di-indonesia
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4810765/cek-fakta-tidak-benar-covid-19-varian-omicron-tidak-menyebar-karena-tingginya-sinar-ultraviolet-di-indonesia


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah postingan yang menyebutkan bahwa 
Gunung Anak Krakatau berstatus siaga. Narasi itu disertai tangkapan layar CCTV 
Gunung Anak Krakatau dari Pulau Sertung pada 4 Februari 2022 pukul 9.44 WIB. 
 
Faktanya, dilansir dari kompas.com, Sub Koordinator Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat 
dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Nia Haerani mengatakan, 
saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada status level II atau waspada. Kolom abu 
teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Selatan. Erupsi 
tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimal 46 mm dan durasi 
lebih kurang 59 detik. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Desa Hargo Pancuran 
Andi Suardi mengatakan, aktivitas erupsi ini adalah aktivitas yang biasa terjadi dalam 
beberapa hari terakhir. Warga pun diimbau agar tidak terpancing isu yang tidak benar, 
alias hoaks. 

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/05/140100682/-hoaks-gunung-anak-krak

atau-berstatus-siaga?page=2

- https://www.pikiran-rakyat.com/video/detail/22972/kondisi-terbaru-aktivitas-gunung-anak

-krakatau-di-lampung-status-level-ii-atau-waspada 

Minggu, 6 Februari 2022 

Hoaks

3. [HOAKS] Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga 

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/05/140100682/-hoaks-gunung-anak-krakatau-berstatus-siaga?page=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/05/140100682/-hoaks-gunung-anak-krakatau-berstatus-siaga?page=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/05/140100682/-hoaks-gunung-anak-krakatau-berstatus-siaga?page=2
https://www.pikiran-rakyat.com/video/detail/22972/kondisi-terbaru-aktivitas-gunung-anak-krakatau-di-lampung-status-level-ii-atau-waspada
https://www.pikiran-rakyat.com/video/detail/22972/kondisi-terbaru-aktivitas-gunung-anak-krakatau-di-lampung-status-level-ii-atau-waspada


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video berdurasi 2 menit 6 detik 
yang menunjukkan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.  
 
Faktanya, dilansir dari inews.id, Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari meluruskan video tersebut merupakan erupsi 
tahun 2018. BNPB mengimbau masyarakat agar tidak meneruskan video tersebut. 
Masyarakat juga diminta tidak mengasosiasikan seakan-akan video tersebut adalah 
kejadian erupsi saat ini.

Link Counter:
- https://www.bantennews.co.id/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-pos-gak-bukan-erupsi-saat-ini/?fbclid

=IwAR3k6NjuJatdeyVek2L4Ql4Aw2_x3vK9g8LGyFjj-yKaCBkE6ecEvPFHq4U

- https://news.detik.com/berita/d-5929207/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-bnpb-ungkap-faktanya

- https://www.inews.id/news/nasional/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-bnpb-itu-tahun-2018/2 

Minggu, 6 Februari 2022 

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Erupsi Gunung Anak Krakatau 
pada 4 Februari 2022 

https://www.inews.id/news/nasional/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-bnpb-itu-tahun-2018/2
https://www.bantennews.co.id/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-pos-gak-bukan-erupsi-saat-ini/?fbclid=IwAR3k6NjuJatdeyVek2L4Ql4Aw2_x3vK9g8LGyFjj-yKaCBkE6ecEvPFHq4U
https://www.bantennews.co.id/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-pos-gak-bukan-erupsi-saat-ini/?fbclid=IwAR3k6NjuJatdeyVek2L4Ql4Aw2_x3vK9g8LGyFjj-yKaCBkE6ecEvPFHq4U
https://news.detik.com/berita/d-5929207/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-bnpb-ungkap-faktanya
https://www.inews.id/news/nasional/viral-video-erupsi-gunung-anak-krakatau-bnpb-itu-tahun-2018/2


7 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah foto yang diunggah oleh salah 

satu pengguna WhatsApp. Unggahan itu 

menampilkan foto seorang yang diklaim sebagai 

korban pembegalan di wilayah Entikong, 

Sanggau, Kalimantan Barat. Korban tersebut 

mengalami luka serius akibat tindak kejahatan 

begal yang mengakibatkan kakinya terputus.

Faktanya, informasi yang menjelaskan tentang 

korban pembegalan di Entikong pada unggahan 

WhatsApp tersebut adalah tidak benar. Pada 

media sosial milik Polsek Entikong diklarifikasi 

bahwa tidak ditemukan kasus pembegalan 

dengan foto korban seperti yang terlihat pada 

unggahan foto tersebut. Pihak Polsek Entikong 

juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah 

membagikan informasi yang belum jelas 

kebenarannya.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZqCjVrhIK7/

- https://www.facebook.com/polsekperbatasanentikong/posts/315184050658501

Senin, 7 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Foto Korban Begal Hingga Kaki Putus di 
Wilayah Entikong

https://www.instagram.com/p/CZqCjVrhIK7/
https://www.facebook.com/polsekperbatasanentikong/posts/315184050658501


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota 

Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si. Akun tersebut terlihat menghubungi salah satu 

yayasan untuk penyaluran donasi yang diberikan oleh Wakil Wali Kota. 

 

Faktanya, akun WhatsApp yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota 

Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si. adalah akun palsu dan merupakan modus 

penipuan. Melalui akun Instagram resmi @humaskotajambi, Diskominfo Kota 

Jambi mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada dan tidak 

mudah tertipu terhadap sesuatu janji dan lainnya yang dikirimkan oleh nomor 

tersebut.  

Link Counter:

- https://jambi-independent.co.id/read/2022/02/06/22185/ngakungaku-sebagai-sekda-kota-ja

mbi-dan-mintai-uang-diskominfo-pastikan-hoaks

- https://www.instagram.com/p/CZo1pTpPnvW/

Senin, 7 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Sekretaris Daerah Kota Jambi

https://www.instagram.com/p/CZo1pTpPnvW/
https://jambi-independent.co.id/read/2022/02/06/22185/ngakungaku-sebagai-sekda-kota-jambi-dan-mintai-uang-diskominfo-pastikan-hoaks
https://jambi-independent.co.id/read/2022/02/06/22185/ngakungaku-sebagai-sekda-kota-jambi-dan-mintai-uang-diskominfo-pastikan-hoaks
https://www.instagram.com/p/CZo1pTpPnvW/


Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar sebuah pesan 

WhatsApp yang berisi proses rekrutmen 

Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dalam 

pesan tersebut terlihat proses rekrutmen 

berbayar sebesar Rp50.000 untuk biaya 

pembuatan surat formalitas.

Faktanya, melalui akun media sosial resmi 

Disdik Kota Bogor @disdikbogorkota, 

mengklarifikasi bahwa pesan WhatsApp 

tersebut sudah dipastikan penipuan. 

Disdik Kota Bogor tidak membuka 

lowongan rekrutmen selain melalui akun 

media sosial resmi Disdik Kota Bogor, 

yaitu Instagram @disdikbogorkota,  

Facebook Dinas Pendidikan Kota Bogor, 

dan Twitter @DisdikBogor.

Link Counter:

- https://twitter.com/DisdikBogor/status/1490561583893811200

- https://www.instagram.com/p/CZqiq5YrqoP/ 

Senin, 7 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Proses Rekrutmen Dinas Pendidikan Kota 
Bogor

https://twitter.com/DisdikBogor/status/1490561583893811200
https://twitter.com/DisdikBogor/status/1490561583893811200
https://twitter.com/DisdikBogor/status/1490561583893811200
https://twitter.com/DisdikBogor/status/1490561583893811200
https://www.instagram.com/p/CZqiq5YrqoP/


Penjelasan : 

Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp sebuah informasi yang menyebutkan 

klaim ramuan campuran daun pepaya dan jahe adalah obat Covid-19 varian Omicron.

Faktanya, Guru Besar Farmasi UGM, Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt. mengatakan, ramuan 

obat campuran daun pepaya dan jahe belum bisa dibuktikan keampuhannya 

menyembuhkan Covid-19 varian Omicron. Zullies menambahkan, pepaya dan jahe 

memang memiliki fungsi nutrisi yang baik. Namun, kandungan tersebut tidak secara 

khusus untuk menyembuhkan penderita Omicron.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4879679/cek-fakta-ramuan-obat-omicron-camp

uran-daun-pepaya-dan-jahe-ini-belum-terbukti-klinis 

Senin, 7 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Ramuan Campuran Daun Pepaya dan 
Jahe adalah Obat Covid-19 Varian Omicron

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4879679/cek-fakta-ramuan-obat-omicron-campuran-daun-pepaya-dan-jahe-ini-belum-terbukti-klinis
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4879679/cek-fakta-ramuan-obat-omicron-campuran-daun-pepaya-dan-jahe-ini-belum-terbukti-klinis


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Twitter sebuah video yang 

menampilkan aksi personel TNI beserta petugas 

lainnya menindih seorang pria berpakaian kemeja 

putih yang tengkurap di jalan kemudian disuntik. 

Unggahan video tersebut disertai narasi yang 

mengklaim pria berkemeja putih tersebut dipaksa 

vaksin. 

Faktanya, pria berbaju putih itu merupakan orang 

dengan gangguan jiwa yang membawa senjata 

tajam, yang kerap meresahkan warga. Sehingga 

para personel Babinsa beserta petugas tersebut 

mengamankan serta memberikan suntikan 

penenang untuk memudahkan penanganan dan 

menghindari adanya korban, akibat senjata tajam 

yang dibawa pria tersebut. 

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZo0--gBw53/

- https://twitter.com/tni_ad/status/1490320188180688896

- https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-video-pria-dipiting-tni-di-depok-ini-penjelasan-b

abinsa-dan-ketua-rt.html

Senin, 7 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Pria Dipaksa Vaksin 

https://www.instagram.com/p/CZo0--gBw53/
https://twitter.com/tni_ad/status/1490320188180688896
https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-video-pria-dipiting-tni-di-depok-ini-penjelasan-babinsa-dan-ketua-rt.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-video-pria-dipiting-tni-di-depok-ini-penjelasan-babinsa-dan-ketua-rt.html


8 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar kembali sebuah informasi berupa surat 

dan pesan berantai mengenai Badan 

Kepegawaian Negara (BKN), informasi tersebut 

menjelaskan tentang pengusulan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK), yang disebutkan bahwa 

mengalami kekosongan akibat peserta yang 

melaksanakan ujian menjadi ASN dan PPPK di 

Tahun 2021 banyak yang tidak lolos ujian. 

Disebutkan pula bahwa keputusan pengusulan 

ASN dan PPPK tersebut berdasarkan putusan dari 

Kemendikbud dan Biro Pengadaan dan 

Kepangkatan BKN.

Faktanya, informasi mengenai pengusulan ASN 

dan PPPK pada surat dan pesan berantai tersebut 

adalah tidak benar, dan bukan merupakan surat 

resmi yang dikeluarkan BKN. Pada media sosial 

resmi milik BKN telah ditegaskan bahwa informasi 

yang beredar dengan mencatut nama Satya 

Pratama salah satu JPT Pratama di BKN tersebut 

adalah hoaks.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZlO2dmMwRc/?utm_medium=copy_link

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

Selasa, 8 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Informasi Pengusulan Pengangkatan ASN 
dan PPPK Mengatasnamakan BKN dan 
Kemendikbud

https://www.instagram.com/p/CZlO2dmMwRc/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZlJRH_PfZz/?utm_medium=copy_link


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan narasi yang berisi, "7 pemuda 

tewas di ajar satu pemuda di Kalteng Bahaur tempatnya di Desa Sei Jaruju".

Faktanya, informasi 7 pemuda tewas dihajar oleh satu pemuda adalah hoaks. Kapolres 

Pulang Pisau, AKBP Kurniawan Hartono melalui Kapolsek Kahayan Kuala, Ibnu Khaldun 

menyampaikan fakta di lapangan bahwa di Desa Sei Jaruju tidak ada kejadian seperti 

pada unggahan tersebut. Atas kejadian itu, Kapolsek berpesan agar bijak dalam 

menggunakan media sosial, khususnya bagi para generasi muda karena terdapat UU 

ITE yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggarnya.

Link Counter:
- https://www.borneonews.co.id/berita/253511-sebar-hoax-seorang-anak-dipanggil-polisi-di-p

ulang-pisau
- https://www.metrokalimantan.com/2022/02/postingan-7-pemuda-tewas-di-ajar-satu.html?

m=1

Selasa, 8 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] 7 Pemuda Tewas Dihajar Seorang 
Pemuda di Kalimantan Tengah

https://www.borneonews.co.id/berita/253511-sebar-hoax-seorang-anak-dipanggil-polisi-di-pulang-pisau
https://www.borneonews.co.id/berita/253511-sebar-hoax-seorang-anak-dipanggil-polisi-di-pulang-pisau
https://www.metrokalimantan.com/2022/02/postingan-7-pemuda-tewas-di-ajar-satu.html?m=1
https://www.metrokalimantan.com/2022/02/postingan-7-pemuda-tewas-di-ajar-satu.html?m=1


Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar sebuah grup Telegram terkait barang lelang online yang 

mengatasnamakan Pegadaian. Grup tersebut berisi barang-barang yang akan dilelang 

beserta testimoninya.

Faktanya, melalui akun media sosial resmi Pegadaian @shbt_pegadaian memberikan 

klarifikasi bahwa grup tersebut merupakan penipuan yang mengatasnamakan Pegadaian. 

Pegadaian tidak membenarkan terkait lelang online tersebut, karena Pegadaian melakukan 

lelang secara offline saja.

Link Counter:

- https://twitter.com/shbt_pegadaian/status/1490946775120695296 

Selasa, 8 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Grup Telegram Barang Lelang Online 
Mengatasnamakan Pegadaian

https://twitter.com/shbt_pegadaian/status/1490946775120695296
https://twitter.com/shbt_pegadaian/status/1490946775120695296


Penjelasan : 

Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp sebuah narasi yang menyebutkan 

bahwa obat-obatan terkait Covid-19 yang disebarkan ke seluruh rumah sakit, 

mengandung drug mix (campuran obat) yang mematikan.

Faktanya, narasi yang menyebutkan bahwa obat-obatan terkait Covid-19 yang 

disebarkan ke seluruh rumah sakit, mematikan, adalah salah. Faktanya, mayoritas 

pasien Covid-19 dinyatakan sembuh. Berdasarkan data yang dirilis Tim Komunikasi 

Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 terus meningkat. Angka kumulatifnya 

bertambah melebihi 4,1 juta orang sembuh atau tepatnya 4.183.027 orang (92,6%). 

Link Counter:
- https://covid19.go.id/artikel/2022/02/06/angka-kesembuhan-covid-19-terus-bertambah-me

ncapai-4183027-orang 
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXzLjb-cek-fakta-obat-obatan-covid-19-yang-

disebarkan-ke-rumah-sakit-mematikan-ini-faktanya 

Selasa, 8 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Obat-Obatan Covid-19 yang Disebarkan 
ke Rumah Sakit Mematikan

https://covid19.go.id/artikel/2022/02/06/angka-kesembuhan-covid-19-terus-bertambah-mencapai-4183027-orang
https://covid19.go.id/artikel/2022/02/06/angka-kesembuhan-covid-19-terus-bertambah-mencapai-4183027-orang
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXzLjb-cek-fakta-obat-obatan-covid-19-yang-disebarkan-ke-rumah-sakit-mematikan-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXzLjb-cek-fakta-obat-obatan-covid-19-yang-disebarkan-ke-rumah-sakit-mematikan-ini-faktanya


9 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar di berbagai media sosial, sebuah edaran 

surat yang seolah-olah mengatasnamakan 

Kemenko Perekonomian dan berisi ajakan untuk 

mendukung program/sponsorship penerbitan 

buku. 

 

Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi milik 

@perekonomianri, Kemenko Perekonomian 

mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah 

hoaks. Kemenko Perekonomian sama sekali tidak 

ada keterkaitan dengan perihal tersebut. Kemenko 

Perekonomian juga mengimbau agar masyarakat 

tetap waspada dan cek kembali setiap informasi 

yang diterima. Semua informasi resmi terkait 

Kemenko Perekonomian dapat diakses melalui 

situs ekon.go.id dan akun media sosial 

@PerekonomianRI. 

Link Counter:

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

- https://www.facebook.com/photo?fbid=314054304089361&set=a.225472389614220

Rabu, 9 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Surat Ajakan untuk Mendukung Program 
Penerbitan Buku Mengatasnamakan Kemenko 
Perekonomian

https://www.instagram.com/p/CZsainXPMKq/
http://www.ekon.go.id
https://twitter.com/perekonomianri
https://www.instagram.com/p/CZsainXPMKq/
https://www.facebook.com/photo?fbid=314054304089361&set=a.225472389614220


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan video pada media sosial Facebook yang menampilkan 
seseorang berkelakuan seperti zombie. Dalam narasi unggahan disebutkan seseorang 
dalam video tersebut bertindak seperti zombie setelah disuntik vaksin booster 
Covid-19.

Faktanya, klaim seorang dalam video bertindak seperti zombie setelah disuntik vaksin 
booster Covid-19 adalah salah. Adapun video identik ditemukan pada sebuah artikel 
yang dimuat di situs 929thelake.com, pada 6 Juli 2020. Dalam situs tersebut dijelaskan 
bahwa video tersebut merupakan video seorang wanita yang sedang mabuk dan 
mencoba menerobos pintu kaca untuk masuk ke bar di Louisiana. Kejadian tersebut 
sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin booster Covid-19.

Link Counter:

- https://929thelake.com/zombie-karen-tries-to-break-into-a-louisiana-bar/ 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4881296/cek-fakta-tidak-benar-video-seorang-se

perti-zombie-setelah-disuntik-vaksin-booster 

Rabu, 9 Februari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Video Seorang Bertindak seperti 
Zombie setelah Disuntik Vaksin Booster 

http://929thelake.com/
https://929thelake.com/zombie-karen-tries-to-break-into-a-louisiana-bar/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4881296/cek-fakta-tidak-benar-video-seorang-seperti-zombie-setelah-disuntik-vaksin-booster
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4881296/cek-fakta-tidak-benar-video-seorang-seperti-zombie-setelah-disuntik-vaksin-booster


Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah postingan menyertakan tautan berita dengan 
narasi yang menyebut bahwa sopir kecelakaan maut di Balikpapan dihukum mati.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa sopir kecelakaan maut di Balikpapan 
dihukum mati adalah salah. Faktanya, sopir truk tronton bernama Muhammad Ali 
(48) yang menjadi tersangka kecelakaan maut Balikpapan terancam dihukum 5-6 
tahun penjara. Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur (Dirlantas Polda Kaltim) 
Kombes Pol. Sony Irwanto mengatakan pengemudi truk tronton tersebut 
melanggar pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu pengemudi truk 
tronton juga melanggar Peraturan Walikota atas jam operasional truk dengan 
kapasitas angkut 21 ton ke atas. “Ancaman hukumannya 6 tahun penjara,” ucap 
Kombes Sony.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQe0GnN-cek-fakta-sopir-truk-kecelakaan-ma

ut-di-balikpapan-dihukum-mati-cek-faktanya 

- https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/16/1491878/jadi-tersangka-sopir-truk-maut-balikp

apan-terancam-hukuman-5-6-tahun-penjara 

Rabu, 9 Februari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Sopir Truk Kecelakaan Maut di 
Balikpapan Dihukum Mati

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQe0GnN-cek-fakta-sopir-truk-kecelakaan-maut-di-balikpapan-dihukum-mati-cek-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQe0GnN-cek-fakta-sopir-truk-kecelakaan-maut-di-balikpapan-dihukum-mati-cek-faktanya
https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/16/1491878/jadi-tersangka-sopir-truk-maut-balikpapan-terancam-hukuman-5-6-tahun-penjara
https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/16/1491878/jadi-tersangka-sopir-truk-maut-balikpapan-terancam-hukuman-5-6-tahun-penjara


10 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah nomor WhatsApp (WA) 

atas nama Aojol dengan narasi bahwa 

terdapat pinjaman online yang dikelola 

Bank Indonesia. Nomor itu tampak 

pada tangkapan layar percakapan WA.

Berdasarkan penelusuran medcom.id, 

klaim bahwa Bank Indonesia memiliki 

layanan pinjaman online, adalah salah. 

Faktanya, ini hoaks yang kembali 

beredar di tengah masyarakat.

 

Link Counter:
- https://medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyJ5DYN-cek-fakta-aojol-pinjaman-online-dikelola-bank-indonesia-ini-fa

ktanya 

Kamis, 10 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] AOJOL Pinjaman Online Dikelola Bank 
Indonesia

https://medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyJ5DYN-cek-fakta-aojol-pinjaman-online-dikelola-bank-indonesia-ini-faktanya
https://medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyJ5DYN-cek-fakta-aojol-pinjaman-online-dikelola-bank-indonesia-ini-faktanya
https://medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyJ5DYN-cek-fakta-aojol-pinjaman-online-dikelola-bank-indonesia-ini-faktanya


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah iklan yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat 

vaksin Covid-19 tanpa perlu melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Penyedia jasa menyebutkan, 

mereka dapat membuat sertifikat vaksin Covid-19 yang bersifat resmi dan dapat digunakan 

sebagai syarat untuk bepergian atau melakukan perjalanan. 

 

Faktanya, dilansir dari kompas.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian 

Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, keberadaan jasa pembuatan sertifikat vaksin 

Covid-19 tanpa harus vaksin terlebih dulu itu merupakan tindakan melanggar hukum. 

Menurut Nadia, jasa tersebut termasuk penipuan, karena sertifikat vaksin Covid-19 yang asli 

hanya bisa didapatkan jika seseorang sudah mengikuti vaksinasi. 

Kamis, 10 Februari 2022

Disinformasi

Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Jasa-Pembuatan-Sertifikat-Vaksin-di-Telegram  
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/161000365/beredar-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin

-tanpa-perlu-vaksinasi-kemenkes-itu?page=all 
- https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210914/1838480/kementerian-kesehatan-apr

esiasi-penangkapan-pelaku-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-covid-19-ilegal/ 

2. [DISINFORMASI] Sertifikat Vaksin Resmi Tanpa 
Melakukan Vaksinasi

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/161000365/beredar-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-tanpa-perlu-vaksinasi-kemenkes-itu?page=all
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Jasa-Pembuatan-Sertifikat-Vaksin-di-Telegram
https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/161000365/beredar-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-tanpa-perlu-vaksinasi-kemenkes-itu?page=al
https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/161000365/beredar-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-tanpa-perlu-vaksinasi-kemenkes-itu?page=al
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210914/1838480/kementerian-kesehatan-apresiasi-penangkapan-pelaku-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-covid-19-ilegal/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210914/1838480/kementerian-kesehatan-apresiasi-penangkapan-pelaku-jasa-pembuatan-sertifikat-vaksin-covid-19-ilegal/


Penjelasan : 

Beredar viral di media sosial sebuah tangkapan layar 

yang berisi foto orang yang sedang mengukur 

gawang dengan klaim bahwa gawang di Stadion 

Ngurah Rai terlalu lebar dan tidak sesuai regulasi 

sehingga gol yang terjadi di Stadion Ngurah Rai lebih 

banyak daripada di 2 venue lainnya pada 

pertandingan Liga 1. 

 

Dilansir dari bola.kompas.com, foto dengan klaim 

bahwa gawang di Stadion Ngurah Rai terlalu lebar dan 

tidak sesuai regulasi adalah salah. Direktur 

Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB), Sudjarno, 

mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Ukuran 

gawang di stadion yang digunakan sebagai venue 

Liga 1 sudah sesuai regulasi FIFA. Menurutnya, akun 

yang mengunggah foto tersebut hanya ingin mencari 

sensasi saja karena foto yang diunggah oleh akun 

tersebut merupakan foto petugas dari PT Liga 

Indonesia Baru (LIB) yang sedang mengukur gawang 

pada tanggal 5 Februari 2021, bukan dari pihak luar 

yang mengukur gawang tersebut.    

 

Link Counter:
- https://bola.kompas.com/read/2022/02/08/20200018/gawang-stadion-i-gusti-ngurah-rai-disebut-tak-sesuai-reg

ulasi-lib--itu-hoaks 
- https://kumparan.com/info-bola/viral-gawang-stadion-liga-1-di-bali-disebut-kelebaran-and-tak-sesuai-standar-1

xTOzYJoBVy/full 
- https://www.bolasport.com/read/313133770/pt-lib-pastikan-kabar-gawang-stadion-i-gusti-ngurah-rai-disebut-k

elebaran-dan-tak-sesuai-regulasi-adalah-hoaks

Kamis, 10 Februari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Gawang Stadion Ngurah Rai Terlalu 
Lebar dan Tidak Sesuai Regulasi

https://bola.kompas.com/read/2022/02/08/20200018/gawang-stadion-i-gusti-ngurah-rai-disebut-tak-sesuai-regulasi-lib--itu-hoaks
https://bola.kompas.com/read/2022/02/08/20200018/gawang-stadion-i-gusti-ngurah-rai-disebut-tak-sesuai-regulasi-lib--itu-hoaks
https://bola.kompas.com/read/2022/02/08/20200018/gawang-stadion-i-gusti-ngurah-rai-disebut-tak-sesuai-regulasi-lib--itu-hoaks
https://kumparan.com/info-bola/viral-gawang-stadion-liga-1-di-bali-disebut-kelebaran-and-tak-sesuai-standar-1xTOzYJoBVy/full
https://kumparan.com/info-bola/viral-gawang-stadion-liga-1-di-bali-disebut-kelebaran-and-tak-sesuai-standar-1xTOzYJoBVy/full
https://www.bolasport.com/read/313133770/pt-lib-pastikan-kabar-gawang-stadion-i-gusti-ngurah-rai-disebut-kelebaran-dan-tak-sesuai-regulasi-adalah-hoaks
https://www.bolasport.com/read/313133770/pt-lib-pastikan-kabar-gawang-stadion-i-gusti-ngurah-rai-disebut-kelebaran-dan-tak-sesuai-regulasi-adalah-hoaks


11 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi informasi tentang pemberitahuan 
mengenai adanya imbauan untuk menertibkan makam yang tidak diurus akan diratakan dan 
akan segera digali untuk pemakaman baru di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, 
Jakarta Pusat.

Faktanya, pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta melalui akun 
Instagram resmi @tamanhutandki menyatakan bahwa informasi itu tidak benar. Masyarakat 
diimbau untuk tidak mudah percaya dan cek setiap informasi yang didapatkan. Serta 
memastikan informasi tersebut berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CZvoCmFJlfM/ 
- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Penertiban-Makam-di-TPU-Karet-Bivak-Jakart

a-Pusat 
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-adanya-penertiban-makam-di-

tpu-karet-bivak.html  
- https://poskota.co.id/2022/02/09/viral-informasi-makam-di-tpu-karet-bivak-akan-dibongka

r-pengelola-kami-pastikan-itu-hoax 
 

Jumat, 11 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Penertiban Makam Tanpa Surat 
Administrasi di TPU Karet Bivak Jakarta Pusat

https://www.instagram.com/p/CZvoCmFJlfM/
https://www.instagram.com/p/CZvoCmFJlfM/
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Penertiban-Makam-di-TPU-Karet-Bivak-Jakarta-Pusat
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Penertiban-Makam-di-TPU-Karet-Bivak-Jakarta-Pusat
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-adanya-penertiban-makam-di-tpu-karet-bivak.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-adanya-penertiban-makam-di-tpu-karet-bivak.html
https://poskota.co.id/2022/02/09/viral-informasi-makam-di-tpu-karet-bivak-akan-dibongkar-pengelola-kami-pastikan-itu-hoax
https://poskota.co.id/2022/02/09/viral-informasi-makam-di-tpu-karet-bivak-akan-dibongkar-pengelola-kami-pastikan-itu-hoax


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa 

alat tes PCR mengandung radioaktif.

Faktanya, klaim pada video yang menyebutkan alat tes PCR mengandung radioaktif 

adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, video serupa ditemukan pada salah satu 

situs berjudul "Teststäbchen sind nicht radioaktiv!" yang dimuat situs mimikama.at, 

pada 10 Desember 2021. Alat yang diklaim sebagai pendeteksi radioaktif dalam video 

tersebut adalah SoeHong DT-1130 Electromagnetic Radiation Tester, alat untuk 

mengukur medan elektromagnetik, dan bukan alat pendeteksi radioaktif.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4884127/cek-fakta-tidak-benar-perangkat-dalam

-video-ini-membuktikan-alat-test-pcr-mengandung-radio-aktif 

- https://www.mimikama.at/faktencheck/teststaebchen-nicht-radioaktiv/ 

Jumat, 11 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Alat Tes PCR Mengandung Radioaktif

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4884127/cek-fakta-tidak-benar-perangkat-dalam-video-ini-membuktikan-alat-test-pcr-mengandung-radio-aktif
https://www.mimikama.at/faktencheck/teststaebchen-nicht-radioaktiv/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4884127/cek-fakta-tidak-benar-perangkat-dalam-video-ini-membuktikan-alat-test-pcr-mengandung-radio-aktif
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4884127/cek-fakta-tidak-benar-perangkat-dalam-video-ini-membuktikan-alat-test-pcr-mengandung-radio-aktif
https://www.mimikama.at/faktencheck/teststaebchen-nicht-radioaktiv/


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp 

mengatasnamakan Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tangerang, “Tihar Sophian”. Akun 

tersebut juga terlihat menggunakan foto profil 

Tihar Sopian dan melakukan komunikasi dengan 

beberapa pengguna WhatsApp lain untuk 

meminta sejumlah uang.

Faktanya, nomor WhatsApp tersebut merupakan 

akun palsu yang mengatasnamakan Tihar Sopian 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KDLH) Kota 

Tangerang. Pada akun Instagram Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tangerang diklarifikasi 

bahwa nomor tersebut bukan merupakan nomor 

milik Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tangerang. Ditegaskan pula oleh Tihar Sopian 

pada media sosial miliknya bahwa nomor 

tersebut bukan miliknya dan diduga nomor 

tersebut sengaja dibuat untuk tindak kejahatan 

penipuan.

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CZyoPPgv9fc/
- https://www.instagram.com/p/CZyjamfvjCL/
- https://www.instagram.com/p/CZylGx_vEK2/

Jumat, 11 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

https://www.instagram.com/p/CZyoPPgv9fc/
https://www.instagram.com/p/CZyjamfvjCL/
https://www.instagram.com/p/CZylGx_vEK2/


Penjelasan : 

Beredar melalui WhatsApp sebuah foto yang 

memperlihatkan seorang pria yang tewas 

dengan celurit masih menancap di kepala. 

Klaim yang beredar disebutkan bahwa pria 

tersebut merupakan korban begal yang terjadi 

di kawasan Macan Lindungan Kecamatan Ilir 

Barat I, Palembang. 

Faktanya, Kapolsek Ilir Barat (IB) I, Kompol Roy 

A Tambunan mengonfirmasi bahwa informasi 

tersebut tidak benar. Adapun peristiwa itu 

tidak terjadi di Palembang, melainkan di 

Cengkareng, Jakarta Barat. Kompol Roy 

menjelaskan, foto dan video hoaks tersebut 

sangat meresahkan warga Palembang. Untuk 

itu, pihaknya meminta masyarakat agar lebih 

berhati-hati sebelum menyebarkan informasi 

yang belum bisa dipastikan kebenarannya. 

Link Counter:
- https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/viral-hoaks-foto-dan

-video-berantai-soal-begal-di-palembang/3
- https://sumsel.tribunnews.com/2022/02/07/viral-foto-korban-begal-di-macan-lindungan-pa

lembang-ternyata-hoax-penyebar-foto-minta-maaf

Jumat, 11 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Korban Begal di Macan Lindungan 
Palembang

https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/viral-hoaks-foto-dan-video-berantai-soal-begal-di-palembang/3
https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/viral-hoaks-foto-dan-video-berantai-soal-begal-di-palembang/3
https://sumsel.tribunnews.com/2022/02/07/viral-foto-korban-begal-di-macan-lindungan-palembang-ternyata-hoax-penyebar-foto-minta-maaf
https://sumsel.tribunnews.com/2022/02/07/viral-foto-korban-begal-di-macan-lindungan-palembang-ternyata-hoax-penyebar-foto-minta-maaf


Penjelasan : 

Telah beredar di media sosial TikTok 

sebuah video yang memperlihatkan 

beberapa orang warga dan juga TNI yang 

sedang menurunkan seekor dinosaurus 

dari sebuah truk. Unggahan itu juga 

bertuliskan "Dinosaurus terakhir 

Ditemukan di Yogyakarta".

Faktanya, klaim yang mengatakan 

bahwa penemuan dinosaurus terakhir di 

Yogyakarta adalah keliru. Dilansir dari 

merdeka.com, hewan tersebut hanya 

sebuah replika. Replika itu sengaja 

dibuat bergerak supaya menyerupai 

hewan aslinya. Replika hewan purba ini 

merupakan koleksi baru di Taman Wisata 

Dinosaurus (Mojosemi Forest Park) di 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/jatim/viral-video-anggota-tni-evakuasi-hewan-purba-di-mageta

n-begini-fakta-di-baliknya.html

Jumat, 11 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Penemuan Dinosaurus 
Terakhir di Yogyakarta 

https://www.merdeka.com/jatim/viral-video-anggota-tni-evakuasi-hewan-purba-di-magetan-begini-fakta-di-baliknya.html
https://www.merdeka.com/jatim/viral-video-anggota-tni-evakuasi-hewan-purba-di-magetan-begini-fakta-di-baliknya.html
https://www.merdeka.com/jatim/viral-video-anggota-tni-evakuasi-hewan-purba-di-magetan-begini-fakta-di-baliknya.html


12 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS), pesan tersebut menuliskan bahwa saat ini BPJS telah menerapkan kebijakan kepada 

para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan 

ketentuan bila peserta JKN-KIS tidak menggunakan fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 1 

tahun maka secara otomatis kartu juga fasilitas kesehatan peserta JKN-KIS tersebut akan 

dinonaktifkan.

Faktanya, informasi yang terdapat pada pesan berantai mengenai dinonaktifkannya fasilitas 

kesehatan peserta JKN-KIS bila tidak digunakan selama kurun waktu 1 tahun tersebut adalah 

tidak benar dan tidak memiliki sumber kredibel. Kepala Humas BPJS M. Iqbal Anas Maruf 

menegaskan bahwa informasi pada pesan berantai tersebut adalah hoaks.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/stories/highlights/17896926775149545/

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4884395/cek-fakta-tidak-benar-kartu-bpjs-kesehatan-bak

al-non-aktif-jika-tidak-dipakai-minimal-sekali-setahun

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/11/120000265/beredar-pesan-setahun-tidak-berobat-se

babkan-bpjs-nonaktif-benarkah- 

Sabtu, 12 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Fasilitas Peserta JKN-KIS akan Otomatis 
Dinonaktifkan Bila Tidak Digunakan dalam Kurun 
Waktu Setahun

https://www.instagram.com/stories/highlights/17896926775149545/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4884395/cek-fakta-tidak-benar-kartu-bpjs-kesehatan-bakal-non-aktif-jika-tidak-dipakai-minimal-sekali-setahun
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4884395/cek-fakta-tidak-benar-kartu-bpjs-kesehatan-bakal-non-aktif-jika-tidak-dipakai-minimal-sekali-setahun
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/11/120000265/beredar-pesan-setahun-tidak-berobat-sebabkan-bpjs-nonaktif-benarkah-
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/11/120000265/beredar-pesan-setahun-tidak-berobat-sebabkan-bpjs-nonaktif-benarkah-


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan narasi mengenai aplikasi di Android yang dapat melakukan scan 

pada vaksin Covid-19. Dalam narasi disebutkan zat dalam vaksin dapat terhubung dengan 

jaringan 5G. Narasi tersebut juga disertai dengan foto hasil tangkapan layar aplikasi scanner 

BLE.

Dikutip dari turnbackhoax.id, aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk melakukan scan 

terhadap perangkat Bluetooth Low Energy (BLE), bukan untuk melakukan scan terhadap 

vaksin Covid-19. Perangkat BLE sendiri merupakan perangkat nirkabel jarak pendek dengan 

penggunaan daya rendah dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 

terhubung dengan jaringan 5G.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/11/salah-aplikasi-android-untuk-scan-vaksin-covid-19-yang-terhubu

ng-jaringan-5g/ 

Sabtu, 12 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Aplikasi Android untuk Scan Vaksin 
Covid-19 yang Terhubung Jaringan 5G

https://turnbackhoax.id/2022/02/11/salah-aplikasi-android-untuk-scan-vaksin-covid-19-yang-terhubung-jaringan-5g/
https://turnbackhoax.id/2022/02/11/salah-aplikasi-android-untuk-scan-vaksin-covid-19-yang-terhubung-jaringan-5g/
https://turnbackhoax.id/2022/02/11/salah-aplikasi-android-untuk-scan-vaksin-covid-19-yang-terhubung-jaringan-5g/


13 Februari 2022



Penjelasan : 
Beredar kembali sebuah pesan berantai WhatsApp yang menginformasikan akan 
diadakannya Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan dari Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Ditjen Yankes Kemenkes) kepada beberapa 
orang tenaga kesehatan. Pada pesan berantai yang mengatasnamakan Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Palembang dr. Feny Aprina, M.Kes tersebut terdapat keterangan bahwa 
kegiatan rapat akan dilaksanakan di Semarang pada tanggal 19-20 Februari 2022 di Hotel 
Aston Lampung dengan biaya transportasi peserta akan ditanggung oleh Ditjen Yankes 
Kemenkes.

Faktanya, informasi yang terdapat pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar, dan 
bukan merupakan keterangan resmi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Palembang ataupun Ditjen Yankes Kemenkes. Pada media sosial resmi milik Dinas 
Kesehatan Kota Palembang ditegaskan bahwa pesan berantai yang mengatasnamakan 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Feny Aprina, M.Kes tersebut adalah hoaks.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZ08iQePoh-/?utm_medium=copy_link

- https://kominfo.go.id/content/detail/36550/hoaks-undangan-rapat-peningkatan-kinerja-tenaga-me

dis-oleh-kadis-kesehatan-kota-bandung-pada-1-2-september-2021/0/laporan_isu_hoaks 

Minggu, 13 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Undangan Rapat Peningkatan Kinerja Tenaga 
Kesehatan Mengatasnamakan Kemenkes dan Kadinkes 
Kota Palembang

https://www.instagram.com/p/CZ08iQePoh-/?utm_medium=copy_link
https://kominfo.go.id/content/detail/36550/hoaks-undangan-rapat-peningkatan-kinerja-tenaga-medis-oleh-kadis-kesehatan-kota-bandung-pada-1-2-september-2021/0/laporan_isu_hoaks
https://kominfo.go.id/content/detail/36550/hoaks-undangan-rapat-peningkatan-kinerja-tenaga-medis-oleh-kadis-kesehatan-kota-bandung-pada-1-2-september-2021/0/laporan_isu_hoaks


Penjelasan : 
Beredar sebuah informasi pada pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan, 
Paracetamol 500 mg bisa dijadikan sebagai obat Covid-19 varian Omicron. 

Faktanya, penggunaan tersebut hanya digunakan untuk menghilangkan gejala 
saja, bukan untuk menghentikan infeksi dalam tubuh. Dikutip dari prfmnews.id, 
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Bandung dr. Rosye Arosdiani menjelaskan, pasien Covid-19 tak bisa sembarangan 
mengkonsumsi obat. Menurutnya, obat yang dikonsumsi pasien Covid-19 harus 
berdasarkan resep atau anjuran dokter. Resep obat Omicron yang menyebar di 
WhatsApp tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena obat untuk 
pasien Covid-19 harus sesuai dengan gejala dan tingkat keparahan penyakitnya, 
sehingga tidak bisa disamaratakan.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZqx2oXJSXg/?utm_medium=copy_link 

- https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-133647167/cek-fakta-benarkah-obat-omicron-adal

ah-paracetamol-500mg-vitamin-c-dan-vitamin-d-ini-penjelasan-dinkes 

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/11/133022482/resep-obat-untuk-omicron-beredar-d

i-facebook-bolehkah-digunakan?page=all 

Minggu, 13 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Paracetamol adalah Obat Covid-19 Varian 
Omicron

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-133647167/cek-fakta-benarkah-obat-omicron-adalah-paracetamol-500mg-vitamin-c-dan-vitamin-d-ini-penjelasan-dinkes
https://www.instagram.com/p/CZqx2oXJSXg/?utm_medium=copy_link
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-133647167/cek-fakta-benarkah-obat-omicron-adalah-paracetamol-500mg-vitamin-c-dan-vitamin-d-ini-penjelasan-dinkes
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-133647167/cek-fakta-benarkah-obat-omicron-adalah-paracetamol-500mg-vitamin-c-dan-vitamin-d-ini-penjelasan-dinkes


Minggu, 13 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Video Kampanye Sejumlah Kantong 
Mayat  Terkait Covid-19

Penjelasan : 

Beredar video di media sosial Facebook 

yang memperlihatkan kampanye 

dengan menggunakan sejumlah 

kantong mayat. Kejadian itu dianggap 

sebagai kampanye pembohongan 

terkait Covid-19.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa 

video tersebut terkait dengan Covid-19, 

adalah tidak benar. Faktanya, video itu 

tidak ada kaitannya dengan kampanye 

Covid-19. Video itu sebenarnya 

memperlihatkan tayangan stasiun TV 

Austria yang dimuat pada 4 Februari 

2022 di situs oe24.at. Video itu meliput 

soal aksi unjuk rasa terkait kebijakan 

iklim di Wina, Austria.

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7WgPN-cek-fakta-video-sejumlah-kantong-mayat-d

an-satunya-bergerak-terkait-covid-19-ini-faktanya 
- https://www.oe24.at/video/news/wien-demo-gegen-klimapolitik/509553935 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7WgPN-cek-fakta-video-sejumlah-kantong-mayat-dan-satunya-bergerak-terkait-covid-19-ini-faktanya
https://www.oe24.at/video/news/wien-demo-gegen-klimapolitik/509553935
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7WgPN-cek-fakta-video-sejumlah-kantong-mayat-dan-satunya-bergerak-terkait-covid-19-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7WgPN-cek-fakta-video-sejumlah-kantong-mayat-dan-satunya-bergerak-terkait-covid-19-ini-faktanya
https://www.oe24.at/video/news/wien-demo-gegen-klimapolitik/509553935


14 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) 

Kabupaten Buleleng, Bapak Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P. 

Faktanya dikutip dari cirt.bulelengkab.go.id, nomor akun WhatsApp tersebut bukan akun 

WhatsApp resmi milik Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Buleleng, Bapak Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P. Akun tersebut hanya 

memanfaatkan dan mencatut foto yang ada atau beredar di media sosial atau situs 

DISDIKPORA. Dijelaskan modus yang dilakukan biasanya adalah dengan mengirim pesan 

ke orang terdekat, bawahan, atau masyarakat dengan membangun komunikasi terlebih 

dahulu, sebelum melancarkan aksi penipuan.

Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3924-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-yang-menggunakan-foto-profil-dan-chat-dari-sekretaris-disdikpora-kabupaten-buleleng 

Senin, 14 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Sekretaris DISDIKPORA Kabupaten Buleleng

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3924-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-chat-dari-sekretaris-disdikpora-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3924-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-chat-dari-sekretaris-disdikpora-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3924-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-chat-dari-sekretaris-disdikpora-kabupaten-buleleng


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Facebook dengan nama "Kasmarni Amril", akun tersebut 

menggunakan foto profil dan mengatasnamakan Bupati Bengkalis Provinsi Riau. Akun 

tersebut pula melakukan komunikasi dengan beberapa pengguna Facebook lainnya dan 

meminta nomor WhatsApp juga sejumlah pulsa. 

Faktanya, akun yang mengatasnamakan Bupati Bengkalis, Riau, Kasmarni Amril tersebut 

adalah akun palsu, dan bukan merupakan akun yang dikelola oleh Bupati Bengkalis. Kepala 

Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Bengkalis Dian Rachmadhany menjelaskan bahwa akun 

yang mengatasnamakan Bupati Bengkalis dan meminta sejumlah pulsa tersebut adalah 

akun palsu. Dian Rachmadhany mengimbau kepada warga masyarakat agar tidak 

mempercayai akun tersebut.

Link Counter:

- https://riaurealita.com/news/detail/22430/ada-akun-palsu-catut-nama-bupati-bengkalis-di-

facebook-pembuatnya-akan-ditelusuri 

- https://infopublik.id/kategori/nusantara/605965/akun-palsu-atas-namakan-bupati-bengkal

is-di-facebook 

Senin, 14 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Facebook mengatasnamakan 
Bupati Bengkalis Kasmarni Amril

https://riaurealita.com/news/detail/22430/ada-akun-palsu-catut-nama-bupati-bengkalis-di-facebook-pembuatnya-akan-ditelusuri
https://riaurealita.com/news/detail/22430/ada-akun-palsu-catut-nama-bupati-bengkalis-di-facebook-pembuatnya-akan-ditelusuri
https://infopublik.id/kategori/nusantara/605965/akun-palsu-atas-namakan-bupati-bengkalis-di-facebook
https://infopublik.id/kategori/nusantara/605965/akun-palsu-atas-namakan-bupati-bengkalis-di-facebook


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. 
Sofyan Edi Jarwoko. Akun tersebut menawarkan dana pinjaman kepada masyarakat, lantas 
meminta calon korbannya untuk menghubungi ke nomor +62 831-0881-9771 yang 
mengatasnamakan “Pemerintah Kota Malang”. Namun, pinjaman tersebut bisa cair dengan 
syarat melakukan transfer terlebih dahulu.

Faktanya, hal tersebut telah diklarifikasi oleh akun Instagram resmi @pemkotmalang yang 
menyatakan bahwa akun Facebook dan nomor yang beredar bukan milik Wakil Wali Kota 
Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko. Warga Kota Malang juga diimbau agar berhati-hati 
terhadap modus penipuan, terlebih jika masyarakat menemukan adanya hal-hal serupa, 
alangkah baiknya langsung menghubungi instansi tempat profil orang (yang digunakan 
terduga pelaku) bekerja, untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut.

Link Counter :

- https://www.instagram.com/p/CZ5taYWpY0J/ 

- https://www.instagram.com/stories/sofyanedijarwoko/2772457704378052891/ 

- https://jatim.tribunnews.com/2022/02/14/waspada-penipuan-atas-nama-wakil-wali-kota-m

alang-via-medsos-ini-imbauan-dari-polisi 

Senin, 14 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Facebook dan WhatsApp 
Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. 
Sofyan Edi Jarwoko

https://www.instagram.com/p/CZ5taYWpY0J/
https://www.instagram.com/p/CZ5taYWpY0J/
https://www.instagram.com/stories/sofyanedijarwoko/2772457704378052891/
https://jatim.tribunnews.com/2022/02/14/waspada-penipuan-atas-nama-wakil-wali-kota-malang-via-medsos-ini-imbauan-dari-polisi
https://jatim.tribunnews.com/2022/02/14/waspada-penipuan-atas-nama-wakil-wali-kota-malang-via-medsos-ini-imbauan-dari-polisi


Penjelasan : 
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook 

yang menampilkan gambar Menteri Luar Negeri AS, 

Dr. Henry Kissinger dengan sebuah kutipan narasi di 

bawahnya. Dari narasi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seolah-olah Henry Kissinger menyatakan 

vaksin adalah cara yang paling menguntungkan 

untuk pengendalian sosial dan populasi. 

Berdasarkan hasil penelusuran, narasi yang ada di 

dalam gambar bukan merupakan ungkapan dari Dr. 

Henry Kissinger. Hoaks ini sebelumnya pernah 

beredar pada 2021. Berdasarkan hasil pencarian,  

tidak ditemukan pernyataan apapun dari Henry 

Kissinger yang terkait dengan vaksinasi ataupun 

pengendalian sosial dan populasi. Melansir dari 

aap.com.au, satu-satunya dokumen yang ditulis oleh 

Henry Kissinger tentang pengendalian populasi 

adalah Memorandum Studi Keamanan Nasional 

setebal 123 halaman tertanggal 10 Desember 1974 

dan diklasifikasi oleh Gedung Putih pada tahun 1989. 

Memorandum ini berjudul “Implikasi Pertumbuhan 

Populasi di Seluruh Dunia untuk Keamanan AS dan 

Kepentingan Luar Negeri (THE KISSINGER REPORT)”. 

Namun, tidak ada penyebutan tentang vaksinasi.

Link Counter:
- https://covid19.go.id/artikel/2022/02/13/salah-pidato-henry-kissinger-sebut-vaksin-adalah-alat-pengendali-populasi 

- https://www.aap.com.au/factcheck/henry-kissingers-claim-about-using-vaccinations-for-social-and-population-control-is-fals

e/ 

- https://turnbackhoax.id/2022/02/13/salah-pidato-henry-kissinger-sebut-vaksin-adalah-alat-pengendali-populasi/ 

Senin, 14 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Pidato Henry Kissinger Sebut 
Vaksin adalah Alat Pengendali Populasi

https://www.aap.com.au/factcheck/henry-kissingers-claim-about-using-vaccinations-for-social-and-population-control-is-false/
https://covid19.go.id/artikel/2022/02/13/salah-pidato-henry-kissinger-sebut-vaksin-adalah-alat-pengendali-populasi
https://www.aap.com.au/factcheck/henry-kissingers-claim-about-using-vaccinations-for-social-and-population-control-is-false/
https://www.aap.com.au/factcheck/henry-kissingers-claim-about-using-vaccinations-for-social-and-population-control-is-false/
https://turnbackhoax.id/2022/02/13/salah-pidato-henry-kissinger-sebut-vaksin-adalah-alat-pengendali-populasi/


Penjelasan : 
Beredar viral di media sosial sebuah video yang 

memperlihatkan orang yang sedang mengisi token 

listrik dengan memberikan klaim bahwa isi token 

listrik yang didapat tidak sesuai dengan harga 

pembelian. Video tersebut beredar dengan narasi "isi 

token 50 ribu yg masuk cm 3600 pihak pln tolong 

perhatikan". 

Dilansir dari kompas.com, video yang berisi klaim 

bahwa isi token listrik yang didapat tidak sesuai 

dengan harga pembelian adalah keliru. Executive 

Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, 

Agung Murdifi menjelaskan membeli token listrik 

tidak sama dengan membeli pulsa untuk telepon 

seluler. Angka yang terdapat di kWh meter 

besarannya bukanlah rupiah, melainkan kWh 

(kilowatt hour) sehingga pembelian token oleh 

pelanggan akan dikonversikan ke dalam kWh sesuai 

Tarif Tenaga Listrik yang berlaku. Dalam pembelian 

token listrik, selain ada biaya listrik, juga terdapat 

biaya lain, yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang 

besarannya bervariasi dan diatur oleh masing-masing 

pemerintah daerah setempat, yaitu antara 3-10 

persen serta terdapat biaya lain yakni biaya meterai 

Rp10.000 (jika transaksi lebih dari Rp5 juta) serta 

adanya administrasi bank.

Link Counter:

- https://www.youtube.com/watch?v=yJV9dFIPV18 

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/14/070500065/penjelasan-pln-soal-video-viral

-isi-token-rp-50000-yang-didapat-3600?page=all 

Senin, 14 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Isi Token Listrik yang 
Didapat Tidak Sesuai Harga Pembelian

https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/14/070500065/penjelasan-pln-soal-video-viral-isi-token-rp-50000-yang-didapat-3600?page=all
https://www.youtube.com/watch?v=yJV9dFIPV18
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/14/070500065/penjelasan-pln-soal-video-viral-isi-token-rp-50000-yang-didapat-3600?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/14/070500065/penjelasan-pln-soal-video-viral-isi-token-rp-50000-yang-didapat-3600?page=all


15 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, unggahan gambar dengan klaim bahwa sebagian 
besar penduduk di dunia belum divaksin. Postingan tersebut diunggah pada tanggal 
4 Februari 2022 dan disukai sebanyak 1,5 ribu akun serta dibagikan sebanyak 212 kali. 

Faktanya, klaim mayoritas penduduk dunia belum divaksin adalah tidak benar. 
Dilansir dari ourworldindata.org, diketahui data per 10 Februari 2022 sebanyak 61% 
penduduk di dunia telah divaksin setidaknya dosis pertama, yang artinya mayoritas 
penduduk dunia telah divaksin. Dan diperkirakan sebanyak 52,1% penduduk dunia 
telah divaksin dosis kedua. Menurut website tracker vaksinasi Covid-19, covidvax.live, 
total populasi di dunia yang sudah divaksin mencapai 44%. Dan diperkirakan pada 
bulan Oktober 2022 mendatang, sebanyak 70% penduduk dunia sudah divaksin.

Link Counter :

- https://covid19.go.id/artikel/2022/02/14/salah-mayoritas-penduduk-dunia-belum-divaksin-c
ovid-19  

- https://covidvax.live/  
- https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  
- https://turnbackhoax.id/2022/02/14/salah-mayoritas-penduduk-dunia-belum-divaksin-covi

d-19/ 

Selasa, 15 Februari 2022

Disinformasi

1. [DISINFORMASI] Mayoritas Penduduk Dunia Belum 
Divaksin Covid-19 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://covidvax.live/
https://covid19.go.id/artikel/2022/02/14/salah-mayoritas-penduduk-dunia-belum-divaksin-covid-19
https://covid19.go.id/artikel/2022/02/14/salah-mayoritas-penduduk-dunia-belum-divaksin-covid-19
https://covidvax.live/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://turnbackhoax.id/2022/02/14/salah-mayoritas-penduduk-dunia-belum-divaksin-covid-19/
https://turnbackhoax.id/2022/02/14/salah-mayoritas-penduduk-dunia-belum-divaksin-covid-19/


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Twitter sebuah postingan 
gambar berisi narasi bahwa ada novel yang sudah 
memprediksi terjadinya pandemi virus Corona di masa 
depan. Novel pertama yang disinggung berjudul "The 
Eyes of Darkness", ditulis oleh Dean Koontz, 
dipublikasikan pada tahun 1981 dan "End of Days", 
ditulis oleh Sylvia Browne, dipublikasikan tahun 2008. 

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, virus yang 
digambarkan dalam kedua novel tersebut tidak sama 
dengan ciri-cirinya dengan Covid-19. Novel "The Eyes of 
Darkness" mendeskripsikan, virus yang bernama 
"Wuhan-400" berasal dari laboratorium. Namun, fakta 
sebenarnya asal usul virus Corona sampai saat ini 
belum diketahui. Selain itu, virus yang digambarkan 
dalam novel tersebut dapat berinkubasi dalam 4 hari, 
hal ini berbeda dengan Covid-19 yang inkubasinya 1-14 
hari. Dalam novel Koontz, virus "Wuhan-400" memiliki 
fatality rate sebesar 100%, sedangkan Covid-19 sebesar 
2%-4% di Wuhan dan di luar kawasan Wuhan sebesar 
0,7%. Adapun ciri-ciri orang yang terpapar juga 
berbeda, dalam novel Koontz dideskripsikan virus akan 
menggerogoti sel otak, sehingga pasien kehilangan 
kendali dan meninggal. Sedangkan virus Corona 
memiliki gejala pada pasien yakni demam, batuk, 
sesak napas, pilek, hingga yang parah akan mengalami 
gagal ginjal dan kematian.

Link Counter :

- https://fullfact.org/online/books-supposedly-predict-covid-19/?fbclid=IwAR1iHT01AwHrZwn

df2EDBjUn8DOvcWM0_X9exqTS0aYP-N2S_DLKdPJKw5c

- https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-koontz-book-idUSKCN20M19I

Selasa, 15 Februari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Cerita Dalam Novel Telah 
Memprediksi Adanya Pandemi Covid-19 

https://fullfact.org/online/books-supposedly-predict-covid-19/?fbclid=IwAR1iHT01AwHrZwndf2EDBjUn8DOvcWM0_X9exqTS0aYP-N2S_DLKdPJKw5c
https://fullfact.org/online/books-supposedly-predict-covid-19/?fbclid=IwAR1iHT01AwHrZwndf2EDBjUn8DOvcWM0_X9exqTS0aYP-N2S_DLKdPJKw5c
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-koontz-book-idUSKCN20M19I


Penjelasan : 

Beredar sebuah video di media sosial,  

video tersebut menampilkan seorang 

korban tersengat listrik di salah satu 

tiang instalasi listrik. Dalam keterangan 

lokasi video yang disebutkan berada di 

Nguling itu terlihat seorang pria bertopi 

berada di atas tiang listrik penuh kabel. 

Tubuhnya tampak sudah kaku dan 

terikat dengan tiang. Sementara kakinya 

bertopang tangga berwarna kuning. 

Dilansir dari detik.com, Kapolsek 

Nguling AKP Zudianto menyebut video 

itu bukan di wilayahnya. Pihak PLN, kata 

Zudianto, juga membantah kejadian itu. 

Link Counter :

- https://www.detik.com/jatim/berita/d-5942676/viral-petugas-tersetrum-terbakar-di-tiang-li

strik-pasuruan-polisi-hoaks/amp

Selasa, 15 Februari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Petugas Tersetrum dan Terbakar 
di Tiang Listrik Wilayah Nguling Kabupaten 
Pasuruan 

https://www.detik.com/jatim/berita/d-5942676/viral-petugas-tersetrum-terbakar-di-tiang-listrik-pasuruan-polisi-hoaks/amp
https://www.detik.com/jatim/berita/d-5942676/viral-petugas-tersetrum-terbakar-di-tiang-listrik-pasuruan-polisi-hoaks/amp
https://www.detik.com/jatim/berita/d-5942676/viral-petugas-tersetrum-terbakar-di-tiang-listrik-pasuruan-polisi-hoaks/amp


Penjelasan : 

Beredar sebuah video di media sosial 

yang disebutkan kecelakaan antara 

bus Jaya Guna dengan bus Gunung 

Muria, di Nguter Sukoharjo yang 

diklaim terjadi baru-baru ini.

Faktanya klaim yang menyebutkan 

kecelakaan yang terjadi pada kedua 

bus baru-baru ini adalah tidak benar. 

Berdasarkan hasil penelusuran, 

kecelakaan bus tersebut terjadi 3 

tahun lalu tepatnya pada hari Selasa 

tanggal 16 Oktober 2018 di ruas Jalan 

Raya Solo - Wonogiri, kilometer 25, 

Kepuh, Sukoharjo.

Link Counter :

- https://www.instagram.com/p/CZsubUnhFHO/?utm_medium=copy_link
- https://joglosemarnews.com/2018/10/kecelakaan-di-kepuh-sukoharjo-bus-gunung-mulia-ta

brakan-dengan-jaya-guna-hage-2-motor-ikut-ringsek/
- https://sukoharjonews.com/bus-tabrak-bus-di-nguter-pengendara-sepeda-motor-dan-toko

-optik-jadi-korban/

Selasa, 15 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Kecelakaan antara Bus Jaya Guna 
dan Bus Gunung Muria di Sukoharjo Baru-baru Ini

https://www.instagram.com/p/CZsubUnhFHO/?utm_medium=copy_link
https://joglosemarnews.com/2018/10/kecelakaan-di-kepuh-sukoharjo-bus-gunung-mulia-tabrakan-dengan-jaya-guna-hage-2-motor-ikut-ringsek/
https://joglosemarnews.com/2018/10/kecelakaan-di-kepuh-sukoharjo-bus-gunung-mulia-tabrakan-dengan-jaya-guna-hage-2-motor-ikut-ringsek/
https://sukoharjonews.com/bus-tabrak-bus-di-nguter-pengendara-sepeda-motor-dan-toko-optik-jadi-korban/
https://sukoharjonews.com/bus-tabrak-bus-di-nguter-pengendara-sepeda-motor-dan-toko-optik-jadi-korban/


16 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial 

yang berisi undangan rapat kerja peningkatan 

kinerja tenaga kesehatan dari Ditjen Yankes 

Kemenkes mencatut nama Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Slamet 

Widodo. Dalam pesan yang beredar juga 

disebutkan nama dan nomor peserta kegiatan 

serta dijelaskan pula waktu dan tempat 

pelaksanaan rapat kerja tersebut.

Dilansir dari murianews.com, tangkapan layar 

pesan tersebut diunggah di akun resmi 

Instagram milik Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Kabupaten Grobogan pada 

@dinkes_kab_grobogan. Dinkes Kabupaten 

Grobogan mengonfirmasi bahwa SMS itu tidak 

benar atau hoaks dan pihaknya mengimbau 

kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap 

pesan yang beredar.

Link Counter:

- https://www.murianews.com/2022/02/15/272545/beredar-pesan-mengatasnamakan-kepala

-dinas-kesehatan-grobogan-dinkes-hoaks 

- https://www.instagram.com/p/CZ9Pq5Nlqok/?utm_medium=copy_link 

Rabu, 16 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Undangan Rapat Kerja Peningkatan 
Kinerja Tenaga Kesehatan Mengatasnamakan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

https://www.murianews.com/2022/02/15/272545/beredar-pesan-mengatasnamakan-kepala-dinas-kesehatan-grobogan-dinkes-hoaks
https://www.instagram.com/p/CZ9Pq5Nlqok/?utm_medium=copy_link
https://www.murianews.com/2022/02/15/272545/beredar-pesan-mengatasnamakan-kepala-dinas-kesehatan-grobogan-dinkes-hoaks
https://www.murianews.com/2022/02/15/272545/beredar-pesan-mengatasnamakan-kepala-dinas-kesehatan-grobogan-dinkes-hoaks
https://www.instagram.com/p/CZ9Pq5Nlqok/?utm_medium=copy_link


Penjelasan : 

Beredar informasi di media sosial yang berisi 

lowongan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kota 

Malang untuk sejumlah posisi. Disebutkan bahwa 

Dinas Pendidikan Kota Malang sedang membuka 

lowongan pekerjaan untuk posisi Staff 

Accounting, Staff Kantor, dan Office Boy dengan 

tenggat waktu pengumpulan pada 5 Februari 

2022. Dalam poster yang beredar itu juga terdapat 

nomor kontak yang bisa dihubungi. 

Faktanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang 

melalui akun Twitter resminya membantah 

informasi yang beredar tersebut. Pihaknya 

menegaskan, berdasarkan klarifikasi dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 

informasi lowongan kerja yang beredar itu tidak 

benar atau hoaks. Saat ini Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Malang tidak membuka 

lowongan sebagaimana diinformasikan dalam 

postingan yang beredar. Pemkot Malang juga 

mengimbau kepada masyarakat untuk selalu 

waspada dan tidak mudah tertipu dalam 

menerima informasi.

Link Counter:

- https://twitter.com/PemkotMalang/status/1489583826934255619 

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-lowongan-kerja-dinas-pendidikan-k

ota-malang.html 

Rabu, 16 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja di Dinas 
Pendidikan Kota Malang

https://twitter.com/PemkotMalang/status/1489583826934255619
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-lowongan-kerja-dinas-pendidikan-kota-malang.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-lowongan-kerja-dinas-pendidikan-kota-malang.html


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, 
unggahan video berdurasi 37 detik yang 
memperlihatkan asap putih keluar dari 
pesawat. Pada video, terdapat suara 
seorang pria mengaku melihat chemtrails 
yang disebut dapat membuat warga 
Bandung keracunan.

Faktanya, dilansir dari Instagram resmi 
@jabarsaberhoaks, klaim bahwa asap 
putih tersebut merupakan chemtrails 
yang dapat membuat warga keracunan, 
adalah salah. Asap putih yang keluar dari 
pesawat merupakan hal biasa dan 
diistilahkan sebagai condensation trail 
atau contrail. Jika sesuatu seperti awan 
atau asap itu dianggap sebagai chemtrail, 
tentu tidak berdasar. Penampakan seperti 
awan atau asap itu merupakan uap air 
yang terkandung dalam sisa pembakaran 
bahan bakar pesawat. Uap tersebut dapat 
terlihat jelas karena suhu udara di 
ketinggian yang dingin.

Link Counter :

- https://www.instagram.com/p/CZ_Y6OUBJfz/

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4GRq3K-cek-fakta-asap-putih-di-langit-band

ung-ini-akan-buat-warga-keracunan-simak-faktanya 

Rabu, 16 Februari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Asap Putih di Langit 
Bandung untuk Meracuni Warga

https://www.instagram.com/p/CZ_Y6OUBJfz/
https://www.instagram.com/p/CZ_Y6OUBJfz/
https://www.instagram.com/p/CZ_Y6OUBJfz/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4GRq3K-cek-fakta-asap-putih-di-langit-bandung-ini-akan-buat-warga-keracunan-simak-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4GRq3K-cek-fakta-asap-putih-di-langit-bandung-ini-akan-buat-warga-keracunan-simak-faktanya


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang memperlihatkan gambar peta 
di Pulau Jawa dan juga terdapat informasi terkait rencana pemekaran sembilan provinsi 
baru di Pulau Jawa. Unggahan itu bertuliskan "Mungkin biar makin gampang kalo main 
KOTLA?". 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa rencana pemekaran sembilan provinsi baru di 
Pulau Jawa adalah keliru. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny 
Irwan mengatakan, pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi 
mana pun di Indonesia karena masih moratorium. Rencana pemekaran sembilan provinsi 
baru juga dibantah oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat, Tubagus 
Anfiari mengatakan bahwa Jawa Barat memang mengusulkan pemekaran daerah, namun 
bukan pemekaran provinsi baru. 

Link Counter :

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/15/191923182/hoaks-pemekaran-9-provins

i-baru-di-pulau-jawa?page=all#page2 

- https://www.pramborsfm.com/news/kabar-pemekaran-9-provinsi-baru-di-pulau-jawa-fakt

a-atau-hoax/all 

Rabu, 16 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Pemekaran 9 Provinsi Baru di 
Pulau Jawa

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/15/191923182/hoaks-pemekaran-9-provinsi-baru-di-pulau-jawa?page=all#page2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/15/191923182/hoaks-pemekaran-9-provinsi-baru-di-pulau-jawa?page=all#page2
https://www.pramborsfm.com/news/kabar-pemekaran-9-provinsi-baru-di-pulau-jawa-fakta-atau-hoax/all
https://www.pramborsfm.com/news/kabar-pemekaran-9-provinsi-baru-di-pulau-jawa-fakta-atau-hoax/all


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan media sosial yang 
menampilkan gambar dua kantong ASI yang 
memiliki perbedaan warna. Unggahan tersebut 
disertai klaim bahwa ASI yang berwarna kehijauan 
karena sang ibu memproduksi antibodi sebagai 
respons terhadap anaknya yang mengidap 
Covid-19.

Faktanya, klaim tersebut tidak berdasar. Dilansir 
dari Agence France-Presse (AFP), para ahli 
mengatakan warna ASI dapat berubah karena 
berbagai alasan dan warna hijau tidak selalu 
berarti bahwa ibu atau anak sakit dengan 
penyakit tertentu. Terkait unggahan tersebut, 
Kathryn Gray, seorang dokter di Brigham and 
Women's Hospital, mengatakan "ASI bisa memiliki 
banyak warna berbeda setiap saat, tergantung 
pada apa yang anda makan, dan tergantung pada 
apakah anda sedang mengonsumsi obat-obatan. 
Jadi, antibodi  tidak menyebabkan ASI atau cairan 
lain berubah warna tertentu." Selanjutnya, 
Konsultan International Board Certified Lactation 
Gina Boling dari The Breastfeeding Center for 
Greater Washington juga setuju bahwa susu 
kehijauan tidak secara khusus menandakan 
antibodi Covid-19. Tidak ada bukti bahwa memiliki 
antibodi Covid-19 atau Covid-19 setelah infeksi atau 
vaksinasi akan mengubah ASI menjadi hijau.

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9Z62KQ 

Rabu, 16 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Antibodi Covid-19 Menyebabkan 
ASI Berubah Warna

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9Z62KQ


17 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Facebook dengan nama "Syarif Hidayat", akun tersebut 

mengatasnamakan dan menggunakan foto profil mantan Wali Kota Tasikmalaya periode 

2007-2012, H. Syarif Hidayat, serta melakukan komunikasi dengan beberapa pengguna 

Facebook khususnya di wilayah Tasikmalaya dan meminta sumbangan dengan dalih untuk 

pembangunan yayasan dhuafa dan yatim piatu.

Faktanya, akun Facebook yang mengatasnamakan mantan Wali Kota Tasikmalaya periode 

2007-2012, H. Syarif Hidayat yang saat ini menjabat Ketua Pengurus Daerah (PD) 

Muhammadiyah Kota Tasikmalaya tersebut adalah akun palsu. Pengurus Daerah (PD) 

Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Ilam Maolani, menjelaskan bahwa akun palsu tersebut 

adalah akun penipuan, H. Syarif Hidayat sama sekali tidak aktif menggunakan platform 

Facebook. 

Link Counter:

- https://kapol.id/awas-akun-fb-palsu-mantan-wali-kota-tasik-minta-sumbangan/ 

Kamis, 17 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Mantan Wali Kota Tasikmalaya periode 2007-2012, 
H. Syarif Hidayat

https://kapol.id/awas-akun-fb-palsu-mantan-wali-kota-tasik-minta-sumbangan/


Penjelasan : 
Beredar unggahan di media sosial Twitter yang 
menyebut adanya fenomena VAIDS yang 
disebabkan oleh vaksinasi Covid-19. VAIDS sendiri 
merupakan gabungan dari Vaksin dan AIDS, atau 
Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome 
(VAIDS), di mana vaksin Covid-19 disebut dapat 
menyebabkan AIDS.

Dilansir dari reuters.com, klaim adanya kasus AIDS 
yang disebabkan oleh vaksinasi Covid-19, atau 
“VAIDS” seperti yang diklaim dalam unggahan 
tersebut, sama sekali tidak berdasar. Istilah VAIDS 
sendiri juga tidak ada dalam dunia medis. Stephen 
Gluckman, MD, seorang Profesor Penyakit Menular 
di Perelman School of Medicine di University of 
Pennsylvania dan Direktur Medis Penn Global 
Medicine, mengatakan "VAIDS" sama sekali bukan 
kondisi nyata, tidak ada bukti imunodefisiensi 
terkait dengan vaksin Covid-19. Lebih lanjut, Donna 
Farber, Kepala Divisi Ilmu Bedah dan Profesor 
Mikrobiologi & Imunologi di Universitas Columbia 
mengatakan, “Tidak ada fenomena yang saya 
ketahui tentang sindrom imunodefisiensi yang 
diinduksi oleh vaksin. Ini bukan sindrom yang 
nyata”. Farber juga menjelaskan vaksin tidak 
mungkin menyebabkan defisiensi imun. 
Sebaliknya, vaksin merangsang sel kekebalan untuk 
diaktifkan, membelah serta menghasilkan molekul 
seperti antibodi dan faktor larut untuk mengenali 
patogen dan membersihkannya dari tubuh.

Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-vaids-fakes/fact-check-vaids-is-not-a-real-vacci

ne-induced-syndrome-experts-say-no-evidence-covid-19-vaccines-cause-immunodeficienc

y-idUSL1N2UM1C7 

Kamis, 17 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Menyebabkan Sindrom 
VAIDS

https://www.reuters.com/article/factcheck-vaids-fakes/fact-check-vaids-is-not-a-real-vaccine-induced-syndrome-experts-say-no-evidence-covid-19-vaccines-cause-immunodeficiency-idUSL1N2UM1C7
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaids-fakes/fact-check-vaids-is-not-a-real-vaccine-induced-syndrome-experts-say-no-evidence-covid-19-vaccines-cause-immunodeficiency-idUSL1N2UM1C7
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaids-fakes/fact-check-vaids-is-not-a-real-vaccine-induced-syndrome-experts-say-no-evidence-covid-19-vaccines-cause-immunodeficiency-idUSL1N2UM1C7
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaids-fakes/fact-check-vaids-is-not-a-real-vaccine-induced-syndrome-experts-say-no-evidence-covid-19-vaccines-cause-immunodeficiency-idUSL1N2UM1C7


Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan WhatsApp yang 

mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) 

Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Erianto Laso 

Paundanan. Pada profil akun WhatsApp tersebut, 

pelaku menggunakan foto Erianto dan meminta 

uang ke sejumlah pejabat hingga kepala desa.

Berdasarkan hasil penelusuran, pesan WhatsApp 

yang beredar tersebut adalah hoaks dan merupakan 

tindak penipuan yang mencatut nama Kajari Tana 

Toraja, Erianto Laso Paundanan. Dikutip dari laman 

sulsel.idntimes.com, Erianto mengatakan, nomor 

kontak yang digunakan penipu bukanlah miliknya. 

Kasus penipuan itu diketahui setelah mendapat 

laporan dari sejumlah masyarakat dan anggota 

jajarannya, sejak Kamis, 27 Januari 2022. Pihaknya 

kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dan 

memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah 

meminta sesuatu berupa barang dan uang, kepada 

beberapa pejabat daerah Tana Toraja.

Link Counter:

- https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/pencatut-kajari-toraja-minta-ua

ng-tipu-pejabat-hingga-kades 

- https://makassar.tribunnews.com/2022/01/28/waduh-kajari-palsu-beraksi-di-toraja-nyamar-

pasang-foto-erianto-paundanan-minta-uang-ke-pejabat 

Kamis, 17 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Kajari 
Tana Toraja, Erianto Laso Paundanan

https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/pencatut-kajari-toraja-minta-uang-tipu-pejabat-hingga-kades
https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/pencatut-kajari-toraja-minta-uang-tipu-pejabat-hingga-kades
https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/pencatut-kajari-toraja-minta-uang-tipu-pejabat-hingga-kades
https://makassar.tribunnews.com/2022/01/28/waduh-kajari-palsu-beraksi-di-toraja-nyamar-pasang-foto-erianto-paundanan-minta-uang-ke-pejabat
https://makassar.tribunnews.com/2022/01/28/waduh-kajari-palsu-beraksi-di-toraja-nyamar-pasang-foto-erianto-paundanan-minta-uang-ke-pejabat


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, unggahan 

video yang menampilkan sejumlah anak 

mengenakan masker sedang berbaris di luar 

ruangan, pada bagian dadanya terdapat 

barcode. Video tersebut dikaitkan dengan 

vaksinasi Covid-19.

 
Faktanya, dilansir dari liputan6.com, klaim 

video anak berbaris terdapat keterkaitan 

dengan antrean vaksinasi Covid-19 adalah 

tidak benar.  Dikutip dari situs sohu.com, video 

anak-anak TK berbaris dengan kode QR 

tertempel di dadanya merupakan video 

antrean untuk pengujian asam nukleat pada 5 

November 2011 di Xinyang, Provinsi Henan. Hal 

tersebut dilakukan karena epidemi di pagi hari 

di Provinsi Henan, pihak sekolah memberitahu 

mengenai pengujian asam nukleat. Para orang 

tua kemudian mengirim kode QR ke guru 

untuk mencetaknya dan menempelkannya 

pada siswa. 

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4888996/cek-fakta-anak-berbaris-dalam-video-i

ni-tidak-terkait-dengan-vaksinasi

- https://www.sohu.com/a/499524506_121119276

- https://weibo.com/tv/show/1034:4700487036108920?from=old_pc_videoshow 

Kamis, 17 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Anak Berbaris Berkaitan 
dengan Vaksinasi 

http://liputan6.com/
http://sohu.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4888996/cek-fakta-anak-berbaris-dalam-video-ini-tidak-terkait-dengan-vaksinasi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4888996/cek-fakta-anak-berbaris-dalam-video-ini-tidak-terkait-dengan-vaksinasi
https://www.sohu.com/a/499524506_121119276
https://weibo.com/tv/show/1034:4700487036108920?from=old_pc_videoshow


18 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai dengan 

membagikan tiga buah link kuisioner 

mengatasnamakan PT Pos Indonesia, pada link 

tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan PT Pos Indonesia, dan 

disebutkan bahwa melalui pengisian kuisioner 

tersebut masyarakat dapat berkesempatan 

mendapatkan hadiah uang sebesar 

Rp2.000.000.

Faktanya, tiga buah link kuisioner yang 

menjanjikan hadiah Rp2.000.000 tersebut 

adalah tidak benar, dan bukan merupakan 

program yang dilakukan oleh PT Pos 

Indonesia. Diketahui bahwa link kuisioner 

tersebut bukan merupakan link dari website 

atau kanal-kanal resmi milik PT Pos Indonesia. 

Pada media sosial resmi milik PT Pos 

Indonesia, ditegaskan bahwa link-link 

kuisioner yang beredar tersebut adalah hoaks.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?utm_medium=copy_link 

Jumat, 18 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Kuisioner Berhadiah Mengatasnamakan 
PT Pos Indonesia

https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?utm_medium=copy_link


Penjelasan : 

Beredar pesan berantai WhatsApp yang mengatakan 

bahwa terdapat dana bantuan dari BPJS Kesehatan 

senilai Rp100 juta. Narasi tersebut juga menjelaskan 

skema pemberian hadiah yaitu penerima hadiah 

memberikan jaminan terlebih dahulu senilai Rp300 

ribu, sehingga total dana bantuan yang dapat 

dicairkan ke rekening adalah Rp100.300.000.

 
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, klaim bahwa 

BPJS memberikan bantuan sebesar Rp100 juta, 

adalah salah. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. 

dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK mengatakan 

bahwa pihak BPJS tidak pernah memberikan dana 

apapun, baik dalam bentuk bantuan dana maupun 

hadiah. Ia juga mengatakan bahwa segala jenis 

informasi BPJS kesehatan hanya dapat diakses dari 

situs resmi bpjs-kesehatan.go.id, nomor pusat 

layanan 1500 400 dan media sosial resmi BPJS yang 

telah terverifikasi dengan tanda centang biru. 

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/17/salah-bpjs-kesehatan-berikan-dana-bantuan-rp100-juta/
- https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob34x85k-cek-fakta-benarkah-bpjs-berikan-dana-ba

ntuan-rp100-juta-ini-faktanya
- https://merahputih.com/post/read/hoaks-atau-fakta-bpjs-kesehatan-berikan-dana-bantuan-

rp-100-juta 

Jumat, 18 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Pencairan Dana Bantuan BPJS 
Rp100.000.000

https://turnbackhoax.id/2022/02/17/salah-bpjs-kesehatan-berikan-dana-bantuan-rp100-juta/
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/
https://turnbackhoax.id/2022/02/17/salah-bpjs-kesehatan-berikan-dana-bantuan-rp100-juta/
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob34x85k-cek-fakta-benarkah-bpjs-berikan-dana-bantuan-rp100-juta-ini-faktanya
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob34x85k-cek-fakta-benarkah-bpjs-berikan-dana-bantuan-rp100-juta-ini-faktanya
https://merahputih.com/post/read/hoaks-atau-fakta-bpjs-kesehatan-berikan-dana-bantuan-rp-100-juta
https://merahputih.com/post/read/hoaks-atau-fakta-bpjs-kesehatan-berikan-dana-bantuan-rp-100-juta


Penjelasan : 

Beredar sebuah situs windows-upgraded.com yang mengatasnamakan Microsoft dan 

melayani upgrade sistem operasional Windows 11. Situs tersebut mengharuskan 

pengguna untuk mengakses tombol “Download Now” atau “Unduh Sekarang” untuk 

melakukan upgrade.

Berdasarkan hasil penelusuran, situs tersebut adalah palsu. Melansir dari HP Threat 

Research, situs tersebut merupakan malware RedLine Stealer yang dapat mencuri 

informasi pengguna. Ketika pengguna mengakses tombol “Download Now”, pengguna 

akan mengunduh malware tersebut, bukan sistem operasional Windows 11. Upgrade 

sistem operasional Windows 11 hanya dapat dilakukan melalui situs 

https://www.microsoft.com/software-download/windows11.

Link Counter:

- https://threatresearch.ext.hp.com/redline-stealer-disguised-as-a-windows-11-upgrade/ 

- https://tekno.kompas.com/read/2022/02/14/14010077/waspada-situs-microsoft-palsu-sebar-

windows-11-berisi-malware-pencuri-password 

Jumat, 18 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Situs Mengatasnamakan Microsoft yang 
Melayani Upgrade Sistem Operasional Windows 11

http://windows-upgraded.com/
https://www.microsoft.com/software-download/windows11
https://threatresearch.ext.hp.com/redline-stealer-disguised-as-a-windows-11-upgrade/
https://tekno.kompas.com/read/2022/02/14/14010077/waspada-situs-microsoft-palsu-sebar-windows-11-berisi-malware-pencuri-password
https://tekno.kompas.com/read/2022/02/14/14010077/waspada-situs-microsoft-palsu-sebar-windows-11-berisi-malware-pencuri-password


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa 

radiasi dari 5G menyebabkan gejala seperti flu.

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang mengutip dari factcheck.afp.com, 

klaim bahwa radiasi dari 5G menyebabkan gejala seperti flu adalah tidak benar. 

Profesor Radiologi dan Fisika Medis di Temple University School of Medicine di 

Philadelphia, Marvin Ziskin menyebutkan bahwa klaim tersebut dibuat hanya untuk 

menakut-nakuti orang dan tanpa pembenaran ilmiah.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/17/salah-radiasi-5g-menyebabkan-gelaja-mirip-flu/

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9XB239

- https://covid19.go.id/artikel/2022/02/17/salah-radiasi-5g-menyebabkan-gelaja-mirip-flu

Jumat, 18 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Radiasi 5G Menyebabkan Gejala Seperti 
Flu

https://turnbackhoax.id/2022/02/17/salah-radiasi-5g-menyebabkan-gelaja-mirip-flu/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9XB239
https://turnbackhoax.id/2022/02/17/salah-radiasi-5g-menyebabkan-gelaja-mirip-flu/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9XB239
https://covid19.go.id/artikel/2022/02/17/salah-radiasi-5g-menyebabkan-gelaja-mirip-flu


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati Gunung Mas, Jaya 

Samaya Monong, S.E., M.Si dan Wakil Bupati Gunung Mas, Ir. Efresia L. P. Umbing, M.Si. 

Dalam percakapan WhatsApp tersebut, oknum yang mengaku sebagai Bupati dan Wakil 

Bupati Gunung Mas itu memberikan informasi terkait bantuan atau donasi yang akan 

diberikan kepada masjid dan pondok pesantren. 

 

Faktanya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas 

melalui akun Facebooknya menegaskan bahwa akun WhatsApp yang beredar tersebut 

adalah akun palsu yang mengatasnamakan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas. Bupati 

Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, S.E., M.Si dan Wakil Bupati Gunung Mas, Ir. Efresia L. P. 

Umbing, M.Si secara pribadi mengklarifikasi serta mengimbau kepada masyarakat untuk 

tidak menanggapi pesan yang mengatasnamakan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas 

dalam bentuk apapun, karena terindikasi hoaks dan disinyalir memiliki tujuan dengan 

motif tertentu. 

Link Counter:

- https://www.facebook.com/kominfosp.gumas.5/posts/1136709543729956

- https://www.facebook.com/kominfosp.gumas.5/posts/1136724047061839

Jumat, 18 Februari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas

https://www.facebook.com/kominfosp.gumas.5/posts/1136709543729956
https://www.facebook.com/kominfosp.gumas.5/posts/1136724047061839


Penjelasan : 

Telah beredar pesan berantai WhatsApp sebuah video 

yang mengklaim sebagai sidang pembahasan wacana 

perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 

menjadi tiga periode sudah masuk ke sidang Mahkamah 

Konstitusi (MK).

Faktanya, video yang beredar terkait sidang 

pembahasan wacana perpanjangan masa jabatan 

Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode sudah 

masuk ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) adalah 

keliru. Video tersebut merupakan hasil manipulasi dari 

video acara Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi 

pada 10 Februari 2022. Dalam sidang tersebut 

membahas mengenai Laporan Mahkamah Konstitusi 

Tahun 2021, tidak membahas mengenai wacana 

penambahan masa jabatan Presiden. Adapun, pidato 

Presiden Joko Widodo tersebut membahas mengenai 

langkah pemerintah dalam mengatasi masa pandemi 

Covid-19 tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah 

sedikit pun dilakukan secara inkonstitusional.

Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-VIDEO-SIDANG-MAHKAMAH-KONSTITUSI-ME
MBAHAS-PERPANJANGAN-MASA-JABATAN-PRESIDEN-RI 

- https://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pidato-lengkap-presiden-jokowi-dalam-laporan-
tahunan-mahkamah-konstitusi 

- https://www.youtube.com/watch?v=a2Dc-COAFLw&ab_channel=SekretariatPresiden 

Jumat, 18 Februari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Video Sidang Mahkamah 
Konstitusi Membahas Perpanjangan Masa Jabatan 
Presiden RI Tiga Periode

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-VIDEO-SIDANG-MAHKAMAH-KONSTITUSI-MEMBAHAS-PERPANJANGAN-MASA-JABATAN-PRESIDEN-RI
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-VIDEO-SIDANG-MAHKAMAH-KONSTITUSI-MEMBAHAS-PERPANJANGAN-MASA-JABATAN-PRESIDEN-RI
https://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pidato-lengkap-presiden-jokowi-dalam-laporan-tahunan-mahkamah-konstitusi
https://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pidato-lengkap-presiden-jokowi-dalam-laporan-tahunan-mahkamah-konstitusi
https://www.youtube.com/watch?v=a2Dc-COAFLw&ab_channel=SekretariatPresiden


Penjelasan : 

Beredar pesan berantai di media sosial yang menyebut puluhan hingga ratusan anak-anak sekolah 

dasar (SD) meninggal dunia karena vaksin. Dalam pesan berantai disebutkan bahwa salah satu orang 

tua murid bernama Ummu Neng, memberikan kesaksian bahwa vaksinasi adalah bentuk pembunuhan 

massal. Anak-anak tidak butuh vaksin karena sudah memiliki sel darah putih dan kelenjar getah bening.

Klaim pada narasi tersebut adalah salah. Dilansir dari kompas.com, tidak benar ada ratusan siswa SD 

yang dilaporkan meninggal akibat vaksin Covid-19. Sebelumnya ada dua anak yang dilaporkan 

meninggal setelah mendapat suntikan vaksin Covid-19, tetapi penyebabnya bukan karena vaksin. Terkait 

dengan adanya pemberitaan meninggalnya dua anak pasca penyuntikan vaksin Covid-19 tersebut, 

Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Prof. Hindra Irawan Satari 

menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kasus meninggal yang disebabkan vaksinasi Covid-19. 

Data Komnas KIPI hingga 30 November 2021 menunjukkan sebanyak 363 KIPI Serius yang dilaporkan di 

seluruh provinsi di Indonesia. "Namun kasus meninggal (sampai saat ini) belum ada," kata Hindra, 

melalui rilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 1 Januari 2022.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/18/101706082/hoaks-ratusan-siswa-sd-me

ninggal-karena-vaksin?page=all

Jumat, 18 Februari 2022

Disinformasi

7. [DISINFORMASI] Ratusan Siswa SD Meninggal 
karena Vaksin

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/18/101706082/hoaks-ratusan-siswa-sd-meninggal-karena-vaksin?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/18/101706082/hoaks-ratusan-siswa-sd-meninggal-karena-vaksin?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/18/101706082/hoaks-ratusan-siswa-sd-meninggal-karena-vaksin?page=all


19 Februari 2022



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 

https://periksafakta.afp.com/doc.afp.com.9ZK64M
https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-bmkg-bantah-polusi-udara-sebabkan-gelombang-omicron-simak-penjelasannya.html
https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-bmkg-bantah-polusi-udara-sebabkan-gelombang-omicron-simak-penjelasannya.html
https://periksafakta.afp.com/doc.afp.com.9ZK64M
https://www.antaranews.com/berita/2708561/bmkg-luruskan-miskonsepsi-polusi-udara-sebabkan-gelombang-omicron
https://www.antaranews.com/berita/2708561/bmkg-luruskan-miskonsepsi-polusi-udara-sebabkan-gelombang-omicron


20 Februari 2022



Penjelasan :  

Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Direktur RSUD Pandega Pangandaran drg. 

Asep Kemal Pasha, Sp.KGA, M.M..

 
Faktanya, dilansir dari akun Instagram @rsud_pangandaran, pihak RSUD Pangandaran memastikan 

bahwa akun tersebut palsu dan telah disalahgunakan untuk melakukan tindakan penipuan. drg. Asep 

Kemal Pasha, Sp.KGA, M.M., sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur RSUD Pandega Pangandaran 

dan tidak memiliki akun Facebook. RSUD Pandega Pangandaran mengimbau masyarakat untuk 

berhati-hati atas segala bentuk informasi yang mengatasnamakan drg. Asep Kemal Pasha,Sp.KGA, 

M.M.. RSUD Pandega Pangandaran tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun dan tidak akan 

memungut biaya apapun dalam melaksanakan rekrutmen pegawai.  Jika mengalami atau mengetahui 

hal ini, kirimkan bukti langsung ke nomor : 0821-2005-6071. 

Link Counter : 

- https://www.instagram.com/p/CaLyIA3rK4n/ 

Minggu, 20 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Direktur RSUD Pandega Pangandaran drg. Asep 
Kemal Pasha, Sp.KGA, M.M.

https://www.instagram.com/p/CaLyIA3rK4n/
https://www.instagram.com/p/CaLyIA3rK4n/


Link Counter : 

- https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-lpdp-bukan-lagi-buat-tarbiyah/ 

- https://news.detik.com/berita/d-5950234/bantahan-lpdp-soal-viral-dikuasai-kaum-tarb

iyah 

Penjelasan : 

Beredar video di media sosial YouTube dengan 

judul: “Breaking news. LPDP Bukan Lagi Buat 

Tarbiyah. by info mimbar Demokrasi Rakyat RI”. 

Di dalam video tersebut, disebutkan juga 

bahwa di masa lalu kabarnya pengelola LPDP 

dikuasai kaum tarbiyah, golongan tertentu 

yang melandaskan apapun dengan agama. 

Dan menganggap banyak yang dipilih bukan 

siswa terbaik, tapi yang dianggap soleh dan 

beriman.

Setelah ditelusuri, klaim tentang Beasiswa 

LPDP yang pernah dikuasai golongan tertentu 

tidak benar. Faktanya menurut Dirut LPDP, 

Andin Hadiyanto memberikan klarifikasi bahwa 

pelaksanaan seleksi beasiswa LPDP sejak awal 

dilakukan dengan sistem dan tata kelola yang 

dapat dipertanggungjawabkan.

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah
Minggu, 20 Februari 2022

https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-lpdp-bukan-lagi-buat-tarbiyah/
https://news.detik.com/berita/d-5950234/bantahan-lpdp-soal-viral-dikuasai-kaum-tarbiyah
https://news.detik.com/berita/d-5950234/bantahan-lpdp-soal-viral-dikuasai-kaum-tarbiyah


Link Counter:

- https://kumparan.com/kumparannews/viral-paud-di-jakbar-dituduh-jadi-tempat-prostitusi-
terselubung-ternyata-hoaks-1xXOfiDBng8 

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter berisi sebuah video rekaman 
pencarian Google terkait tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati 
Kindergarten di kawasan Grogol, Jakarta Barat, diduga menjadi tempat prostitusi. 
Dari hasil pencarian Google yang ditampilkan, terdapat salah satu foto perempuan 
yang hanya mengenakan tank top berwarna merah muda. Hal tersebut lantas 
dikaitkan dengan praktik prostitusi terselubung dalam PAUD tersebut. 

Dilansir dari kumparan.com, Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo buka 
suara. Ia menyebut bahwa informasi yang beredar adalah hoaks. Menurut Hj. 
Ismawarni pemilik dan pendiri PAUD Melati menjelaskan bahwa foto itu pertama kali 
diunggah oleh kerabatnya, Udin, pada 2013 tanpa maksud tertentu.

Minggu, 20 Februari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] PAUD di Jakbar Dituduh Jadi 
Tempat Prostitusi Terselubung

https://kumparan.com/kumparannews/viral-paud-di-jakbar-dituduh-jadi-tempat-prostitusi-terselubung-ternyata-hoaks-1xXOfiDBng8
https://kumparan.com/kumparannews/viral-paud-di-jakbar-dituduh-jadi-tempat-prostitusi-terselubung-ternyata-hoaks-1xXOfiDBng8
https://kumparan.com/kumparannews/viral-paud-di-jakbar-dituduh-jadi-tempat-prostitusi-terselubung-ternyata-hoaks-1xXOfiDBng8


21 Februari 2022



Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?fbclid=IwAR17VzmQ2DFfFOaQPH2jKZ4gomlQ
_VnHEbywo5tqfpIIob-UwqBPMPmzYG8

Penjelasan :
Beredar di pesan WhatsApp terkait hadiah promosi dari Pos Indonesia. Dalam pesan 
tersebut bernarasikan "Selamat! Hadiah promosi aplikasi Pos Indonesia! Melalui 
kuesioner, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2000000 Rupiah. 
http://smokehawk.top/posindonesia/tb.php?wiuonxfe1645251370436"

Faktanya Pos Indonesia melalui akun Instagramnya telah memberikan klarifikasi 
bahwa pesan yang beredar melalui aplikasi WhatsApp tersebut adalah hoaks. 
Kemudian PT Pos Indonesia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak 
mengklik tautannya karena dapat merekam data.

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Hadiah Promosi Aplikasi Pos Indonesia

https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?fbclid=IwAR17VzmQ2DFfFOaQPH2jKZ4gomlQ_VnHEbywo5tqfpIIob-UwqBPMPmzYG8
https://www.instagram.com/p/CaE2JinlyBD/?fbclid=IwAR17VzmQ2DFfFOaQPH2jKZ4gomlQ_VnHEbywo5tqfpIIob-UwqBPMPmzYG8
http://smokehawk.top/posindonesia/tb.php?wiuonxfe1645251370436


Link Counter:

- https://www.instagram.com/stories/bi_bambangirawan/2777705398457489984/

- https://www.instagram.com/p/CaMuzQTPvSd/?utm_medium=share_sheet 

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook beserta nomor WhatsApp mengatasnamakan 
Ketua DPRD Purbalingga, Jawa Tengah H.R. Bambang Irawan, S.H. Selain 
menggunakan foto profil Bambang Irawan, akun tersebut juga melakukan 
komunikasi dengan beberapa pengguna Facebook dan WhatsApp dengan 
meminta sejumlah uang.
Faktanya, akun Facebook dan nomor WhatsApp tersebut adalah palsu dan bukan 
merupakan akun serta nomor yang dikelola oleh Ketua DPRD Purbalingga, Jawa 
Tengah H.R. Bambang Irawan, S.H. Pada media sosial miliknya 
@bi_bambangirawan, Bambang Irawan mengklarifikasi bahwa akun beserta nomor 
yang meminta sejumlah uang tersebut bukanlah dirinya dan mengimbau 
masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan melalui media sosial 
lainnya.

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Facebook dan Nomor WhatsApp 
Mengatasnamakan Ketua DPRD Purbalingga 
Bambang Irawan

https://www.instagram.com/stories/bi_bambangirawan/2777705398457489984/
https://www.instagram.com/p/CaMuzQTPvSd/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/stories/bi_bambangirawan/2777705398457489984/


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksi
n/

- https://www.open.online/2022/01/26/falsa-notizia-uomo-morto-hub-vaccinale-15-minuti-cov
id/

Penjelasan :
Beredar sebuah video pada sosial media 
Twitter yang memperlihatkan sekelompok 
petugas medis yang sedang memberikan 
pertolongan pertama pada seorang pasien di 
pusat vaksinasi. Video tersebut diklaim 
dengan narasi pasien dalam video tersebut 
meninggal 15 menit setelah divaksin. 
 
Dikutip dari turnbackhoax.id, video yang 
diklaim dengan narasi pasien tersebut 
meninggal 15 menit setelah divaksin adalah 
salah. Faktanya, pasien dalam video tersebut 
tidak meninggal, melainkan tidak sadarkan 
diri yang disebabkan oleh penyakit patologi 
yang telah dideritanya sejak sebelum 
mendapatkan vaksin. Adapun yang termasuk 
penyakit patologi di antaranya adalah kanker, 
tumor, gangguan autoimun, serta penyakit 
ginjal dan hati. 

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS]  Video Pasien Meninggal 15 Menit setelah 
Divaksin

https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksin/
https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksin/
https://www.open.online/2022/01/26/falsa-notizia-uomo-morto-hub-vaccinale-15-minuti-covid/
https://www.open.online/2022/01/26/falsa-notizia-uomo-morto-hub-vaccinale-15-minuti-covid/
https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-video-pasien-meninggal-15-menit-setelah-divaksin/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaI-6uDvzwQ/ 

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp yang berisi informasi penerimaan karyawan baru 
sebagai security di kantor Pos Indonesia cabang Sampit. Pesan tersebut juga 
menyebut agar calon karyawan wajib mentransfer uang senilai Rp600 ribu untuk 
DP seragam kerja di awal dan sisanya akan dilunasi dengan sistem potong gaji.
 
Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi @posindonesia, akun WhatsApp 
tersebut adalah bukan milik Pos Indonesia. Pos Indonesia mengimbau agar 
masyarakat waspada terhadap pesan WhatsApp atau tautan yang 
mengatasnamakan Pos Indonesia dengan cara periksa kembali kebenarannya ke 
Halo Pos 1500161 atau situs  resmi www.posindonesia.co.id. 

Senin, 21 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Pos 
Indonesia 

https://www.instagram.com/p/CaI-6uDvzwQ/
https://www.instagram.com/p/CaI-6uDvzwQ/
http://www.posindonesia.co.id/


Link Counter:

- https://manado.tribunnews.com/2022/02/20/pemkot-manado-pastikan-kabar-pasar-karom
basan-kebanjiran-adalah-berita-hoaks

- https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
- https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
- https://www.facebook.com/watch/?v=1082149645916835

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial 
Facebook dengan narasi yang menyebutkan 
telah terjadi banjir di Pasar Karombasan Manado 
akibat dari hujan deras yang terjadi sepanjang 
minggu kemarin.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui video 
banjir dalam unggahan yang beredar merupakan 
kejadian banjir yang terjadi beberapa tahun lalu. 
Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui akun 
Facebooknya mengklarifikasi dengan 
mengunggah foto terkini dari Pasar Karombasan 
dan menegaskan bahwa tidak ada kejadian 
banjir di pasar tersebut. Pihak Pemkot Manado 
juga mengimbau kepada masyarakat untuk 
tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh 
dengan informasi hoaks.

Senin, 21 Februari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Banjir di Pasar Karombasan 
Manado

https://manado.tribunnews.com/2022/02/20/pemkot-manado-pastikan-kabar-pasar-karombasan-kebanjiran-adalah-berita-hoaks
https://manado.tribunnews.com/2022/02/20/pemkot-manado-pastikan-kabar-pasar-karombasan-kebanjiran-adalah-berita-hoaks
https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
https://www.facebook.com/pemkotmanado/posts/3059772914336927
https://www.facebook.com/watch/?v=1082149645916835


Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi
-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina

- https://www.youtube.com/watch?v=FeNmBaWi9Xg
- https://www.youtube.com/watch?v=MkenL340IcI 

Penjelasan :
Beredar sebuah video dari Tiktok berisi klaim 
bahwa Rusia menarik pasukannya dari 
perbatasan Ukraina berkat pendekatan Presiden 
Jokowi.  Video tersebut juga dibagikan di media 
sosial Instagram.  
 
Dikutip dari cekfakta.tempo.co video yang 
mengklaim bahwa berkat pendekatan Presiden 
Jokowi, Rusia menarik pasukannya dari 
perbatasan Ukraina adalah keliru.  Isi video 
tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan 
pembahasan soal Ukraina. Video tersebut 
merupakan gabungan dari dua video berbeda. 
Video pertama merupakan pertemuan Presiden 
Jokowi dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 
tahun 2016, sebelum memanasnya hubungan 
Rusia dan Ukraina saat ini.  Dalam pertemuan 
tersebut, keduanya membahas kerja sama 
ekonomi, pertahanan, dan keamanan. 
Sedangkan video  kedua  menunjukkan Presiden 
Jokowi saat menghadiri acara KTT G20 di Italia 
pada tahun 2021. 

Senin, 21 Februari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Rusia Menarik Pasukannya dari 
Perbatasan Ukraina Berkat Pendekatan Presiden 
Jokowi

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina
https://www.youtube.com/watch?v=FeNmBaWi9Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MkenL340IcI
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1653/keliru-video-dengan-klaim-berkat-pendekatan-jokowi-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasan-ukraina


22 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah hasil tangkapan layar yang mencatut 

artikel berita Kompas dengan judul “Kapolda Jateng: 

Kami menahan 64 orang aksi radikalis anarkis warga 

Wadas purworejo, yang ganggu proyek PT. Beijing Xi 

Wen”. Dalam hasil tangkapan layar tersebut terdapat 

foto yang menampilkan empat orang berseragam polisi, 

dengan satu orang berbaju putih sedang berdiri di 

depan sebuah mic.

Faktanya, hasil tangkapan layar artikel berita yang 

mencatut Kompas tersebut adalah hasil suntingan. 

Dikutip dari kompas.com, dengan menelusuri kata kunci 

yang sama dengan judul, tidak ditemukan artikel 

dengan judul tersebut. Namun, ditemukan pemberitaan 

dengan foto serupa pada situs satujuang.com yang 

diunggah pada 18 Januari 2022. Pada keterangan foto 

tertera, Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., 

S.St., M.K. saat memberikan keterangan pers kepada 

awak media di Mapolda Jateng. Dari sudut pengambilan 

foto yang berbeda, keterangan pers dari Kapolda Jateng 

ini juga diberitakan oleh kompas.com pada 18 Januari 

2022 dengan judul “Kapolda Jateng Copot Kasatreskim 

Polres Boyolali Buntut Lecehkan Korban Pemerkosaan”. 

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/21/145054682/hoaks-berita-catut-kompas

com-dengan-isi-kapolda-sebut-64-warga-wadas

Selasa, 22 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Berita Kompas “Kapolda Jateng: Kami 
menahan 64 orang aksi radikalis anarkis warga 
Wadas purworejo, yang ganggu proyek PT. Beijing 
Xi Wen”

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/21/145054682/hoaks-berita-catut-kompascom-dengan-isi-kapolda-sebut-64-warga-wadas
https://satujuang.com/
https://www.kompas.com/
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/21/145054682/hoaks-berita-catut-kompascom-dengan-isi-kapolda-sebut-64-warga-wadas
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/21/145054682/hoaks-berita-catut-kompascom-dengan-isi-kapolda-sebut-64-warga-wadas


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook 

yang mengklaim bahwa seseorang yang telah 

disuntik booster vaksin Covid-19 akan mendapat 

kode 5G. Unggahan tersebut disertai dengan video 

yang menampilkan kertas yang menyerupai sertifikat 

vaksin yang di dalamnya menyertakan tanggal, kode 

booking, tipe vaksin, batch, dan juga terdapat logo 

dan tulisan 5G.

Dilansir dari kompas.com, klaim bahwa seseorang 

yang telah disuntik booster vaksin Covid-19 akan 

mendapat kode 5G adalah hoaks. Kementerian 

Kesehatan menegaskan tidak ada kode 5G pada 

sertifikat vaksinasi Covid-19. Video dan gambar kode 

5G pada sertifikat vaksin merupakan hasil editan 

karena setelah ditelusuri sertifikat vaksin yang 

dikaitkan dengan kode 5G tersebut tertera kode AIC 

atau MAH di mana kode tersebut diterbitkan oleh 

Badan Obat Italia. Kode AIC yang terkait dengan 

vaksin Pfizer di Italia adalah 049269018, tetapi tanpa 

logo jaringan atau tulisan 5G sehingga kemungkinan 

besar kertas dalam video itu diedit karena tampak 

jenis font yang berbeda.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/19/090249982/hoaks-ada-kode-5g-setela

h-booster-vaksin-covid-19?page=1

Selasa, 22 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Kode 5G setelah Booster Vaksin Covid-19

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/19/090249982/hoaks-ada-kode-5g-setelah-booster-vaksin-covid-19?page=1
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/19/090249982/hoaks-ada-kode-5g-setelah-booster-vaksin-covid-19?page=1
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/19/090249982/hoaks-ada-kode-5g-setelah-booster-vaksin-covid-19?page=1


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Telegram mengatasnamakan OVO. Akun dengan nama “OVO 

INVESTASI REKSADANA” dan menggunakan logo OVO sebagai foto profil tersebut 

menawarkan investasi reksadana.

 

Faktanya, akun Telegram mengatasnamakan OVO tersebut adalah akun palsu. 

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra menegaskan bahwa akun tersebut 

bukan merupakan bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO. Karaniya 

juga menekankan bahwa akun Telegram resmi milik OVO hanya “Komunitas Tim 

OVO” (https://t.me/HiTimOVO).

 

Link Counter:

- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220220151905-92-761592/ovo-grup-telegram-ov

o-investasi-reksadana-palsu

- https://t.me/HiTimOVO 

Selasa, 22 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan OVO 
Menawarkan Investasi Reksadana

https://t.me/HiTimOVO
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220220151905-92-761592/ovo-grup-telegram-ovo-investasi-reksadana-palsu
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220220151905-92-761592/ovo-grup-telegram-ovo-investasi-reksadana-palsu
https://t.me/HiTimOVO


Penjelasan : 

Beredar sebuah gambar struk transaksi 

dengan logo Bank Indonesia (BI). Dalam 

gambar struk tersebut tampak Bank 

Indonesia mentransfer dana ke nasabah 

sejumlah Rp2 miliar.

Melalui akun Instagram resminya 

@bank_indonesia, Bank Indonesia 

menegaskan bahwa struk transaksi 

tersebut adalah palsu alias hoaks. Bank 

Indonesia menjelaskan bahwa sebagai 

Bank Sentral, Bank Indonesia tidak 

melayani transfer dana nasabah dan 

menerbitkan struk transaksi seperti 

gambar tersebut. Bank Indonesia 

mengimbau jika mendapat informasi yang 

meragukan seputar Bank Indonesia untuk 

menghubungi Contact Center Bank 

Indonesia (BICARA131).

Link Counter:

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

Selasa, 22 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Bukti Transaksi Dana Rp2 Miliar dari Bank 
Indonesia

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


Penjelasan : 

Beredar kembali sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp terkait cara 

mendeteksi Covid-19 dalam tubuh. Pesan berantai tersebut mengklaim bahwa 

dengan menahan nafas selama 10 detik dapat mendeteksi adanya virus Covid-19 

dalam tubuh.

Faktanya, informasi pesan berantai mengenai menahan nafas selama 10 detik dapat 

mendeteksi Covid-19 adalah tidak benar. Diketahui bahwa pesan berantai tersebut 

juga pernah beredar pada bulan Maret 2020 dan telah dirilis oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika sebagai isu hoaks. Ditegaskan oleh dr. RA Adaninggar, 

Sp.PD bahwa tes mandiri Covid-19 dengan menahan napas adalah tidak benar.

Link Counter:

- https://kominfo.go.id/content/detail/24774/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-virus-corona-

hanya-dalam-sepuluh-detik/0/laporan_isu_hoaks

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4892942/cek-fakta-hoaks-tahan-napas-10-detik-

untuk-tes-mandiri-covid-19 

Selasa, 22 Februari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Deteksi Covid-19 dengan Cara Menahan 
Nafas selama 10 Detik

https://kominfo.go.id/content/detail/24774/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-virus-corona-hanya-dalam-sepuluh-detik/0/laporan_isu_hoaks
https://kominfo.go.id/content/detail/24774/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-virus-corona-hanya-dalam-sepuluh-detik/0/laporan_isu_hoaks
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4892942/cek-fakta-hoaks-tahan-napas-10-detik-untuk-tes-mandiri-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4892942/cek-fakta-hoaks-tahan-napas-10-detik-untuk-tes-mandiri-covid-19


Penjelasan : 

Beredar informasi melalui media sosial Twitter 

yang menyebutkan adanya penemuan mayat 

laki-laki tanpa kepala di sebuah lahan kosong, 

wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. 

Dalam unggahan itu disebutkan, mayat laki-laki 

tanpa kepala tersebut ditemukan di dekat sebuah 

sekolah.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi dalam 

unggahan yang beredar tersebut adalah keliru. 

Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Satirin 

membenarkan informasi penemuan mayat 

laki-laki tersebut. Namun, kondisi jenazah masih 

lengkap dan sudah dalam keadaan membusuk 

sehingga sulit untuk dikenali. Diketahui jenazah 

tersebut adalah Dani Nofa yang berdomisili di 

Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah. Jenazah Dani pertama kali ditemukan 

oleh saksi bernama Udin. Udin mencium bau 

menyengat dari arah semak-semak saat hendak 

memotong rumput di lokasi penemuan jenazah.

Link Counter:

- https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/21/17574041/bantah-penemuan-jenazah-tanpa-kepal

a-di-cikarang-polisi-kondisi-masih

- https://m.jpnn.com/news/kejadian-di-bekasi-mayat-laki-laki-tanpa-kepala-ditemukan-dekat-sekolah

- https://bekaci.suara.com/read/2022/02/21/173238/heboh-ada-mayat-diduga-tanpa-kepala-di-bekasi-

polisi-beri-penjelasan-seperti-ini

Selasa, 22 Februari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Informasi Penemuan Mayat Tanpa 
Kepala di Cikarang

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/21/17574041/bantah-penemuan-jenazah-tanpa-kepala-di-cikarang-polisi-kondisi-masih
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/21/17574041/bantah-penemuan-jenazah-tanpa-kepala-di-cikarang-polisi-kondisi-masih
https://m.jpnn.com/news/kejadian-di-bekasi-mayat-laki-laki-tanpa-kepala-ditemukan-dekat-sekolah
https://bekaci.suara.com/read/2022/02/21/173238/heboh-ada-mayat-diduga-tanpa-kepala-di-bekasi-polisi-beri-penjelasan-seperti-ini
https://bekaci.suara.com/read/2022/02/21/173238/heboh-ada-mayat-diduga-tanpa-kepala-di-bekasi-polisi-beri-penjelasan-seperti-ini


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Instagram sebuah 

postingan viral yang menyatakan pembelian 

minyak goreng program pemerintah wajib 

menyertakan Kartu Keluarga (KK) dan bukti 

vaksin. 

Dilansir dari detik.com, menurut Sekretaris 

Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 

(Aprindo) Solihin menegaskan pihaknya tidak 

pernah memberikan instruksi agar para ritel 

memberikan syarat-syarat tertentu untuk 

pembelian minyak goreng. Hal ini berlaku di 

semua ritel anggota Aprindo, baik minimarket 

sampai ke supermarket. Selain itu, Juru Bicara 

Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito buka suara 

perihal syarat untuk membeli minyak goreng di 

minimarket itu. Wiku menegaskan pemerintah 

pusat tidak pernah menetapkan syarat untuk 

warga menyertakan bukti vaksin dalam belanja 

kebutuhan sehari-hari.

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5952258/viral-beli-minyak-goreng-pakai-bukti-vaksin-satg

as-covid-buka-suara

- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5952708/4-fakta-beli-minyak-goreng-m

urah-wajib-sertifikat-vaksin-dan-kk

Selasa, 22 Februari 2022

Misinformasi

7. [MISINFORMASI] Pembelian Minyak Goreng 
Menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Bukti 
Vaksin 

https://news.detik.com/berita/d-5952258/viral-beli-minyak-goreng-pakai-bukti-vaksin-satgas-covid-buka-suara
https://news.detik.com/berita/d-5952258/viral-beli-minyak-goreng-pakai-bukti-vaksin-satgas-covid-buka-suara
https://news.detik.com/berita/d-5952258/viral-beli-minyak-goreng-pakai-bukti-vaksin-satgas-covid-buka-suara
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5952708/4-fakta-beli-minyak-goreng-murah-wajib-sertifikat-vaksin-dan-kk
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5952708/4-fakta-beli-minyak-goreng-murah-wajib-sertifikat-vaksin-dan-kk


23 Februari 2022



Penjelasan : 

Telah beredar akun Facebook mengatasnamakan serta menggunakan foto profil Wali 

Kota Bima Muhammad Lutfi. Akun tersebut terlihat mengirimkan permintaan 

pertemanan.

Faktanya, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)  

Kota Bima memberi klarifikasi melalui laman resminya bahwa akun tersebut bukan 

merupakan akun resmi dari Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, S.E. alias akun tersebut 

adalah hoaks karena sebelumnya Wali Kota Bima tidak pernah memiliki akun Facebook 

dan Instagram. Untuk itu, apabila ada yang mengetahui, menemukan, dan berinteraksi 

dengan akun tersebut agar dapat diabaikan, sebab akun tersebut dalam status 

pemantauan.

Link Counter:

- https://kominfotik.bimakota.go.id/web/detail/606/waspada_akun_hoax_atasnamakan_wali

_kota_bima

Rabu, 23 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wali 
Kota Bima 

https://kominfotik.bimakota.go.id/web/detail/606/waspada_akun_hoax_atasnamakan_wali_kota_bima
https://kominfotik.bimakota.go.id/web/detail/606/waspada_akun_hoax_atasnamakan_wali_kota_bima


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah tangkapan layar surat undangan Rapat Koordinasi Calon Penerima 

dan Penandatanganan Perjanjian Program Bantuan Dana Hibah TA. 2022. Dalam surat 

undangan yang mengatasnamakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kepala Desa 

Batangsari, dengan kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 Februari 

2022 di Hotel Mercure Denpasar.

Setelah ditelusuri, diketahui surat undangan yang beredar tersebut adalah tidak benar alias 

hoaks. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui akun 

resmi Twitternya mengklarifikasi bahwa surat undangan Rapat Koordinasi Calon Penerima 

dan Penandatanganan Perjanjian Program Bantuan Dana Hibah TA. 2022 yang 

mengatasnamakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

adalah penipuan.

Link Counter:

- https://twitter.com/kemendespdtt/status/1495328497014771719

Rabu, 23 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Undangan Rapat Penerima Bantuan 
Dana Hibah 2022 Mengatasnamakan Kementerian 
Desa

https://twitter.com/kemendespdtt/status/1495328497014771719


Penjelasan : 

Beredar sebuah gambar sertifikat penanaman modal asing yang mencatut logo dan nama 

Bank Indonesia. Dalam sertifikat tersebut juga tampak adanya logo OJK. 

Melalui akun Instagram resminya @bank_indonesia, Bank Indonesia menegaskan bahwa 

Bank Indonesia tidak pernah menerbitkan surat atau sertifikat penanaman modal asing 

seperti yang beredar. Sebagaimana turut dijelaskan jika Bank Indonesia tidak pernah 

memberikan hak resmi kepada pihak manapun untuk keamanan dana penanaman modal 

asing agar dapat digunakan bertransaksi di Indonesia. Bank Indonesia juga mengimbau 

jika mendapat informasi yang meragukan seputar Bank Indonesia untuk menghubungi 

Contact Center Bank Indonesia (BICARA131).

Link Counter:

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

Rabu, 23 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Sertifikat Penanaman Modal Asing 
Mengatasnamakan Bank Indonesia

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


Penjelasan : 

Beredar sebuah grup Telegram mengatasnamakan  Badan Koordinasi Penanaman Modal 

dengan 2.166 anggota. Grup tersebut mengklaim memiliki program yang dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang belum memahami informasi seputar 

saham dan menjanjikan adanya profit.

Dikutip dari turnbackhoax.id, grup Telegram tersebut bukanlah grup resmi milik Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Investasi/BKPM pada 8 Mei 2021, 

pernah mengonfirmasi tidak pernah memiliki grup Telegram atau WhatsApp terkait 

pengelolaan dana investasi dan tidak pernah membuka jasa investasi dengan profit yang 

tidak masuk akal. BKPM juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum 

yang mengatasnamakan Kementerian Investasi/BKPM. 

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/23/salah-grup-telegram-badan-koordinasi-penanaman-m

odal/ 

Rabu, 23 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Grup Telegram Mengatasnamakan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal

https://turnbackhoax.id/2022/02/23/salah-grup-telegram-badan-koordinasi-penanaman-modal/
https://turnbackhoax.id/2022/02/23/salah-grup-telegram-badan-koordinasi-penanaman-modal/
https://turnbackhoax.id/2022/02/23/salah-grup-telegram-badan-koordinasi-penanaman-modal/


24 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar di berbagai media sosial, informasi yang 

menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Barat (Dinkes Jabar) membuka lowongan pekerjaan 

untuk beberapa bagian di antaranya staf vaksinasi 

booster, staf pelayanan kesehatan dan tata usaha 

umum. Postingan tersebut menggunakan logo 

Kementerian Kesehatan, juga dilengkapi nomor kontak 

yang bisa dihubungi dan alamat kantor. 

 

Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi 

@jabarsaberhoaks, Humas Dinkes Jabar menegaskan 

bahwa postingan tersebut hoaks. Informasi tersebut 

merupakan penipuan yang mengatasnamakan Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dinkes Jabar juga 

mengimbau agar masyarakat berhati-hati atas segala 

bentuk informasi yang mengatasnamakan Kepala Dinas 

atau Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun 

informasi resmi hanya disampaikan melalui situs atau 

media sosial resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaT-z2shx-u/
- https://www.instagram.com/p/CaUB8cwBO2s/
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895262/waspada-lowongan-kerja-hoaks-catut-na

ma-dinkes-jawa-barat
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-dinkes-jabar-buka-lowongan-staf-vaksi

nasi-booster.html

Kamis, 24 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Lowongan Staf Vaksinasi Booster Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Barat 

https://www.instagram.com/p/CaT-z2shx-u/
https://www.instagram.com/p/CaT-z2shx-u/
https://www.instagram.com/p/CaUB8cwBO2s/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895262/waspada-lowongan-kerja-hoaks-catut-nama-dinkes-jawa-barat
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895262/waspada-lowongan-kerja-hoaks-catut-nama-dinkes-jawa-barat
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-dinkes-jabar-buka-lowongan-staf-vaksinasi-booster.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-dinkes-jabar-buka-lowongan-staf-vaksinasi-booster.html


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah, 

Ganjar Pranowo. Akun tersebut menghubungi salah satu pengurus masjid dengan 

tujuan penyaluran dana sumbangan pembangunan masjid dan meminta bantuan 

transfer uang ke nomor rekening lain. 

 

Dilansir dari detik.com, akun WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Jawa 

Tengah, Ganjar Pranowo tersebut adalah akun palsu dan merupakan modus 

penipuan. Menurut Suhardi, Ketua Takmir Masjid Ar Rohman Sono, Bugel, Polokarto, 

Sukoharjo sebagai orang yang pertama kali dihubungi oleh nomor tersebut 

mengaku bahwa ia telah menaruh kecurigaan sehingga kemudian melakukan cek 

rekening masjid ke bank dan ternyata tidak ada dana yang masuk sesuai dengan 

nominal yang disampaikan pelaku. 

Link Counter:

- https://www.detik.com/jateng/berita/d-5955958/awas-penipuan-modus-sumbang-masjid-cat
ut-ganjar-pranowo

- https://regional.kompas.com/read/2022/02/24/090339278/penipuan-sumbangan-dana-renova
si-mencatut-nama-ganjar-pranowo-dialami?page=1

Kamis, 24 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

https://www.detik.com/jateng/berita/d-5955958/awas-penipuan-modus-sumbang-masjid-catut-ganjar-pranowo
https://www.detik.com/jateng/berita/d-5955958/awas-penipuan-modus-sumbang-masjid-catut-ganjar-pranowo
https://www.detik.com/jateng/berita/d-5955958/awas-penipuan-modus-sumbang-masjid-catut-ganjar-pranowo
https://regional.kompas.com/read/2022/02/24/090339278/penipuan-sumbangan-dana-renovasi-mencatut-nama-ganjar-pranowo-dialami?page=1
https://regional.kompas.com/read/2022/02/24/090339278/penipuan-sumbangan-dana-renovasi-mencatut-nama-ganjar-pranowo-dialami?page=1


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah akun Instagram yang 

mengatasnamakan PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk, dengan username @recruitment3roda. Akun 

tersebut berisi unggahan informasi terkait lowongan 

kerja dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

dengan berbagai posisi. 

 

Berdasarkan klarifikasi langsung dari PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk, akun Instagram dengan 

username @recruitment3roda adalah akun palsu 

yang mengatasnamakan PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk. Akun tersebut digunakan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana 

pencurian identitas diri. Selain itu, pelaku juga 

melakukan penipuan lowongan kerja, di mana modus 

yang dilakukan adalah meminta korban untuk 

mentransfer sejumlah uang sebagai salah satu 

persyaratan untuk melanjutkan proses rekrutmen. 

Adapun akun Instagram resmi milik PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk adalah @harmoni3roda. 

Link Counter:

- Klarifikasi Langsung dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
- https://www.instagram.com/harmoni3roda/ 

Kamis, 24 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan PT 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

https://www.instagram.com/harmoni3roda/
https://www.instagram.com/harmoni3roda/


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah akun Instagram yang 

mengatasnamakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dengan 

username @pelindo_career. Pada kolom 

deskripsinya dituliskan bahwa akun tersebut 

merupakan akun resmi dari BUMN Pelindo. 

 

Melalui akun Instagram resminya, Pelindo 

mengklarifikasi bahwa akun Instagram 

@pelindo_career adalah akun palsu yang 

mengatasnamakan Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo). Akun Instagram resmi Pelindo adalah 

@pelindo yang telah terverifikasi (centang biru). 

Pihaknya menambahkan, apabila terdapat 

informasi terkait dengan rekrutmen pegawai, 

akan diumumkan melalui laman website dan 

media sosial resmi Pelindo. 

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaRqPmTLbK7/ 

Kamis, 24 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan 
Pelindo 

https://www.instagram.com/pelindo/
https://www.instagram.com/p/CaRqPmTLbK7/


Penjelasan : 

Beredar postingan di media sosial 

Facebook yang mengklaim bahwa vaksin 

Covid-19 telah bermutasi menjadi ribuan 

varian Covid-19.

Dilansir dari liputan6.com, vaksin Covid-19 

sebabkan ribuan varian Covid-19 adalah 

tidak benar. Faktanya, Profesor Sutiman 

dalam artikel republika.co.id berjudul 

"Covid-19 yang Bermutasi Buat Sulit 

Temukan Vaksin" yang dimuat pada 24 Mei 

2020, sama sekali tidak menyebut vaksin 

Covid-19 telah bermutasi menjadi ribuan 

virus baru. Ia hanya menjelaskan virus 

Corona telah bermutasi menjadi virus lokal 

sehingga menyulitkan pembuatan vaksin.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895934/cek-fakta-tidak-benar-vaksin-covid-19-se
babkan-mutasi-varian-covid-19 

Kamis, 24 Februari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Sebabkan Mutasi Varian 
Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895934/cek-fakta-tidak-benar-vaksin-covid-19-sebabkan-mutasi-varian-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895934/cek-fakta-tidak-benar-vaksin-covid-19-sebabkan-mutasi-varian-covid-19
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang 

mengklaim bahwa alat tes usap hidung yang digunakan dalam 

tes Covid-19 mengandung lithium. Lithium disebut digunakan 

sebagai mood stabilizer untuk mengobati gangguan bipolar. 

Efek sampingnya bisa termasuk mual, diare, mulut kering, 

tangan gemetar, dan mengantuk.

Dilansir dari reuters.com, Juru Bicara Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menegaskan bahwa alat 

usap hidung yang digunakan untuk menguji Covid-19 tidak 

mengandung lithium. Badan Pengatur Obat dan Produk 

Kesehatan Inggris (MHRA) turut mengatakan tidak mungkin 

ada lithium dalam alat tes swab Covid-19. Adapun perangkat 

medis yang disetujui untuk tes Covid-19 adalah yang memiliki 

tanda 'CE' atau 'UKCA' pada kemasannya, telah mengikuti 

persyaratan peraturan perangkat medis dan dianggap aman 

untuk digunakan. Lebih lanjut, Dr. Alexander Edwards, profesor 

di bidang teknologi biomedis di University of Reading 

mengatakan sumber kebingungan mungkin bermula dari 

penggunaan "Lithium Heparin" di beberapa tabung 

pengumpulan darah pada tes antibodi. Namun, meski begitu 

Lithium Heparin yang digunakan dalam tabung pengumpulan 

tes antibodi tidak akan bersentuhan langsung dengan 

pengguna. 

Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-swabs/fact-check-no-evidence-of-lith

ium-in-covid-19-test-swabs-idUSL1N2UT0R6 

Kamis, 24 Februari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Alat Tes Usap Covid-19 
Mengandung Lithium

https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-swabs/fact-check-no-evidence-of-lithium-in-covid-19-test-swabs-idUSL1N2UT0R6
https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-swabs/fact-check-no-evidence-of-lithium-in-covid-19-test-swabs-idUSL1N2UT0R6
https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-swabs/fact-check-no-evidence-of-lithium-in-covid-19-test-swabs-idUSL1N2UT0R6


Penjelasan : 

Beredar foto di media sosial Facebook memperlihatkan kerumunan orang yang 

diklaim tengah melakukan protes anti-vaksin. Aksi protes itu disebut terjadi di 

Canberra, Australia pada tahun 2022.

Faktanya, dikutip dari turnbackhoax.id, foto yang diklaim memperlihatkan protes 

anti-vaksin di Canberra, Australia pada tahun 2022 itu tidak benar. Memang ada 

protes anti-vaksin di Canberra, Australia pada tahun 2022, namun foto tersebut 

tidak berkaitan dengan protes anti-vaksin dan tidak diselenggarakan di Australia. 

Diketahui foto tersebut adalah acara Festival Glastonbury, di Somerset, Barat 

Daya Inggris pada musim panas tahun 2019.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-foto-protes-anti-vaksin-di-canberra-australia-tahun

-2022/ 

- https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/18/fact-check-canberra-anti-vaccin

e-mandate-protest-not-shown-photo/6826896001/ 

Kamis, 24 Februari 2022

Disinformasi

7. [DISINFORMASI] Foto Protes Anti-Vaksin di Canberra, 
Australia pada Tahun 2022

https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-foto-protes-anti-vaksin-di-canberra-australia-tahun-2022/
https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-foto-protes-anti-vaksin-di-canberra-australia-tahun-2022/
https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-foto-protes-anti-vaksin-di-canberra-australia-tahun-2022/
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/18/fact-check-canberra-anti-vaccine-mandate-protest-not-shown-photo/6826896001/
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/18/fact-check-canberra-anti-vaccine-mandate-protest-not-shown-photo/6826896001/


25 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar akun di Telegram mengatasnamakan Bibit Investasi Reksadana, dengan 

alamat akun https://t.me/bibitku_investasi_real. 

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, akun Telegram tersebut adalah palsu. 

Dijelaskan dalam channel YouTube resmi Bibit, hanya ada dua akun Telegram resmi 

milik Bibit, pertama adalah Bibit.id dengan mode private atau hanya bisa diakses 

oleh member yang diberikan undangan link dan juga akun untuk publik yakni 

Bibit.id dengan tanda centang biru. Adapun cara untuk mendaftar menjadi member 

adalah melalui aplikasi Bibit yang bisa diunduh melalui PlayStore. Financial Mentor 

Bibit, Chatarina Kania menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan reksadana hanya 

melalui aplikasi resmi Bibit dan tidak pernah menawarkan melalui grup media sosial 

atau personal chat.

Link Counter:

- https://www.youtube.com/watch?v=fDlBBpvlzyA&feature=emb_imp_woyt 

Jumat, 25 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan Bibit 
Investasi Reksadana

https://t.me/bibitku_investasi_real
https://www.youtube.com/watch?v=fDlBBpvlzyA&feature=emb_imp_woyt


Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah yang 

mengatasnamakan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Surat tersebut mencatut logo 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bagian 

atas dan memalsukan tanda tangan Wakil Ketua 

KPK Alexander Marwata. Surat tersebut 

melakukan pemerasan dengan ancaman 

pemblokiran rekening beberapa pihak. Jika tidak 

mau diblokir, pihak yang ditargetkan harus 

memberikan sejumlah uang. 

Dilansir dari medcom.id, KPK menegaskan tidak 

pernah meminta uang untuk membuka maupun 

memblokir rekening. Pelaksana Tugas (Plt) Juru 

Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri 

menegaskan Tindakan pemblokiran rekening 

dalam rangka penyidikan suatu perkara oleh KPK 

dilakukan secara profesional dan akuntabel. 

Seluruh prosesnya berdasarkan tata cara, 

ketentuan, dan peraturan yang berlaku, serta 

melalui kerja sama dengan otoritas terkait.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/nasional/hukum/8N0Gw4OK-hati-hati-modus-penipuan-buka-blo

kir-rekening-mengatasnamakan-kpk 

Jumat, 25 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Pemberitahuan Buka Blokir 
Mengatasnamakan KPK

https://www.medcom.id/nasional/hukum/8N0Gw4OK-hati-hati-modus-penipuan-buka-blokir-rekening-mengatasnamakan-kpk
https://www.medcom.id/nasional/hukum/8N0Gw4OK-hati-hati-modus-penipuan-buka-blokir-rekening-mengatasnamakan-kpk
https://www.medcom.id/nasional/hukum/8N0Gw4OK-hati-hati-modus-penipuan-buka-blokir-rekening-mengatasnamakan-kpk


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Twitter dengan foto dan nama akun "@PermataBank05", akun tersebut 

mengatasnamakan Bank Permata. Akun Twitter tersebut melakukan komunikasi dengan 

beberapa pengguna Twitter lain dan mengklaim diri sebagai customer service Bank Permata. 

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, akun "@PermataBank05" tersebut adalah akun palsu 

yang mengatasnamakan Bank Permata. Akun media sosial resmi Twitter milik Bank Permata 

juga memberikan klarifikasi bahwa akun Twitter selain akun @PermataBank dan 

@PermataCare adalah akun palsu.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-akun-twitter-permata-bank-permatabank05/ 

- https://twitter.com/PermataBank/status/1496534533696634883?t=N9r5Sp7sXaE6jjdVnM2W

4Q&s=08 

Jumat, 25 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Twitter Mengatasnamakan Bank 
Permata

https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-akun-twitter-permata-bank-permatabank05/
https://twitter.com/PermataBank
https://twitter.com/PermataCare
https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-akun-twitter-permata-bank-permatabank05/
https://twitter.com/PermataBank/status/1496534533696634883?t=N9r5Sp7sXaE6jjdVnM2W4Q&s=08
https://twitter.com/PermataBank/status/1496534533696634883?t=N9r5Sp7sXaE6jjdVnM2W4Q&s=08


Penjelasan : 

Beredar informasi di media sosial Facebook 

yang mengklaim bahwa mengonsumsi es 

yang jatuh dari terjadinya hujan es dapat 

meningkatkan imunitas. 

Dilansir dari kompas.com, informasi pada 

unggahan Facebook tersebut tidak benar. 

Sebab menurut dr. Dien Kalbu Ady sekaligus 

Direktur RSU PKU Muhammadiyah 

Prambanan mengatakan, hujan es memiliki 

kandungan yang tidak jauh berbeda dengan 

hujan biasa, namun berbeda wujud. Adapun 

hujan es membawa polutan dari atmosfer. 

Bukan sekadar membawa partikel debu 

yang berukuran kecil. Hujan es juga 

mengandung gas-gas emisi seperti nitrogen 

dioksida, sulfur dioksida, dan karbon 

monoksida. Sehingga mengonsumsi hujan 

es berisiko buruk bagi kesehatan.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/103600882/-hoaks-mengonsumsi-huja
n-es-meningkatkan-imunitas?page=all

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-konsumsi-hujan-es-bisa-meningkat
kan-imunitas-tubuh.html

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/134400482/bahaya-mengonsumsi-huj
an-es-ini-penjelasan-dari-dokter?page=all

Jumat, 25 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Mengonsumsi Hujan Es Meningkatkan 
Imunitas
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https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-konsumsi-hujan-es-bisa-meningkatkan-imunitas-tubuh.html
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Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang mengaku sebagai sales Indogrosir. Akun 

tersebut menawarkan berbagai macam sembako dan kebutuhan sehari-hari dengan sistem 

konsinyasi (titip barang, jika barang laku baru dibayar). 

 
Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi @indogrosir, pihak Indogrosir mengklarifikasi 

bahwa Indogrosir tidak pernah memiliki sales dan tidak melakukan penjualan di luar toko 

Indogrosir, transaksi pembelian hanya bisa dilakukan di toko Indogrosir dilengkapi dengan 

setruk resmi. Indogrosir juga tidak pernah melakukan kerjasama pemasaran dengan sistem 

konsinyasi (titip barang, jika barang laku baru dibayar). Transaksi pemesanan barang secara 

online hanya melalui website resmi klikindogrosir.com atau aplikasi Klik Indogrosir yang 

mana tujuan transfer transaksi pembayaran secara online hanya ditujukan atas nama PT INTI 

CAKRAWALA CITRA. Masyarakat dapat mengklarifikasi segala bentuk isu dan penawaran 

yang beredar dengan menghubungi layanan konsumen Indogrosir melalui chat ke nomor 

0811-5500-280.

Link Counter:

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

- http://indogrosir.co.id/detail_berita/48

- https://www.facebook.com/officialindogrosir/posts/3116473398611061

Jumat, 25 Februari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sales 
Indogrosir

https://www.instagram.com/p/CaWBvuWoTCh/
https://klikindogrosir.com/
https://www.instagram.com/p/CaWBvuWoTCh/
http://indogrosir.co.id/detail_berita/48
https://www.facebook.com/officialindogrosir/posts/3116473398611061


Penjelasan : 

Beredar sebuah potongan video dari sebuah tayangan berita yang mengklaim Pemerintah 

Australia hanya mencatat 83 kematian akibat Covid-19 sejak awal pandemi. Postingan 

tersebut diunggah pada Februari 2022.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), potongan video tersebut telah dibagikan secara 

keliru. Menurut catatan Biro Statistik Australia (ABS), hingga berita ini di rilis, sebanyak 2.556 

orang di Australia telah meninggal karena Covid-19 sejak awal pandemi. Adapun angka 83 

orang yang dimaksud dalam unggahan tersebut adalah jumlah pasien yang tercatat 

meninggal karena sebab atau faktor lain, namun di saat bersamaan dinyatakan positif 

Covid-19. Hal senada disampaikan oleh Profesor Nancy Baxter, ahli epidemiologi klinis dan 

kepala Sekolah Populasi dan Kesehatan Global Melbourne. Ia mengatakan klaim yang 

beredar di unggahan media sosial adalah salah tafsir dari laporan ABS.

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.323L6Z2 

Jumat, 25 Februari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Pemerintah Australia Hanya 
Mencatat 83 Kematian Akibat Covid-19 sejak Awal 
Pandemi

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.323L6Z2


Penjelasan : 

Beredar unggahan sebuah artikel di media sosial Facebook yang memuat foto 

seorang pria mengenakan seragam polisi. Pria tersebut tampak tengah ditarik oleh 

seseorang dari area persawahan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan kabar seorang 

anggota polisi yang babak belur dihajar massa.

 

Berdasarkan hasil penelusuran liputan6.com melalui Google Image, hasilnya terdapat 

beberapa artikel yang memuat foto identik. Namun, pria berseragam dalam foto 

tersebut bukan merupakan anggota polisi. Pria tersebut diketahui adalah pelaku 

begal yang menyamar sebagai anggota polisi. Informasi ini dikutip dari artikel 

berjudul "Begal Ketahuan Nyamar Jadi Polisi, Begini Nasibnya Ketika Terbongkar" 

yang dimuat situs tribunnews.com pada 9 April 2018 lalu. 

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4897053/cek-fakta-tidak-benar-dalam-foto-ini-s

eorang-anggota-polisi-babak-belur-dihajar-massa

- https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/09/begal-ketahuan-nyamar-jadi-polisi-begi

ni-nasibnya-ketika-terbongkar 

Jumat, 25 Februari 2022
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7. [DISINFORMASI] Foto Seorang Anggota Polisi 
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http://tribunnews.com/
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26 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar akun WhatsApp yang menggunakan foto 

profil dan mengatasnamakan Inspektur Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, S.H..

Dilansir dari cirt.bulelengkab.go.id, akun WhatsApp yang beredar tersebut bukan akun 

resmi milik Inspektur Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, S.H.. Akun tersebut hanya 

mencatut nama dan foto dari media sosial. Masyarakat diminta waspada terhadap akun 

WhatsApp baru yang mengaku sebagai pimpinan atau pejabat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buleleng, sampai ke Perbekel/Lurah. Masyarakat juga diimbau untuk 

mengonfirmasi terlebih dahulu saat mendapat pesan melalui akun WhatsApp yang tidak 

dikenal. Jangan langsung mempercayai akun yang mengatasnamakan pimpinan atau 

pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4035-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-inspektur-kabupaten-buleleng

Sabtu, 26 Februari 2022

Hoaks
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Penjelasan : 

Beredar akun Telegram mengatasnamakan BRI Danareksa Sekuritas, dengan alamat 

akun yakni https://t.me/lnvestasi_BRI_Sekuritas. Dalam deskripsinya, akun tersebut 

menawarkan program investasi dalam bentuk titip dana. 

Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu. PT BRI Danareksa Sekuritas melalui situs 

resminya mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak pernah membuat dan/atau 

menawarkan program investasi dalam bentuk titip dana kepada nasabah. Pihaknya juga 

mengimbau kepada seluruh nasabah PT BRI Danareksa Sekuritas untuk selalu 

berhati-hati serta waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan 

mengatasnamakan PT BRI Danareksa Sekuritas. Untuk itu pihaknya mohon untuk selalu 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap setiap penawaran dan/atau layanan 

yang diberikan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas melalui saluran resmi yang telah 

terverifikasi yang dapat dilihat di situs bridanareksasekuritas.co.id.

Link Counter:

- https://bridanareksasekuritas.co.id/pemberitahuan-terkait-grup-telegram-palsu-mengatas

namakan-bri-danareksa-sekuritas?fbclid=IwAR2cM0y2D4f3izl3tVB3lEKC2QMvk21YuekbEw

gxNnia32wNDzlPXi8GnHc 

Sabtu, 26 Februari 2022

Hoaks
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 
mengandung bahan berbahaya seperti MSG, fenoksietanol, aluminium, formalin, polisorbat 
20 dan 80, thimerosal atau merkuri, serta jaringan hewan dan sel diploid manusia dari janin. 
Klaim tersebut disertai dengan foto yang menunjukkan tangan seseorang yang memegang 
botol vaksin Covid-19 buatan Sinovac, CoronaVac.

Dilansir dari cekfakta.tempo.co, klaim bahwa vaksin Covid-19 mengandung MSG, formalin, 
dan bahan-bahan berbahaya lainnya adalah keliru. WHO menyatakan bahwa vaksin Covid-19 
secara umum mengandung fragmen-fragmen kecil dari organisme penyebab penyakit yang 
disasar oleh vaksin tersebut serta bahan-bahan lain untuk menjaga keamanan dan 
efektivitas vaksin, seperti antigen, pengawet, stabilisator, surfaktan, residu, dan adjuvan. 
Selanjutnya, dikutip dari CNN Indonesia, Corporate Secretary Bio Farma Bambang Herianto 
mengatakan pihaknya selalu memastikan bahwa vaksin Sinovac tidak mengandung 
bahan-bahan seperti boraks, formalin, ataupun merkuri. Adapun bahan yang tertera dalam 
kemasan vaksin Sinovac yakni aluminium hydroxide, disodium hydrogen phosphate, sodium 
dihydrogen phosphate, dan sodium chloride. Menurut penjelasan ahli biologi molekuler 
Ahmad Rusdan Utomo, empat bahan kimia yang tertera dalam kemasan tersebut digunakan 
sebagai penstabil tingkat keasaman (pH) agar pH vaksin tetap berada dalam kisaran pH 
darah, yakni sekitar 7,3-7,4.

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1412/keliru-vaksin-covid-19-mengandung-bahan-berbahay

a-seperti-aluminium-formalin-msg-dan-merkuri 

- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103152517-92-588938/bio-farma-ungkap-4-k

andungan-vaksin-corona-dari-sinovac 

Sabtu, 26 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Vaksin Mengandung MSG, Formalin, 
Aluminium, dan Bahan Berbahaya Lain

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1412/keliru-vaksin-covid-19-mengandung-bahan-berbahaya-seperti-aluminium-formalin-msg-dan-merkuri
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Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial Facebook 

berisi penawaran pinjaman dana 

mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Pada unggahan tersebut tertera nomor 

handphone bagi yang berminat meminjam 

dana.

Faktanya, melalui akun Instagram resminya 

@ojkindonesia, OJK mengklarifikasi bahwa 

penawaran pinjaman tersebut merupakan 

modus penipuan. OJK tidak pernah 

menawarkan dan memberikan pinjaman 

maupun produk sektor jasa keuangan lainnya.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZ6sAoFPAWq/?utm_medium=copy_link  
- https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awas-Penipuan-Tawaran-

Pinjaman-Mengatasnamakan-OJK.aspx 

Sabtu, 26 Februari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Tawaran Pinjaman Mengatasnamakan 
Otoritas Jasa Keuangan 
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27 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video yang menampilkan tiga 
alat tes Covid-19 yang berfungsi menunjukkan garis seseorang positif atau negatif 
Covid-19, pada bagian indikator hasil tersebut disinari dengan sinar ultraviolet (UV). 
Kemudian muncul garis pada indikator. Video tersebut kemudian dilengkapi dengan 
narasi yang mengklaim bahwa hasil alat tes Covid-19 dapat diketahui dengan sinar 
ultraviolet.

Dilansir dari liputan6.com, klaim video hasil alat tes Covid-19 bisa diketahui dengan 
sinar ultraviolet tidak benar. Sebab strip reaktif memiliki protein tertentu yang 
teradsorpsi di zona C dan zona T yang diperlukan untuk pengembangan pengujian 
dan pengembangan warna. Partikel-partikel tersebut menyerap sinar ultraviolet. 
Sehingga normal apabila melihat garis-garis di bawah sinar ultraviolet tersebut.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895237/cek-fakta-tidak-benar-hasil-alat-tes-covid-19-sud
ah-diketahui-dengan-sinar-ultraviolet 

Minggu, 27 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Hasil Alat Tes Covid-19 Sudah Diketahui 
dengan Sinar Ultraviolet 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4895237/cek-fakta-tidak-benar-hasil-alat-tes-covid-19-sudah-diketahui-dengan-sinar-ultraviolet
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Penjelasan : 

Beredar postingan berbahasa Thailand yang 
mengklaim tes antigen Covid-19 tidak dapat 
diandalkan alias tidak akurat karena hanya 
mendeteksi tingkat antibodi seseorang. Unggahan itu 
disertai foto jeruk yang menunjukkan hasil tes antigen 
positif dan sabun yang menunjukkan hasil negatif.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), Dr. Thiravat 
Hemachudha, Kepala Pusat Ilmu Kesehatan Penyakit 
Menular Universitas Chulalongkorn, mengatakan 
unggahan tersebut merupakan penyalahgunaan alat 
tes antigen yang menunjukkan hasil yang salah. 
Thiravat mengatakan alat tes antigen mendeteksi 
sampel protein dari virus (Covid-19) dan tidak 
mendeteksi antibodi atau kadar asam/basa. Di sisi lain, 
Dr. Kajornsak Kaewcharat, Wakil Direktur Jenderal 
Departemen Pengendalian Penyakit Thailand 
mengatakan alat tes antigen sangat berguna sebagai 
tes awal untuk Covid-19, jika hasilnya positif maka 
dilanjutkan tes RT-PCR untuk mengonfirmasi hasilnya. 
Departemen Pengendalian Penyakit Thailand juga 
telah menjelaskan bahwa tes antigen harus dilakukan 
sesuai dengan instruksi yang ketat untuk memastikan 
keakuratannya, termasuk menambahkan cairan 
penyangga ke dalam perangkat pengujian sebelum 
menambahkan sampel yang diambil dari hidung atau 
tenggorokan pasien.

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.323L6ZG 

Minggu, 27 Februari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Tes Antigen Covid-19 Tidak Akurat 
karena Hanya Mendeteksi Tingkat Antibodi 

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.323L6ZG


28 Februari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan media sosial mengenai salah satu perusahaan ritel 
Alfamart milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada unggahannya disebutkan bahwa 
pada tanggal 28 Februari 2022 Alfamart merayakan ulang tahun ke-22 dan 
disebutkan pula bahwa CEO Alfamart Djoko Susanto menyediakan hadiah berupa 
bucket berisi 100 kemasan minyak goreng dengan berat 1 Kg untuk  2 orang.

Faktanya, informasi pada unggahan yang menyebut Alfamart merayakan ulang 
tahun ke-22 dan menyediakan hadiah bucket 100 kemasan minyak goreng tersebut 
adalah tidak benar. Pada media sosial resmi milik Alfamart ditegaskan bahwa 
unggahan tersebut adalah hoaks dan bukan merupakan informasi resmi yang 
berasal dari kanal media milik Alfamart.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaeBLvQhV4d/?utm_medium=share_sheet 

Senin, 28 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Ulang Tahun ke-22 Alfamart Beri Hadiah 
Bucket 100 Kemasan Minyak Goreng 1 Kilogram

https://www.instagram.com/p/CaeBLvQhV4d/?utm_medium=share_sheet


Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah surat yang 
mengatasnamakan Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Surat tersebut berisi pemberian fasilitas 
pinjaman lunak melalui dana non budgeter 
dan dana perimbangan. Surat tersebut 
ditanda tangani oleh Direktur Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.. 

Dilansir dari akun Instagram resmi milik 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 
dan Risiko Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia @djpprkemenkeu, mengklarifikasi 
dengan mengunggah surat tersebut serta 
dilabeli dengan tulisan hoaks. Pihaknya 
memastikan bahwa surat itu tidak benar atau 
hoaks. Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia berkomitmen 
untuk menjunjung tinggi integritas dan 
transparansi dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CaY8rreBPEo/?utm_medium=copy_link 

Senin, 28 Februari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Mengatasnamakan Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

https://www.instagram.com/p/CaY8rreBPEo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CaY8rreBPEo/?utm_medium=copy_link


Penjelasan : 

Beredar akun media sosial Facebook mengatasnamakan Bupati Lamandau Hendra 
Lesmana. Selain menggunakan nama Bupati Hendra Lesmana, akun itu  juga 
menggunakan foto profil Bupati Lamandau Hendra Lesmana dengan seragam putih. 
Akun tersebut kemudian digunakan untuk meminta pertemanan dengan sejumlah 
pejabat, pegawai maupun masyarakat kabupaten setempat. 

Faktanya, Bupati Lamandau Hendra Lesmana mengonfirmasi bahwa akun tersebut 
bukan miliknya. Atas kejadian itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Lamandau Ganti 
Phaing Kanisa meminta masyarakat mengabaikan permintaan pertemanan dari 
akun palsu Bupati Lamandau dan melaporkan ke pihak Facebook untuk dilakukan 
pemblokiran.

Link Counter:

- https://radarsampit.jawapos.com/radar-utama/25/02/2022/waspadai-akun-facebook-palsu-bupati-la
mandau/ 

Senin, 28 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS]  Akun Facebook Palsu Bupati Lamandau

https://radarsampit.jawapos.com/radar-utama/25/02/2022/waspadai-akun-facebook-palsu-bupati-lamandau/
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial Twitter sebuah unggahan berupa foto tangkapan layar berita 
Detikcom berjudul “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali dipaksa rakyat”. 

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut adalah hasil suntingan dari artikel 
berita detik.com yang berjudul “Suara Sanggahan Saat Foto Jokowi dan Soeharto 
Disandingkan”. Berita yang terbit pada 15 Februari 2022 pukul 06:41 WIB itu 
memberitakan tentang foto Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden ke-2 
Soeharto sejajar mengenakan jas dan peci warna hitam yang diunggah di akun 
Instagram YLBHI. Foto itu diberikan keterangan persamaan pemerintahan Jokowi 
dengan orde baru.

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5942589/suara-sanggahan-saat-foto-jokowi-dan-soeharto-disandin
gkan

Senin, 28 Februari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Foto Tangkapan Layar Berita 
Detik.com “Jokowi: saya tidak berminat tiga 
periode kecuali dipaksa rakyat”
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