
LAPORAN ISU HOAKS
Periode Januari 2022



Laporan Isu Hoaks 1 Januari 2022

1. [HOAKS] Kejadian Begal di Jambu Bulok
2. [DISINFORMASI] Kepala WHO Memperingatkan Memberikan Vaksin Booster Covid-19 Dapat Membunuh 

Anak-anak
3. [DISINFORMASI] Umat Islam Dilarang Berkerumun, Umat Agama Lain Tidak

Laporan Isu Hoaks 2 Januari 2022

1. [HOAKS] Daftar Perawatan untuk Membersihkan Tubuh setelah Vaksinasi Covid-19
2. [HOAKS] Penculikan Anak di Tanah Bumbu

Laporan Isu Hoaks 3 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Kapolda Jambi
2. [HOAKS] Sperma Pria yang Tak Divaksin Berharga di Masa Depan
3. [HOAKS] Penculik Anak Dihajar Massa di Ampah
4. [HOAKS] Peringatan Gempa Bumi Berkekuatan 8-9 SR pada 1 - 3 Januari 2022 karena Persilangan Posisi Planet
5. [HOAKS] Jasa Pembuatan SIM Online

Laporan Isu Hoaks 4 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun Twitter dan Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Bank Mandiri
2. [HOAKS] Pemberian Dana Kompensasi Senilai Rp1.200.000 sebagai Biaya Bantuan Program di Rumah Saja
3. [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Berbahaya dan Tidak Aman Digunakan Manusia
4. [DISINFORMASI] Foto Rudal Buatan Indonesia

Laporan Isu Hoaks 5 Januari 2022

1. [HOAKS] Pertamina 55 Tahun Anniversary Celebration
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan BSI
3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kadisdik Dumai Yusmanidar
4. [DISINFORMASI] Video Timor Leste Kembali ke Indonesia
5. [DISINFORMASI] Fenomena Aphelion Penyebab Cuaca Dingin pada Awal 2022

Laporan Isu Hoaks 6 Januari 2022

1. [HOAKS] Lowongan Kerja PT Taspen (Persero) Tahun 2022
2. [HOAKS] Tautan Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp1,2 Juta
3. [HOAKS] 9 Orang di NTT Terpapar Covid-19 Varian Omicron
4. [DISINFORMASI] Pemda Manokwari Larang Hijab, Azan dan Pembangunan Masjid
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Laporan Isu Hoaks 7 Januari 2022

1. [HOAKS] Pernyataan Robert Malone Terkait Vaksin mRNA untuk Covid-19 Belum Diuji secara Memadai dan 
Vaksinasi Anak Tidak Bermanfaat

2. [HOAKS] SMS Berhadiah Jutaan Rupiah dari TikTok
3. [DISINFORMASI] Video Penduduk Aborigin di Australia Menyambut Pemerintah dengan Busur dan Panah 

sebagai Bentuk Penolakan Vaksin Covid-19

Laporan Isu Hoaks 8 Januari 2022

1. [HOAKS] Gunung Semeru Kembali Meletus Jumat, 7 Januari 2022
2. [HOAKS] Aktris Betty White Meninggal Beberapa Hari setelah Menerima Booster Vaksin Covid-19
3. [HOAKS] Rekrutmen Pegawai KPU RI Tahun 2022
4. [HOAKS] Bantuan Dana dari BPJS Senilai Rp125 Juta

Laporan Isu Hoaks 9 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan PjSekda Kalteng
2. [HOAKS] Ukuran KK Terbaru Seperti KTP
3. [DISINFORMASI] Penerima Vaksin Covid-19 Lebih Mudah Terinfeksi Omicron

Laporan Isu Hoaks 10 Januari 2022

1. [HOAKS] Foto Anies Baswedan di Dalam Sumur Resapan
2. [HOAKS] Lowongan Pekerjaan PT PLN Sumatra Utara
3. [HOAKS] Surat Pengangkatan Guru Honorer
4. [DISINFORMASI] Foto “Masjid meledak saat salat Jumat, sebanyak 67 jamaah meninggal dunia”
5. [DISINFORMASI] Video Pendaratan Darurat Pesawat Garuda Indonesia di Iran

Laporan Isu Hoaks 11 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Buleleng

2. [HOAKS] Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah Indonesia akibat Krisis Batu bara
3. [HOAKS] Tes PCR Tidak Mampu Membedakan Virus SARS-Cov-2 dan Influenza
4. [HOAKS] Penyebaran Varian Omicron Lebih Cepat dari Jadwal Mei 2022

Laporan Isu Hoaks 12 Januari 2022

1. [HOAKS] Seleksi Pegawai Non PNS Khusus Guru Tanpa Tes di Kepulauan Meranti
2. [HOAKS] Akses Akun Facebook Gunakan Bukti Vaksinasi Covid-19
3. [HOAKS] Lowongan Kerja di Pelabuhan Kijing
4. [DISINFORMASI] Penculikan Anak di Sindang Barang Bogor
5. [DISINFORMASI] Video Polres Singkawang Menggunakan Bahasa Mandarin bukan Indonesia
6. [DISINFORMASI] Video Harimau Melintas di Jalur Cisaga-Rancah Ciamis
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Laporan Isu Hoaks 13 Januari 2022

1. [HOAKS] Booster Vaksin Covid-19 Diberikan Setiap 6 Bulan Sekali
2. [HOAKS] Kuesioner Berhadiah dalam Rangka Perayaan HUT Toyota Ke-80
3. [DISINFORMASI] Vaksin Booster Berbayar untuk Masyarakat yang Tidak Punya Kartu BPJS Kesehatan

Laporan Isu Hoaks 14 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Pati
2. [HOAKS] Pesan Penipuan Minta Sumbangan Atas Nama Bupati Bondowoso
3. [HOAKS] Jadwal SIM Keliling Polres Blitar Januari 2022
4. [HOAKS] Aksi Penculikan Anak di Cianjur
5. [DISINFORMASI] Video Tsunami Menyapu Pengunjung Pantai

Laporan Isu Hoaks 15 Januari 2022

1. [HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Pacitan Gagarin, S.Sos
2. [DISINFORMASI] Video Peristiwa Gempa di Banten pada 14 Januari 2022
3. [DISINFORMASI] 13 Januari 2022, Guru yang Hamili Santri akan Ditembak dalam Jarak 5 Meter Tepat di Bagian 

Jantung

Laporan Isu Hoaks 16 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun Palsu Mengatasnamakan Anggota DPRD Kepri Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M.
2. [HOAKS] Surat Kuasa Pengalihan Dana Mengatasnamakan Bank Indonesia
3. [HOAKS] Tiket MotoGP Mandalika Sudah Ludes, Formula E APBD-nya yang Sudah Ludes
4. [DISINFORMASI] Masjid Roboh akibat Gempa Banten pada 14 Januari 2022
5. [DISINFORMASI] Vaksin mRNA Sebabkan Kematian pada Lansia

Laporan Isu Hoaks 17 Januari 2022

1. [HOAKS] Pesan Singkat Pemenang Undian Shopee Berhadiah Cek Tunai Rp185 Juta
2. [HOAKS] Surat Panggilan Seleksi Karyawan PT KAI
3. [HOAKS] Video Pakar Amerika dan Eropa Sebut Vaksin Covid-19 Membahayakan Kesehatan
4. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Adalah Konspirasi Presiden dan Menteri Kesehatan
5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekretaris Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng
6. [HOAKS] Rekrutmen Karyawan PT BRI (Persero) Tbk
7. [DISINFORMASI] Pernyataan CEO Pfizer Tentang Keterbatasan Kemanjuran Dua Dosis Vaksin Covid-19
8. [DISINFORMASI] Video Jembatan Kayu Ambruk di Samarinda
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Laporan Isu Hoaks 18 Januari 2022

1. [HOAKS] Kepala BNPB dan Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto Melakukan Kunjungan ke 
Negara Israel

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Camat Rappocini
3. [HOAKS] Peringatan Tsunami di Pelabuhan Ratu
4. [DISINFORMASI] Waspada Gunung Kelud Siaga 1 akan Erupsi
5. [DISINFORMASI] Gempa 6,7 M di Banten Berpusat di Gunung Krakatau
6. [DISINFORMASI] Jepang Mendeklarasikan Berakhirnya Corona

Laporan Isu Hoaks 19 Januari 2022

1. [HOAKS] Swab Test Mengakibatkan Kerusakan Kelenjar Pineal
2. [HOAKS] Gambar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024
3. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi, S.E
4. [DISINFORMASI] Video Tsunami di Tonga pada 15 Januari 2022
5. [DISINFORMASI] Foto Jalan Rusak dan Masjid Rubuh karena Gempa Banten 2022
6. [DISINFORMASI] Video Prediksi Meteor Jatuh di Indonesia pada 7 Mei 2022

Laporan Isu Hoaks 20 Januari 2022

1. [HOAKS] Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Program PKI Tahun 1955
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar
3. [HOAKS] Lowongan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
4. [HOAKS] Guru Ngaji di Balangan Lumpuh Setelah Divaksin
5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Sukoharjo Drs. H. Agus Santosa
6. [DISINFORMASI] Pemain Tenis Australia Open Pingsan saat Bertanding Akibat Vaksinasi Covid-19

Laporan Isu Hoaks 21 Januari 2022

1. [HOAKS] Anies Perkenalkan Jakarta jadi Waterpark
2. [HOAKS] Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022
3. [HOAKS] Email Terkait SKPJ Mengatasnamakan Bea Cukai Tanjung Priok
4. [DISINFORMASI] Data Pfizer 6 Bulan Menunjukkan Vaksin Lebih Banyak Sebabkan Penyakit daripada 

Manfaatnya

Laporan Isu Hoaks 22 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Ketapang
2. [HOAKS] WhatsApp Undangan Rapat Kerja Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan Dinkes Semarang oleh 

Kadinkes Semarang
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Laporan Isu Hoaks 23 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Anggota DPRD Padangsidimpuan
2. [DISINFORMASI] Foto Korban Longsor di Lebakbarang Pekalongan
3. [DISINFORMASI] Gempa di Malang dan Blitar pada 21 Januari 2022

Laporan Isu Hoaks 24 Januari 2022

1. [HOAKS] Poster Ustaz Babe Haikal Hassan di Yonif Para Raider 502/UY
2. [HOAKS] Kipas Angin Listrik yang Diletakkan di Dahi Dapat Menghilangkan Virus
3. [HOAKS] Undangan Rapat Kerja Mengatasnamakan dr. Lies Dina Liastuti RSCM
4. [HOAKS] Penculikan Seorang Siswa Kelas 2 SMP Al-Hikmah Pondok Cabe 5 Tangerang Selatan
5. [HOAKS] Obat Viagra Dapat Menyembuhkan Covid-19
6. [DISINFORMASI] Video Viral TMII Terbengkalai
7. [DISINFORMASI] Seorang Reporter Terbunuh setelah Ungkap Limbah Minyak Goreng
8. [DISINFORMASI] Video 90% Alat Tes Covid-19 Palsu dan Tidak Berfungsi
9. [DISINFORMASI] Polisi Cina di Bangka Belitung

Laporan Isu Hoaks 25 Januari 2022

1. [HOAKS] Selat Sunda Kirim Fenomena Alam Tak Biasa, BMKG Minta Siap-siap
2. [HOAKS] Inggris Jadi Negara Pertama Tetapkan Covid-19 sebagai Endemi
3. [HOAKS] Gerakan Latihan dalam Video Ini Bisa Sembuhkan Penyumbatan Jantung
4. [DISINFORMASI] Kaca Indomaret Pecah karena Pembeli Minyak Murah
5. [DISINFORMASI] Ramuan 131 dapat Mencegah Infeksi dan Replikasi Virus
6. [DISINFORMASI] Bubuk Jahe dapat Menyembuhkan Infeksi Varian Omicron
7. [DISINFORMSASI] Surat Undangan Seminar Nasional/Bimtek 2 Februari 2022 Mengatasnamakan LAN RI
8. [DISINFORMASI] Membersihkan Perabot Rumah dengan Asam Sitrat dan Pemutih

Laporan Isu Hoaks 26 Januari 2022

1. [HOAKS] Minum Kopi Pahit Terbukti Klinis Sembuhkan Covid-19 Varian Omicron
2. [HOAKS] Surat Panggilan Interview PT ANTAM Tbk
3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Mendes PDTT
4. [HOAKS] Akun TikTok Mengatasnamakan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu
5. [DISINFORMASI] Virus Covid-19 Varian Omicron Tidak Mematikan
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Laporan Isu Hoaks 27 Januari 2022

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil Wali Kota Samarinda Dr. Andi Harun
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota Bekasi
3. [HOAKS] Malas Kencing Malam Menyebabkan Sakit Jantung
4. [DISINFORMASI] Penularan Virus Varian Baru Melalui Ban Mobil
5. [DISINFORMASI] Penyuntikan Vaksin Kosong di Kota Semarang

Laporan Isu Hoaks 28 Januari 2022

1. [HOAKS] Surat Undangan Diklat Mengatasnamakan DJKN Bali dan Nusa Tenggara
2. [DISINFORMASI] Tentara Cina Menyamar sebagai Pengemudi Gojek
3. [DISINFORMASI] Video CCTV Kecelakaan di Depan Terminal Sidomulyo
4. [DISINFORMASI] Video Vaksinasi Covid-19 Anak dengan #StopVaccineForTheKids
5. [DISINFORMASI] Luhut dan Mahfud MD Tidak Divaksin dengan Alasan Usia

Laporan Isu Hoaks 29 Januari 2022

1. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Membahayakan dan Harus Dihilangkan dengan Mengonsumsi Air Kelapa dan Garam 
Laut

2. [HOAKS] Pendaftaran CPNS 2022 Berbayar dan Kuota Terbatas
3. [DISINFORMASI] Kampung Mati di Bekasi

Laporan Isu Hoaks 30 Januari 2022

1. [HOAKS] Penawaran Pencairan Dana Bantuan Rp1,2 Juta pada Bulan Januari - Februari 2022
2. [DISINFORMASI] Arab Saudi Kucurkan Dana Hibah 5 Triliun ke Indonesia
3. [DISINFORMASI] Pneumonia pada Covid-19 adalah Reaksi Alergi
4. [DISINFORMASI] Nama Ibu Kota Nusantara Diambil dari Nama DN Aidit

Laporan Isu Hoaks 31 Januari 2022

1. [HOAKS] Bahaya Makan Cokelat setelah Makan Mie
2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten 

Buleleng
3. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Sambas
4. [HOAKS] Situs Pendaftaran Bantuan Sosial Mengatasnamakan Kementerian Sosial

7



1 Januari 2022



Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang berisi informasi adanya begal di 
Kecamatan Damar tepatnya di Kawasan Jambu Bulok, Jalan Raya Manggar - Damar. Pada 
unggahan disebutkan bahwa modus pembegalan yaitu seseorang berbaring di tengah jalan 
pada malam hari. Kemudian saat ingin memberi bantuan, tiba-tiba ada yang memukul dari 
belakang.

Faktanya, Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Rais Muin, S.I.K. seijin Kapolres Belitung 
Timur mengatakan bahwa pemilik akun yang mengunggah informasi tersebut beserta 
suaminya sudah dimintai keterangan dan mereka mengaku bahwa kabar tersebut adalah 
rekayasa atau hoaks. Atas kejadian tersebut, Polres Belitung Timur mengimbau kepada 
masyarakat khususnya di Belitung Timur untuk bijak dalam bermedia sosial dan meminta 
kepada masyarakat apabila ada kejadian agar tidak ragu untuk melapor ke Kantor Polisi 
terdekat karena apapun laporannya pasti akan ditindak lanjuti.

 B  Link Counter:
- https://humas.polri.go.id/2021/12/31/kasat-reskrim-polres-beltim-kejadian-begal-yang-di-ja

mbu-bulok-damar-itu-hoax/  
- https://belitung.tribunnews.com/2021/12/30/heboh-begal-di-damar-belitung-timur-ternyata

-hoaks-begini-pengakuan-pembuat-status-di-facebook  

Sabtu, 1 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Kejadian Begal di Jambu Bulok

https://humas.polri.go.id/2021/12/31/kasat-reskrim-polres-beltim-kejadian-begal-yang-di-jambu-bulok-damar-itu-hoax/
https://humas.polri.go.id/2021/12/31/kasat-reskrim-polres-beltim-kejadian-begal-yang-di-jambu-bulok-damar-itu-hoax/
https://belitung.tribunnews.com/2021/12/30/heboh-begal-di-damar-belitung-timur-ternyata-hoaks-begini-pengakuan-pembuat-status-di-facebook
https://belitung.tribunnews.com/2021/12/30/heboh-begal-di-damar-belitung-timur-ternyata-hoaks-begini-pengakuan-pembuat-status-di-facebook


Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VD49D-1 

Penjelasan : 

Beredar gambar tangkapan layar dari sebuah video dengan 

klaim bahwa kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus 

membuat pernyataan memperingatkan beberapa negara jika 

memberikan suntikan booster vaksin Covid-19 dapat 

membunuh anak-anak.

Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari AFP, 

terdapat kalimat yang dipenggal dan diinterpretasikan secara 

keliru. Penggalan video itu diambil dari pernyataan Tedros saat 

konferensi pers virtual WHO pada 20 Desember 2021. 

Berdasarkan hasil tinjauan dari pernyataan Tedros yang 

sebenarnya, dalam pernyataan tersebut Tedros sedang 

membahas ketidakadilan vaksin global dan tidak sedang 

mengomentari terkait keamanan Vaksin Covid-19. Tedros 

mengatakan "Some countries are using to give boosters to kill 

children, which is not right". WHO kemudian mengklarifikasi 

bahwa Tedros sempat tergagap dalam konferensi pers 

tersebut dan pernyataannya kemudian disalahartikan secara 

online. Saat mengucapkan kata “child”, dia terjebak pada suku 

kata pertama “chil” dan yang keluar terdengar seperti “cil/kill”. 

Seketika itu Tedros kemudian melafalkan kembali dengan 

benar. 

 

 

Sabtu, 1 Januari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Kepala WHO Memperingatkan 
Memberikan Vaksin Booster Covid-19 Dapat 
Membunuh Anak-anak

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VD49D-1


Link Counter:

- https://youtu.be/D9anRUNoQxw 

- https://turnbackhoax.id/2021/12/31/salah-video-ada-apa-negara-kita-sekarang-ini/ 

Penjelasan : 

Beredar unggahan video yang menampilkan 

Presiden Joko Widodo pada sebuah acara 

perayaan Natal dan dihadiri oleh banyak orang. 

Unggahan video tersebut diberikan tambahan 

narasi berupa “klo umat Islam dilarang 

kerumunan di mesjid apalagi dihari Idul Fitri”.

Faktanya, video tersebut bukanlah video 

Perayaan Natal tahun ini, melainkan acara 

Perayaan Natal Nasional pada tahun 2019 lalu. 

Selain itu, Presiden Joko Widodo tidak 

memberikan pernyataan apapun terkait 

larangan kerumunan umat Islam di masjid pada 

hari Idul Fitri di video tersebut. Adapun video 

aslinya ditemukan pada akun YouTube 

“Sekretariat Presiden” yang diunggah dengan 

judul “Live: Presiden Joko Widodo Menghadiri 

Perayaan Natal Nasional Tahun 2019”.

 

Sabtu, 1 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Umat Islam Dilarang Berkerumun,  
Umat Agama Lain Tidak

https://youtu.be/D9anRUNoQxw
https://turnbackhoax.id/2021/12/31/salah-video-ada-apa-negara-kita-sekarang-ini/


2 Januari 2022



Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan berbahasa asing berisi 
informasi daftar perawatan yang harus dilakukan 
setelah tubuh menerima vaksin Covid-19. Perawatan 
itu diantaranya mandi dengan air panas dicampur 
dengan garam epsom, mandi di air elektromagnetik 
serta paparan sinar ultraviolet. Metode tersebut 
diklaim akan menghilangkan parasit dan hal-hal 
buruk lainnya dari vaksin Covid-19.

Dilansir dari AFP, para pakar kesehatan mengatakan 
perawatan yang diklaim tersebut belum terbukti 
efektif dan sebenarnya justru berpotensi bahaya. 
Seorang pakar kesehatan Meedan, sebuah organisasi 
nirlaba teknologi global menyebut, tidak ada bukti 
bahwa mandi garam epsom dapat membantu 
membunuh parasit dan menarik logam lain keluar 
dari tubuh. Selanjutnya secara umum, data 
menunjukkan bahwa frekuensi elektromagnetik 
tertentu memang dapat membunuh parasit tertentu, 
tetapi hal tersebut bukan metode yang umum 
digunakan pada manusia. Lebih lanjut, terkait 
paparan sinar ultraviolet (UV), American Cancer 
Society memperingatkan bahwa sinar UV baik dari 
matahari atau dari sumber buatan seperti tanning 
bed dapat menyebabkan masalah kesehatan. 
Adapun postingan tersebut juga secara keliru 
mengklaim bahwa vaksin Covid-19 mengandung 
parasit dan graphene oxide, yang sebelumnya juga 
sudah dibantah oleh para pakar.

 

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VC2AM-1 

Minggu, 2 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Daftar Perawatan untuk Membersihkan 
Tubuh setelah Vaksinasi Covid-19

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VC2AM-1


Penjelasan : 

Beredar di media sosial WhatsApp sebuah 
unggahan berisi informasi penculikan anak di 
Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten 
Tanah Bumbu (Tanbu).

Faktanya, Kapolsek Kusan Hilir Ipda Rachmat 
Arief Nur Cahyo mengatakan bahwa di 
wilayahnya tidak terjadi penculikan. 
Selanjutnya, pihak Polres Tanah Bumbu 
melalui jajaran Polsek Kusan Hilir 
(Bhabinkamtibmas) sudah memastikan 
bahwa tidak ada berita anak hilang.
 

Link Counter:

- https://apahabar.com/2021/12/polisi-pastikan-informasi-penculikan-anak-di-tanbu-hoaks/

Minggu, 2 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Penculikan Anak di Tanah Bumbu

https://apahabar.com/2021/12/polisi-pastikan-informasi-penculikan-anak-di-tanbu-hoaks/


3 Januari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Instagram 
mengatasnamakan Kapolda Jambi. Akun 
tersebut terlihat menggunakan nama dan 
foto profil Rachmad Wibowo.

Faktanya, melalui media sosial resminya, 
Polda Jambi mengklarifikasi bahwa akun 
yang mengatasnamakan Kapolda Jambi 
tersebut palsu. Pihaknya mengimbau 
kepada masyarakat agar selalu berhati-hati 
dengan banyaknya modus penipuan yang 
menggunakan nama akun pejabat Polri dan 
melaporkan apabila menemukan penipuan 
mengatasnamakan pejabat Polda Jambi.

 

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CYN0kFQPaJb/
- https://twitter.com/polda_jambi/status/1477544088228356097

Senin, 3 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan 
Kapolda Jambi

https://www.instagram.com/p/CYN0kFQPaJb/
https://twitter.com/polda_jambi/status/1477544088228356097


Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim sperma pria yang tak divaksin 
berharga di masa depan. Unggahan tersebut berupa tangkapan layar artikel berjudul 
"Uh, Wow! Sperma Pria yang Tak Divaksin Bakal Super Berharga di Masa Depan? Begini 
penjelasannya".

Dilansir dari liputan6.com klaim sperma pria yang tak divaksin berharga di masa depan 
adalah tidak benar. Faktanya belum ada bukti vaksin mempengaruhi kesuburan. 
Tangkapan layar artikel situs makassar.terkini.id yang dijadikan bahan klaim tidak 
menyatakan klaim sperma pria yang tak divaksin berharga di masa depan tetapi justru 
menyebut klaim tersebut hoaks.

 

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4849366/cek-fakta-tidak-benar-informasi-sperm
a-pria-yang-tak-divaksin-berharga-di-masa-depan

- https://makassar.terkini.id/uh-wow-sperma-pria-yang-tak-divaksin-bakal-super-berharga-d
i-masa-depan-begini-penjelasannya/

Senin, 3 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Sperma Pria yang Tak Divaksin Berharga 
di Masa Depan

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4849366/cek-fakta-tidak-benar-informasi-sperma-pria-yang-tak-divaksin-berharga-di-masa-depan
https://makassar.terkini.id/uh-wow-sperma-pria-yang-tak-divaksin-bakal-super-berharga-di-masa-depan-begini-penjelasannya/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4849366/cek-fakta-tidak-benar-informasi-sperma-pria-yang-tak-divaksin-berharga-di-masa-depan
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4849366/cek-fakta-tidak-benar-informasi-sperma-pria-yang-tak-divaksin-berharga-di-masa-depan
https://makassar.terkini.id/uh-wow-sperma-pria-yang-tak-divaksin-bakal-super-berharga-di-masa-depan-begini-penjelasannya/
https://makassar.terkini.id/uh-wow-sperma-pria-yang-tak-divaksin-bakal-super-berharga-di-masa-depan-begini-penjelasannya/


Penjelasan : 
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial 
WhatsApp, dimana pesan tersebut berisi 
sebuah video berdurasi 30 detik yang 
memperlihatkan seorang laki-laki yang dihajar 
oleh beberapa orang. Video tersebut diiringi 
sebuah narasi yang menyebutkan bahwa 
laki-laki tersebut merupakan pelaku penculikan 
anak dan dihajar massa di daerah Ampah. 

Dilansir dari unggahan Instagram milik 
@humaspoldakalteng, Kapolsek Dusun Tengah 
Jajaran Polres Barito Timur, Ipda Supriyadi, S.H., 
M.H., menerangkan bahwa di Ampah 
Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito 
Timur, Kalimantan Tengah tidak ada kejadian 
penculikan anak seperti dalam video tersebut. 
Ipda Supriyadi menegaskan bahwa di wilayah 
Ampah aman dan kondusif.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CYOX5bOJIzt/?utm_medium=copy_link

Senin, 3 Januari 2022

Hoaks

3.  [HOAKS] Penculik Anak Dihajar Massa di Ampah 

https://www.instagram.com/p/CYOX5bOJIzt/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CYOX5bOJIzt/?utm_medium=copy_link


Penjelasan : 

Beredar sebuah informasi pada media sosial Twitter 

sebuah peringatan gempa bumi berkekuatan 8 

hingga 9 SR yang disebabkan oleh persilangan posisi 

planet pada 1 - 3 Januari. Narasi tersebut juga disertai 

dengan sebuah gambar ilustrasi yang menunjukkan 

posisi planet-planet yang bersilangan, yakni planet 

Neptunus, Jupiter, Mars, Merkurius, Uranus, Venus, dan 

Bumi.

Setelah ditelusuri, narasi tersebut sudah beredar sejak 

lama. Hasil penelitian oleh Badan Survei Geologi 

Amerika Serikat (USGS) menyatakan bahwa 

perubahan maupun persilangan posisi planet tidak 

berpengaruh terhadap gelombang seismik di bumi. 

Dilansir dari situs resmi MAGMA Indonesia, gelombang 

seismik merupakan gelombang atau rambatan energi 

yang disebabkan oleh patahan pada lapisan bumi. 

Gempa bumi umumnya terjadi karena pergerakan 

lempeng tektonik atau karena letusan gunung api 

bawah laut. Dengan demikian, narasi yang diunggah 

pada media sosial Twitter tersebut dapat 

dikategorikan konten menyesatkan.

 

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/03/salah-peringatan-gempa-bumi-berkekuatan-8-9-sr-pad
a-1-hingga-3-januari-2022-karena-persilangan-posisi-planet/ 

Senin, 3 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Peringatan Gempa Bumi Berkekuatan 8-9 SR 
pada 1 - 3 Januari 2022 karena Persilangan Posisi Planet

https://turnbackhoax.id/2022/01/03/salah-peringatan-gempa-bumi-berkekuatan-8-9-sr-pada-1-hingga-3-januari-2022-karena-persilangan-posisi-planet/
https://turnbackhoax.id/2022/01/03/salah-peringatan-gempa-bumi-berkekuatan-8-9-sr-pada-1-hingga-3-januari-2022-karena-persilangan-posisi-planet/


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook terkait jasa pembuatan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) online dengan biaya pembuatan SIM C Rp400.000, dan yang termahal 

yakni SIM BII seharga Rp1.600.000.

Dilansir dari kompas.com, Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo menyebut 

bahwa jasa pembuatan SIM online dengan berbagai harga seperti yang beredar itu tidak 

benar. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah 

memercayainya. Adapun biaya pembuatan SIM tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya untuk SIM A: 

Rp120.000, SIM BI: Rp120.000, SIM BII: Rp120.000, dan SIM C: Rp100.000.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/204233565/ramai-soal-jasa-pembuatan-sim
-online-rp-400000-rp-1600000-ini-kata?page=all#page2

- https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220103144112-384-741948/viral-jasa-buat-sim-b
erikut-biaya-resmi-pembuatan-sim-di-ri 

Senin, 3 Januari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Jasa Pembuatan SIM Online 

https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/204233565/ramai-soal-jasa-pembuatan-sim-online-rp-400000-rp-1600000-ini-kata?page=all#page2
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/204233565/ramai-soal-jasa-pembuatan-sim-online-rp-400000-rp-1600000-ini-kata?page=all#page2
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/204233565/ramai-soal-jasa-pembuatan-sim-online-rp-400000-rp-1600000-ini-kata?page=all#page2
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220103144112-384-741948/viral-jasa-buat-sim-berikut-biaya-resmi-pembuatan-sim-di-ri
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220103144112-384-741948/viral-jasa-buat-sim-berikut-biaya-resmi-pembuatan-sim-di-ri


4 Januari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Twitter dan nomor WhatsApp mengatasnamakan Bank Mandiri. 

Akun ini muncul menjawab aduan dari nasabah.

Dari penelusuran Tim AIS, klaim bahwa akun Twitter dan nomor WhatsApp itu resmi 

dari Bank Mandiri, adalah salah. Faktanya, akun resmi Bank Mandiri telah memberikan 

klarifikasi bahwa akun tersebut bukan akun resmi Bank Mandiri dan meminta nasabah 

untuk berhati-hati dan tidak memberikan data rahasia. Akun resmi Bank Mandiri 

adalah @bankmandiri yang terdapat centang biru (verified).

 

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAXOlZK-cek-fakta-beredar-akun-twitter-dan-
nomor-wa-ngaku-dari-bank-mandiri-ini-faktanya

- https://twitter.com/bankmandiri/status/1477858619232186374

Selasa, 4 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Twitter dan Nomor WhatsApp 
Mengatasnamakan Bank Mandiri

https://twitter.com/bankmandiri
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAXOlZK-cek-fakta-beredar-akun-twitter-dan-nomor-wa-ngaku-dari-bank-mandiri-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAXOlZK-cek-fakta-beredar-akun-twitter-dan-nomor-wa-ngaku-dari-bank-mandiri-ini-faktanya
https://twitter.com/bankmandiri/status/1477858619232186374


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial 
Facebook berisi informasi pemberian dana 
kompensasi senilai Rp1.200.000 sebagai biaya 
bantuan program di rumah saja. Unggahan 
tersebut juga menyertakan sebuah tautan 
bit.ly/3BsplZO di mana pendaftar diminta log in 
menggunakan akun Facebook dengan 
menyertakan email/no.HP, kata sandi, dan tanggal 
lahir.

Berdasarkan klarifikasi langsung dari Kementerian 
Sosial Republik Indonesia, informasi pemberian 
dana kompensasi senilai Rp1.200.000 tersebut 
adalah tidak benar. Sebagai upaya penanganan 
dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan 
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
dengan memberikan perlindungan sosial. Bantuan 
Sosial Reguler akan terus berlanjut di tahun 2022, 
yakni Program Keluarga Harapan dan Bantuan 
Pangan Non Tunai/Program Kartu Sembako. 
Penerima bantuan sosial merupakan keluarga 
yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh pemerintah 
daerah. Untuk mengecek kepesertaan Bantuan 
Sosial Tunai (BST) dapat melalui website 
https://cekbansos.kemensos.go.id atau melalui 
aplikasi Cek Bansos pada Android. 

 

Link Counter:

- Klarifikasi langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia

Selasa, 4 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Pemberian Dana Kompensasi Senilai 
Rp1.200.000 sebagai Biaya Bantuan Program di 
Rumah Saja

http://bit.ly/3BsplZO
https://cekbansos.kemensos.go.id


Penjelasan : 

Beredar postingan di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin Covid-19 berbahaya 
dan tidak aman untuk digunakan manusia.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa vaksin Covid-19 berbahaya dan tidak aman untuk 
digunakan manusia, adalah tidak benar. Faktanya, vaksinasi merupakan ikhtiar untuk 
mengurangi risiko Covid-19. Di sisi lain, organisasi kesehatan dunia atau WHO 
menyatakan sejumlah vaksin aman. WHO juga memberikan izin penggunaan darurat 
atau emergency use listing (EUL) untuk sejumlah vaksin. Lebih lanjut, sekitar 9 miliar 
dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat dunia.

 

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR37LQN-cek-fakta-vaksinasi-covid-19-berbah
aya-dan-tidak-aman-digunakan-manusia-ini-faktanya

Selasa, 4 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Berbahaya dan 
Tidak Aman Digunakan Manusia

 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR37LQN-cek-fakta-vaksinasi-covid-19-berbahaya-dan-tidak-aman-digunakan-manusia-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR37LQN-cek-fakta-vaksinasi-covid-19-berbahaya-dan-tidak-aman-digunakan-manusia-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR37LQN-cek-fakta-vaksinasi-covid-19-berbahaya-dan-tidak-aman-digunakan-manusia-ini-faktanya


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah foto benda berbentuk bulat panjang 
dengan ujung kerucut yang tampak diangkut menggunakan truk besar dan 
melewati jalan pemukiman, dan diklaim sebagai rudal balistik  buatan Indonesia. 
 
Faktanya, dilansir dari antaranews.com, foto pada unggahan tersebut bukan 
menampilkan rudal balistik, melainkan paku bumi atau juga dikenal sebagai tiang 
pancang yang berfungsi sebagai penguat fondasi bangunan atau infrastruktur lain 
agar berdiri kokoh. Tampilan gambar serupa sebagaimana terdapat pada unggahan 
Facebook tersebut juga terdapat pada sampul konten YouTube berjudul “Bring 
Monster MISSILES # teruus teruuss left LEFT Tol Pemalang - Batang” yang diunggah 
pada 26 Januari 2017.

 

Link Counter:

- https://www.antaranews.com/berita/2622321/hoaks-foto-rudal-buatan-indonesia 
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4847503/cek-fakta-tidak-benar-ini-foto-rudal-buatan-ind

onesia 
- https://ternate.pikiran-rakyat.com/viral/pr-2063388141/viral-foto-rudal-balistik-buatan-indonesia-sim

ak-faktanya 
- https://www.youtube.com/watch?v=Q8fO-YRGsnI&ab_channel=seputarPROYEK 

Selasa, 4 Januari 2022

Disinformasi

4.  [DISINFORMASI] Foto Rudal Buatan Indonesia

https://www.youtube.com/watch?v=Q8fO-YRGsnI&ab_channel=seputarPROYEK
https://www.antaranews.com/berita/2622321/hoaks-foto-rudal-buatan-indonesia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4847503/cek-fakta-tidak-benar-ini-foto-rudal-buatan-indonesia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4847503/cek-fakta-tidak-benar-ini-foto-rudal-buatan-indonesia
https://ternate.pikiran-rakyat.com/viral/pr-2063388141/viral-foto-rudal-balistik-buatan-indonesia-simak-faktanya
https://ternate.pikiran-rakyat.com/viral/pr-2063388141/viral-foto-rudal-balistik-buatan-indonesia-simak-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=Q8fO-YRGsnI&ab_channel=seputarPROYEK


5 Januari 2022



Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah tautan 

yang berisi promo atau sayembara dalam 

rangka HUT 55 tahun Pertamina. Untuk 

mendapatkan kesempatan hadiah 

Rp2.000.000 kita dianjurkan untuk 

menjawab pertanyaan dalam bentuk 

survei.

Berdasarkan klarifikasi langsung dari 

pihak Pertamina kepada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, PT 

Pertamina (Persero) menyampaikan 

bahwa informasi terkait “Pertamina 55th 

Anniversary Celebration” tidak benar atau 

hoaks. Pihaknya mengimbau untuk 

informasi perihal Pertamina bisa diakses 

melalui website resmi Pertamina pada link 

www.pertamina.com.

 

Link Counter:

- Klarifikasi langsung Pertamina melalui Kementerian Kominfo

Rabu, 5 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Pertamina 55 Tahun Anniversary Celebration

http://www.pertamina.com


Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Bank 

Syariah Indonesia (BSI). Akun tersebut terlihat mengirim pesan sebagai layanan 

WhatsApp BSI.

Faktanya, melalui akun resmi Twitternya, BSI mengklarifikasi bahwa nomor 

tersebut bukanlah nomor resmi BSI. Pihaknya, mengimbau kepada masyarakat 

agar hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan BSI.

 

Link Counter:

- https://twitter.com/bsihelp/status/1478311350069870600 

Rabu, 5 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan BSI

https://twitter.com/bsihelp/status/1478311350069870600


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang mencatut nama dan foto Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Kota Dumai, Provinsi Riau, Yusmanidar.

Faktanya, dilansir dari tribunnews.com, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik Diskominfo Kota Dumai, Muhammad Saddam menegaskan, bahwa nomor 

handphone atau WhatsApp yang digunakan penipu bukan nomor pribadi 

Kadisdikbud, penipu berupaya meyakinkan korbannya dengan memasang foto 

profil Kadisdikbud. Saddam meminta masyarakat Kota Dumai agar waspada, serta 

berharap pemberitahuan ini disebarluaskan, sehingga masyarakat terhindar dari 

modus penipuan.

Link Counter:
- https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/04/kadis-pendidikan-dumai-minta-duit-dan-kasih-iming-iming-lew

at-wa-waspada-itu-penipu 

- https://halloriau.com/read-dumai-1416417-2022-01-04-waspada-nomor-whatsapp-palsu-kadisdikbud-dumai-pela

ku-minta-uang.html 

- https://www.goriau.com/berita/baca/waspada-beredar-wa-kadisdikbud-dumai-minta-duit.html 

Rabu, 5 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Kadisdik Dumai Yusmanidar

https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/04/kadis-pendidikan-dumai-minta-duit-dan-kasih-iming-iming-lewat-wa-waspada-itu-penipu
https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/04/kadis-pendidikan-dumai-minta-duit-dan-kasih-iming-iming-lewat-wa-waspada-itu-penipu
https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/04/kadis-pendidikan-dumai-minta-duit-dan-kasih-iming-iming-lewat-wa-waspada-itu-penipu
https://halloriau.com/read-dumai-1416417-2022-01-04-waspada-nomor-whatsapp-palsu-kadisdikbud-dumai-pelaku-minta-uang.html
https://halloriau.com/read-dumai-1416417-2022-01-04-waspada-nomor-whatsapp-palsu-kadisdikbud-dumai-pelaku-minta-uang.html
https://www.goriau.com/berita/baca/waspada-beredar-wa-kadisdikbud-dumai-minta-duit.html


Penjelasan : 

Beredar sebuah video TikTok yang memperlihatkan ratusan anak muda yang diklaim 

merupakan Warga Negara Asing asal Timor Leste. Video tersebut dibagikan dengan narasi 

bahwa warga Timor Leste ingin kembali ke Indonesia. 

 

Faktanya, video dengan klaim ratusan Warga Negara Asing asal Timor Leste ingin 

bergabung kembali dengan Indonesia adalah keliru. Ratusan anak muda asal Timor Leste 

dalam video tersebut datang ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, untuk belajar pencak silat 

di perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT 

Marciana D Jone kepada ANTARA di Kupang, Kamis, mengatakan bahwa ratusan WN Timor 

Leste itu didata untuk kemudian dideportasi ke negara asal pada 19 Agustus 2021 lalu.

 
Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1606/keliru-video-ratusan-wn-timor-leste-ingin-kembali-b

ergabung-dengan-indonesia

- https://turnbackhoax.id/2022/01/04/salah-video-timur-leste-kembali-ke-indonesia/

Rabu, 5 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Timor Leste Kembali ke 
Indonesia

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1606/keliru-video-ratusan-wn-timor-leste-ingin-kembali-bergabung-dengan-indonesia
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1606/keliru-video-ratusan-wn-timor-leste-ingin-kembali-bergabung-dengan-indonesia
https://turnbackhoax.id/2022/01/04/salah-video-timur-leste-kembali-ke-indonesia/


Penjelasan : 
Beredar sebuah narasi yang menyebut cuaca 
akan terasa dingin di awal tahun hingga 
Agustus 2022 mendatang diakibatkan 
fenomena aphelion. Fenomena tersebut diklaim 
terjadi karena Bumi berada sangat jauh dari 
Matahari.

Dilansir dari kompas.com, Plt Deputi 
Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Urip Haryoko mengatakan, 
tidak benar cuaca dingin yang terjadi di 
Indonesia disebabkan oleh fenomena aphelion. 
Ia menambahkan cuaca dingin disebabkan oleh 
periode musim hujan, bukan karena Bumi 
berada di titik terjauh dengan Matahari. 
Memang benar bahwa fenomena aphelion 
terjadi ketika titik Bumi berada paling jauh 
dengan Matahari. Hal ini karena bentuk orbit 
tidak berbentuk bulat sempurna, melainkan 
elips. Namun, cuaca dingin di beberapa wilayah 
Indonesia tidak terkait dengan fenomena 
aphelion. Secara umum wilayah Indonesia 
berada pada periode musim penghujan dengan 
masa puncak terjadi pada Februari 2022, 
sehingga menyebabkan penurunan suhu.

 

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/04/105129665/hoaks-fenomena-apheli

on-penyebab-cuaca-dingin-pada-awal-2022?page=all

Rabu, 5 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Fenomena Aphelion Penyebab 
Cuaca Dingin pada Awal 2022 

https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/04/105129665/hoaks-fenomena-aphelion-penyebab-cuaca-dingin-pada-awal-2022?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/04/105129665/hoaks-fenomena-aphelion-penyebab-cuaca-dingin-pada-awal-2022?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/04/105129665/hoaks-fenomena-aphelion-penyebab-cuaca-dingin-pada-awal-2022?page=all


6 Januari 2022



Penjelasan : 

Ditemukan sebuah informasi mengenai lowongan pekerjaan dari BUMN pada salah satu 

situs, dimana situs tersebut mempublikasikan tentang rekrutmen PT Taspen (Persero) untuk 

posisi Web Programmer, Mobile Developer, General Management, Actuary Officer pada 

tahun 2022 ini.

Faktanya, informasi rekrutmen PT Taspen (Persero) tersebut adalah tidak benar alias hoaks. 

Pada media sosial resmi milik PT Taspen (Persero) ditegaskan bahwa pada tahun 2022 ini PT 

Taspen (Persero) tidak membuka lowongan apapun. Pengumuman resmi apapun terkait 

Taspen hanya akan ditayangkan di laman media sosial resmi Taspen yaitu Tiktok @taspen.id, 

Twitter @taspen, Facebook Taspen, Instagram @taspen.kita dan website www.taspen.co.id. 

 

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4851799/waspada-hoaks-lowongan-kerja

-catut-nama-pt-taspen

Kamis, 6 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Lowongan Kerja PT Taspen (Persero) Tahun 
2022

https://www.tiktok.com/@taspen.id
http://twitter.com/taspen
http://www.instagram.com/taspen.kita
http://www.taspen.co.id
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4851799/waspada-hoaks-lowongan-kerja-catut-nama-pt-taspen
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4851799/waspada-hoaks-lowongan-kerja-catut-nama-pt-taspen


Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah informasi terkait bantuan dari 

pemerintah berupa uang tunai Rp1,2 juta serta instruksi agar masyarakat memastikan 

bahwa namanya terdaftar sebagai penerima BLT UMKM dengan mengklik sebuah 

tautan tertentu. Informasi tersebut diunggah pada 6 Januari 2022. 

 

Faktanya, dilansir dari antaranews.com, tautan yang tersebar di Facebook itu 

dipastikan hoaks. Sebab, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Koperasi 

dan UKM terkait kelanjutan pemberian BLT UMKM pada 2022. Saat ini, Kemenkop UKM 

masih menunggu keputusan dari Kemenkeu terkait anggaran program BLT UMKM 

2022. 

 

Link Counter:
- https://m.antaranews.com/amp/berita/2623185/hoaks-daftar-penerima-blt-umkm-rp12-juta-pada-januari

- https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-tautan-penerima-blt-umkm-bulan-januari-2022-sebesar-rp12-juta

- https://turnbackhoax.id/2022/01/06/salah-tautan-penerima-blt-umkm-bulan-januari-2022-sebesar-rp12-juta/ 

Kamis, 6 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Tautan Penerima BLT UMKM Bulan Januari 
2022 Sebesar Rp1,2 Juta 

https://antaranews.com/
https://m.antaranews.com/amp/berita/2623185/hoaks-daftar-penerima-blt-umkm-rp12-juta-pada-januari
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-tautan-penerima-blt-umkm-bulan-januari-2022-sebesar-rp12-juta
https://turnbackhoax.id/2022/01/06/salah-tautan-penerima-blt-umkm-bulan-januari-2022-sebesar-rp12-juta/


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp 

yang berisikan pemberitahuan kepada warga 

NTT bahwa di Kota Kupang terdapat 9 orang 

yang terpapar Covid-19 varian Omicron serta 

imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dilansir dari kabarntt.co, Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Kupang drg. Retnowati 

mengklarifikasi bahwa pihaknya belum 

mendapat pemberitahuan secara valid dari 

pusat maupun Provinsi NTT bahwa varian baru 

sudah masuk NTT. Sementara itu, Juru Bicara 

Satgas Covid-19 Kota Kupang, Ernest Ludji 

menegaskan bahwa sejauh ini belum ada 

informasi resmi kalau sudah ada 9 warga Kota 

Kupang terpapar Covid-19 varian Omicron.

 

Link Counter:

- https://kabarntt.co/berita/2022/omicron-masuk-kupang-ini-penjelasan-resmi/ 

Kamis, 6 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] 9 Orang di NTT Terpapar Covid-19 Varian 
Omicron

https://kabarntt.co/berita/2022/omicron-masuk-kupang-ini-penjelasan-resmi/
https://kabarntt.co/berita/2022/omicron-masuk-kupang-ini-penjelasan-resmi/


Penjelasan : 
Beredar sebuah pesan berantai berisi narasi yang menyebut bahwa Pemerintah Daerah Manokwari, 

Papua Barat melarang perempuan berhijab, azan dan pembangunan masjid. 

Faktanya, narasi tersebut merupakan isu lama yang pernah beredar tahun 2017. Kala itu terdapat 

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait Kota Injil yang kemudian disahkan menjadi Perda pada 

Oktober 2018. Namun, DPRD Manokwari memastikan perda tersebut tidak akan menghalangi 

kebebasan beragama dan tidak mengancam kebhinekaan. Lebih lanjut pada 2019, Pemda Manokwari 

menegaskan tidak ada larangan berhijab di sekolah. Hal itu disampaikan langsung Bupati Manokwari 

Demas Paulus Mandacan. Terkait persoalan azan, salah satu petinggi MUI Papua Barat, Abdul Kholik 

juga memastikan bahwa tidak ada larangan azan di Manokwari. Pada Oktober 2021, Wakil Presiden 

Ma'ruf Amin juga mengapresiasi Pemda Papua Barat yang di dalamnya juga terdapat Manokwari. 

Apresiasi diberikan lantaran Pemda setempat telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan 

kerukunan antar umat beragama serta kerukunan antar masyarakat dengan pemerintah.

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxo6JgK-cek-fakta-pemda-manokwari-larang-hijab-azan-dan-pembangunan-ma

sjid-itu-hoaks

- https://kumparan.com/balleonews/bupati-manokwari-berbicara-soal-larangan-berhijab-di-sekolah-1sOmTUxYIg9/3

- https://tirto.id/polemik-perda-manokwari-kota-injil-ddsi

- https://papuabaratprov.go.id/2021/10/15/wapres-sampaikan-terimakasih-papua-barat-junjung-toleransi-umat-beragama/

Kamis, 6 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Pemda Manokwari Larang Hijab, 
Azan dan Pembangunan Masjid

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxo6JgK-cek-fakta-pemda-manokwari-larang-hijab-azan-dan-pembangunan-masjid-itu-hoaks
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxo6JgK-cek-fakta-pemda-manokwari-larang-hijab-azan-dan-pembangunan-masjid-itu-hoaks
https://kumparan.com/balleonews/bupati-manokwari-berbicara-soal-larangan-berhijab-di-sekolah-1sOmTUxYIg9/3
https://tirto.id/polemik-perda-manokwari-kota-injil-ddsi
https://papuabaratprov.go.id/2021/10/15/wapres-sampaikan-terimakasih-papua-barat-junjung-toleransi-umat-beragama/


7 Januari 2022



Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1611/keliru-pernyataan-robert-malone-soal-vaksin-mrna-untuk-covi

d-19-belum-diuji-secara-memadai-dan-vaksinasi-anak-tidak-bermanfaat

Penjelasan: 

Beredar di media sosial sebuah potongan video 

Robert Malone berisi klaim bahwa vaksin mRNA 

belum diuji memadai dan tidak ada manfaat 

memberikan vaksin bagi anak. Diketahui 

bahwa Robert Malone adalah seorang ahli virus 

dan imunologi asal Amerika Serikat.

Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co, klaim 

bahwa vaksin mRNA untuk Covid-19 belum diuji 

secara memadai dan tidak ada manfaat vaksin 

untuk anak adalah keliru. Proses pembuatan 

vaksin mRNA telah melalui uji keamanan yang 

ketat seperti halnya vaksin lainnya. Sedangkan 

vaksin untuk anak memiliki manfaat untuk 

mengurangi tingkat keparahan dan 

penyebaran Covid-19.

Jumat, 7 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Pernyataan Robert Malone Terkait Vaksin 
mRNA untuk Covid-19 Belum Diuji secara Memadai 
dan Vaksinasi Anak Tidak Bermanfaat

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1611/keliru-pernyataan-robert-malone-soal-vaksin-mrna-untuk-covid-19-belum-diuji-secara-memadai-dan-vaksinasi-anak-tidak-bermanfaat
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1611/keliru-pernyataan-robert-malone-soal-vaksin-mrna-untuk-covid-19-belum-diuji-secara-memadai-dan-vaksinasi-anak-tidak-bermanfaat
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1611/keliru-pernyataan-robert-malone-soal-vaksin-mrna-untuk-covid-19-belum-diuji-secara-memadai-dan-vaksinasi-anak-tidak-bermanfaat


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/11/07/salah-sms-kejutan-tiktok-bonus-sebesar-rp45-juta/

- https://gadgetren.com/2021/11/06/hati-hati-sms-berhadiah-jutaan-rupiah-catut-nama-tiktok-tengah-

bersebaran-152257/

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Pesan-Teks-Hadiah-dari-TikTok-Sebesar-Rp-75-Juta 

Penjelasan: 

Telah beredar sebuah pesan singkat yang menyebutkan bahwa penerima 

mendapatkan hadiah uang senilai Rp45 juta dari aplikasi TikTok. 

Setelah ditelusuri, pesan singkat yang menyebutkan bahwa penerima mendapatkan 

uang senilai Rp45 juta dari aplikasi TikTok adalah salah. Dilansir dari turnbackhoax.id 

yang mengutip dari gadgetren.com, pihak TikTok menegaskan bahwa pesan teks 

tersebut adalah penipuan dan bukan pesan resmi dari pihak TikTok, dijelaskan pula 

bahwa pihak TikTok tidak pernah menggunakan nomor pribadi atau layanan email 

pihak ketiga lainnya untuk memberikan dan/atau menawarkan hadiah kepada 

pengguna.

Jumat, 7 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] SMS Berhadiah Jutaan Rupiah dari TikTok

https://turnbackhoax.id/2021/11/07/salah-sms-kejutan-tiktok-bonus-sebesar-rp45-juta/
https://gadgetren.com/2021/11/06/hati-hati-sms-berhadiah-jutaan-rupiah-catut-nama-tiktok-tengah-bersebaran-152257/
https://gadgetren.com/2021/11/06/hati-hati-sms-berhadiah-jutaan-rupiah-catut-nama-tiktok-tengah-bersebaran-152257/
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Pesan-Teks-Hadiah-dari-TikTok-Sebesar-Rp-75-Juta
https://turnbackhoax.id/2021/11/07/salah-sms-kejutan-tiktok-bonus-sebesar-rp45-juta/
https://gadgetren.com/2021/11/06/hati-hati-sms-berhadiah-jutaan-rupiah-catut-nama-tiktok-tengah-bersebaran-152257/


Link Counter:

- https://twitter.com/LemusteleSUR/status/1111328529243881472?fbclid=IwAR1hg-XD-ku9RdmVEvX-0J

O3_98vkw-GnUxB_uIerNgJNBMJc4HzJQYNjlg

- https://observers.france24.com/en/tv-shows/truth-or-fake/20220103-covid-19-in-australia-vaccine-mi

sinformation-targets-aboriginal-people?fbclid=IwAR2MFgRVzaA3IFngC8SdHs2V2P-I3EBz7wppAe40

43BDPAKhLcWRcp7-t_E 

Penjelasan: 

Beredar unggahan di media sosial Twitter sebuah video yang menunjukkan sekelompok 

warga asli Australia, atau penduduk Aborigin, sedang mengarahkan busur dan panah ke arah 

beberapa orang petugas pemerintahan. Dalam unggahan tersebut juga disertai dengan 

keterangan yang menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas 

program vaksinasi Covid-19 secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut bukan merupakan video penduduk Aborigin di 

Australia yang menolak vaksin Covid-19, melainkan merupakan video konflik antara 

pemerintah Brasil dengan suku Guarani, pada tahun 2019 lalu. Video yang sama pertama kali 

diunggah oleh akun Twitter dengan nama pengguna “LemusteleSUR” pada 29 Maret 2019 lalu.

Jumat, 7 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Penduduk Aborigin di Australia 
Menyambut Pemerintah dengan Busur dan Panah 
sebagai Bentuk Penolakan Vaksin Covid-19

https://twitter.com/LemusteleSUR/status/1111328529243881472?fbclid=IwAR1hg-XD-ku9RdmVEvX-0JO3_98vkw-GnUxB_uIerNgJNBMJc4HzJQYNjlg
https://twitter.com/LemusteleSUR/status/1111328529243881472?fbclid=IwAR1hg-XD-ku9RdmVEvX-0JO3_98vkw-GnUxB_uIerNgJNBMJc4HzJQYNjlg
https://observers.france24.com/en/tv-shows/truth-or-fake/20220103-covid-19-in-australia-vaccine-misinformation-targets-aboriginal-people?fbclid=IwAR2MFgRVzaA3IFngC8SdHs2V2P-I3EBz7wppAe4043BDPAKhLcWRcp7-t_E
https://observers.france24.com/en/tv-shows/truth-or-fake/20220103-covid-19-in-australia-vaccine-misinformation-targets-aboriginal-people?fbclid=IwAR2MFgRVzaA3IFngC8SdHs2V2P-I3EBz7wppAe4043BDPAKhLcWRcp7-t_E
https://observers.france24.com/en/tv-shows/truth-or-fake/20220103-covid-19-in-australia-vaccine-misinformation-targets-aboriginal-people?fbclid=IwAR2MFgRVzaA3IFngC8SdHs2V2P-I3EBz7wppAe4043BDPAKhLcWRcp7-t_E


8 Januari 2022



Link Counter:
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/07/160557882/hoaks-gunung-semeru-meletus-jumat-ini-7-jan

uari-2022?page=2

Penjelasan: 

Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Gunung Semeru kembali 
mengalami erupsi dahsyat pada Jumat (7/1/2022). Erupsi gunung api yang berada di 
Provinsi Jawa Timur itu diklaim menyebabkan langit gelap gulita.

Dilansir dari kompas.com, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pusat Pengendalian Operasi 
Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Lumajang, Jawa Timur mengatakan 
bahwa kabar Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Jumat, 7 Januari 2022 
adalah hoaks. BPBD Lumajang menyampaikan laporan yang disusun oleh Pos 
Pengamatan Gunung Semeru pada Jumat, 7 Januari 2022 pukul 06.00-12.00 WIB 
bahwa aktivitas Gunung Semeru masih berada pada Level III (Siaga) dan masyarakat 
diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar Gunung Semeru.

Sabtu, 8 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Gunung Semeru Kembali Meletus Jumat, 7 
Januari 2022

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/07/160557882/hoaks-gunung-semeru-meletus-jumat-ini-7-januari-2022?page=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/07/160557882/hoaks-gunung-semeru-meletus-jumat-ini-7-januari-2022?page=2


Link Counter:
- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VM3K9-1 

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan berbahasa Inggris yang mengklaim bahwa aktris senior 

pemenang penghargaan Emmy, Betty White meninggal beberapa hari setelah 

menerima booster vaksin Covid-19.

Faktanya, klaim bahwa aktris Betty White meninggal setelah booster vaksin 

Covid-19 adalah salah. Dilansir dari AFP, Betty White diketahui belum menerima 

booster vaksin Covid-19. White's Talent Agent mengklarifikasi bahwa Betty belum 

pernah mendapat booster  vaksin Covid-19 dan ia meninggal karena sebab alami.

Sabtu, 8 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Aktris Betty White Meninggal Beberapa 
Hari setelah Menerima Booster Vaksin Covid-19

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VM3K9-1


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CYa4hfShP_d/ 

- https://www.instagram.com/p/CYcp6mvv1g0/ 

- https://www.facebook.com/photo/?fbid=299675768871269&set

Penjelasan: 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan foto berisikan informasi rekrutmen 

penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri KPU RI (Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia) tahun 2022. 

 
Faktanya, melalui akun Instagram resminya, @kpu_ri mengklarifikasi bahwa informasi yang 

beredar adalah hoaks. Akun Facebook dan nomor kontak yang tertera pada postingan 

tersebut tidak mewakili institusi dan bukan informasi resmi yang dikeluarkan oleh KPU. 

Pihak KPU RI juga mengimbau agar mengabaikan informasi hoaks tersebut untuk 

menghindari  adanya aksi penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Sabtu, 8 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Rekrutmen Pegawai KPU RI Tahun 2022 

https://www.instagram.com/p/CYa4hfShP_d/
https://www.instagram.com/p/CYa4hfShP_d/
https://www.instagram.com/p/CYa4hfShP_d/
https://t.me/kpu_ri


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4854430/cek-fakta-hoaks-bpjs-bagikan-dana-ba

ntuan-rp-125-juta

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4576129/cek-fakta-hoaks-bpjs-kesehatan-bagika

n-dana-bantuan-rp-37-juta-untuk-masyarakat?source=search 

Penjelasan: 

Telah beredar sebuah pesan singkat yang mengatakan bahwa BPJS membagikan dana 

bantuan sebesar Rp125 juta. Dalam pesan berantai tersebut, disertakan juga tautan yang 

mengarah ke situs tertentu. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa BPJS membagikan dana bantuan sebesar Rp125 

juta adalah salah. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., 

AAK mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apapun 

seperti yang tertulis dalam sms atau chat WA tersebut. Informasi seputar BPJS Kesehatan 

dapat diakses melalui situs dan media sosial resmi BPJS Kesehatan seperti di Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube dan Tiktok, atau aplikasi mobile JKN. 

Sabtu, 8 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Bantuan Dana dari BPJS Senilai Rp125 Juta

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4854430/cek-fakta-hoaks-bpjs-bagikan-dana-bantuan-rp-125-juta
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4854430/cek-fakta-hoaks-bpjs-bagikan-dana-bantuan-rp-125-juta
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4576129/cek-fakta-hoaks-bpjs-kesehatan-bagikan-dana-bantuan-rp-37-juta-untuk-masyarakat?source=search
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4576129/cek-fakta-hoaks-bpjs-kesehatan-bagikan-dana-bantuan-rp-37-juta-untuk-masyarakat?source=search


9 Januari 2022



Link Counter:
- https://www.metrokalimantan.com/2022/01/waspada-penipuan-beredar-akun-whatsapp.html?m=1 

- https://www.instagram.com/p/CYaj8l6pofE/ 

Penjelasan: 

Beredar sebuah tangkapan layar sebuah akun WhatsApp yang mencatut nama serta 
foto profil Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,  Drs. H.Nuryakin, M.Si..

Dilansir dari metrokalimantan.com, Nuryakin mengungkapkan bahwa WhatsApp 
tersebut dipastikan bukanlah nomor miliknya. Secara pribadi, dirinya pun memberikan 
klarifikasi serta meminta masyarakat untuk tidak menanggapi pesan yang 
mengatasnamakan dirinya dalam bentuk apapun, karena terindikasi hoaks dan 
disinyalir memiliki tujuan dengan motif tertentu. Dirinya juga mengimbau agar 
masyarakat lebih waspada terhadap model kejahatan baru di media sosial.

Minggu, 9 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Pj 
Sekda Kalteng

https://www.metrokalimantan.com/2022/01/waspada-penipuan-beredar-akun-whatsapp.html?m=1
https://www.instagram.com/p/CYaj8l6pofE/
https://www.metrokalimantan.com/


Link Counter :

- https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/08/benarkah-ukuran-kk-seperti-ktp-viral-facebook-simak-penjelasa

n-kemendagri-cek-fakta-yuk?page=2 

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/07/193100365/ramai-soal-kartu-keluarga-bentuknya-mirip-ktp-apa

-kata-dukcapil-?page=all 

- https://regional.kontan.co.id/news/pakai-qr-code-inilah-model-dokumen-kk-dan-akta-kelahiran-terbaru-sudah-

tahu?page=all 

Penjelasan: 

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menampilkan foto Kartu Keluarga 
(KK) berbentuk seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Foto itu menunjukkan bagian depan dan 
belakang KK layaknya KK berbentuk surat pada umumnya. Bahkan, terdapat scan barcode di 
bagian depannya.

Faktanya, dilansir dari tribunnews.com, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa 
KK berbentuk KTP itu palsu. Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri saat ini memang telah 
memberikan inovasi pelayanan cetak Kartu Keluarga online secara mandiri di rumah. Namun, 
masyarakat tidak bisa sembarangan melakukan cetak KK sendiri. Ada syarat dan langkah yang 
harus dilakukan untuk cetak KK online mandiri. Dilansir dari kontan.co.id, salah satu ciri-ciri 
dokumen kependudukan model terbaru adalah tidak dicetak di kertas khusus, namun di 
kertas HVS putih ukuran A4 80 gram. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa foto ukuran KK 
model terbaru yang sama seperti KTP dipastikan hoaks.

Minggu, 9 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Ukuran KK Terbaru Seperti KTP

https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/08/benarkah-ukuran-kk-seperti-ktp-viral-facebook-simak-penjelasan-kemendagri-cek-fakta-yuk?page=2
https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/08/benarkah-ukuran-kk-seperti-ktp-viral-facebook-simak-penjelasan-kemendagri-cek-fakta-yuk?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/07/193100365/ramai-soal-kartu-keluarga-bentuknya-mirip-ktp-apa-kata-dukcapil-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/07/193100365/ramai-soal-kartu-keluarga-bentuknya-mirip-ktp-apa-kata-dukcapil-?page=all
https://regional.kontan.co.id/news/pakai-qr-code-inilah-model-dokumen-kk-dan-akta-kelahiran-terbaru-sudah-tahu?page=all
https://regional.kontan.co.id/news/pakai-qr-code-inilah-model-dokumen-kk-dan-akta-kelahiran-terbaru-sudah-tahu?page=all
https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/08/benarkah-ukuran-kk-seperti-ktp-viral-facebook-simak-penjelasan-kemendagri-cek-fakta-yuk?page=2
https://regional.kontan.co.id/news/pakai-qr-code-inilah-model-dokumen-kk-dan-akta-kelahiran-terbaru-sudah-tahu?page=all


Link Counter:
- https://www.antaranews.com/berita/2631565/hoaks-penerima-vaksin-covid-19-lebih-mudah-terinfeksi-omicron-

dibandingkan-nonvaksin 

Penjelasan: 

Beredar postingan Twitter yang mengklaim jika penerima vaksin Covid-19 lebih rentan 
terinfeksi varian Omicron daripada orang yang tidak divaksin. Postingan tersebut 
disertai gambar tangkapan layar dari studi kesehatan yang dilakukan di Denmark.

Dilansir dari antaranews.com yang merujuk pada AFP, klaim tersebut adalah keliru. 
Diketahui, studi yang dirujuk dalam postingan tersebut dikirimkan oleh para peneliti 
Denmark sebagai laporan awal ke platform daring MedRXiv pada 22 Desember 2021. 
Pihak MedRxiv telah menjelaskan bahwa pengguna Twitter tersebut salah membaca 
dan menafsirkan hasil studi yang dicatut. Faktanya, penelitian itu bertujuan untuk 
menentukan efektivitas suntikan Pfizer dan Moderna terhadap varian Omicron hingga 
lima bulan setelah vaksinasi penuh. Hasil studi itu juga menunjukkan bahwa infeksi 
Omicron memang menurunkan efektivitas vaksin. Namun dalam studi tersebut tidak 
terdapat penjelasan mengenai vaksin meningkatkan infeksi terhadap varian Omicron. 
Peneliti Denmark juga merekomendasikan masyarakat untuk mendapatkan vaksin 
booster usai memperoleh dosis vaksin penuh.

Minggu, 9 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Penerima Vaksin Covid-19 Lebih 
Mudah Terinfeksi Omicron

https://www.antaranews.com/berita/2631565/hoaks-penerima-vaksin-covid-19-lebih-mudah-terinfeksi-omicron-dibandingkan-nonvaksin
https://www.antaranews.com/berita/2631565/hoaks-penerima-vaksin-covid-19-lebih-mudah-terinfeksi-omicron-dibandingkan-nonvaksin
https://www.antaranews.com/


10 Januari 2022



Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/09/salah-gambar-anies-baswedan-di-dalam-sumur-resapa

n/ 

- https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/12/gara-gara-banjir-anies-baswedan-sur

ati-pasukan-oranye-hingga-satpol-pp-begini-isinya 

Penjelasan: 

Beredar sebuah gambar yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan sedang berada di dalam proyek sumur resapan. Terlihat air membasahi 
pakaian Anies hingga bagian paha.

Berdasarkan hasil penelusuran turnbackhoax.id, gambar tersebut merupakan hasil 
suntingan atau editan. Melalui mesin pencari Yandex, didapati gambar asli 
tersebut tercantum pada sampul artikel tribunnews.com berjudul “Gara-gara 
Banjir, Anies Baswedan ‘Surati’ Pasukan Oranye hingga Satpol PP, Begini Isinya”. 
Foto hasil dokumentasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Pemprov DKI 
Jakarta diambil pada saat Anies Baswedan tengah meninjau lokasi tanggul yang 
jebol di kawasan Jati Padang.

Senin, 10 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Foto Anies Baswedan di Dalam Sumur 
Resapan

https://turnbackhoax.id/2022/01/09/salah-gambar-anies-baswedan-di-dalam-sumur-resapan/
https://turnbackhoax.id/2022/01/09/salah-gambar-anies-baswedan-di-dalam-sumur-resapan/
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/12/gara-gara-banjir-anies-baswedan-surati-pasukan-oranye-hingga-satpol-pp-begini-isinya
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/12/gara-gara-banjir-anies-baswedan-surati-pasukan-oranye-hingga-satpol-pp-begini-isinya
https://turnbackhoax.id/2022/01/09/salah-gambar-anies-baswedan-di-dalam-sumur-resapan/
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/12/gara-gara-banjir-anies-baswedan-surati-pasukan-oranye-hingga-satpol-pp-begini-isinya


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CYViXkLr1vx/?utm_medium=copy_link 

- https://www.instagram.com/p/CYVpGC1BkDg/?utm_medium=share_sheet 

Penjelasan: 
Beredar sebuah informasi lowongan pekerjaan yang diunggah pada salah satu situs, 
lowongan tersebut mengklaim bahwa terdapat kebutuhan pegawai di PT PLN 
(Persero) Sumatera Utara. Pada informasi tersebut, tertulis bahwa gaji yang akan 
diterima sebesar Rp10 juta - Rp20,5 juta. Pada situs tersebut juga terdapat tautan 
yang diklaim sebagai halaman untuk mengunggah lamaran pekerjaan.

Faktanya, informasi lowongan pekerjaan tersebut adalah tidak benar, dan bukan 
merupakan informasi resmi yang dirilis oleh PT PLN (Persero). Pada media sosial 
milik PLN Sumatera Utara ditegaskan bahwa informasi yang terdapat pada situs 
tersebut adalah hoaks. Informasi rekrutmen PLN hanya akan dilakukan melalui situs 
milik PLN yaitu pln.co.id dan diumumkan melalui media sosial resmi milik PLN.

Senin, 10 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Lowongan Pekerjaan PT PLN Sumatera 
Utara

https://www.instagram.com/p/CYViXkLr1vx/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CYVpGC1BkDg/?utm_medium=share_sheet


Link Counter:

- https://twitter.com/BKNgoid/status/1479796188136165378

Penjelasan: 

Beredar surat bernomor B/1552/5.5M.01.00/2022 

terkait pengangkatan guru honorer kebutuhan 

ASN tahun 2022. Tertulis juga bahwa 

rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti 

oleh BKN Pusat. Dalam surat tersebut juga 

tercantum untuk melakukan konfirmasi ke 

Bagian Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN 

Pusat atas nama Drs. Satya Pratama, S. Sos 

dengan nomor WhatsApp 0823-37805109.

Faktanya melalui akun Twitter resminya, BKN 

menegaskan bahwa surat tersebut adalah 

hoaks. Pihak BKN juga mengimbau kepada 

masyarakat untuk mengabaikan apabila 

mendapatkan surat seperti itu.

Senin, 10 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Surat Pengangkatan Guru Honorer

https://twitter.com/BKNgoid/status/1479796188136165378


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/08/salah-foto-masjid-meledak-saat-salat-jumat-sebanyak-

67-jamaah-meninggal-dunia/ 

- https://news.okezone.com/read/2016/08/10/340/1459786/sebuah-masjid-di-payakumbuh-te

rbakar-hebat 

Penjelasan: 
Beredar sebuah artikel yang berjudul 
“Innalillahi kabar duka kebakaran, artis 
meninggal banyak yang membaca ,dan 
shere sedangkan Masjid Meledak Saat 
Waktu Sholat Jumat, Sebanyak 67 Jamaah 
Meninggal Dunia, Semoga Husnol Khotimah 
Aminn” pada Januari 2022. Dalam artikel 
disebutkan, kebakaran terjadi di sebuah 
masjid di kota Narayanganj, Bangladesh.

Klaim bahwa masjid terbakar dan terdapat 
korban jiwa sebanyak 67 jemaah adalah 
salah. Faktanya, masjid pada foto tersebut 
merupakan Masjid Muslimin berlokasi di 
Payakumbuh, Sumatera Barat yang terbakar 
pada Rabu, 10 Agustus 2016 dan tidak ada 
korban jiwa dalam peristiwa ini.

Senin, 10 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Foto “Masjid meledak saat salat 
Jumat, sebanyak 67 jamaah meninggal dunia”

https://turnbackhoax.id/2022/01/08/salah-foto-masjid-meledak-saat-salat-jumat-sebanyak-67-jamaah-meninggal-dunia/
https://turnbackhoax.id/2022/01/08/salah-foto-masjid-meledak-saat-salat-jumat-sebanyak-67-jamaah-meninggal-dunia/
https://news.okezone.com/read/2016/08/10/340/1459786/sebuah-masjid-di-payakumbuh-terbakar-hebat
https://news.okezone.com/read/2016/08/10/340/1459786/sebuah-masjid-di-payakumbuh-terbakar-hebat


Link Counter:

- Klarifikasi langsung Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan video di media sosial 
TikTok yang memperlihatkan suasana 
pendaratan darurat pesawat yang diklaim 
sebagai pesawat Garuda Indonesia. Dalam video 
yang beredar, terdapat sebuah keterangan 
bahwa kejadian tersebut terjadi di Kota 
Mashhad, Iran.

Faktanya, PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) 
membantah kabar pendaratan darurat pesawat 
Garuda di Iran dan menegaskan bahwa konten 
yang beredar di media sosial tersebut 
merupakan hoaks. Vice President Corporate 
Secretary Garuda Indonesia, Mitra Piranti, 
menyatakan bahwa seluruh armada pesawat 
Garuda beroperasi normal, baik untuk 
penerbangan penumpang maupun kargo. PT 
Garuda Indonesia tentunya menyayangkan 
hoaks tersebut, terutama yang berkaitan 
dengan aspek keselamatan penerbangan. Pihak 
PT Garuda Indonesia turut  mengharapkan 
masyarakat untuk kiranya lebih bijak dalam 
menyebarluaskan konten maupun menyikapi 
informasi yang tidak terbukti kebenarannya.

Senin, 10 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Pendaratan Darurat 
Pesawat Garuda Indonesia di Iran



11 Januari 2022



Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3753-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-mengatasnamakan-kepala-bidang-di-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-s

atu-pintu-kabupaten-buleleng 

Penjelasan: 

Telah beredar tangkapan layar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala 
Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Buleleng, Ketut Agus Widi Sanjaya, S.I.P., M.M..

Dilansir dari situs cirt.bulelengkab.go.id, mengklarifikasi bahwa nomor tersebut 
bukan nomor milik Ketut Agus Widi Sanjaya, S.I.P., M.M.. Masyarakat diimbau untuk 
selalu mendahulukan konfirmasi saat mendapat pesan melalui akun WhatsApp 
yang tidak dikenal dan tidak langsung mempercayai akun yang 
mengatasnamakan pejabat di lingkup Pemkab Buleleng. Dan Masyarakat juga 
dapat mengonfirmasi langsung kepada Satgas Cyber Incident Response Team 
(CIRT) Buleleng atau instansi Pemkab Buleleng.

Selasa, 11 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kepala 
Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3753-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-mengatasnamakan-kepala-bidang-di-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3753-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-mengatasnamakan-kepala-bidang-di-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3753-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-mengatasnamakan-kepala-bidang-di-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-buleleng


Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4853434/cek-fakta-klarifikasi-pln-bakal-padamkan-listrik-

meluas-mulai-5-januari-2022-akibat-krisis-pasokan-batu-bara 
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-pln-bantah-padamkan-listrik-mulai-januari-2022-aki

bat-krisis-batu-bara.html 
- https://money.kompas.com/read/2022/01/05/192952326/beredar-daftar-pltu-pln-yang-padam-mulai-5

-januari-gara-gara-kekurangan-batu?page=all 

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan dengan memberikan keterangan bahwa PT PLN (Persero) 
akan melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia. Unggahan 
tersebut juga memberikan keterangan mengenai daftar dan jadwal pemadaman 
listrik akibat krisis pasokan batu bara.

Faktanya, informasi pada unggahan yang mengklaim bahwa akan ada pemadaman 
listrik akibat krisis batu bara tersebut adalah tidak benar, dan bukan merupakan 
informasi resmi yang dipublikasi oleh PT PLN (Persero). Agung Murdifi, Executive Vice 
President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN mengklarifikasi bahwa gambar berupa 
data yang terdapat pada unggahan adalah data lama. Agung menegaskan bahwa 
saat ini kebutuhan batu bara sudah terpenuhi dan tidak ada pemadaman listrik 
seperti yang disebutkan pada unggahan.

Selasa, 11 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah 
Indonesia akibat Krisis Batu bara

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4853434/cek-fakta-klarifikasi-pln-bakal-padamkan-listrik-meluas-mulai-5-januari-2022-akibat-krisis-pasokan-batu-bara
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4853434/cek-fakta-klarifikasi-pln-bakal-padamkan-listrik-meluas-mulai-5-januari-2022-akibat-krisis-pasokan-batu-bara
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-pln-bantah-padamkan-listrik-mulai-januari-2022-akibat-krisis-batu-bara.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-pln-bantah-padamkan-listrik-mulai-januari-2022-akibat-krisis-batu-bara.html
https://money.kompas.com/read/2022/01/05/192952326/beredar-daftar-pltu-pln-yang-padam-mulai-5-januari-gara-gara-kekurangan-batu?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/01/05/192952326/beredar-daftar-pltu-pln-yang-padam-mulai-5-januari-gara-gara-kekurangan-batu?page=all


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/10/salah-cdc-mengumumkan-tes-pcr-tidak-mampu-memb

edakan-virus-sars-cov-2-dan-influenza/ 

- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid19-pcr-test-idUSL1N2P42U5 

Penjelasan: 

Beredar sebuah informasi pada media sosial Twitter mengenai Pusat Pengendalian 
dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) telah mengakui ketidakmampuan 
tes PCR untuk membedakan antara virus SARS-CoV-2 dan influenza yang diunggah 
pada tanggal 29 Desember 2021.

Setelah ditelusuri, Klaim tersebut berawal dari laporan laboratorium yang diunggah 
oleh Division of Laboratory System CDC pada 21 Juli 2021 bahwa pasca 31 Desember 
2021, CDC akan menghapus tes PCR dan menggantikannya dengan CDC Influenza 
SARS-Cov-2 (Flu SC2) Multiplex Assay. Faktanya, transisi tersebut tidak disebabkan 
oleh ketidakmampuan tes PCR dalam membedakan virus SARS-CoV-2 dan influenza, 
melainkan karena metode tes yang baru akan lebih efektif dalam mendeteksi kedua 
virus tersebut. Juru Bicara resmi CDC, Jasmine Reed, telah memberikan konfirmasi 
kepada Reuters bahwa permintaan akan tes PCR semakin menurun seiring 
munculnya tes lain yang lebih canggih. Maka dari itu, CDC merokemendasikan 
seluruh dunia untuk mengadopsi CDC Influenza SARS-Cov-2 (Flu SC2) Multiplex Assay 
yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dari segi waktu dan sumber 
daya untuk mendeteksi virus baik SARS-Cov-2 dan influenza.

Selasa, 11 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Tes PCR Tidak Mampu Membedakan Virus 
SARS-Cov-2 dan Influenza

https://turnbackhoax.id/2022/01/10/salah-cdc-mengumumkan-tes-pcr-tidak-mampu-membedakan-virus-sars-cov-2-dan-influenza/
https://turnbackhoax.id/2022/01/10/salah-cdc-mengumumkan-tes-pcr-tidak-mampu-membedakan-virus-sars-cov-2-dan-influenza/
https://www.reuters.com/article/factcheck-covid19-pcr-test-idUSL1N2P42U5


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4856703/cek-fakta-tidak-benar-penyebaran-vari

an-omicron-lebih-cepat-dari-jadwal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

- https://www.reuters.com/article/factcheck-variants-chart-idUSL1N2P91AX

- https://apnews.com/article/fact-checking-984062821125

Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial sebuah informasi yang diklaim sebagai jadwal 
penyebaran Covid-19 varian Omicron lebih cepat dari Mei 2022. Kedua tabel tersebut 
berisikan varian Covid-19 disertai keterangan bulan dan tahun. Pada varian Omicron 
dan keterangan waktu yang sejajar diberi tanda garis merah.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa perkiraan penyebaran Covid-19 varian 
Omicron lebih cepat dari jadwal Mei 2022 adalah salah. Dilansir dari liputan6.com 
yang juga dikutip dari reuters.com menyebutkan, dokumen itu tidak dikeluarkan 
oleh badan mana pun yang terdaftar. Dihubungi oleh Juru Bicara untuk World 
Economic Forum (WEF), WHO, serta Yayasan Bill dan Melinda Gates semuanya 
mengonfirmasi bahwa dokumen ini tidak terkait dengan organisasi mereka. Tidak 
ada bukti bahwa varian Covid-19 sedang dijadwalkan, seperti yang diklaim oleh 
unggahan.

Selasa, 11 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Penyebaran Varian Omicron Lebih Cepat 
dari Jadwal Mei 2022

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4856703/cek-fakta-tidak-benar-penyebaran-varian-omicron-lebih-cepat-dari-jadwal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4856703/cek-fakta-tidak-benar-penyebaran-varian-omicron-lebih-cepat-dari-jadwal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.reuters.com/article/factcheck-variants-chart-idUSL1N2P91AX
https://apnews.com/article/fact-checking-984062821125
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4856703/cek-fakta-tidak-benar-penyebaran-varian-omicron-lebih-cepat-dari-jadwal?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.reuters.com/article/factcheck-variants-chart-idUSL1N2P91AX


12 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.facebook.com/humaskepulauanmeranti/posts/656207762222917

- https://www.goriau.com/berita/baca/beredar-isu-seleksi-tanpa-tes-begini-penjelasan-bkd-

kepulauan-meranti.html

Penjelasan: 

Beredar pesan berantai WhatsApp, informasi 

tentang seleksi Tenaga Non PNS khusus guru 

di kalangan masyarakat Kepulauan Meranti.

 
Faktanya, dilansir dari akun Facebook Pemda 

Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretaris Tim 

Evaluasi Tenaga Non PNS Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Bakharuddin mengatakan 

bahwa pesan berantai tersebut adalah hoaks. 

Menurutnya, peserta ujian seleksi yang 

dilaksanakan pada Kamis (13/1/2022) tersebut 

khusus guru-guru non PNS yang sudah masuk 

dalam database BKD Kepulauan Meranti dan 

tidak ada penerimaan baru. Kepala Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) 

Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran, 

meminta masyarakat ataupun para Tenaga 

Non PNS yang akan mengikuti seleksi untuk 

tidak mempercayai isu atau kabar tidak benar 

yang banyak beredar.

Rabu, 12 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Seleksi Pegawai Non PNS Khusus Guru 
Tanpa Tes di Kepulauan Meranti

https://www.facebook.com/humaskepulauanmeranti/posts/656207762222917
https://www.goriau.com/berita/baca/beredar-isu-seleksi-tanpa-tes-begini-penjelasan-bkd-kepulauan-meranti.html
https://www.goriau.com/berita/baca/beredar-isu-seleksi-tanpa-tes-begini-penjelasan-bkd-kepulauan-meranti.html


Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-facebook-login/fact-check-facebook-login-scre

enshot-requesting-vaccine-id-is-fabricated-says-meta-idUSL1N2TR2CV

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4857510/cek-fakta-tidak-benar-akses-akun-face

book-gunakan-bukti-vaksinasi-covid-19

Penjelasan: 

Beredar unggahan di media sosial yang 

mengklaim bahwa untuk mengakses akun 

Facebook saat ini, disyaratkan 

mencantumkan bukti vaksinasi Covid-19.

Faktanya, hal tersebut tidak benar. 

Berdasarkan penelusuran, sejauh ini tidak 

ada pilihan untuk masuk ke akun Facebook 

menggunakan bukti vaksinasi Covid-19. 

Sampai saat ini, untuk bisa mengakses akun 

Facebook hanya ada dua pilihan, yakni 

memasukkan nomor handphone atau 

alamat email saja. Hal tersebut berlaku saat 

kita mengakses Facebook baik dalam 

Bahasa Inggris maupun Indonesia. Selain itu 

dilansir dari reuters.com, Juru Bicara 

Metaverse, induk perusahaan Facebook, 

Andy Stone menyebut postingan yang 

beredar itu tidak benar.

Rabu, 12 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akses Akun Facebook Gunakan Bukti 
Vaksinasi Covid-19

https://www.reuters.com/article/factcheck-facebook-login/fact-check-facebook-login-screenshot-requesting-vaccine-id-is-fabricated-says-meta-idUSL1N2TR2CV
https://www.reuters.com/article/factcheck-facebook-login/fact-check-facebook-login-screenshot-requesting-vaccine-id-is-fabricated-says-meta-idUSL1N2TR2CV
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4857510/cek-fakta-tidak-benar-akses-akun-facebook-gunakan-bukti-vaksinasi-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4857510/cek-fakta-tidak-benar-akses-akun-facebook-gunakan-bukti-vaksinasi-covid-19
https://www.reuters.com/article/factcheck-facebook-login/fact-check-facebook-login-screenshot-requesting-vaccine-id-is-fabricated-says-meta-idUSL1N2TR2CV


Link Counter:

- https://kumparan.com/hipontianak/beredar-info-lowongan-kerja-di-pelabuhan-kijing-pelin

do-ii-itu-hoaks-1xIDfcA6REC/full

Penjelasan: 

Beredar di WhatsApp informasi terkait 

lowongan pekerjaan di Pelabuhan 

Internasional Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, 

Kabupaten Mempawah. Dalam pesan 

dijelaskan beberapa persyaratan untuk 

melamar kerja. Selain itu, disebutkan pula gaji 

pokok yang akan diterima adalah sebesar 

Rp2,8 juta ditambah tunjangan. Kemudian 

dalam pesan tersebut juga dikatakan bahwa 

kuota penerimaan, yaitu sebanyak 200 orang, 

yang terdiri dari 100 orang beragama Nasrani, 

dan 100 orang beragama Islam.

Faktanya, Deputi GM PT Pelindo II (Persero) 

Cabang Pontianak Mustafa, menegaskan 

bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Ia 

menambahkan, jika memang ada pembukaan 

lowongan pekerjaan, maka akan diumumkan 

melalui akun media sosial dan website resmi 

PT Pelindo (Persero).

Rabu, 12 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Lowongan Kerja di Pelabuhan Kijing

https://kumparan.com/hipontianak/beredar-info-lowongan-kerja-di-pelabuhan-kijing-pelindo-ii-itu-hoaks-1xIDfcA6REC/full
https://kumparan.com/hipontianak/beredar-info-lowongan-kerja-di-pelabuhan-kijing-pelindo-ii-itu-hoaks-1xIDfcA6REC/full


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2018/11/03/salah-penculik-anak-di-talang-jambe/

- https://sumselupdate.com/sempat-viral-penculikan-anak-di-talang-jambe-ternyata-ini-fakt

anya/

- https://www.instagram.com/p/CYk3rBMr4oA/

Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp, sebuah video yang 

memperlihatkan seorang pria yang diamankan warga yang diklaim sebagai 

penculik anak. Kejadian tersebut terjadi di Sindang Barang, Bogor. Pada pesan 

tersebut terdapat imbauan agar berhati-hati untuk yang punya anak atau cucu 

agar diawasi saat bermain.

Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut merupakan video lama yang di 

sebar luaskan kembali. Kejadian tersebut merupakan pelaku pencurian 

handphone di rumah warga di kelurahan, Talang Jambe Kecamatan Sukarami 

Palembang, Rabu (31/10/2018).

Rabu, 12 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Penculikan Anak di Sindang Barang 
Bogor

https://turnbackhoax.id/2018/11/03/salah-penculik-anak-di-talang-jambe/
https://sumselupdate.com/sempat-viral-penculikan-anak-di-talang-jambe-ternyata-ini-faktanya/
https://sumselupdate.com/sempat-viral-penculikan-anak-di-talang-jambe-ternyata-ini-faktanya/
https://www.instagram.com/p/CYk3rBMr4oA/


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZqXZWk-cek-fakta-video-polres-singkawang
-menggunakan-bahasa-mandarin-bukan-indonesia-ini-faktanya

- https://polres-singkawang.com/2022/01/04/ajak-masyarakat-vaksin-dengan-bahasa-manda
rin-hakka-terobosan-satbinmas-polres-singkawang/

- https://id.wikipedia.org/wiki/Hakka_Kalimantan_Barat

- https://nasional.kompas.com/read/2010/11/22/10311062/~Oase~Mata%20Air?page=all

Penjelasan: 

Beredar sebuah video di media sosial WhatsApp dengan narasi bahwa 
anggota dari Polres Singkawang, Kalimantan Barat menggunakan bahasa 
Mandarin. Penggunaan bahasa Mandarin tersebut seolah menjadi bentuk 
keengganan berbahasa Indonesia dan dikaitkan dengan rencana perpindahan 
Ibu Kota Negara.

Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa anggota Polisi di Singkawang 
menggunakan bahasa Mandarin murni karena mulai enggan berbahasa 
Indonesia, tidak benar. Faktanya, penggunaan bahasa Mandarin itu sebagai 
bentuk pendekatan kepada masyarakat setempat. Video tersebut sebenarnya 
memperlihatkan kegiatan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres 
Singkawang dalam menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar mau 
divaksin Covid-19. Petugas menggunakan bahasa Mandarin Hakka Singkawang 
sebagai terobosan.

Rabu, 12 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Polres Singkawang 
Menggunakan Bahasa Mandarin bukan Indonesia

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZqXZWk-cek-fakta-video-polres-singkawang-menggunakan-bahasa-mandarin-bukan-indonesia-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZqXZWk-cek-fakta-video-polres-singkawang-menggunakan-bahasa-mandarin-bukan-indonesia-ini-faktanya
https://polres-singkawang.com/2022/01/04/ajak-masyarakat-vaksin-dengan-bahasa-mandarin-hakka-terobosan-satbinmas-polres-singkawang/
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https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZqXZWk-cek-fakta-video-polres-singkawang-menggunakan-bahasa-mandarin-bukan-indonesia-ini-faktanya


Link Counter:
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-harimau-melintas-di-jalur-cisaga-rancah-cianjur.html

- https://www.instagram.com/p/CYjA5VYNMzA/

- https://jabar.suara.com/read/2021/12/29/162309/heboh-video-harimau-di-ciamis-bksda-angkat-bicara

- https://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-123445192/cek-fakta-harimau-jawa-terlihat-melintas-di-jalur-cisaga-

rancah-ciamis-jawa-barat

Penjelasan: 

Beredar di media sosial YouTube, sebuah video yang memperlihatkan harimau 

melintas di sebuah ruas jalan. Harimau tersebut diklaim melintas di jalur 

Cisaga-Rancah, tepatnya di wilayah perkebunan Lemah Neundeut, Kecamatan 

Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Dilansir dari merdeka.com yang mengutip dari akun Instagram @jabarsaberhoaks, 

video yang memperlihatkan harimau melintas di jalur Cisaga-Rancah Ciamis 

tersebut adalah tidak benar. Dede, salah satu petugas BKSDA (Badan Konservasi 

Sumber Daya Alam) wilayah III Ciamis, mengatakan tidak ada kejadian tersebut. 

Faktanya, video tersebut diambil di Mudumalai Tiger Reserve atau Taman Nasional 

Mudumalai, India.

Rabu, 12 Januari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Video Harimau Melintas di Jalur 
Cisaga-Rancah Ciamis

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-harimau-melintas-di-jalur-cisaga-rancah-cianjur.html
https://www.instagram.com/p/CYjA5VYNMzA/
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13 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/12/161318282/hoaks-booster-vaksin-covid-19-diberik

an-setiap-6-bulan-sekali?page=all

- https://covid19.go.id/artikel/2022/01/11/vaksin-booster-bertujuan-melindungi-dan-menjadi-modal-pe

mulihan-ekonomi

Penjelasan: 
Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi 
yang menyebut bahwa booster vaksin Covid-19 
akan diberikan setiap enam bulan sekali. 
Pemberian booster setiap enam bulan sekali itu 
disebut karena antibodi yang menurun setelah 
sekian bulan suntikan.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, informasi 
yang menyebut bahwa booster vaksin Covid-19 
diberikan setiap enam bulan sekali adalah hoaks. 
Epidemiolog sekaligus Juru Bicara Satgas 
Covid-19 RS UNS, dr. Tonang Dwi Ardyanto 
mengatakan antibodi yang menurun bukan 
satu-satunya indikator pemberian booster. 
Beberapa penelitian memang menyebut bahwa 
antibodi di dalam tubuh yang dihasilkan vaksin 
Covid-19, menurun setelah enam bulan 
menerima dosis kedua. Kendati demikian, 
temuan ini tidak bisa menjadi dasar pemberian 
vaksin Covid-19 setiap enam bulan sekali. 
Adapun kebijakan booster vaksin Covid-19 dari  
pemerintah saat ini diperuntukkan bagi usia 18 
tahun ke atas, minimal 6 bulan setelah dosis 
kedua dan di daerah dengan cakupan vaksinasi 
70 persen penduduk untuk 1 dosis dan 60 persen 
untuk dosis lengkap.

Kamis, 13 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Booster Vaksin Covid-19 Diberikan Setiap 
6 Bulan Sekali

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/12/161318282/hoaks-booster-vaksin-covid-19-diberikan-setiap-6-bulan-sekali?page=all
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Link Counter:

- https://mag.toyota.co.uk/toyota-phishing-scam/?fbclid=IwAR3VbHH9xbUGjkLYFxFc0Xca_rt0vms0h

4EuQZBXSuy1Vqfm14yv5n-TNUg

- https://www.toyotauk.com/about-toyota/history-of-toyota?fbclid=IwAR3coADajHiAXEdLJybIUmfHx

9umTvm8E7pJr_Puwm2PwIzpeiUevmdJrqQ

Penjelasan: 
Beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp yang berisi kuesioner berhadiah 
dari Toyota dalam rangka perayaan HUT ke-80 perusahaan. Dalam kuesioner 
tersebut, disebutkan bahwa hadiah yang dapat dimenangkan berupa satu unit mobil 
Toyota Corolla.

Berdasarkan hasil penelusuran, kuesioner berhadiah tersebut adalah palsu. Toyota 
melalui situs resminya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah 
menyelenggarakan program kuesioner berhadiah dalam rangka perayaan HUT 
perusahaan. Lebih lanjut, Perusahaan Toyota Motor Manufacturing pertama kali 
didirikan pada tahun 1937, sehingga usia perusahaan pada tahun ini telah mencapai 
85 tahun, bukan 80 tahun.

Kamis, 13 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Kuesioner Berhadiah dalam Rangka 
Perayaan HUT Toyota Ke-80

https://mag.toyota.co.uk/toyota-phishing-scam/?fbclid=IwAR3VbHH9xbUGjkLYFxFc0Xca_rt0vms0h4EuQZBXSuy1Vqfm14yv5n-TNUg
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https://www.toyotauk.com/about-toyota/history-of-toyota?fbclid=IwAR3coADajHiAXEdLJybIUmfHx9umTvm8E7pJr_Puwm2PwIzpeiUevmdJrqQ


Penjelasan: 

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa vaksin booster tidak 

akan gratis bagi seluruh masyarakat. Informasi itu mengklaim, masyarakat yang tidak 

memiliki kartu BPJS Kesehatan wajib membayar untuk mendapatkan vaksin booster.

Dilansir dari kompas.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan dr. Siti 

Nadia Tarmizi membantah informasi yang menyebutkan jika masyarakat yang tidak memiliki 

kartu BPJS Kesehatan wajib membayar untuk mendapatkan vaksin booster. Vaksin booster 

dipastikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, pemerintah memang 

menyiapkan tiga opsi dalam program vaksinasi ini, yaitu program pemerintah, Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan mandiri alias berbayar. Namun, Presiden Joko 

Widodo akhirnya memutuskan bahwa vaksinasi dosis ketiga ini gratis untuk seluruh 

masyarakat Indonesia.

Kamis, 13 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Vaksin Booster Berbayar untuk 
Masyarakat yang Tidak Punya Kartu BPJS Kesehatan

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/12/182530382/hoaks-vaksin-booster-berbayar-untu

k-masyarakat-yang-tidak-punya-kartu?page=2
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14 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.gatra.com/news-533497-hukum-lagi-nama-dan-foto-bupati-pati-dipakai-untu

k-menipu-sasaran-dan-modusnya-baru.html

- https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/22564-penipuan-melalui-whatsapp-catut-nam

a-bupati-pati-incar-lembaga-keagamaan

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Bupati Pati, Haryanto. Akun tersebut mencatut nama serta 
foto profil Haryanto untuk meyakinkan para korban. Akun yang mengaku sebagai 
bupati itu mengirimi pesan dengan modus akan memberikan sedekah melalui 
rekening lembaga keagamaan.

Dilansir dari gatra.com, Bupati Pati, Haryanto, memastikan akun yang 
mengatasnamakan dirinya adalah palsu. Tujuan akun tersebut yakni untuk 
melakukan penipuan. Bahkan dikatakannya modus seperti ini telah berlangsung 
berulang kali. Ia pun meminta agar masyarakat jangan mudah tertipu. Bukan 
sekali ini saja, bahkan foto itu juga asal mengambil dari internet.

Jumat, 14 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Pati

https://www.gatra.com/news-533497-hukum-lagi-nama-dan-foto-bupati-pati-dipakai-untuk-menipu-sasaran-dan-modusnya-baru.html
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Link Counter:

- https://www.timesindonesia.co.id/read/news/391540/hatihati-beredar-pesan-penipuan-min

ta-sumbangan-atas-nama-bupati-bondowoso

- https://www.jatimpos.co/peristiwa/7501-beredar-wa-mengatasnamakan-bupati-salwa-kom

info-bondowoso-pastikan-itu-hoax

Penjelasan:

Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin. Akun 

tersebut dipergunakan untuk mengirimkan pesan yang berisi penggalangan dana 

donasi untuk Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Faktanya, Bupati Salwa Arifin menegaskan jika pesan itu bukan dari darinya. Selain itu, 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso, Ghozal Rawan 

juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa nomor tersebut adalah hoaks dan 

meminta masyarakat lebih waspada dan berhati-hati.

Jumat, 14 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Pesan Penipuan Minta Sumbangan Atas 
Nama Bupati Bondowoso

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/391540/hatihati-beredar-pesan-penipuan-minta-sumbangan-atas-nama-bupati-bondowoso
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https://www.jatimpos.co/peristiwa/7501-beredar-wa-mengatasnamakan-bupati-salwa-kominfo-bondowoso-pastikan-itu-hoax


Link Counter:

- https://blitarkota.go.id/id/node/67695

- https://www.instagram.com/p/CYk2RPKPACL/

- https://www.facebook.com/radiopatria/posts/10166164671895105

Penjelasan : 

Beredar informasi di sebuah situs terkait jadwal pelaksanaan layanan SIM Keliling yang disebut 

akan dilaksanakan pada  Bulan Januari Tahun 2022 , di wilayah hukum Polres Blitar. 

Faktanya, dilansir dari blitarkota.go.id, Kepala Unit Registrasi & Identifikasi (Regiden) Satlantas 

Polres Blitar, Iptu Soleman Arjuna Bormasa mengatakan bahwa informasi dalam situs terkait 

jadwal SIM keliling Polres Blitar pada Januari 2022 tersebut dipastikan hoaks. Menurut Arjuna, 

situs dengan alamat jadwalsimkeliling.info bukan situs resmi milik Satlantas Polres Blitar & 

informasi yang diberikan mengenai jadwal serta lokasi SIM (Surat Izin Mengemudi) Keliling 

yang tertera tidak valid. Arjuna juga mengatakan, saat ini mobil SIM Keliling milik Satlantas 

Polres Blitar belum beroperasi karena semua kepengurusan SIM masih berada di Satpas Polres 

Blitar sejak adanya pandemi Covid-19.

Jumat, 14 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Jadwal SIM Keliling Polres Blitar Januari 
2022

https://blitarkota.go.id/id/node/67695
https://www.instagram.com/p/CYk2RPKPACL/
https://www.facebook.com/radiopatria/posts/10166164671895105
https://blitarkota.go.id/id/node/67695
https://www.jadwalsimkeliling.info/


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/14/salah-terjadi-aksi-penculikan-anak-di-cianjur/

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1612/keliru-video-pelaku-penculikan-anak-yang-dihakimi-

warga?fbclid=IwAR0Jys-IQNnKH2DPhxavKsB4E08h7vq-3Vr79xwnqyNwZ5GLEmmJjQwzgw

w

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi tentang adanya penculikan anak 

yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Unggahan tersebut menyertakan tangkapan layar dari potongan 

video yang diklaim sebagai pelaku penculikan anak yang sedang dikeroyok warga.

Dilansir dari turnbackhoaks.id, informasi tentang adanya penculikan anak yang terjadi di Cianjur, Jawa 

Barat merupakan informasi yang salah. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan bahwa 

saat ini belum ada laporan terkait aksi penculikan anak di Cianjur. Sebelumnya, sebuah video mirip 

dengan tangkapan layar yang beredar tersebut pernah diklaim sebagai video pelaku kasus penculikan 

anak di Sindangbarang yang telah dikonfirmasi sebagai hoaks oleh Kapolsek Sindangbarang, AKP 

Irwan Alexander. Video tersebut merupakan video kasus perzinahan yang terjadi di Kampung 

Cikawung Luwuk, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Jumat, 14 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Aksi Penculikan Anak di Cianjur

https://turnbackhoax.id/2022/01/14/salah-terjadi-aksi-penculikan-anak-di-cianjur/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1612/keliru-video-pelaku-penculikan-anak-yang-dihakimi-warga?fbclid=IwAR0Jys-IQNnKH2DPhxavKsB4E08h7vq-3Vr79xwnqyNwZ5GLEmmJjQwzgww
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1612/keliru-video-pelaku-penculikan-anak-yang-dihakimi-warga?fbclid=IwAR0Jys-IQNnKH2DPhxavKsB4E08h7vq-3Vr79xwnqyNwZ5GLEmmJjQwzgww
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1612/keliru-video-pelaku-penculikan-anak-yang-dihakimi-warga?fbclid=IwAR0Jys-IQNnKH2DPhxavKsB4E08h7vq-3Vr79xwnqyNwZ5GLEmmJjQwzgww
https://turnbackhoax.id/2022/01/14/salah-terjadi-aksi-penculikan-anak-di-cianjur/


Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1619/menyesatkan-video-yang-diklaim-sebagai-peristiwa-t

sunami-saat-banyak-orang-berada-di-pantai

Beredar sebuah unggahan video yang memperlihatkan kerumunan orang di 
pinggiran pantai dan tidak lama setelah itu datang gelombang air yang diklaim 
bahwa peristiwa tersebut adalah gelombang besar Tsunami.

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa peristiwa dalam video tersebut 
merupakan tsunami adalah keliru. Dilansir dari cekfakta.tempo.co diketahui bahwa 
gelombang air pada video tersebut adalah gelombang Bono bagian dari fenomena 
tidal bore. Tidal bore adalah gelombang besar yang terjadi di sungai air tawar. 
Video tersebut diambil di perairan Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan Provinsi 
Riau.

Jumat, 14 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Tsunami Menyapu 
Pengunjung Pantai

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1619/menyesatkan-video-yang-diklaim-sebagai-peristiwa-tsunami-saat-banyak-orang-berada-di-pantai
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1619/menyesatkan-video-yang-diklaim-sebagai-peristiwa-tsunami-saat-banyak-orang-berada-di-pantai
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1619/menyesatkan-video-yang-diklaim-sebagai-peristiwa-tsunami-saat-banyak-orang-berada-di-pantai


15 Januari 2022



Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati Pacitan 

Gagarin dan melakukan komunikasi kepada beberapa pengguna WhatsApp salah 

satunya kepada akun WhatsApp bimbingan belajar di daerah Pacitan.

Faktanya, akun WhatsApp dengan foto dan nama yang mengatasnamakan Wakil 

Bupati Pacitan Gagarin, S.Sos tersebut adalah palsu dan bukan merupakan akun yang 

dikelola oleh Wakil Bupati Pacitan. Pada media sosial milik Gagarin, S.Sos diklarifikasi 

bahwa akun WhatsApp tersebut adalah akun palsu yang diduga akan melakukan 

penipuan.

Link Counter:

- https://instagram.com/stories/gagarin_sumrambah/2750914952952086870?utm_medium=s

hare_sheet 

- https://pacitanku.com/2022/01/15/foto-wabup-pacitan-dicomot-lalu-dipakai-menipu-via-wa

-masyarakat-diminta-hati-hati/

Sabtu, 15 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Nomor WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Pacitan Gagarin, S.Sos

https://instagram.com/stories/gagarin_sumrambah/2750914952952086870?utm_medium=share_sheet
https://instagram.com/stories/gagarin_sumrambah/2750914952952086870?utm_medium=share_sheet
https://pacitanku.com/2022/01/15/foto-wabup-pacitan-dicomot-lalu-dipakai-menipu-via-wa-masyarakat-diminta-hati-hati/
https://pacitanku.com/2022/01/15/foto-wabup-pacitan-dicomot-lalu-dipakai-menipu-via-wa-masyarakat-diminta-hati-hati/


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan video pada media sosial Facebook yang menampilkan 

jalan yang retak karena gempa bumi. Video tersebut diklaim sebagai peristiwa 

gempa Banten yang terjadi pada 14 Januari 2022 kemarin.

Faktanya, video yang diklaim sebagai peristiwa gempa Banten yang terjadi pada 14 

Januari 2022 adalah salah. Dikutip dari cek fakta liputan6.com, video tersebut 

merupakan rekaman peristiwa gempa di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 lalu.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860307/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-

peristiwa-gempa-di-banten-pada-14-januari-2022 

Sabtu, 15 Januari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Video Peristiwa Gempa di Banten 
pada 14 Januari 2022

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860307/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-peristiwa-gempa-di-banten-pada-14-januari-2022
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860307/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-peristiwa-gempa-di-banten-pada-14-januari-2022
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860307/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-peristiwa-gempa-di-banten-pada-14-januari-2022


Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan terdakwa pemerkosa terhadap 13 

santriwati, Herry Wirawan akan dihukum mati dengan cara ditembak dalam jarak 5 

meter tepat di bagian jantung. Dengan unggahan narasi “Akhirnya Tepat Hari Ini Guru 

Yang H4mili Santri Akan Ditemb4k Dalam Jarak 5 Meter Tepat Di Bagian Jantung”.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim bahwa terdakwa pemerkosa terhadap 13 santriwati, 

Herry Wirawan akan dihukum mati dengan cara ditembak dalam jarak 5 meter tepat di 

bagian jantung pada Kamis, 13 Januari 2022 adalah tidak benar. Faktanya, terdakwa 

belum dihukum mati pada 13 Januari 2022. Herry Wirawan baru dituntut untuk 

dihukum mati oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 11 Januari 2022 dan 

vonisnya belum ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/15/salah-akhirnya-tepat-hari-ini-13-januari-2022-guru-yang-

h4mili-santri-akan-ditemb4k-dalam-jarak-5-meter-tepat-di-bagian-jantung/ 

Sabtu, 15 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] 13 Januari 2022, Guru yang Hamili 
Santri akan Ditembak dalam Jarak 5 Meter Tepat di 
Bagian Jantung

https://turnbackhoax.id/2022/01/15/salah-akhirnya-tepat-hari-ini-13-januari-2022-guru-yang-h4mili-santri-akan-ditemb4k-dalam-jarak-5-meter-tepat-di-bagian-jantung/
https://turnbackhoax.id/2022/01/15/salah-akhirnya-tepat-hari-ini-13-januari-2022-guru-yang-h4mili-santri-akan-ditemb4k-dalam-jarak-5-meter-tepat-di-bagian-jantung/
https://turnbackhoax.id/2022/01/15/salah-akhirnya-tepat-hari-ini-13-januari-2022-guru-yang-h4mili-santri-akan-ditemb4k-dalam-jarak-5-meter-tepat-di-bagian-jantung/


16 Januari 2022



Penjelasan : 
Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Anggota DPRD Provinsi 
Kepulauan Riau Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M.. Akun tersebut melakukan komunikasi 
kepada beberapa kerabat Irwansyah dan meminta kode OTP atau kode verifikasi 
WhatsApp.

Faktanya, akun Facebook yang mengatasnamakan Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M. 
dan meminta kode verifikasi WhatsApp tersebut adalah akun palsu dan bukan 
merupakan akun yang dikelola oleh pihak Anggota DPRD Provinsi Kepulauan 
Riau. Pada media sosial milik Irwansyah diklarifikasi bahwa akun Facebook yang 
meminta kode verifikasi WhatsApp tersebut bukan dirinya dan mengimbau 
kepada pihak yang mendapatkan pesan serupa dengan mengatasnamakan 
dirinya diharap untuk tidak membalas pesannya.

Link Counter:

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297751182395972&id=100064832762457

- https://batamekbiz.com/waspada-akun-palsu-facebook-mengatasnamakan-irwansyah/ 

Minggu, 16 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Palsu Mengatasnamakan Anggota 
DPRD Kepri Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297751182395972&id=100064832762457
https://batamekbiz.com/waspada-akun-palsu-facebook-mengatasnamakan-irwansyah/


Penjelasan : 

Telah beredar di media sosial selebaran 

surat yang membagikan informasi 

mengenai surat kuasa pengalihan dana 

yang mengatasnamakan Bank 

Indonesia.

Faktanya, klaim yang mengatakan 

bahwa Bank Indonesia mengeluarkan 

surat kuasa pengalihan dana adalah 

salah. Dikutip dari www.bi.go.id 

menyebutkan bahwa Bank Indonesia 

tidak pernah memberikan atau 

menerima surat kuasa pengalihan dana 

dalam hal apapun.

Link Counter:

- https://www.bi.go.id/id/informasi-publik/isu-hoaks/Pages/Hoax-surat-kuasa-pengalihan-da

na.aspx 

Minggu, 16 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Kuasa Pengalihan Dana 
Mengatasnamakan Bank Indonesia

https://www.bi.go.id/id/informasi-publik/isu-hoaks/Pages/Hoax-surat-kuasa-pengalihan-dana.aspx
https://www.bi.go.id/id/informasi-publik/isu-hoaks/Pages/Hoax-surat-kuasa-pengalihan-dana.aspx
https://www.bi.go.id/id/informasi-publik/isu-hoaks/Pages/Hoax-surat-kuasa-pengalihan-dana.aspx


Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook unggahan postingan berupa narasi yang mengklaim 
bahwa tiket MotoGP Mandalika sudah habis terjual, sedangkan ajang Formula E malah 
menghabiskan APBD DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa tiket MotoGP Mandalika sudah habis terjual 
adalah tidak sepenuhnya benar. Hingga saat ini, tercatat yang habis adalah tiket dengan 
kategori VIP Hospitality Suites Premiere Class seharga Rp15 juta sebanyak 900 tiket. 
Berdasarkan pencarian melalui salah satu official partner penjualan tiket MotoGP 
Mandalika yaitu tiket.com, terlihat masih banyak tiket di beberapa kelas yang bisa 
dipesan seperti kelas Grandstand Premium beberapa zona dan Royal Box B - Deluxe 
Class. Sementara itu, klaim bahwa ajang Formula E menghabiskan APBD DKI Jakarta 
juga salah. Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix 2022 Ahmad Sahroni menegaskan bahwa 
ajang balap Formula E 2022 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, panitia penyelenggara 
Formula E akan mengandalkan sponsor dari perusahaan-perusahaan besar untuk 
mendanai balapan tersebut.

Link Counter:
- https://sport.detik.com/moto-gp/d-5887615/tiket-motogp-mandalika-seharga-15-juta-ludes-terjual?

- https://www.tiket.com/to-do/motogp-mandalika-2022?fbclid=IwAR3Z_2FtYvahffv422R_POL1pNUdUpLJKMbf-x

W0hIER-KIdCjksqqLHGsE

- https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/22/13012951/tak-pakai-apbd-ini-sumber-pendanaan-formula-e?

Minggu, 16 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Tiket MotoGP Mandalika Sudah Ludes, 
Formula E APBD-nya yang Sudah Ludes

https://tiket.com/
https://sport.detik.com/moto-gp/d-5887615/tiket-motogp-mandalika-seharga-15-juta-ludes-terjual?fbclid=IwAR1sKXvwcLxk-0dUZ5IJFCV5CObmtPe6vEBW-MjfnBqhkRqjFKrnupB-Y3M
https://www.tiket.com/to-do/motogp-mandalika-2022?fbclid=IwAR3Z_2FtYvahffv422R_POL1pNUdUpLJKMbf-xW0hIER-KIdCjksqqLHGsE
https://www.tiket.com/to-do/motogp-mandalika-2022?fbclid=IwAR3Z_2FtYvahffv422R_POL1pNUdUpLJKMbf-xW0hIER-KIdCjksqqLHGsE
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/22/13012951/tak-pakai-apbd-ini-sumber-pendanaan-formula-e?fbclid=IwAR2HPHrZsgspwKjpwbmKdi-mAuC9qXGyHbgmt37_fOMvl_0lDuALbVeVlyw


Penjelasan : 
Beredar postingan di media sosial Facebook sebuah unggahan foto masjid 

ambruk akibat gempa di Banten pada 14 Januari 2022. Dengan narasi "Musibah 

gempa Banten kemaren sore!".

Dilansir dari liputan6.com, klaim bahwa foto masjid ambruk akibat gempa di 

Banten pada 14 Januari 2022 adalah tidak benar. Faktanya, masjid tersebut 

memang ambruk akibat gempa di Banten, namun bukan peristiwa gempa pada 

14 Januari 2022. Ambruknya masjid tersebut disebabkan gempa bumi di Banten 

pada Selasa, 23 Januari 2018. 

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860935/cek-fakta-foto-masjid-rubuh-ini-bukan-

akibat-gempa-banten-14-januari-2022 

- https://www.viva.co.id/berita/nasional/1000136-gempa-banten-tanda-zona-gempa-selatan-j

awa-sangat-aktif?page=2&utm_medium=page-2Oleh 

Minggu, 16 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Masjid Roboh akibat Gempa 
Banten pada 14 Januari 2022

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860935/cek-fakta-foto-masjid-rubuh-ini-bukan-akibat-gempa-banten-14-januari-2022
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860935/cek-fakta-foto-masjid-rubuh-ini-bukan-akibat-gempa-banten-14-januari-2022
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4860935/cek-fakta-foto-masjid-rubuh-ini-bukan-akibat-gempa-banten-14-januari-2022
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1000136-gempa-banten-tanda-zona-gempa-selatan-jawa-sangat-aktif?page=2&utm_medium=page-2Oleh
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1000136-gempa-banten-tanda-zona-gempa-selatan-jawa-sangat-aktif?page=2&utm_medium=page-2Oleh


Penjelasan : 

Beredar sebuah video pada sosial media Tiktok 

yang berisi sebuah informasi mengenai dampak 

dari vaksin mRNA. Dalam video disebutkan 

bahwa vaksin mRNA untuk Covid-19 dapat 

menyebabkan lansia di atas 70 tahun 

meninggal dunia setelah 2 sampai 3 tahun 

setelah vaksinasi.

Faktanya, dikutip dari covid19.go.id, pernyataan 

dalam video tersebut adalah tidak benar. 

Sampai saat ini belum ada hasil penelitian yang 

dapat membuktikan kematian pasca vaksinasi 

memang disebabkan oleh vaksin secara 

langsung. Di beberapa kasus, kematian pasca 

vaksinasi memang pernah terjadi. Namun 

menurut para ahli, vaksin tidak berperan secara 

langsung sebagai penyebab kematian. Kasus 

kematian pasca vaksinasi dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti usia, hormon, dan 

penyakit bawaan.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/13/salah-vaksin-mrna-sebabkan-kematian-pada-lansia/ 

- https://covid19.go.id/artikel/2022/01/16/awas-hoaks-vaksin-mrna-sebabkan-kematian-pada-

lansia

Minggu, 16 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Vaksin mRNA Sebabkan Kematian 
pada Lansia

https://covid19.go.id/
https://turnbackhoax.id/2022/01/13/salah-vaksin-mrna-sebabkan-kematian-pada-lansia/


17 Januari 2022



Penjelasan : 

Beredar pesan berantai WhatsApp 

berisi narasi bahwa pemenang 

undian Shopee mendapatkan cek 

tunai senilai Rp185 juta. Pada narasi 

itu, tampak penerima pesan atau 

pemenang diminta memberikan data 

pribadi.

Dilansir dari medcom.com, faktanya, 

undian berhadiah itu bukanlah 

informasi resmi dari pihak Shopee. 

Pesan berantai ini merupakan hoaks 

lama yang kembali beredar di tengah 

masyarakat.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkevJDqK-cek-fakta-beredar-pesan-singkat-pe

menang-undian-shopee-berhadiah-cek-tunai-rp185-juta-ini-faktanya

Senin, 17 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Pesan Singkat Pemenang Undian Shopee 
Berhadiah Cek Tunai Rp185 Juta

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkevJDqK-cek-fakta-beredar-pesan-singkat-pemenang-undian-shopee-berhadiah-cek-tunai-rp185-juta-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkevJDqK-cek-fakta-beredar-pesan-singkat-pemenang-undian-shopee-berhadiah-cek-tunai-rp185-juta-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkevJDqK-cek-fakta-beredar-pesan-singkat-pemenang-undian-shopee-berhadiah-cek-tunai-rp185-juta-ini-faktanya


Penjelasan : 
Beredar sebuah surat pemanggilan seleksi karyawan PT KAI. Dalam surat tersebut terdapat kepala surat 

dengan logo PT KAI dan tulisan "PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)" dilengkapi dengan nomor surat 

dan keterangan bahwa penerima surat telah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi untuk 

mengikuti tahapan seleksi. Surat tersebut juga mencantumkan waktu dan tempat seleksi, yaitu pada 

Selasa, 18 Januari sampai dengan Rabu, 19 Januari 2022. Bertempat di Kantor Cabang Divre 3 Palembang.

Dilansir dari liputan6.com, informasi surat pemanggilan seleksi karyawan PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) tidak benar atau hoaks. VP Humas KAI Joni Martinus memastikan bahwa semua informasi 

rekrutmen PT Kereta Api Indonesia (Persero) sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat 

recruitment.kai.id atau media sosial resmi perusahaan @keretaapikita atau @kai121_. PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) menegaskan tidak pernah melakukan proses rekrutmen melalui surat menyurat, baik 

dengan mengirimkan berkas yang disetorkan melalui seseorang maupun melalui email, serta tidak 

memungut biaya apapun dari pelamar, dan tidak pernah bekerjasama dengan travel agent dalam proses 

seleksi tenaga kerja. Jika menemukan info rekrutmen yang tidak berasal dari situs, agar publik dapat 

mengabaikannya.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4861098/cek-fakta-hoaks-surat-pemanggilan-sel

eksi-karyawan-pt-kai

Senin, 17 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Panggilan Seleksi Karyawan PT KAI

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4861098/cek-fakta-hoaks-surat-pemanggilan-seleksi-karyawan-pt-kai
https://recruitment.kai.id/
https://www.instagram.com/keretaapikita/
https://www.instagram.com/kai121_/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4861098/cek-fakta-hoaks-surat-pemanggilan-seleksi-karyawan-pt-kai
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4861098/cek-fakta-hoaks-surat-pemanggilan-seleksi-karyawan-pt-kai


Penjelasan : 

Beredar pesan berantai WhatsApp, sebuah video memperlihatkan sejumlah orang yang 

diklaim merupakan pakar kesehatan dari Amerika Serikat, Jerman, dan Belgia. Pada video itu, 

dinarasikan vaksin Covid-19 membahayakan kesehatan, serta terdapat ajakan agar masyarakat 

jangan mau divaksin.

Faktanya, dilansir dari medcom.id, klaim bahwa vaksin Covid-19 membahayakan kesehatan 

adalah hoaks. Mengutip dari covid19.go.id, Pemerintah RI memastikan bahwa vaksin Covid-19 

yang digunakan Pemerintah saat ini sudah terbukti aman dan lolos uji klinis serta telah 

mendapat izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga 

masuk dalam Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq4j5eb-cek-fakta-video-pakar-amerika-dan-eropa-sebut-vaksin-c

ovid-19-membahayakan-kesehatan-ini-faktanya

- https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/bagaimana-kita-bisa-tahu-vaksin-covid-19-itu-aman

- https://www.msn.com/id-id/berita/other/cek-fakta-video-pakar-amerika-dan-eropa-sebut-vaksin-covid-19-mem

bahayakan-kesehatan-ini-faktanya/ar-AASP8eR?li=AAuZNMP

Senin, 17 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Video Pakar Amerika dan Eropa Sebut 
Vaksin Covid-19 Membahayakan Kesehatan

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq4j5eb-cek-fakta-video-pakar-amerika-dan-eropa-sebut-vaksin-covid-19-membahayakan-kesehatan-ini-faktanya
https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/bagaimana-kita-bisa-tahu-vaksin-covid-19-itu-aman
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq4j5eb-cek-fakta-video-pakar-amerika-dan-eropa-sebut-vaksin-covid-19-membahayakan-kesehatan-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq4j5eb-cek-fakta-video-pakar-amerika-dan-eropa-sebut-vaksin-covid-19-membahayakan-kesehatan-ini-faktanya
https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/bagaimana-kita-bisa-tahu-vaksin-covid-19-itu-aman
https://www.msn.com/id-id/berita/other/cek-fakta-video-pakar-amerika-dan-eropa-sebut-vaksin-covid-19-membahayakan-kesehatan-ini-faktanya/ar-AASP8eR?li=AAuZNMP
https://www.msn.com/id-id/berita/other/cek-fakta-video-pakar-amerika-dan-eropa-sebut-vaksin-covid-19-membahayakan-kesehatan-ini-faktanya/ar-AASP8eR?li=AAuZNMP


Penjelasan : 
Beredar kembali sebuah pesan berantai mengenai vaksin Covid-19, dimana pada narasinya 
menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 adalah benar untuk membunuh mayoritas masyarakat 
Indonesia, dengan tujuan besar penguasaan wilayah NKRI oleh pendatang China dan 
disebutkan pula bahwa hal tersebut adalah motif kejahatan yang dilakukan oleh Presiden 
Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Narasi pesan berantai tersebut 
menuliskan "HOAX & Konspirasi Kafir Menkes: "Vaksin untuk Ciptakan herd Immunity" 
FAKTANYA Motif Kafir Menkes dan Kafir Jokowi:? Vaksin Untuk membunuh Pribumi, Lalu 
Wilayah yang ditinggal pribumi akan ditempati pendatang Komunis China..".

Faktanya, klaim negatif mengenai vaksinasi Covid-19 dengan menyebutkan bahwa vaksin 
Covid-19 adalah alat pembunuh massal adalah hoaks, dan tuduhan yang dialamatkan kepada 
Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi pada pesan tersebut adalah 
tuduhan yang tidak berdasar dan bersifat fitnah. Diketahui bahwa vaksinasi Covid-19 tidak 
hanya dilakukan di Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia. Hingga Senin, 17 Januari 
2022, setidaknya sudah 9,6 miliar dosis diberikan penduduk dunia.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXeGAb-cek-fakta-vaksin-untuk-membunuh-

pribumi-dan-wilayahnya-akan-ditempati-pendatang-komunis-ini-

- https://m.kominfo.go.id/content/detail/35655/hoaks-bocoran-rapat-istana-covid-19-sengaja

-dimainkan-untuk-mengontrol-dan-menakuti-pribumi/0/laporan_isu_hoaks

Senin, 17 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Adalah Konspirasi 
Presiden dan Menteri Kesehatan

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXeGAb-cek-fakta-vaksin-untuk-membunuh-pribumi-dan-wilayahnya-akan-ditempati-pendatang-komunis-ini-
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXeGAb-cek-fakta-vaksin-untuk-membunuh-pribumi-dan-wilayahnya-akan-ditempati-pendatang-komunis-ini-
https://m.kominfo.go.id/content/detail/35655/hoaks-bocoran-rapat-istana-covid-19-sengaja-dimainkan-untuk-mengontrol-dan-menakuti-pribumi/0/laporan_isu_hoaks
https://m.kominfo.go.id/content/detail/35655/hoaks-bocoran-rapat-istana-covid-19-sengaja-dimainkan-untuk-mengontrol-dan-menakuti-pribumi/0/laporan_isu_hoaks


Penjelasan : 
Beredar tangkapan layar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Sekretaris 
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kabupaten Buleleng, Ariston Adhi Pamungkas, S.P., M.E.. Pada tangkapan layar yang 
beredar, terlihat akun tersebut mengirimi sebuah pesan ucapan selamat pagi.

Dilansir dari situs cirt.bulelengkab.go.id, Pemkab Buleleng mengklarifikasi bahwa 
akun tersebut bukan milik Ariston Adhi Pamungkas. Akun tersebut hanya 
memanfaatkan atau mencatut foto yang ada atau beredar di media sosial ataupun 
website milik Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Buleleng. Pemkab Buleleng mengimbau untuk selalu 
mendahulukan konfirmasi saat mendapat pesan/chat melalui akun WhatsApp yang 
tidak dikenal.

Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3816-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-yang-menggunakan-foto-dari-sekretaris-disdagperinkopukm-kabupaten-buleleng

Senin, 17 Januari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Sekretaris Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3816-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-dari-sekretaris-disdagperinkopukm-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3816-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-dari-sekretaris-disdagperinkopukm-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3816-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-dari-sekretaris-disdagperinkopukm-kabupaten-buleleng


Penjelasan : 
Beredar sebuah surat elektronik, berisi 

informasi mengenai rekrutmen karyawan 

yang mengatasnamakan PT BRI (Persero) Tbk.

Dilansir dari website resmi PT BRI (Persero) 

Tbk, informasi mengenai rekrutmen karyawan 

tersebut adalah tidak benar. Pihak BRI 

meminta agar masyarakat lebih waspada dan 

berhati-hati terhadap modus penipuan 

dengan informasi lowongan pekerjaan yang 

mengatasnamakan BRI. Adapun informasi 

lowongan kerja resmi BRI dapat diakses 

melalui Instagram @lifeatbri, LinkedIn resmi 

Bank BRI dan website e-recruitment.bri.co.id.

Link Counter:

- https://bri.co.id/en/waspada-modus-detail?title=waspada-informasi-hoax

Senin, 17 Januari 2022

Hoaks

6. [HOAKS] Rekrutmen Karyawan PT BRI (Persero) Tbk

http://e-recruitment.bri.co.id
https://bri.co.id/en/waspada-modus-detail?title=waspada-informasi-hoax


Penjelasan : 

Beredar sebuah postingan di media sosial yang mengklaim CEO Pfizer Albert Bourla 
menyatakan bahwa dua dosis vaksin Covid-19 hanya memberi perlindungan atau kemanjuran 
yang sangat terbatas terhadap virus Covid-19. Postingan tersebut disertai cuplikan wawancara 
Albert Bourla dengan Yahoo Finance.

Faktanya, pernyataan Albert Bourla telah dipotong dan dibagikan secara keliru. Dilansir dari 
AFP, dalam video wawancara lengkapnya dengan Yahoo Finance, Bourla berbicara tentang 
keterbatasan perlindungan dua dosis vaksin Covid-19 terhadap varian Omicron, bukan virus 
Covid-19 secara umum. Bourla menyatakan bahwa saat ini dua dosis vaksin Covid-19 tidak 
cukup untuk mencegah varian Omicron. Dosis ketiga dari vaksin atau yang disebut booster 
saat ini sangat diperlukan, karena mampu memberikan perlindungan yang cukup baik dari 
kematian dan mengurangi pasien rawat inap. Sebagaimana diketahui, varian Omicron telah 
menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di seluruh dunia, dimana WHO mengatakan setengah 
dari Eropa diproyeksikan dapat mengidapnya. Lebih lanjut, data awal telah menunjukkan 
adanya pengurangan efektivitas vaksin terhadap varian Omicron.

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9W78Z2-1

- https://www.reuters.com/article/factcheck-bourla-omicronprotection/fact-check-pfizer-ceos

-comments-on-limited-covid-19-vaccine-protection-refer-to-the-omicron-variant-idUSL1N2TT

29Z

- https://news.yahoo.com/covid-19-vaccine-covers-omicron-144553437.html

Senin, 17 Januari 2022

Disinformasi

7. [DISINFORMASI] Pernyataan CEO Pfizer Tentang 
Keterbatasan Kemanjuran Dua Dosis Vaksin 
Covid-19

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9W78Z2-1
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9W78Z2-1
https://www.reuters.com/article/factcheck-bourla-omicronprotection/fact-check-pfizer-ceos-comments-on-limited-covid-19-vaccine-protection-refer-to-the-omicron-variant-idUSL1N2TT29Z
https://www.reuters.com/article/factcheck-bourla-omicronprotection/fact-check-pfizer-ceos-comments-on-limited-covid-19-vaccine-protection-refer-to-the-omicron-variant-idUSL1N2TT29Z
https://www.reuters.com/article/factcheck-bourla-omicronprotection/fact-check-pfizer-ceos-comments-on-limited-covid-19-vaccine-protection-refer-to-the-omicron-variant-idUSL1N2TT29Z
https://news.yahoo.com/covid-19-vaccine-covers-omicron-144553437.html


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang berisi sebuah video 

memperlihatkan jembatan kayu yang ambruk. Video jembatan ambruk tersebut 

diklaim merupakan video uji coba jembatan kayu yang terjadi di Samarinda.

Dilansir dari news.detik.com, video jembatan kayu ambruk yang terjadi di Samarinda 

adalah tidak benar. Faktanya, setelah ditelusuri, ditemukan video yang mirip di 

sebuah artikel cnnphilippines.com yang menyebutkan bahwa peristiwa di video 

tersebut terjadi pada April 2018 di Zamboanga, Filipina.

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5900248/video-jembatan-ambruk-disebut-di-samarinda-fa
ktanya-bukan-di-indonesia

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq4jZnb-cek-fakta-beredar-video-jembatan-a
mbruk-di-samarinda-ini-faktanya

- https://cnnphilippines.com/regional/2018/04/27/zamboanga-bridge-collapse-NHA.html
- https://twitter.com/cnnphilippines/status/989680880636456960

Senin, 17 Januari 2022

Disinformasi

8. [DISINFORMASI] Video Jembatan Kayu Ambruk di 
Samarinda

https://news.detik.com/berita/d-5900248/video-jembatan-ambruk-disebut-di-samarinda-faktanya-bukan-di-indonesia
https://cnnphilippines.com/regional/2018/04/27/zamboanga-bridge-collapse-NHA.html
https://news.detik.com/berita/d-5900248/video-jembatan-ambruk-disebut-di-samarinda-faktanya-bukan-di-indonesia
https://news.detik.com/berita/d-5900248/video-jembatan-ambruk-disebut-di-samarinda-faktanya-bukan-di-indonesia
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq4jZnb-cek-fakta-beredar-video-jembatan-ambruk-di-samarinda-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq4jZnb-cek-fakta-beredar-video-jembatan-ambruk-di-samarinda-ini-faktanya
https://cnnphilippines.com/regional/2018/04/27/zamboanga-bridge-collapse-NHA.html
https://twitter.com/cnnphilippines/status/989680880636456960


18 Januari 2022



Penjelasan : 
Beredar sebuah artikel pada salah satu situs berita, dimana artikel tersebut menyebutkan 
bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan selaku Ketua Satuan 
Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke negara 
Israel dan bertemu dengan pejabat Israel dalam rangka membahas strategi penanganan 
Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 baru-baru ini.

Faktanya, artikel yang diunggah situs berita tersebut mengenai kunjungan kerja yang 
dilakukan Letjen TNI Suharyanto ke Israel baru-baru ini adalah tidak benar. Pelaksana Tugas 
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari 
menegaskan bahwa Letjen TNI Suharyanto yang juga selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) 
Penanganan Covid-19 tidak bertemu dengan pejabat Israel, bahkan tidak pernah melakukan 
kunjungan ke luar negeri sejak dilantik sebagai Kepala BNPB oleh Presiden RI Joko Widodo.

Link Counter:
- https://www.kompas.tv/article/252664/dikabarkan-kunjungi-israel-bnpb-sebut-suharyanto-tidak-pernah-lakukan-kunjungan-

ke-luar-negeri  

- https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013506224/bnpb-angkat-bicara-soal-kabar-pejabat-indonesia-berkunjung-ke-isr

ael-itu-tidak-benar?page=2   

- https://voi.id/berita/125248/bnpb-bantah-klaim-kunjungan-ke-israel-sebut-tidak-menerima-bantuan-selama-pandem 

Selasa, 18 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Kepala BNPB dan Satgas Penanganan 
Covid-19 Letjen TNI Suharyanto Melakukan 
Kunjungan ke Negara Israel

https://www.kompas.tv/article/252664/dikabarkan-kunjungi-israel-bnpb-sebut-suharyanto-tidak-pernah-lakukan-kunjungan-ke-luar-negeri
https://www.kompas.tv/article/252664/dikabarkan-kunjungi-israel-bnpb-sebut-suharyanto-tidak-pernah-lakukan-kunjungan-ke-luar-negeri
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013506224/bnpb-angkat-bicara-soal-kabar-pejabat-indonesia-berkunjung-ke-israel-itu-tidak-benar?page=2
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013506224/bnpb-angkat-bicara-soal-kabar-pejabat-indonesia-berkunjung-ke-israel-itu-tidak-benar?page=2
https://voi.id/berita/125248/bnpb-bantah-klaim-kunjungan-ke-israel-sebut-tidak-menerima-bantuan-selama-pandem


Penjelasan : 
Beredar sebuah tangkapan layar berupa akun 
WhatsApp yang mengatasnamakan Camat 
Rappocini, Syahruddin, S.Sos., M.adm.Pemb. 
Terlihat akun yang mengatasnamakan Camat 
Rappocini itu mengirim sebuah pesan penawaran 
cicilan mobil.

Dilansir dari bugispos.com, dirinya membenarkan 
bahwa nomor WhatsApp tersebut menggunakan 
foto profilnya. Syahruddin mengimbau agar tidak 
menghiraukan apabila ada orang yang memakai, 
mencatut foto dan mengatasnamakan nama 
dirinya secara pribadi atau jabatan dirinya selaku 
Camat Rappocini dengan cara menawarkan dan 
meminta hal-hal lain.

Link Counter:

- https://bugispos.com/2022/01/17/pengumuman-waspada-ki-ada-wa-palsu-mengatasnamak

an-camat-rappocini/ 

Selasa, 18 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Camat Rappocini

https://bugispos.com/2022/01/17/pengumuman-waspada-ki-ada-wa-palsu-mengatasnamakan-camat-rappocini/
https://bugispos.com/2022/01/17/pengumuman-waspada-ki-ada-wa-palsu-mengatasnamakan-camat-rappocini/
https://bugispos.com/2022/01/17/pengumuman-waspada-ki-ada-wa-palsu-mengatasnamakan-camat-rappocini/


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan bahwa gempa 

susulan berkekuatan besar hingga menimbulkan tsunami di Pelabuhan Ratu dan 

mengimbau kepada masyarakat yang berjualan di pinggir jalan segera jauhi area 

pantai pada malam hari.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa setelah gempa susulan akan terjadi 

tsunami di Pelabuhan Ratu adalah salah. Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut hoaks. BMKG 

berharap seluruh masyarakat khususnya di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, tidak 

mempercayai berita bohong tersebut.

Link Counter:

- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117194143-20-747764/bmkg-pesan-suara-per

ingatan-tsunami-di-pelabuhan-ratu-bohong 

Selasa, 18 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Peringatan Tsunami di Pelabuhan Ratu

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117194143-20-747764/bmkg-pesan-suara-peringatan-tsunami-di-pelabuhan-ratu-bohong
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117194143-20-747764/bmkg-pesan-suara-peringatan-tsunami-di-pelabuhan-ratu-bohong


Penjelasan : 

Sebuah video yang dibagikan melalui kanal YouTube soal Gunung Kelud yang 

berstatus siaga 1 membuat heboh. Video tersebut berjudul “Waspada Gunung Kelud 

Siaga 1”. Dalam narasinya, kanal YouTube tersebut mengatakan bahwa aktivitas 

Gunung Kelud mengalami peningkatan.

Faktanya, Kepala Bakesbangpol Kota Blitar Toto Robandriyo menegaskan bahwa 

informasi yang disampaikan Kanal YouTube itu tidak benar. Dia menegaskan, bahwa 

Bakesbangpol Kota Blitar tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau informasi soal 

naiknya status Gunung Kelud. Beliau memastikan, informasi tentang kenaikan level 

kewaspadaan Gunung Kelud yang disampaikan Kanal YouTube tersebut hoaks.

Link Counter:

- https://akuratmedianews.com/kanal-youtube-ini-sebut-gunung-kelud-akan-erupsi-serta-c

atut-kesbangpol-kota-blitar-cek-faktanya/ 

Selasa, 18 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Waspada Gunung Kelud Siaga 1 
akan Erupsi

https://akuratmedianews.com/kanal-youtube-ini-sebut-gunung-kelud-akan-erupsi-serta-catut-kesbangpol-kota-blitar-cek-faktanya/
https://akuratmedianews.com/kanal-youtube-ini-sebut-gunung-kelud-akan-erupsi-serta-catut-kesbangpol-kota-blitar-cek-faktanya/


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi yang menyebut bahwa gempa 6,7 

magnitudo di Banten berpusat di Gunung Krakatau.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono mengatakan, gempa itu 

tidak ada kaitannya dengan Gunung Krakatau. Gempa yang terjadi di Banten 

merupakan gempa tektonik. Melalui konferensi pers yang disiarkan YouTube Info BMKG, 

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan penjelasan terkait gempa yang 

terjadi di banten, yang mana pusat gempa bukan berada di Gunung Krakatau. 

Melainkan, berada di 52 km barat daya Sumur, Banten, tepatnya 7,01 Lintang Selatan dan 

105,26 Bujur Timur, dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Apabila 

melihat peta Google, Gunung Krakatau nampak berada di Selat Sunda. Sementara, pusat 

gempa yang terdeteksi oleh BMKG berada jauh dari gunung tersebut.

Link Counter:
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/14/193338282/hoaks-gempa-67-m-di-banten-berpusat-di-gunu

ng-krakatau?page=2

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

- https://www.bantennews.co.id/beredar-foto-letusan-gunung-anak-krakatau-usai-gempa-67-sr-bmkg-hoaks/?f

bclid=IwAR3HoYwpqM6EDjIuzbGIvqUGIrsRXncQUIjn5Jg0NHxOBTQ_7wUBgpJ02Ho

Selasa, 18 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Gempa 6,7 M di Banten Berpusat 
di Gunung Krakatau

https://kompas.com/
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/14/193338282/hoaks-gempa-67-m-di-banten-berpusat-di-gunung-krakatau?page=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/14/193338282/hoaks-gempa-67-m-di-banten-berpusat-di-gunung-krakatau?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=sqXGpWwrOrk
https://www.bantennews.co.id/beredar-foto-letusan-gunung-anak-krakatau-usai-gempa-67-sr-bmkg-hoaks/?fbclid=IwAR3HoYwpqM6EDjIuzbGIvqUGIrsRXncQUIjn5Jg0NHxOBTQ_7wUBgpJ02Ho
https://www.bantennews.co.id/beredar-foto-letusan-gunung-anak-krakatau-usai-gempa-67-sr-bmkg-hoaks/?fbclid=IwAR3HoYwpqM6EDjIuzbGIvqUGIrsRXncQUIjn5Jg0NHxOBTQ_7wUBgpJ02Ho


Penjelasan : 

Beredar sebuah postingan Twitter yang mengklaim bahwa negara Jepang telah 

mendeklarasikan secara resmi berakhirnya Corona. Postingan itu disertai gambar grafik 

kasus Covid-19 harian yang dilaporkan di Jepang per 27 Desember 2021.

Faktanya, klaim bahwa Jepang menyatakan secara resmi Corona telah berakhir adalah keliru. 

Dilansir dari AFP, postingan itu dibagikan ketika infeksi Covid-19 di Korea Selatan melonjak, 

sementara Jepang mengalami penurunan kasus. Tetapi hingga 4 Januari 2022, pihak 

berwenang Jepang belum membuat pernyataan seperti yang beredar. Fakta lainnya, Jepang 

mencatat lebih dari 500 kasus Covid-19 baru pada 2 Januari. Para pejabat Jepang juga telah 

memperingatkan kemungkinan melambungnya infeksi Covid-19 dalam kasus-kasus dari 

perjalanan liburan dan varian Omicron yang menyebar cepat. 

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VE4RM-3 

Selasa, 18 Januari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Jepang Mendeklarasikan 
Berakhirnya Corona

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VE4RM-3
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VE4RM-3


19 Januari 2022



Penjelasan : 
Beredar sebuah unggahan di media sosial 
Facebook berisi informasi yang menyebutkan 
bahwa swab test mengakibatkan kerusakan 
kelenjar pineal. Unggahan tersebut beredar 
dengan narasi "Tak henti-hentinya diingatkan.. 
Ini efek test swab ... Contoh nya merusak 
kelenjar Piniel dinding serabut perasa.. Hingga 
rasa takut makin bertambah. Hilangnya 
kepekaan. Astaghfirullah... SADARLAH !!".

Dilansir dari liputan6.com, informasi yang 
menyebutkan bahwa swab test 
mengakibatkan kerusakan kelenjar pineal 
adalah hoaks. Tes PCR terdiri dari pengambilan 
cairan dari tenggorokan dan bagian bawah 
lubang hidung dengan swab tidak terhubung 
ke tulang ethmoid. Pada saat pengambilan 
sampel tidak ada kerusakan pada 
tenggorokan maupun kelenjar pineal, 
sehingga swab test tidak menyebabkan 
kerusakan apa pun karena tidak masuk ke 
otak tetapi langsung ke bagian bawah rongga 
hidung.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4863151/cek-fakta-tidak-benar-swab-test-akibat

kan-kerusakan-kelenjar-pineal

Rabu, 19 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Swab Test Mengakibatkan Kerusakan 
Kelenjar Pineal

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4863151/cek-fakta-tidak-benar-swab-test-akibatkan-kerusakan-kelenjar-pineal
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4863151/cek-fakta-tidak-benar-swab-test-akibatkan-kerusakan-kelenjar-pineal
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4863151/cek-fakta-tidak-benar-swab-test-akibatkan-kerusakan-kelenjar-pineal


Penjelasan : 

Beredar sebuah postingan di media sosial 

Facebook, sebuah gambar yang diklaim 

merupakan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Bali 2024 atas nama I Nyoman 

Giri Prasta dan Putu Agus Suradnyana. 

Faktanya, berdasarkan penelusuran tim 

AIS, sampai saat ini tidak ditemukan 

informasi yang valid terkait hal tersebut. 

Dilansir dari cirt.bulelengkab.go.id, Satgas 

Cyber Incident Response Team (CIRT) 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

menegaskan bahwa foto yang beredar di 

media sosial tersebut adalah tidak benar 

atau hoaks.

Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3851-beredar-gambar-calon-gubernur-dan-wa

kil-gubernur-bali-2024 

Rabu, 19 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Gambar Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Bali 2024

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3851-beredar-gambar-calon-gubernur-dan-wakil-gubernur-bali-2024
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3851-beredar-gambar-calon-gubernur-dan-wakil-gubernur-bali-2024
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3851-beredar-gambar-calon-gubernur-dan-wakil-gubernur-bali-2024


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati Lebak 

H. Ade Sumardi, S.E. Pesan tersebut berisi informasi penggalangan bantuan atau 

donasi untuk pondok pesantren dan yayasan.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui laman Twitternya 

mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar itu tidak benar atau hoaks. Pihaknya 

menegaskan, pesan WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan yang 

mengatasnamakan Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi, S.E.

Link Counter:

- https://twitter.com/lebakkab/status/1483037740103245829?t=ILzBbr5IMRkE3tEv57kM9Q&s

=19 

- https://www.instagram.com/p/CY1ExaWFa_o/ 

Rabu, 19 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi, S.E

https://twitter.com/lebakkab/status/1483037740103245829?t=ILzBbr5IMRkE3tEv57kM9Q&s=19
https://twitter.com/lebakkab/status/1483037740103245829?t=ILzBbr5IMRkE3tEv57kM9Q&s=19
https://www.instagram.com/p/CY1ExaWFa_o/


Penjelasan : 

Beredar sebuah video pendek yang menampilkan beberapa orang sedang 

merekam gelombang yang mencapai daratan. Unggahan tersebut juga disertai 

dengan narasi yang menyatakan bahwa video tersebut merupakan video tsunami 

yang melanda Tonga pada 15 Januari 2022.

 

Faktanya video tersebut bukan merupakan video tsunami yang melanda Tonga 

pada 15 Januari 2022. Video tersebut merupakan potongan dari video gelombang 

pasang di Sungai Kampar, Indonesia, pada 6 Desember 2021.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/18/salah-video-tsunami-di-tonga-pada-15-januari-2022/

Rabu, 19 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Tsunami di Tonga pada 15 
Januari 2022

https://turnbackhoax.id/2022/01/18/salah-video-tsunami-di-tonga-pada-15-januari-2022/


Penjelasan : 

Beredar unggahan di sebuah situs berupa 

foto jalan dan masjid yang rusak 

disebabkan oleh gempa. Artikel tersebut 

juga disertai dengan artikel yang berjudul 

“Gempa M 6,7 Guncang Banten, Terasa 

Hingga Jakarta, Bogor, Depok”.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto 

tersebut bukan merupakan foto kerusakan 

yang disebabkan oleh gempa Banten pada 

14 Januari 2022 yang lalu. Foto jalan yang 

rusak disebabkan oleh longsor di 

Yogyakarta pada tahun 2018 lalu. 

Sedangkan, foto masjid yang rubuh 

disebabkan oleh gempa di Banten pada 

tahun 2018.

Link Counter:

- https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2018/6-titik-longsor-terjadi-di-jogjakarta/

- https://news.detik.com/foto-news/d-3829673/foto-masjid-di-kabupaten-bogor-yang-ambru

k-karena-gempa-banten

Rabu, 19 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Foto Jalan Rusak dan Masjid 
Rubuh karena Gempa Banten 2022

https://www.jawapos.com/jpg-today/23/01/2018/6-titik-longsor-terjadi-di-jogjakarta/
https://news.detik.com/foto-news/d-3829673/foto-masjid-di-kabupaten-bogor-yang-ambruk-karena-gempa-banten
https://news.detik.com/foto-news/d-3829673/foto-masjid-di-kabupaten-bogor-yang-ambruk-karena-gempa-banten


Penjelasan : 

Beredar di media sosial TikTok, unggahan 

video berisi informasi mengenai akan 

adanya meteor yang jatuh di langit 

Indonesia pada 7 Mei 2022. 

Dilansir dari kompas.com, Peneliti di Pusat 

Sains Antariksa Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional (Lapan) Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi 

Pangerang menjelaskan, tidak ada meteor 

yang melintas dekat Bumi pada 7 Mei 

2022. Kendati demikian, berdekatan 

dengan waktu tersebut ada asteroid yang 

melintas dekat Bumi pada 9 Mei 2022, di 

mana asteroid tersebut adalah asteroid 

467460 atau 2006 JF42.

Link Counter:
- https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/18/193000465/ramai-kabar-banyak-meteor-jatuh-di-ind

onesia-pada-7-mei-2022-benarkah-?page=all 
- https://sumsel.tribunnews.com/2022/01/19/cek-fakta-banyak-meteor-jatuh-di-indonesia-7-mei-2022-

yang-viral-berikut-penjelasan-lengkap-lapan?page=all 
- https://www.youtube.com/watch?v=G2ZXgd7OpBM&ab_channel=TribunnewsSultraOfficial  

Rabu, 19 Januari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Video Prediksi Meteor Jatuh di 
Indonesia pada 7 Mei 2022

https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/18/193000465/ramai-kabar-banyak-meteor-jatuh-di-indonesia-pada-7-mei-2022-benarkah-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/18/193000465/ramai-kabar-banyak-meteor-jatuh-di-indonesia-pada-7-mei-2022-benarkah-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/18/193000465/ramai-kabar-banyak-meteor-jatuh-di-indonesia-pada-7-mei-2022-benarkah-?page=all
https://sumsel.tribunnews.com/2022/01/19/cek-fakta-banyak-meteor-jatuh-di-indonesia-7-mei-2022-yang-viral-berikut-penjelasan-lengkap-lapan?page=all
https://sumsel.tribunnews.com/2022/01/19/cek-fakta-banyak-meteor-jatuh-di-indonesia-7-mei-2022-yang-viral-berikut-penjelasan-lengkap-lapan?page=all
https://www.youtube.com/watch?v=G2ZXgd7OpBM&ab_channel=TribunnewsSultraOfficial


20 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLPJE2N-cek-fakta-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim-pro
gram-pki-tahun-1955-ini-faktanya

Penjelasan :

Beredar sebuah video pada sosial media 

Facebook dengan klaim bahwa pemindahan 

ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan 

program PKI tahun 1955.

Dikutip dari medcom.id, klaim bahwa 

pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur  

merupakan program PKI pada tahun 1955, 

adalah salah. Faktanya, pemindahan ibu kota 

ke Kalimantan merupakan keputusan 

pemerintah sebagai langkah untuk 

mengurangi beban DKI Jakarta. 

Kamis, 20 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur 
Program PKI Tahun 1955

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLPJE2N-cek-fakta-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim-program-pki-tahun-1955-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLPJE2N-cek-fakta-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim-program-pki-tahun-1955-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLPJE2N-cek-fakta-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim-program-pki-tahun-1955-ini-faktanya


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CY4NXYGPsq_/
- https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5905930/waspada-ada-wa-palsu-catut-nama-w

ali-dan-wawali-kota-blitar-minta-sumbangan

Penjelasan :

Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd. 

dan Wakil Wali Kota Blitar, Ir. H. Tjutjuk Sunario, M.M. Akun WhatsApp tersebut 

terlihat menghubungi pihak pengurus masjid dan yayasan dengan tujuan rencana 

penggalangan dana donasi yang akan di bagikan untuk beberapa yayasan. 

Berdasarkan klarifikasi Diskominfotik Kota Blitar melalui akun sosial media resminya 

@kominfotikblitarkota, akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Blitar tersebut adalah akun palsu. Ir. H. Tjutjuk Sunario, M.M. mengimbau 

kepada masyarakat untuk menolak jika ada yang meminta uang mengatasnamakan 

dirinya maupun Drs. H. Santoso, M.Pd.

Kamis, 20 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Blitar

https://www.instagram.com/p/CY4NXYGPsq_/
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5905930/waspada-ada-wa-palsu-catut-nama-wali-dan-wawali-kota-blitar-minta-sumbangan
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5905930/waspada-ada-wa-palsu-catut-nama-wali-dan-wawali-kota-blitar-minta-sumbangan
https://www.instagram.com/p/CY4NXYGPsq_/


Link Counter:

- http://dispendik-gresik.net/berita/detail/waspada-hoax-loker-dinas-pendidikan-kab-gresik  
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=119653003909902&set=a.117550610786808 
- https://www.instagram.com/p/CY3cyp8LDxp/ 

Penjelasan :

Beredar di berbagai media sosial, informasi 

terkait lowongan pekerjaan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gresik. Dalam 

brosur yang beredar, terdapat keterangan 

bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 

tengah membutuhkan posisi staff 

accounting, staff kantor dan office boy.

Faktanya, dilansir dari laman resmi 

dispendik-gresik.net, Dinas Pendidikan 

(Dispendik) Kabupaten Gresik 

mengonfirmasi bahwa informasi tersebut 

adalah hoaks. Dispendik Gresik 

mengimbau kepada masyarakat agar tidak 

menyebarluaskan lowongan kerja tersebut 

serta melakukan konfirmasi terkait 

kebenaran setiap berita yang didapat di 

dunia maya sebelum membagikannya.

Kamis, 20 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Lowongan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten 
Gresik

http://dispendik-gresik.net/berita/detail/waspada-hoax-loker-dinas-pendidikan-kab-gresik
https://www.facebook.com/photo/?fbid=119653003909902&set=a.117550610786808
https://www.instagram.com/p/CY3cyp8LDxp/
http://dispendik-gresik.net/berita/detail/waspada-hoax-loker-dinas-pendidikan-kab-gresik


Link Counter:

- https://jejakrekam.com/2022/01/19/viral-warga-lampihong-lumpuh-akibat-divaksin-ini-klarifikasi-dari
-rsud-balangan/ 

- https://kalsel.antaranews.com/berita/307389/rsud-balangan-klarifikasi-adanya-informasi-warga-lum
puh-akibat-divaksin 

- https://kalsel.inews.id/berita/hoaks-guru-ngaji-lumpuh-usia-divaksin-ternyata-lemas-belum-makan/1
- https://infopublik.id/kategori/nusantara/598829/lakukan-press-conference-rsud-balangan-klarifikasi

-isu-lumpuh-pasca-vaksin?video= 

Penjelasan :
Beredar di media sosial WhatsApp sebuah 
informasi yang menyebut seorang guru ngaji 
warga Desa Lok Panginangan, Kecamatan 
Lampihong, Kabupaten Balangan mengalami 
lumpuh akibat vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Faktanya, Direktur RSUD Balangan dr. Sudirman 
menyampaikan bahwa informasi di media sosial 
yang menyebut warga Lampihong mengalami 
kelumpuhan akibat vaksinasi Covid-19 itu tidak 
benar atau hoaks. Ia menjelaskan pasien datang 
ke IGD RSUD Balangan dengan keluhan nyeri 
kepala kurang lebih satu minggu, badan lemas, 
mual dan muntah. Dari hasil anamnesa 
(wawancara), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 
penunjang laboratorium, diagnosis sementara dari 
dokter spesialis penyakit dalam menyatakan yang 
bersangkutan mengalami infeksi saluran kemih 
dan hepatitis B. Selain itu, dr. Sudirman 
mengatakan bahwa berdasarkan diagnosis 
sementara oleh dokter spesialis saraf dicurigai 
yang bersangkutan mengidap tumor di dalam 
kepala. Sedangkan, dari analisis dokter spesialis 
mata dicurigai mengidap papil edema. Sementara 
itu, Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten 
Balangan, Rahmi, mengimbau kepada warga 
masyarakat Balangan tidak perlu khawatir dan 
takut untuk divaksin. Karena sampai saat ini 
capaian vaksinasi di Balangan sudah mencapai 84 
persen dari keseluruhan warga, yang artinya 
semua baik-baik saja.

Kamis, 20 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Guru Ngaji di Balangan Lumpuh Setelah 
Divaksin

https://jejakrekam.com/2022/01/19/viral-warga-lampihong-lumpuh-akibat-divaksin-ini-klarifikasi-dari-rsud-balangan/
https://jejakrekam.com/2022/01/19/viral-warga-lampihong-lumpuh-akibat-divaksin-ini-klarifikasi-dari-rsud-balangan/
https://kalsel.antaranews.com/berita/307389/rsud-balangan-klarifikasi-adanya-informasi-warga-lumpuh-akibat-divaksin
https://kalsel.antaranews.com/berita/307389/rsud-balangan-klarifikasi-adanya-informasi-warga-lumpuh-akibat-divaksin
https://kalsel.inews.id/berita/hoaks-guru-ngaji-lumpuh-usia-divaksin-ternyata-lemas-belum-makan/1
https://infopublik.id/kategori/nusantara/598829/lakukan-press-conference-rsud-balangan-klarifikasi-isu-lumpuh-pasca-vaksin?video=
https://infopublik.id/kategori/nusantara/598829/lakukan-press-conference-rsud-balangan-klarifikasi-isu-lumpuh-pasca-vaksin?video=


Link Counter:

- https://twitter.com/sukoharjo_kab/status/1484044072998567936 
- https://twitter.com/diskominfo_skh/status/1484042837050392579 

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar sebuah akun WhatsApp 

yang mengatasnamakan Wakil Bupati Sukoharjo 

Drs. H. Agus Santosa. Akun tersebut memberikan 

penawaran berupa bantuan untuk masjid dan 

meminta Takmir untuk menyerahkan nomor 

rekening atas nama masjid yang akan 

didaftarkan untuk mendapatkan bantuan.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Sukoharjo melalui laman Twitter resminya 

@sukoharjo_kab mengklarifikasi bahwa pesan 

WhatsApp yang beredar tersebut tidak benar 

atau hoaks. Sementara itu, Wakil Bupati 

Sukoharjo Drs. H. Agus Santosa juga mengimbau 

kepada masyarakat untuk mengabaikan apabila 

ada orang yang mencatut foto dan 

mengatasnamakannya, baik secara pribadi 

maupun jabatan selaku wakil bupati.

Kamis, 20 Januari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Sukoharjo Drs. H. Agus Santosa

https://twitter.com/sukoharjo_kab/status/1484044072998567936
https://twitter.com/diskominfo_skh/status/1484042837050392579
https://twitter.com/sukoharjo_kab/status/1484044072998567936


Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9WE2VL-1
- https://www.youtube.com/watch?v=2ywn9kYo2n0&t=2s

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang 
merekam seorang pemain tenis Slovenia, Dalila 
Jakupovic pingsan saat pertandingan Tenis di 
Australia Open. Insiden tersebut dihubungkan 
dengan akibat dari vaksinasi Covid-19. 

Faktanya, video tersebut telah dibagikan dalam 
konteks yang salah. Dilansir dari Agence 
France-Presse (AFP), video tersebut merupakan 
kejadian pada Januari 2020, sebelum WHO 
mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi. Saat itu 
juga belum dimulai uji coba manusia pertama 
untuk mengevaluasi kemungkinan vaksin melawan 
virus Covid-19 di AS. Dapat disimpulkan bahwa 
insiden pingsannya Dalila Jakupovic tidak berkaitan 
dengan efek vaksin Covid-19. Lebih lanjut, video 
serupa pernah diunggah surat kabar Inggris The 
Guardian melalui YouTube pada 14 Januari 2020 
dengan keterangan berbunyi "pemain tenis 
Slovenia Dalila Jakupovic telah dipaksa untuk 
pensiun selama pertandingan kualifikasi di 
Australia Open setelah menderita batuk parah. 
Kualitas udara yang buruk di Melbourne telah 
menunda dimulainya babak kualifikasi karena asap 
dari kebakaran hutan di sekitarnya menyelimuti 
kota."

Kamis, 20 Januari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Pemain Tenis Australia Open Pingsan 
saat Bertanding Akibat Vaksinasi Covid-19

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9WE2VL-1
https://www.youtube.com/watch?v=2ywn9kYo2n0&t=2s


21 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNng6MAb-cek-fakta-foto-anies-perkenalkan-jakarta-jad
i-waterpark-ini-faktanya

Penjelasan:

Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial Facebook yang menyebutkan 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan Jakarta sebagai waterpark 

atau wisata atau rekreasi berbasis air.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa Anies memperkenalkan Jakarta sebagai 

waterpark dengan foto banjir tersebut adalah tidak benar. Faktanya, banjir pada foto 

tersebut merupakan peristiwa sebelum Anies menjadi gubernur. Foto itu dimuat 

dalam sebuah artikel terkait banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 11 Februari 

2015. Sementara Anies dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Senin 16 Oktober 

2017.

Jumat, 21 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Anies Perkenalkan Jakarta jadi Waterpark

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNng6MAb-cek-fakta-foto-anies-perkenalkan-jakarta-jadi-waterpark-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNng6MAb-cek-fakta-foto-anies-perkenalkan-jakarta-jadi-waterpark-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNng6MAb-cek-fakta-foto-anies-perkenalkan-jakarta-jadi-waterpark-ini-faktanya


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/21/salah-surat-penunjukan-penyedia-barang-jasa-kementerian-kese
hatan-republik-indonesia-tahun-2022/

- https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220107/3839119/hoax-surat-penunjukkan-pen
yedia-barang-jasa-dari-kemenkes/

- https://twitter.com/KemenkesRI/status/1479450653365735429/photo/1

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Twitter sebuah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia terkait dengan penunjukan penyedia pengadaan barang Alat Pelindung Diri (APD) 
tahun 2022 kepada PT. Kurnia Astasurya yang beralamat di Jl. Cibaligo nomor 145 B, Cimahi, Bandung 
dengan nominal penawaran sebesar Rp13,5 miliar.

Faktanya, dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia @KemenkesRI, 
pihak Kemenkes RI menegaskan bahwa informasi terkait dengan dikeluarkannya surat penunjukan 
pengadaan barang/jasa tersebut oleh Kemenkes RI adalah tidak benar. Plt Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono menegaskan 
bahwa surat tersebut adalah hoaks. Hal itu dikarenakan terdapat perbedaan tahun pada penomoran 
dan tanggal surat. Penomoran terakhir pada surat yang ditandatangani oleh Dirjen P2P terdata pada 
nomor 3634, sehingga nomor 3849 tidak terdapat dalam penomoran surat yang terdata dalam 
Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya, kode KN.01.07 yang tertera dalam surat yang beredar juga tidak 
terdapat dalam kode klasifikasi Kementerian Kesehatan. Dr. Yudhi mengimbau kepada para pelaku 
usaha dan masyarakat untuk tetap waspada serta meminta kepada semua pihak untuk segera melapor 
kepada Kementerian Kesehatan apabila menemukan surat palsu dengan mengatasnamakan 
Kementerian Kesehatan.

Jumat, 21 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 
2022

https://turnbackhoax.id/2022/01/21/salah-surat-penunjukan-penyedia-barang-jasa-kementerian-kesehatan-republik-indonesia-tahun-2022/
https://turnbackhoax.id/2022/01/21/salah-surat-penunjukan-penyedia-barang-jasa-kementerian-kesehatan-republik-indonesia-tahun-2022/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220107/3839119/hoax-surat-penunjukkan-penyedia-barang-jasa-dari-kemenkes/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220107/3839119/hoax-surat-penunjukkan-penyedia-barang-jasa-dari-kemenkes/
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Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CY9O5zvh732/ 

Penjelasan:

Telah beredar sebuah tangkapan layar email yang mengatasnamakan Bea Cukai Tanjung 

Priok. Email tersebut berisi terkait Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi pada email yang beredar tersebut tidak benar atau 

hoaks. Bea Cukai Tanjung Priok melalui laman Instagram resminya @beacukaipriok 

mengklarifikasi bahwa saat ini DJBC maupun Bea Cukai Tanjung Priok sedang tidak 

melaksanakan SKPJ. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk mengabaikan apabila 

menerima email tersebut. SKPJ hanya disampaikan melalui alamat email 

skpjbc@customs.go.id, subditpencegahan@customs.go.id, dan sosialisasi.bkli@gmail.com.

Jumat, 21 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Email Terkait SKPJ Mengatasnamakan Bea 
Cukai Tanjung Priok

https://www.instagram.com/p/CY9O5zvh732/
https://www.instagram.com/p/CY9O5zvh732/
mailto:skpjbc@customs.go.id
mailto:subditpencegahan@customs.go.id
mailto:sosialisasi.bkli@gmail.com


Link Counter:

- https://www.politifact.com/factchecks/2022/jan/03/blog-posting/claim-pfizer-data-shows-vaccine-d
oes-more-harm-goo/

- https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345

Jumat, 21 Januari 2022

Disinformasi

Penjelasan:
Beredar sebuah gambar tangkapan layar dari sebuah 
headline artikel yang menyebut bahwa data penelitian Pfizer 
selama enam bulan menunjukkan bahwa vaksin lebih 
banyak menyebabkan penyakit daripada manfaatnya.

Dilansir dari politifact.com, data aktual dari Pfizer tidak 
mendukung klaim tersebut. Lebih lanjut Dr. Matthew 
Laurens dari Pusat Pengembangan Vaksin dan Kesehatan 
Global di Fakultas Kedokteran Universitas Maryland 
menyatakan bahwa artikel tersebut salah dalam 
menafsirkan data Pfizer. Adapun data penelitian sebenarnya 
telah dilaporkan dalam studi New England Journal of 
Medicine. Penelitian itu melibatkan sekitar 46.000 orang dari 
Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Jerman dan 
Turki. Setengahnya menerima vaksin Pfizer dan setengahnya 
lagi menerima plasebo. Para peserta diperiksa setelah enam 
bulan. Hasilnya antara lain, vaksin terbukti aman dan 
memiliki profil efek samping yang dapat diterima. Meski 
beberapa peserta memiliki efek samping yang 
menyebabkan penarikan dari uji coba. Namun kemanjuran 
vaksin terhadap Covid-19 adalah 91,3% melalui enam bulan 
masa tindak lanjut. Artinya, hanya 77 kasus yang terdeteksi 
pada penerima vaksin setelah dosis kedua, dibandingkan 
dengan 850 kasus pada penerima plasebo. Terakhir, tidak 
ada laporan kematian dalam penelitian tersebut. 

4. [DISINFORMASI] Data Pfizer 6 Bulan Menunjukkan 
Vaksin Lebih Banyak Sebabkan Penyakit daripada 
Manfaatnya

https://www.politifact.com/factchecks/2022/jan/03/blog-posting/claim-pfizer-data-shows-vaccine-does-more-harm-goo/
https://www.politifact.com/factchecks/2022/jan/03/blog-posting/claim-pfizer-data-shows-vaccine-does-more-harm-goo/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110345
https://www.politifact.com/factchecks/2022/jan/03/blog-posting/claim-pfizer-data-shows-vaccine-does-more-harm-goo/


22 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.facebook.com/ProkopimSetdaKetapang/posts/236758975295049 

- https://www.kalbaronline.com/2022/01/21/hati-hati-akun-facebook-palsu-bupati-ketapang-i

ming-iming-pengangkatan-pns-dan-pengerjaan-proyek/ 

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Ketapang Martin Rantan, S.H.. Akun 

tersebut mencatut nama serta foto profil Martin Rantam memakai seragam dinas Bupati berwarna 

putih.

Faktanya dilansir dari laman fan page Facebook Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Ketapang, 

mengklarifikasi bahwa akhir-akhir ini muncul akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati 

Ketapang Martin Rantan, S.H.. Adapun melalui pengamatan dan kajian dari Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan yang merupakan pengelola akun Facebook resmi Pemerintah Kabupaten 

Ketapang, sebagai penyebar luas terkait dengan kinerja Bupati/Wakil Bupati dan atau pejabat yang 

mewakili, bahwa berita atau informasi yang yang diproduksi, ditransmisikan atau didistribusikan dalam 

unggahan media palsu tersebut adalah seluruhnya tidak benar. Untuk itu, diimbau agar seluruh 

masyarakat Kabupaten Ketapang tetap tenang, tidak terpancing dengan segala isu yang dibuat oleh 

akun media sosial palsu tersebut.

Sabtu, 22 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati 
Ketapang

https://www.facebook.com/ProkopimSetdaKetapang/posts/236758975295049
https://www.kalbaronline.com/2022/01/21/hati-hati-akun-facebook-palsu-bupati-ketapang-iming-iming-pengangkatan-pns-dan-pengerjaan-proyek/
https://www.kalbaronline.com/2022/01/21/hati-hati-akun-facebook-palsu-bupati-ketapang-iming-iming-pengangkatan-pns-dan-pengerjaan-proyek/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CY5wNd0vFBW/

- https://turnbackhoax.id/2022/01/21/salah-kedinkes-semarang-menyebar-undangan-rapat-k

erja-peningkatan-kinerja-tenaga-kesehatan-via-whatsapp/

Penjelasan: 

Beredar melalui WhatsApp sebuah 

pesan berantai mengatasnamakan 

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) 

Kota Semarang, Abdul Hakam yang 

berisi undangan untuk menghadiri 

rapat kerja pada tanggal 29-30 Januari 

2022 di Surabaya. Dalam pesan juga 

menyebutkan penanggungan biaya 

transportasi sebanyak 8 juta rupiah.

Melalui akun Instagram resminya 

@dkksemarang, Dinas Kesehatan Kota 

Semarang mengonfirmasi bahwa 

undangan rapat tersebut adalah hoaks 

dan merupakan bentuk penipuan. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dr. Mochamad Abdul 

Hakam Sp.PD tidak pernah 

mengirimkan pesan tersebut.

Sabtu, 22 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] WhatsApp Undangan Rapat Kerja 
Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan Dinkes 
Semarang oleh Kadinkes Semarang

https://www.instagram.com/p/CY5wNd0vFBW/
https://turnbackhoax.id/2022/01/21/salah-kedinkes-semarang-menyebar-undangan-rapat-kerja-peningkatan-kinerja-tenaga-kesehatan-via-whatsapp/
https://turnbackhoax.id/2022/01/21/salah-kedinkes-semarang-menyebar-undangan-rapat-kerja-peningkatan-kinerja-tenaga-kesehatan-via-whatsapp/
https://www.instagram.com/p/CY5wNd0vFBW/


23 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.mistar.id/hukum-peristiwa/namanya-dicatut-minta-pulsa-di-akun-fb-anggota-
dprd-sidimpuan-ancam-lapor-polisi/ 

- https://www.digtara.com/berita/akun-fb-anggota-dprd-padangsidimpuan-minta-pulsa-dan
-uang-ini-faktanya/ 

- https://sumut.suara.com/read/2022/01/14/110654/waspada-akun-facebook-palsu-anggota-d
prd-padangsidimpuan-minta-uang-dan-pulsa 

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar messenger pada media 
sosial Facebook, sebuah akun yang mencatut 
nama serta foto profil Anggota DPRD 
Padangsidimpuan, Mochamad Halid Rahman. 
Akun Facebook yang mengatasnamakan Anggota 
DPRD tersebut mengirim sebuah pesan untuk 
meminta pulsa dan sejumlah uang.

Dilansir dari digtara.com, kondisi itu membuat 
Mochamad Halid Rahman yang juga merupakan 
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota 
Padangsidimpuan itu geram. Ia menegaskan, akun 
Facebook tersebut bukan dirinya, melainkan ada 
pihak lain yang membuat akun palsu untuk 
melakukan penipuan. Halid Rahman baru 
mengetahui setelah banyak rekan-rekan yang 
memberitahu langsung kepada dirinya ada akun 
yang mengatasnamakan pribadi dan mencatut 
fotonya. Lebih lanjut Halid Rahman meminta 
semua teman sejawatnya dan rekan media 
sosialnya, termasuk di Instagram dan Facebook 
untuk lebih berhati-hati saat mengonfirmasi 
pertemanan akun Facebook yang 
mengatasnamakan dirinya.

Minggu, 23 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Anggota DPRD Padangsidimpuan

https://www.mistar.id/hukum-peristiwa/namanya-dicatut-minta-pulsa-di-akun-fb-anggota-dprd-sidimpuan-ancam-lapor-polisi/
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Link Counter:

- https://bratapos.com/2022/01/23/polisi-pastikan-isu-di-medsos-terkait-korban-bencana-ala

m-tanah-longsor-di-lebakbarang-hoax/ 

- https://www.emsatunews.co.id/2022/01/polisi-pastikan-isu-di-medsos-korban.html 

Penjelasan :

Beredar melalui WhatsApp sebuah foto yang 

diklaim sebagai korban meninggal dunia dari 

bencana alam tanah longsor di Lebakbarang.

Faktanya, informasi tersebut adalah tidak 

benar atau hoaks. Kasubsi PIDM Sihumas Ipda 

Tamerin, S.H. menegaskan, bahwa dalam 

peristiwa tanah longsor di wilayah 

Labakbarang beberapa hari lalu tidak ada 

korban jiwa namun hanya kerugian material 

saja. Selain itu, Kapolres Pekalongan AKBP Dr. 

Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K., M.H., melalui 

Kasubsi PIDM Sihumas Ipda Tamerin, S.H., 

mengimbau  masyarakat untuk bijaksana 

dalam menggunakan media sosial  dengan 

tidak menyebarluaskan berita atau informasi 

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 

kebenarannya agar tidak menimbulkan 

keresahan di masyarakat.

Minggu, 23 Januari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Foto Korban Longsor di 
Lebakbarang Pekalongan

https://bratapos.com/2022/01/23/polisi-pastikan-isu-di-medsos-terkait-korban-bencana-alam-tanah-longsor-di-lebakbarang-hoax/
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Link Counter :

- http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bpbd-jatim-tegaskan-gempa-di-malang-dan-blitar-21-janua
ri-tidak-benar 

- https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1334584/malang-dikabarkan-gempa-gubernur-khofifah-tegaskan-
tak-ada?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General+Campaign 

- https://www.terasjatim.com/berita-gempa-di-malang-dan-blitar-pada-21-januari-gubernur-khofifah-tid
ak-benar/?fbclid=IwAR3EljfFdEhr7Pcaqejl1KdXp6-K_w6HY_uJmVZoJa8jDHcJ6g6A2FQT2NA 

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar laman media online yang memberitakan terjadi 
gempa di wilayah Malang pada Jumat 21 Januari 2022 jam 04.30 WIB. Gempa yang diinformasikan itu 
berkekuatan 3,5 magnitudo di laut kedalaman 11 KM dengan menampilkan foto kerusakan gempa di 
Blitar akibat dari gempa tersebut.

Faktanya, dilansir dari laman resmi kominfo.jatimprov.go.id, Kalaksa BPBD Jawa Timur, Budi Santosa 
menegaskan berita melalui salah satu media online yang menjelaskan adanya gempa bumi di wilayah 
selatan Jawa Timur di daerah Malang dan Blitar itu tidak benar. Dari data BMKG, gempa pada tanggal 
21 Januari 2022 terjadi pada pukul 17.42 WIB. Titik pusat gempa berada di darat 41 KM Tenggara 
Mandailing Natal, Sumatera Utara. Atas pemberitaan itu, Budi juga telah melaporkan disinformasi 
tersebut kepada Gubernur Jawa Timur. Ia juga mengimbau masyarakat Jawa Timur, khususnya di 
Malang dan Blitar agar tidak panik atas berita yang tidak benar tersebut.

Minggu, 23 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Gempa di Malang dan Blitar pada 
21 Januari 2022

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bpbd-jatim-tegaskan-gempa-di-malang-dan-blitar-21-januari-tidak-benar
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http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bpbd-jatim-tegaskan-gempa-di-malang-dan-blitar-21-januari-tidak-benar


24 Januari 2022



Link Counter:

- https://bali.antaranews.com/berita/266337/tni-hoaks-poster-ustadz-babe-haikal-hasan-di-yonif-para-
raider-502-uy

- https://nasional.sindonews.com/read/665127/14/beredar-poster-babe-haikal-ceramah-di-yonif-para-r
aider-502uy-kadispenad-tak-dapat-izin-1642935687

- https://twitter.com/tni_ad/status/1485162708211482626

Penjelasan:
Beredar unggahan poster di media sosial Twitter yang berisi informasi Ustaz Babe Haikal Hasan 

akan hadir ceramah di masjid yang berlokasi di Markas Yonif Linud 502 Jabung Kota Malang. 

Dalam poster tersebut juga dipasang logo Yonif Raider 502 di kanan atas bersama foto Ustaz 

Babe Haikal Hassan.

Faktanya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna 

menegaskan unggahan poster yang menyebut Ustaz Babe Haikal Hassan akan melaksanakan 

ceramah di Yonif Para Raider 502/UY adalah tidak benar atau hoaks. Dijelaskan Kadispenad, Ustaz 

Babe Haikal sempat meminta izin untuk mengadakan kegiatan pengajian di Yonif Para Raider 

502/UY dengan mengundang masyarakat umum, namun kegiatan tersebut tidak mendapatkan 

izin dari satuan terkait karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung hingga 

saat ini. Akan tetapi, sebelum tim Ustaz Babe Haikal memperoleh penolakan dari satuan terkait, 

Tim IT Babe Haikal sudah terlanjur membuat poster dan mengunggahnya di Instagram, padahal 

acara tersebut tidak jadi terlaksana. Pihak Yonif Para Raider 502/UY telah meminta Tim Ustaz 

Babe Haikal untuk menghapus poster tersebut, guna menghindari kesalahpahaman di 

masyarakat.

Senin, 24 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Poster Ustaz Babe Haikal Hassan di Yonif 
Para Raider 502/UY
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Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/22/salah-kipas-angin-listrik-yang-diletakkan-di-dahi-dapat-menghil
angkan-virus/

Penjelasan:

Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan kipas angin listrik dapat 

menghilangkan virus, dengan unggahan narasi “Para ahli menyarankan warga untuk 

memakai kipas angin listrik untuk menghilangkan virus”.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim menggunakan kipas angin listrik sebagai cara untuk 

menghilangkan virus adalah tidak benar. Faktanya, gambar yang beredar tersebut merupakan 

hasil suntingan, pada foto aslinya Yuen Kwok-yung tidak mengenakan kipas listrik pada 

dahinya. Foto asli tersebut sebelumnya pernah dibagikan pada laman berita daring asal 

Taiwan, United Daily News, pada berita tersebut ia merekomendasikan untuk menggunakan 

dua masker medis agar terhindar dari penularan Covid-19 varian Omicron. Pada laman berita 

tersebut tidak ada kaitannya untuk menggunakan kipas yang menempel di dahi.

Senin, 24 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Kipas Angin Listrik yang Diletakkan di Dahi 
Dapat Menghilangkan Virus

https://turnbackhoax.id/2022/01/22/salah-kipas-angin-listrik-yang-diletakkan-di-dahi-dapat-menghilangkan-virus/
https://turnbackhoax.id/2022/01/22/salah-kipas-angin-listrik-yang-diletakkan-di-dahi-dapat-menghilangkan-virus/
https://turnbackhoax.id/2022/01/22/salah-kipas-angin-listrik-yang-diletakkan-di-dahi-dapat-menghilangkan-virus/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZEUa7mJeMZ/?utm_medium=share_sheet

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang mengatasnamakan dr. Lies Dina Liastuti, 

Sp.JP(K), M.ARS Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto 

Mangunkusumo atau RSCM. Pesan berantai tersebut menyampaikan undangan rapat kerja 

peningkatan tenaga kesehatan yang diklaim sebagai program dari Direktorat Jenderal Pelayanan 

Kesehatan Kementerian Kesehatan. Undangan tersebut berisi informasi bahwa pelaksanaan 

rapat kerja tersebut diselenggarakan di Bandung pada 2-3 Februari 2022.

Faktanya, informasi pesan berantai berupa undangan rapat kerja mengatasnamakan dr. Lies 

Dina Liastuti tersebut adalah tidak benar dan bukan merupakan informasi resmi yang 

disampaikan pihak dr. Lies Dina Liastuti ataupun RSCM. Dilansir dari akun Instagram milik RSCM 

@rscm.official, pihak RSCM mengklarifikasi bahwa undangan rapat yang tersebar melalui 

WhatsApp tersebut adalah hoaks. Informasi mengenai acara dan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh RSCM dapat dilihat melalui akun media sosial RSCM atau bisa dikonfirmasi melalui call 

center RSCM 1500135.

Senin, 24 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Undangan Rapat Kerja Mengatasnamakan 
dr. Lies Dina Liastuti RSCM

https://www.instagram.com/p/CZEUa7mJeMZ/?utm_medium=share_sheet
http://instagram.com/rscm.official


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CY-U45fh9SW/

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp berisi informasi tentang penculikan seorang siswa 

kelas 2 SMP Al-Hikmah Pondok Cabe 5 Kota Tangerang Selatan. Dalam pesan berantai yang 

beredar, disebutkan bahwa siswa tersebut ditarik paksa dan dimasukkan ke dalam mobil, 

kemudian mobil itu langsung melaju kencang tidak terkejar. 

 

Faktanya, dilansir dari akun instagram @smp_alhikmahponcab, pihak sekolah mengklarifikasi 

bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Adapun informasi sebenarnya adalah anak tersebut 

pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, bukan diculik. Pihak sekolah juga 

mengimbau agar informasi tersebut dapat disebarkan dengan bijak agar tidak merugikan 

pihak manapun.

Senin, 24 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Penculikan Seorang Siswa Kelas 2 SMP 
Al-Hikmah Pondok Cabe 5 Tangerang Selatan 

https://www.instagram.com/p/CY-U45fh9SW/
https://www.instagram.com/p/CY-U45fh9SW/


Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-viagra/fact-check-viagra-is-not-an-established-cur
e-for-covid-19-idUSL1N2TT215

- https://apnews.com/article/fact-checking-171860386717

Penjelasan:

Beredar sebuah artikel berisi informasi yang 

mengklaim bahwa obat Viagra dapat 

menyembuhkan Covid-19. Disebutkan seorang 

wanita yang menderita asma dan positif Covid-19 

sembuh setelah diberi obat Viagra. 

Faktanya, klaim obat Viagra dapat 

menyembuhkan Covid-19 merupakan informasi 

yang tidak benar. Para ahli membantah klaim obat 

Viagra tersebut dapat menyembuhkan Covid-19. 

Dilansir dari reuters.com, obat Viagra tidak 

terbukti secara medis dapat menyembuhkan 

Covid-19. Ada banyak faktor penyebab dari obat 

yang diberikan kepada pasien dalam 

penyembuhan Covid-19. Selain itu, keterampilan 

staf medis dan perawat juga menjadi faktor 

penyembuhannya. Melalui apnews.com, para 

pakar memperingatkan agar obat Viagra tidak 

diberikan kepada pasien Covid-19 karena belum 

ada uji klinis dan penelitian lebih lanjut terkait 

obat Viagra dengan indikasi Covid-19.

Senin, 24 Januari 2022

Hoaks

5. [HOAKS] Obat Viagra Dapat Menyembuhkan 
Covid-19

https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-viagra/fact-check-viagra-is-not-an-established-cure-for-covid-19-idUSL1N2TT215
https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-viagra/fact-check-viagra-is-not-an-established-cure-for-covid-19-idUSL1N2TT215
https://apnews.com/article/fact-checking-171860386717
https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-viagra/fact-check-viagra-is-not-an-established-cure-for-covid-19-idUSL1N2TT215
https://apnews.com/article/fact-checking-171860386717


Link Counter:

- https://travel.detik.com/travel-news/d-5908370/sempat-viral-terbengkalai-ternyata-begini-kondisi-t
mii

- https://travel.detik.com/travel-news/d-5910692/round-up-viral-tmii-terbengkalai-faktanya-tengah-dir
evitalisasi

Penjelasan:

Beredar viral di media sosial Twitter sebuah video 

yang memperlihatkan bahwa TMII terbengkalai 

tidak terurus, terutama wahana Museum 

Telekomunikasi dan wisata air Snowbay. Postingan 

tersebut bernarasikan "TMII sebelum dan sesudah 

diambil alih dan dikelola oleh pemerintah. 

Ambyeaaarrrrrrrr.......merusak bukan menambah 

baik".

Dilansir dari detik.com, rupanya kedua wahana ini 

sedang dalam proses revitalisasi. Wahana 

Snowbay yang tutup sejak awal pandemi Covid-19, 

rencananya akan diubah fungsinya menjadi lahan 

parkir. Informasi ini didapatkan dari para pekerja 

konstruksi yang sedang membuat pagar dan 

memeriksa kondisi Snowbay. Sebelumnya, kabar 

soal revitalisasi ini memang pernah disinggung 

Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) Edy Setijono. Ia 

mengatakan TMII akan dipercantik dengan 

penataan khusus untuk menyongsong event G20.

Senin, 24 Januari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Video Viral TMII Terbengkalai

https://travel.detik.com/travel-news/d-5908370/sempat-viral-terbengkalai-ternyata-begini-kondisi-tmii
https://travel.detik.com/travel-news/d-5908370/sempat-viral-terbengkalai-ternyata-begini-kondisi-tmii
https://travel.detik.com/travel-news/d-5910692/round-up-viral-tmii-terbengkalai-faktanya-tengah-direvitalisasi
https://travel.detik.com/travel-news/d-5910692/round-up-viral-tmii-terbengkalai-faktanya-tengah-direvitalisasi
https://travel.detik.com/travel-news/d-5908370/sempat-viral-terbengkalai-ternyata-begini-kondisi-tmii


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJrMXwb-cek-fakta-seorang-reporter-terbunuh-setelah-
ungkap-limbah-minyak-goreng-ini-faktanya 

- https://turnbackhoax.id/2018/02/20/disinformasi-mursal-reporter-meninggal-terbunuh-setelah-mem
aparkan-limbah-minyak-goreng/

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai di aplikasi WhatsApp berisi narasi yang menyebutkan seorang 

reporter bernama Mursal terbunuh usai mengungkap limbah minyak goreng.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa seorang reporter bernama Mursal terbunuh usai 

mengungkap limbah minyak goreng, tidak berdasar. Sampai saat ini tidak ditemukan sumber 

berita yang valid terkait isu tersebut. Adapun narasi yang identik dengan pesan berantai itu 

juga sudah pernah beredar pada tahun 2018. Hanya saja peristiwa itu bukan terjadi di 

Indonesia, melainkan di Tiongkok. Dalam narasi lama yang pernah beredar disebutkan 

wartawan itu bernama Li Xiang. Ia terbunuh saat menyelidiki skandal minyak goreng.

Senin, 24 Januari 2022

Disinformasi

7. [DISINFORMASI] Seorang Reporter Terbunuh setelah 
Ungkap Limbah Minyak Goreng

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJrMXwb-cek-fakta-seorang-reporter-terbunuh-setelah-ungkap-limbah-minyak-goreng-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJrMXwb-cek-fakta-seorang-reporter-terbunuh-setelah-ungkap-limbah-minyak-goreng-ini-faktanya
https://turnbackhoax.id/2018/02/20/disinformasi-mursal-reporter-meninggal-terbunuh-setelah-memaparkan-limbah-minyak-goreng/
https://turnbackhoax.id/2018/02/20/disinformasi-mursal-reporter-meninggal-terbunuh-setelah-memaparkan-limbah-minyak-goreng/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJrMXwb-cek-fakta-seorang-reporter-terbunuh-setelah-ungkap-limbah-minyak-goreng-ini-faktanya


Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-lfd-idUSL1N2OS2CH?fbclid=IwAR1Dh9uXi6lDsY5fpjI
1dB4esEXXxgJImvSbAlZ6gIH4mPRCwZgOP-8WbEU

- https://faktograf.hr/2022/01/14/narancin-sok-unistava-kucni-test-na-covid/?fbclid=IwAR1Qoa7z-43IO
wiTGqZ7uvvOjfVcWGNt44Pe3ZCG_wQTwpQN-Pjzuwhm-KM

- https://www.bbc.com/future/article/20210705-how-children-are-spoofing-covid-19-tests-with-soft-dri
nks

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial 

Facebook yang mengklaim bahwa 90% alat tes 

Covid-19 untuk pengecekan mandiri, tidak 

berfungsi dan akan menunjukkan hasil positif. 

Hal ini dibuktikan lewat tes terhadap jeruk dan 

kopi yang menunjukkan hasil positif Covid-19.

Namun setelah dilakukan penelusuran, klaim 

yang menyebutkan bahwa alat tes Covid-19 akan 

selalu menunjukkan hasil yang positif adalah 

klaim yang keliru. Melansir dari artikel Reuters, 

pengecekan fungsi alat tes Covid-19 terhadap 

jeruk atau kopi merupakan tindakan yang salah. 

Hasil positif yang ditunjukkan pada alat, bukan 

karena jeruk atau kopi tersebut terindikasi 

Covid-19 atau alat yang tidak berfungsi baik, 

namun karena zat pada jeruk atau kopi 

mengganggu perangkat tes dan dengan 

demikian merusak hasil tes.

Senin, 24 Januari 2022

Disinformasi

8. [DISINFORMASI] Video 90% Alat Tes Covid-19 Palsu 
dan Tidak Berfungsi 

https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-lfd-idUSL1N2OS2CH?fbclid=IwAR1Dh9uXi6lDsY5fpjI1dB4esEXXxgJImvSbAlZ6gIH4mPRCwZgOP-8WbEU
https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-lfd-idUSL1N2OS2CH?fbclid=IwAR1Dh9uXi6lDsY5fpjI1dB4esEXXxgJImvSbAlZ6gIH4mPRCwZgOP-8WbEU
https://faktograf.hr/2022/01/14/narancin-sok-unistava-kucni-test-na-covid/?fbclid=IwAR1Qoa7z-43IOwiTGqZ7uvvOjfVcWGNt44Pe3ZCG_wQTwpQN-Pjzuwhm-KM
https://faktograf.hr/2022/01/14/narancin-sok-unistava-kucni-test-na-covid/?fbclid=IwAR1Qoa7z-43IOwiTGqZ7uvvOjfVcWGNt44Pe3ZCG_wQTwpQN-Pjzuwhm-KM
https://www.bbc.com/future/article/20210705-how-children-are-spoofing-covid-19-tests-with-soft-drinks
https://www.bbc.com/future/article/20210705-how-children-are-spoofing-covid-19-tests-with-soft-drinks
https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-lfd-idUSL1N2OS2CH?fbclid=IwAR1Dh9uXi6lDsY5fpjI1dB4esEXXxgJImvSbAlZ6gIH4mPRCwZgOP-8WbEU


Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-polisi-china-di-bangka-belitung.html
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1625/keliru-video-yang-diklaim-polisi-cina-di-bangka-belitung
- https://www.instagram.com/p/B4d8AAfgjxn/

Penjelasan:

Beredar unggahan sebuah video yang diklaim 

merupakan video polisi asal Cina yang sedang 

berada di Bangka Belitung. Video tersebut 

memperlihatkan dua anggota polisi sedang 

membacakan Tribrata dalam bahasa Mandarin.

Dilansir dari merdeka.com yang mengutip dari 

cekfakta.tempo.com, video yang diklaim 

merupakan video polisi asal Cina yang sedang 

berada di Bangka Belitung tersebut adalah 

salah. Akun Sebasa Lemdiklat Polri 

@sebasa.polri.official mengunggah video serupa 

tahun 2019 lalu dengan memberikan keterangan 

bahwa video tersebut adalah video polisi 

Indonesia asal Bangka Belitung yang sedang 

belajar bahasa Mandarin di Sebasa. Sebasa 

adalah Sekolah Bahasa Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Sebasa Polri). Sebasa Polri 

mengajarkan bahasa asing kepada seluruh 

anggota Polri untuk mendukung tugas 

operasional yang berkaitan dengan penggunaan 

bahasa asing.

Senin, 24 Januari 2022

Disinformasi

9. [DISINFORMASI] Polisi Cina di Bangka Belitung

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-polisi-china-di-bangka-belitung.html
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1625/keliru-video-yang-diklaim-polisi-cina-di-bangka-belitung
https://www.instagram.com/p/B4d8AAfgjxn/
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-polisi-china-di-bangka-belitung.html
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1625/keliru-video-yang-diklaim-polisi-cina-di-bangka-belitung
http://instagram.com/sebasa.polri.official


25 Januari 2022



Penjelasan : 
Beredar gambar tangkapan layar dari sebuah 

artikel berita di media sosial Facebook yang 

menyebutkan bahwa Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah 

memprediksi dan memberikan peringatan dini 

tentang adanya fenomena alam tak biasa yang 

terjadi di Selat Sunda, Banten dan meminta semua 

stakeholder untuk bersiap-siap. Artikel berita 

tersebut berjudul "Selat Sunda Kirim Fenomena 

Alam Tak Biasa, BMKG Minta Siap-siap".

Faktanya, BMKG melalui laman Instagram 

resminya @infobmkg mengklarifikasi bahwa 

informasi yang beredar tersebut adalah tidak 

benar atau hoaks. Pihaknya menegaskan, 

informasi mengenai potensi gempa yang beredar 

bukanlah prediksi atau peringatan dini. Untuk itu, 

masyarakat diharapkan tidak salah terima dan 

beranggapan seolah potensi gempa terjadi dalam 

waktu dekat. BMKG juga mengimbau kepada 

masyarakat untuk tidak merasa khawatir jika ingin 

beraktivitas di sekitar pantai, mencari ikan, 

berdagang, maupun bertamasya.

Link Counter:

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

Selasa, 25 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Selat Sunda Kirim Fenomena Alam Tak 
Biasa, BMKG Minta Siap-siap

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


Penjelasan : 
Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengklaim Inggris menjadi 

negara pertama di dunia yang mengumumkan Covid-19 sebagai endemi. Salah satu 

akun Facebook juga menyebut Inggris sudah mencabut status pandemi Covid-19 

menjadi endemi.

Faktanya, dikutip dari liputan6.com narasi yang mengklaim  Inggris menjadi negara 

pertama di dunia yang mengumumkan Covid-19 sebagai endemi adalah tidak benar.  

Berdasarkan isi pidato resmi Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson yang diunggah 

di website resmi Pemerintah Inggris www.gov.uk, sama sekali tidak disebutkan bahwa 

dirinya menetapkan Covid-19 menjadi endemi. Ia justru mengingatkan bahwa pandemi 

masih ada.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868040/cek-fakta-inggris-jadi-negara-p

ertama-tetapkan-covid-19-sebagai-endemi-simak-faktanya 

- https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commo

ns-on-covid-19-19-january-2022 

Selasa, 25 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Inggris Jadi Negara Pertama Tetapkan 
Covid-19 sebagai Endemi

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868040/cek-fakta-inggris-jadi-negara-pertama-tetapkan-covid-19-sebagai-endemi-simak-faktanya
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-covid-19-19-january-2022
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868040/cek-fakta-inggris-jadi-negara-pertama-tetapkan-covid-19-sebagai-endemi-simak-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868040/cek-fakta-inggris-jadi-negara-pertama-tetapkan-covid-19-sebagai-endemi-simak-faktanya
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-covid-19-19-january-2022
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-covid-19-19-january-2022


Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah video 

yang diklaim dapat menyembuhkan 

penyumbatan jantung. 

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa 

gerakan dalam video tersebut dapat 

menyembuhkan penyumbatan jantung adalah 

salah. dr. Vito A. Damay, SpJP (K) mengatakan, 

sejumlah latihan gerakan tersebut tidak bisa 

menyembuhkan penyumbatan jantung. Ia 

menjelaskan bahwa pembuluh darah jantung itu 

besarnya hanya 2 mm sampai 5 mm, jauh 

tersembunyi dalam rangka dada yang kuat. 

Dipukul bagaimana pun tidak akan membuat 

sumbatan hilang. Ia juga menambahkan bahwa 

cara agar peredaran darah di jantung lancar 

adalah pijatan dari dalam menggunakan jantung 

itu sendiri. Jantung yang memompa rutin akan 

membuat aliran darah lebih baik.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868582/cek-fakta-tidak-benar-gerakan-

latihan-dalam-video-ini-bisa-sembuhkan-penyumbatan-jantung 

Selasa, 25 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Gerakan Latihan dalam Video Ini Bisa 
Sembuhkan Penyumbatan Jantung

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868582/cek-fakta-tidak-benar-gerakan-latihan-dalam-video-ini-bisa-sembuhkan-penyumbatan-jantung
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4868582/cek-fakta-tidak-benar-gerakan-latihan-dalam-video-ini-bisa-sembuhkan-penyumbatan-jantung


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan foto di media sosial 

Facebook yang memperlihatkan keadaan 

pintu kaca Indomaret yang pecah dan 

mengklaim bahwa penyebab kaca pecah 

karena pembeli yang membeli minyak murah. 

Dilansir dari cekfakta.com, Public Relations 

Manager PT Indomarco Prismatama 

(Indomaret) A Nenny Kristyawati menjelaskan 

kejadian pecahnya kaca Indomaret berlokasi di 

Aceh, dan tidak ada hubungannya dengan 

masyarakat yang ramai-ramai ingin membeli 

minyak goreng murah. Penyebab kaca 

Indomaret pecah karena peristiwa kecelakaan 

karyawan toko pada 19 Januari 2022 pukul 

10.00. Karyawan toko tersebut hendak pergi 

mencetak sarana promosi dan saat 

menghidupkan motor, justru menekan gas 

kendaraan terlalu dalam.

Link Counter:

- https://cekfakta.com/focus/9052 

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pintu-minimarket-pecah-karena-dis

erbu-pembeli-minyak-goreng.html 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Kaca Indomaret Pecah karena 
Pembeli Minyak Murah

https://cekfakta.com/focus/9052
https://cekfakta.com/focus/9052
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pintu-minimarket-pecah-karena-diserbu-pembeli-minyak-goreng.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pintu-minimarket-pecah-karena-diserbu-pembeli-minyak-goreng.html


Penjelasan : 
Beredar sebuah narasi di media sosial tentang ramuan yang disebut sebagai ramuan 131. 

Ramuan yang terdiri dari 1 jari jahe, 3 batang serai dan 1 jari lengkuas tersebut diklaim dapat 

dapat mencegah infeksi dan replikasi virus. 

Dilansir dari kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang menyarankan 

masyarakat untuk mengonsumsi obat tradisional yang terbuat dari serai, lengkuas, jahe, atau 

kunyit. Namun, mengonsumsinya bukan berarti kebal terhadap paparan virus. Rekomendasi 

ramuan obat tradisional juga sebelumnya sempat tertuang dalam Surat Edaran Kemenkes 

nomor HK.02.02/IV/2243/2020 tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan 

kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Kendati demikian, pemanfaatan 

ramuan obat tersebut bukan untuk mencegah infeksi, menyembuhkan, atau menghambat 

replikasi virus. Lebih lanjut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan belum ada pembuktian ilmiah untuk ramuan obat 

tradisional terhadap penyembuhan dari virus, seperti virus Covid-19.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/184037282/hoaks-ramuan-131-menceg

ah-infeksi-dan-replikasi-virus?page=all 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Ramuan 131 dapat Mencegah Infeksi 
dan Replikasi Virus

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/184037282/hoaks-ramuan-131-mencegah-infeksi-dan-replikasi-virus?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/184037282/hoaks-ramuan-131-mencegah-infeksi-dan-replikasi-virus?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/184037282/hoaks-ramuan-131-mencegah-infeksi-dan-replikasi-virus?page=all


Penjelasan : 
Beredar postingan potongan video di Twitter disertai 
narasi bahwa orang dalam video tersebut adalah 
seorang dokter spesialis paru-paru bernama dr. Zarir 
Udwadia. Dalam video laki-laki yang diklaim sebagai 
dokter itu menyampaikan informasi cara 
menyembuhkan infeksi varian baru Covid-19 yakni 
Omicron dengan menghirup bubuk jahe kering. 
Alasannya, bubuk jahe kering memiliki sifat basa dan pH 
yang tinggi sehingga membunuh Covid-19 yang 
menyebar melalui lubang hidung, selaput lendir, 
tenggorokan dan kemudian paru-paru.

Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut adalah 
tidak benar. Melansir dari boomlive.in diketahui laki-laki 
dalam video tersebut bukanlah dr. Zarir Udwadia, 
pihaknya telah dihubungi dan menyatakan tidak pernah 
membuat klaim bahwa menghirup bubuk jahe dapat 
menyembuhkan Covid-19. Dokter Zakir juga melarang 
masyarakat untuk menggunakan cara tersebut. 
Mengutip dari The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, mengonsumsi jahe, 
memakan akar jahe, menghirup jahe, maupun 
menambahkan bubuk jahe ke dalam makanan tidak 
akan menghentikan infeksi virus Covid-19. Virus Covid-19 
akan masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi, 
kemudian memasuki sel baru dan membuat replika lagi, 
begitu seterusnya.

Link Counter:

- https://www.boomlive.in/fact-check/health/viral-video-doctor-neurologist-coronavirus-omi

cron-ginger-not-sushil-razdan-16351 

- https://mobile.twitter.com/DrPatrickAmoth/status/1292011444448395269 

- https://www.nationalacademies.org/based-on-science/covid-ginger 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Bubuk Jahe dapat Menyembuhkan 
Infeksi Varian Omicron

http://boomlive.in/
https://www.boomlive.in/fact-check/health/viral-video-doctor-neurologist-coronavirus-omicron-ginger-not-sushil-razdan-16351
https://www.boomlive.in/fact-check/health/viral-video-doctor-neurologist-coronavirus-omicron-ginger-not-sushil-razdan-16351
https://mobile.twitter.com/DrPatrickAmoth/status/1292011444448395269
https://www.nationalacademies.org/based-on-science/covid-ginger


Penjelasan : 
Beredar sebuah surat mengatasnamakan Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 

Dalam surat tersebut tertulis “Undangan Seminar 

Nasional/Bimtek” yang akan dilaksanakan pada 2 

Februari 2022 di Bogor, Jawa Barat. Surat tersebut 

menggunakan kop surat seolah dikeluarkan oleh LAN 

RI.

Faktanya, surat undangan seminar nasional/bimtek 

yang mengatasnamakan LAN RI tersebut adalah 

hoaks dan bukan merupakan surat resmi yang 

dikeluarkan oleh LAN RI. Pada media sosial resmi 

milik LAN RI @LAN_RI, diklarifikasi bahwa surat 

tersebut bukan surat asli yang dirilis LAN RI. Surat 

yang beredar tersebut merupakan surat palsu. LAN RI 

mengimbau masyarakat agar waspada dengan 

beredarnya surat tersebut. Informasi mengenai LAN 

RI dapat dilihat pada halaman www.lan.go.id atau 

pada media sosial resmi milik LAN RI.

Link Counter:

- https://twitter.com/LAN_RI/status/1484387842801680388/photo/1 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

7. [DISINFORMSASI] Surat Undangan Seminar 
Nasional/Bimtek 2 Februari 2022 Mengatasnamakan 
LAN RI 

https://twitter.com/LAN_RI/status/1484387842801680388/photo/1
https://twitter.com/LAN_RI/status/1484387842801680388/photo/1


Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang diklaim sebagai cara membersihkan 

perabot rumah tanpa ribet. Dalam unggahan tersebut disebutkan tips membersihkan perabot 

rumah secara efektif dengan menggunakan campuran asam sitrat dan pemutih (bleach). 

Dilansir dari kompas.com, tips membersihkan perabot rumah secara efektif dengan 

menggunakan campuran asam sitrat dan pemutih tersebut merupakan cara yang keliru dan 

berbahaya. Peneliti dan dosen toksikologi dari Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas 

Indonesia (UI) Budiawan mengatakan, mencampurkan asam sitrat dengan pemutih dapat 

menimbulkan pelepasan gas klorin. Campuran tersebut juga dapat memicu terbentuknya zat 

asam hipoklorida. Ia mengatakan, gas klorin dapat mengganggu sistem pernafasan, sedangkan 

asam hipoklorida dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, seperti terasa perih atau terbakar.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/25/102400482/-hoaks-tips-ampuh

-membersihkan-perabot-rumah-dengan-asam-sitrat-dan?page=all 

Selasa, 25 Januari 2022

Disinformasi

8. [DISINFORMASI] Membersihkan Perabot Rumah 
dengan Asam Sitrat dan Pemutih

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/25/102400482/-hoaks-tips-ampuh-membersihkan-perabot-rumah-dengan-asam-sitrat-dan?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/25/102400482/-hoaks-tips-ampuh-membersihkan-perabot-rumah-dengan-asam-sitrat-dan?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/25/102400482/-hoaks-tips-ampuh-membersihkan-perabot-rumah-dengan-asam-sitrat-dan?page=all


26 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4869136/cek-fakta-minum-kopi-pahit-tak-terbuk

ti-klinis-sembuhkan-covid-19-varian-omicron 

Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi 

WhatsApp berisi narasi yang mengklaim bahwa 

meminum kopi pahit dapat mengobati Covid-19 

varian Omicron. Dalam narasi disebutkan kopi 

yang diseduh tanpa gula dapat membuat virus di 

dalam tubuh terkuras keluar melalui air seni.

Dilansir dari liputan6.com, Guru Besar Fakultas 

Farmasi UGM, sekaligus seorang Farmalog, Prof. 

Dr. Zullies Ikawati, Apt. mengatakan, informasi cara 

mengobati Covid-19 varian Omicron dengan 

meminum kopi pahit adalah tidak benar. Zullies 

mengatakan flu atau Omicron tidak ada 

hubungannya dengan kopi. Menurut Zullies 

minum kopi pahit lebih memberi rasa segar saja 

karena efek kopi sebagai stimulan. Tetapi untuk 

virus flu, kopi tidak berefek. Zullies menambahkan, 

saat ini belum ada uji klinis terkait penyembuhan 

Omicron dengan meminum kopi pahit.

Rabu, 26 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Minum Kopi Pahit Terbukti Klinis 
Sembuhkan Covid-19 Varian Omicron

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4869136/cek-fakta-minum-kopi-pahit-tak-terbukti-klinis-sembuhkan-covid-19-varian-omicron
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4869136/cek-fakta-minum-kopi-pahit-tak-terbukti-klinis-sembuhkan-covid-19-varian-omicron
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4869136/cek-fakta-minum-kopi-pahit-tak-terbukti-klinis-sembuhkan-covid-19-varian-omicron


Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR3lGyN-cek-fakta-beredar-surat-panggilan-in

terview-pt-antam-ini-faktanya 

Penjelasan: 

Beredar sebuah surat panggilan interview mengatasnamakan PT Aneka Tambang 

(PT ANTAM Tbk). Dalam surat menyebutkan beberapa syarat kelengkapan dokumen 

untuk mengikuti interview salah satunya bukti pembayaran tiket dari Angkasa Pura 

Airports. 

Dilansir dari medcom.id, surat panggilan interview PT ANTAM Tbk tersebut adalah 

hoaks. PT ANTAM Tbk menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerjasama dengan biro 

perjalanan manapun terkait proses rekrutmen.

Rabu, 26 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Panggilan Interview PT ANTAM Tbk

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR3lGyN-cek-fakta-beredar-surat-panggilan-interview-pt-antam-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR3lGyN-cek-fakta-beredar-surat-panggilan-interview-pt-antam-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKR3lGyN-cek-fakta-beredar-surat-panggilan-interview-pt-antam-ini-faktanya


Link Counter:

- https://twitter.com/kemendespdtt/status/1485098418221756416

Penjelasan: 

Beredar tangkapan layar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Menteri Desa 

PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Abdul Halim Iskandar. Akun 

tersebut terlihat menggunakan foto profil Abdul Halim Iskandar.

Faktanya, melalui akun resmi Twitter @kemendespdtt, Kementerian Desa PDTT 

mengklarifikasi bahwa nomor tersebut merupakan nomor penipuan. Kementerian Desa 

PDTT mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang 

mengatasnamakan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan apabila mendapatkan pesan 

dengan nomor terlampir yang menggunakan foto Mendes PDTT, harap segera 

melaporkan ke call center Kementerian Desa di 1500040.

Rabu, 26 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Mendes PDTT

https://twitter.com/kemendespdtt/status/1485098418221756416
https://twitter.com/kemendespdtt/status/1485098418221756416


Link Counter:

- https://metro7.co.id/nasional/sumatera-utara/nias-barat/bupati-nias-barat-klarifikasi-terkai

t-akun-tiktok-yang-mengatas-namakan-dirinya/2022/#google_vignette

- https://beritanusa.com/klarifikasi-terkait-akun-tiktok-yang-mengatas-namakan-bupati-nia

s-barat-khenoki-waruwu/

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun TikTok mengatasnamakan 

Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu. Akun 

tersebut juga terlihat menggunakan foto profil 

Khenoki Waruwu dan mengunggah video berisi 

narasi "sini suruh dulu orang Dayak datang ke 

pulau Nias biar kami panggang. SUKU BATAK AJA 

PUTUS KAMI BIKIN APALAGI SUKU DAYAK KAMI 

MKN ITU DAYAK YA ITU". 

 

Faktanya, akun TikTok mengatasnamakan Bupati 

Nias Barat, Khenoki Waruwu adalah akun palsu. 

Khenoki Waruwu mengklarifikasi bahwa akun 

tersebut bukan miliknya. Ia berharap agar 

masyarakat tidak perlu menanggapi akun yang 

diduga sengaja memecah belah persatuan dan 

kesatuan Negara Republik Indonesia tersebut 

serta meminta kepada aparat penegak hukum 

untuk menelusuri akun tersebut lebih lanjut.

Rabu, 26 Januari 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Akun TikTok Mengatasnamakan Bupati 
Nias Barat Khenoki Waruwu

https://metro7.co.id/nasional/sumatera-utara/nias-barat/bupati-nias-barat-klarifikasi-terkait-akun-tiktok-yang-mengatas-namakan-dirinya/2022/#google_vignette
https://metro7.co.id/nasional/sumatera-utara/nias-barat/bupati-nias-barat-klarifikasi-terkait-akun-tiktok-yang-mengatas-namakan-dirinya/2022/#google_vignette
https://beritanusa.com/klarifikasi-terkait-akun-tiktok-yang-mengatas-namakan-bupati-nias-barat-khenoki-waruwu/
https://beritanusa.com/klarifikasi-terkait-akun-tiktok-yang-mengatas-namakan-bupati-nias-barat-khenoki-waruwu/


Link Counter:

- https://cekfakta.com/focus/9072

- https://republika.co.id/berita/r5fv5g377/pakar-israel-ungkap-mengapa-omicron-tak-memat

ikan-seperti-delta

- https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220121101119-33-309288/tak-seringan-yang-diba

yangkan-varian-omicron-tetap-mematikan

Penjelasan: 

Beredar di media sosial YouTube sebuah video yang memperlihatkan mantan Menteri 

Kesehatan Siti Fadillah Supari mengatakan bahwa virus Covid-19 varian Omicron tidak 

mematikan. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa virus Covid-19 varian Omicron tidak mematikan 

adalah keliru. Dilansir dari cekfakta.com yang juga mengutip dari republika.co.id, varian ini 

memiliki mekanisme memasuki sel yang berbeda. Varian Omicron menginfeksi lebih 

banyak sel pernapasan bagian atas daripada sel paru-paru. Semua perbedaan tersebut pada 

tingkat sel mungkin membantu menjelaskan mengapa gejalanya tidak separah varian 

Delta. Kepala WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan meskipun varian 

Omicron tidak berdampak terlalu parah dibandingkan dengan varian Delta, terutama pada 

mereka yang telah divaksinasi, tidak berarti varian Omicron harus dikategorikan bergejala 

ringan.

Rabu, 26 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Virus Covid-19 Varian Omicron 
Tidak Mematikan

https://cekfakta.com/focus/9072
https://republika.co.id/berita/r5fv5g377/pakar-israel-ungkap-mengapa-omicron-tak-mematikan-seperti-delta
https://republika.co.id/berita/r5fv5g377/pakar-israel-ungkap-mengapa-omicron-tak-mematikan-seperti-delta
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220121101119-33-309288/tak-seringan-yang-dibayangkan-varian-omicron-tetap-mematikan
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220121101119-33-309288/tak-seringan-yang-dibayangkan-varian-omicron-tetap-mematikan
https://cekfakta.com/focus/9072
https://republika.co.id/berita/r5fv5g377/pakar-israel-ungkap-mengapa-omicron-tak-mematikan-seperti-delta


27 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZLfMYyvj9n/ 

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

Penjelasan: 

Beredar di media Sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Wakil 
Wali Kota Samarinda,  Dr. Andi Harun.

Faktanya, dilansir dari akun instagram resmi milik @pemkot.samarinda Diskominfo 
Pemkot (Pemerintah Kota) Samarinda mengklarifikasi bahwa akun tersebut bukan 
milik Wakil Wali Kota Samarinda, Dr. Andi Harun. Lebih lanjut, Pemkot Samarinda 
juga mengimbau kepada warga kota agar berhati-hati terhadap modus penipuan 
melalui akun media sosial maupun media jejaring lainnya.

Kamis, 27 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil 
Wali Kota Samarinda Dr. Andi Harun

https://www.instagram.com/p/CZLfMYyvj9n/
https://www.instagram.com/p/CZLfQYavjiG/
https://www.instagram.com/p/CZLfQYavjiG/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZI5k9vJF9L/

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota 

Bekasi. Akun tersebut terlihat menggunakan foto profil Sekretaris Daerah Kota 

Bekasi, Dr. Hj. Reny Hendrawati, M.M.

Faktanya, melalui akun Instagram resmi @humaskotabekasi, Humas Kota Bekasi 

menyampaikan bahwa akun WhatsApp yang mengatasnamakan Dr. Hj. Reny 

Hendrawati, M.M. tersebut adalah akun palsu. Humas Kota Bekasi juga mengimbau 

kepada masyarakat agar berhati-hati dan jika dihubungi oleh akun tersebut segera 

melaporkan ke kanal pengaduan di call center 1500-444 atau melalui direct 

message (DM) Instagram @humaskotabekasi.

Kamis, 27 Januari 2022

Hoaks

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

https://www.instagram.com/p/CZI5k9vJF9L/
https://www.instagram.com/p/CZI5k9vJF9L/
http://instagram.com/humaskotabekasi


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2018/01/29/hoax-malas-kencing-malam-bisa-sebabkan-sakit-jantung/

- https://cekfakta.com/focus/9076

Penjelasan: 

Beredar pesan berantai melalui media sosial WhatsApp yang menyebutkan bahaya 
malas buang air kecil saat malam hari karena akan menyebabkan penyumbatan 
darah otak dan jantung.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim malas buang air kecil saat malam 
menyebabkan sakit jantung adalah tidak benar. Faktanya, informasi tersebut tidak 
sesuai dengan fakta yang ada. Melalui salah satu dokter di Rumah Sakit Mayapada, 
dr. Ayuthia Putri Sedyawan, B.Med.Sc, Sp.JP, FIHA, ia memaparkan bahwa buang 
air kecil di malam hari tidak ada hubungannya dengan fungsi jantung pada tubuh. 
dr. Ayu memaparkan, porsi terbesar kebutuhan tubuh manusia adalah air, namun 
hal tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan penuaan fungsi 
jantung. dr. Ayu menambahkan jika terminologi dari penuaan fungsi jantung yang 
disebutkan dalam pesan tersebut sangatlah tidak sesuai dan rancu.

Kamis, 27 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Malas Kencing Malam Menyebabkan Sakit 
Jantung 

https://turnbackhoax.id/2018/01/29/hoax-malas-kencing-malam-bisa-sebabkan-sakit-jantung/
https://cekfakta.com/focus/9076
https://turnbackhoax.id/2018/01/29/hoax-malas-kencing-malam-bisa-sebabkan-sakit-jantung/


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-deng
an-penularan-virus-varian-baru

Penjelasan: 

Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya penularan 
virus varian baru melalui ban Omikron. Klaim tersebut menampilkan sebuah foto ban 
mobil dengan tulisan "OMIKRON" yang diberi tanda warna kuning dan "Accelera". 
Unggahan foto itu disertai narasi "Hati²...penularan virus varian baru lewat ban mobil...
jaga Prokes".

Berdasarkan penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim foto penularan virus varian 
baru melalui ban Omikron adalah tidak benar. Faktanya, foto ban Omikron dalam 
unggahan yang beredar merupakan salah satu tipe ban dari Accelera. Ban tersebut 
sudah dipasarkan sebelum WHO menetapkan varian B.1.1.529 atau Omicron menjadi 
varian dalam perhatian atau variant of concern (VOC) pada 26 November 2021.

Kamis, 27 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Penularan Virus Varian Baru 
Melalui Ban Mobil

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-dengan-penularan-virus-varian-baru
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-dengan-penularan-virus-varian-baru
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-dengan-penularan-virus-varian-baru


Link Counter:

- http://semarangkota.go.id/p/3297/dinkes_klarifikasi_video_viral_vaksinasi_anak_di_sekolah

Penjelasan: 

Beredar di berbagai media sosial sebuah video rekaman 
kegiatan vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun di satu 
sekolah swasta di Semarang. Penyuntikan vaksin dalam video 
tersebut diragukan oleh masyarakat karena vaksinator 
tampak tidak melakukan suntikan serta disebut bahwa alat 
suntik yang digunakan dalam keadaan kosong. 

Dilansir dari semarangkota.go.id, Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Semarang, Moh. Abdul Hakam mengklarifikasi, bahwa 
dalam kejadian tersebut ada miskomunikasi. Petugas sudah 
melakukan penyuntikan sesuai SOP antara lain 
menggunakan handglove dan handsanitizer. Jarum suntik 
juga sudah diisi vaksin. Dijelaskan bahwa saat petugas 
melakukan aspirasi (tarikan di awal suntikan), terlihat ada 
sedikit darah sehingga petugas mencabut kembali suntikan 
karena berisiko masuk ke pembuluh darah. Dengan 
pertimbangan tersebut, petugas menunda penyuntikan 
vaksinasi dosis kedua pada siswa. Namun, petugas tidak 
menyampaikan hal tersebut kepada orang tua maupun pihak 
sekolah. Selanjutnya, Dinas Kesehatan juga telah 
menindaklanjuti laporan kejadian tersebut dengan 
melakukan pendampingan kepada puskesmas 
penyelenggara vaksinasi untuk menyampaikan kronologi 
kejadian. Orang tua siswa pun telah menerima penjelasan 
terkait kejadian tersebut. Vaksinasi ulang dosis kedua telah 
dilakukan dan disaksikan langsung oleh perwakilan sekolah 
dan orangtua. 

Kamis, 27 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Penyuntikan Vaksin Kosong di 
Kota Semarang

http://semarangkota.go.id/p/3297/dinkes_klarifikasi_video_viral_vaksinasi_anak_di_sekolah
http://semarangkota.go.id/p/3297/dinkes_klarifikasi_video_viral_vaksinasi_anak_di_sekolah


28 Januari 2022



Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZG-lvCBbjL/

- https://www.instagram.com/p/CZHFCA8hQrq/

Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar surat undangan diklat mengatasnamakan Kantor Wilayah (Kanwil) 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara. Undangan perihal 

Diklat Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JFPLB) tersebut ditujukan kepada Kepala 

Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, 

Nusa Tenggara Timur.

Faktanya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui laman Instagramnya @djkn.balinusra 

mengklarifikasi bahwa surat undangan diklat yang beredar tersebut adalah tidak benar. 

Pihaknya menegaskan, hal tersebut merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan 

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Jumat, 28 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Surat Undangan Diklat Mengatasnamakan 
DJKN Bali dan Nusa Tenggara

https://www.instagram.com/p/CZG-lvCBbjL/
https://www.instagram.com/p/CZHFCA8hQrq/
https://www.instagram.com/p/CZG-lvCBbjL/


Link Counter:

- https://www.suara.com/news/2022/01/27/122757/cek-fakta-beredar-tk-china-nyamar-jadi-g

ojek-tak-bisa-pulang-ke-tempat-persembunyiannya-benarkah?page=2 

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXMd0b-cek-fakta-viral-tentara-tiongkok-me

nyamar-sebagai-pengemudi-gojek-ternyata-begini-faktanya 

Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai yang memperlihatkan seorang pria mengenakan seragam 

pengemudi Gojek, sedang menangis.  Pesan itu disertai narasi bahwa orang dalam video 

tersebut adalah tentara Cina yang menyamar sebagai tukang ojek online yang tidak bisa 

pulang ke tempat persembunyiannya. 

Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebut pria dalam video tersebut merupakan 

tentara Cina yang menyamar menjadi pengemudi Gojek adalah salah. Faktanya, pria dalam 

video yang beredar adalah pengemudi Gojek Vietnam. Sebagaimana diketahui, Gojek 

memang telah melakukan ekspansi ke berbagai negara, salah satunya Vietnam. Pria dalam 

video tersebut berbahasa Vietnam bukan berbahasa mandarin. Pria dalam video itu sedang 

berkeluh kesah terkait pekerjaannya.

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI]  Tentara Cina Menyamar sebagai 
Pengemudi Gojek

https://www.suara.com/news/2022/01/27/122757/cek-fakta-beredar-tk-china-nyamar-jadi-gojek-tak-bisa-pulang-ke-tempat-persembunyiannya-benarkah?page=2
https://www.suara.com/news/2022/01/27/122757/cek-fakta-beredar-tk-china-nyamar-jadi-gojek-tak-bisa-pulang-ke-tempat-persembunyiannya-benarkah?page=2
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXMd0b-cek-fakta-viral-tentara-tiongkok-menyamar-sebagai-pengemudi-gojek-ternyata-begini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDXMd0b-cek-fakta-viral-tentara-tiongkok-menyamar-sebagai-pengemudi-gojek-ternyata-begini-faktanya


Link Counter:

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

- https://www.polresmelawi.org/jurnal=314 

- https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/kasat-lantas-polres-melawi-tegaskan-video-

cctv-terkait-kecelakaan-di-depan-terminal-sodomulyo-hoaks 

Penjelasan : 

Beredar melalui WhatsApp sebuah video rekaman CCTV yang menampilkan kecelakaan lalu 
lintas antara sebuah sepeda motor dengan satu unit mobil pikap yang diklaim terjadi di 
Sidomulyo. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan kejadian kecelakaan di depan 
Terminal Sidomulyo beberapa hari lalu yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. 

Faktanya melalui akun Instagram @humaspolresmelawi, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto 
Nurharjanto, S.I.K. melalui Kasat Lantas Polres Melawi AKP Suwaris menyatakan video 
tersebut bukan rekaman CCTV saat kejadian kecelakaan lalu lintas di depan Terminal 
Sidomulyo. AKP Suwaris mengatakan bahwa, jajarannya sendiri telah melakukan pengecekan 
di TKP serta sejumlah CCTV yang berada di sekitar TKP dan tidak ada kejadian kecelakaan 
dengan pikap. Dirinya pun menjelaskan bahwa kecelakaan di depan Terminal Sidomulyo 
tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Atas kejadian itu, pihaknya meminta masyarakat 
untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks yang beredar di media sosial karena 
dapat berakibat buruk serta dalam hal ini dapat melukai perasaan keluarga korban. 

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video CCTV Kecelakaan di Depan 
Terminal Sidomulyo

https://www.instagram.com/p/CZOFabsFoHS/
https://www.polresmelawi.org/jurnal=314
https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/kasat-lantas-polres-melawi-tegaskan-video-cctv-terkait-kecelakaan-di-depan-terminal-sodomulyo-hoaks
https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/kasat-lantas-polres-melawi-tegaskan-video-cctv-terkait-kecelakaan-di-depan-terminal-sodomulyo-hoaks
https://www.instagram.com/p/CZOFabsFoHS/


Link Counter:

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

- https://turnbackhoax.id/2022/01/26/salah-stopvaccineforthekids-apa-urgensinya/ 

Penjelasan : 

Beredar postingan di media sosial Twitter 

berisi video vaksinasi pada anak sekolah dasar 

dengan seruan hashtag 

#StopVaccineForTheKids. Postingan tersebut 

berisi narasi geram pada kebijakan 

pemerintah tentang vaksin Covid-19 anak.

Berdasarkan hasil penelusuran 

turnbackhoax.id, diketahui bahwa informasi 

yang dibagikan merupakan informasi yang 

salah. Video yang dibagikan tidak berkaitan 

dengan vaksinasi Covid-19. Video tersebut 

adalah peristiwa tahun 2017 yang berkaitan 

dengan Imunisasi Rubella.

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Vaksinasi Covid-19 Anak 
dengan #StopVaccineForTheKids

https://www.instagram.com/p/CZPSlhXJKgz/
https://turnbackhoax.id/2022/01/26/salah-stopvaccineforthekids-apa-urgensinya/
https://turnbackhoax.id/


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-al

asan-usia/

Penjelasan : 
Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Mahfud MD tidak divaksin dengan alasan usia. 

Unggahan tersebut disertai narasi "Luhut dan pak mahfud tidak divaksin dengan alasan usia. Kenapa 

rakyat yang lansia harus divaksin ? bedanya apa ?”.

 

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa nama pejabat lainnya tidak divaksin dengan alasan usia 

berdasarkan artikel CNN Indonesia yang berjudul “Daftar Menteri Gagal Syarat Usia Vaksin: Mahfud 

hingga Luhut” yang terbit pada Jumat, 08 Januari 2021 adalah tidak benar. Faktanya, Luhut sendiri 

sudah divaksin pada tahun 2021. Daftar di situs CNN Indonesia itu merupakan daftar pejabat yang tidak 

bisa divaksin sebelum BPOM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Covid-19 Coronavac dari Sinovac 

bagi kelompok usia di atas 60 tahun pada 8 Februari 2021. 

Jumat, 28 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Luhut dan Mahfud MD Tidak 
Divaksin dengan Alasan Usia 

https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-alasan-usia/
https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-alasan-usia/
https://turnbackhoax.id/2022/01/27/salah-luhut-dan-pak-mahfud-tidak-divaksin-dengan-alasan-usia/


29 Januari 2022



Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1630/keliru-daya-rusak-vaksin-dapat-dinetralisir-dengan-g

aram-laut-dan-air-kelapa-muda 

- https://kominfo.go.id/content/detail/31369/hoaks-covid-19-adalah-senjata-biologis-dari-lab

oratorium-di-north-carolina/0/laporan_isu_hoaks 

Penjelasan : 
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 yang 
telah disuntikan ke dalam tubuh dapat dihilangkan dengan garam laut dan air kelapa. Pesan 
tersebut menjelaskan pula bahwa vaksin Covid-19 adalah senjata biologis yang dapat 
mematikan, merusak gen, pengentalan darah, dan melumpuhkan sel otak. Oleh karena itu, 
vaksin yang telah disuntikan harus dihilangkan dengan cara mengonsumsi garam laut dan air 
kelapa.

Faktanya, klaim bahwa vaksin Covid-19 adalah senjata biologis dan klaim bahwa 
mengonsumsi air kelapa dan garam laut dapat menghilangkan vaksin Covid-19 yang telah 
disuntikan kedalam tubuh pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar, alias hoaks. 
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, Dr. dr. Safrizal Rahman M.Kes., Sp.OT. menyatakan 
fenomena masyarakat yang meminum air kelapa muda usai menerima suntikan vaksin 
Covid-19 untuk menetralisir efek vaksinasi merupakan sesuatu yang tidak rasional. Dikutip 
dari situs kesehatan Health Line, vaksin yang telah disuntikkan ke dalam tubuh tidak bisa 
dihilangkan. “Vaksin, seperti vaksin untuk Covid-19, masuk ke dalam tubuh dan mulai bekerja 
dengan cepat,” kata Jason Gallagher, Profesor Klinis Penyakit Menular di Temple University di 
Philadelphia. 

Sabtu, 29 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Membahayakan dan Harus 
Dihilangkan dengan Mengonsumsi Air Kelapa dan 
Garam Laut

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1630/keliru-daya-rusak-vaksin-dapat-dinetralisir-dengan-garam-laut-dan-air-kelapa-muda
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1630/keliru-daya-rusak-vaksin-dapat-dinetralisir-dengan-garam-laut-dan-air-kelapa-muda
https://kominfo.go.id/content/detail/31369/hoaks-covid-19-adalah-senjata-biologis-dari-laboratorium-di-north-carolina/0/laporan_isu_hoaks
https://kominfo.go.id/content/detail/31369/hoaks-covid-19-adalah-senjata-biologis-dari-laboratorium-di-north-carolina/0/laporan_isu_hoaks


Link Counter:

- https://twitter.com/BKNgoid/status/1485614670287638533  

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/26/103000165/ramai-soal-pendaftaran-cpns-2022-berba

yar-kuota-terbatas-ini-kata-bkn  

- https://jatim.tribunnews.com/2022/01/26/hoaks-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-dan-kuota-terbata

s-bkn-ingatkan-masyarakat-waspada 

-

Penjelasan : 
Beredar sebuah gambar tangkapan layar berisi percakapan di media sosial Telegram terkait 
penawaran pendaftaran CPNS tahun 2022 berbayar dengan kuota terbatas, bagi yang tertarik 
dapat menghubungi admin grup Telegram tersebut secara pribadi. Terlihat dalam gambar 
tangkapan layar itu, admin grup Telegram tersebut mencatut foto Deputi PMK BKN sebagai 
profilnya. 

Faktanya, BKN melalui akun Twitter resminya @BKNgoid mengonfirmasi bahwa pesan dalam 
grup Telegram tersebut adalah penipuan. Selain itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja 
Sama BKN Satya Pratama mengatakan, penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan 
tanpa dipungut biaya serta akan diumumkan secara luas. Untuk itu, BKN mengimbau agar 
masyarakat waspada dan berhati-hati atas modus penipuan penerimaan CASN dengan 
meminta imbalan uang.

Sabtu, 29 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Pendaftaran CPNS 2022 Berbayar dan 
Kuota Terbatas

https://twitter.com/BKNgoid/status/1485614670287638533
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/26/103000165/ramai-soal-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-kuota-terbatas-ini-kata-bkn
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/26/103000165/ramai-soal-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-kuota-terbatas-ini-kata-bkn
https://jatim.tribunnews.com/2022/01/26/hoaks-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-dan-kuota-terbatas-bkn-ingatkan-masyarakat-waspada
https://jatim.tribunnews.com/2022/01/26/hoaks-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-dan-kuota-terbatas-bkn-ingatkan-masyarakat-waspada
https://twitter.com/BKNgoid/status/1485614670287638533


Link Counter:
- https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/21/05080021/viral-kampung-mati-di-bantar

gebang-kota-bekasi-seperti-ini-faktanya 
- https://jatim.tribunnews.com/2022/01/26/hoaks-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-dan-kuot

a-terbatas-bkn-ingatkan-masyarakat-waspada?page=2   
- https://www.youtube.com/watch?v=xl04Ip2QM30 

Penjelasan : 
Beredar sebuah video di media sosial di YouTube tentang adanya kampung mati di wilayah 
Bantargebang, Bekasi. Dalam postingan pemilik akun tersebut, disebutkan bahwa telah 
mendokumentasikan adanya 30 rumah kosong yang ditinggal penghuninya. Selain itu, 
dalam video disebutkan bahwa ada seorang janda yang meninggal bunuh diri.

Dilansir dari kompas.com, informasi tersebut dibantah langsung oleh Nur Ali Ketua RT 
01/RW 08, ia mengatakan bahwa narasi dalam video di YouTube tersebut salah. Adapun, 
sebenarnya rumah-rumah itu, ditinggal oleh pemiliknya karena sudah dijual ke pihak 
pengembang perumahan. Nur Ali lebih lanjut menjelaskan, pihaknya jengkel dengan isu 
yang tidak benar terkait adanya seorang janda bunuh diri di kampung tersebut. Sementara 
itu, Syarifudin selaku Pelaksana Kelurahan Bantargebang juga menjelaskan bahwa istilah 
kampung mati hanya karangan. Ia menjelaskan, tanah sekitar satu hektar tersebut 
merupakan wilayah yang sudah terkena pembebasan lahan, namun pihak perumahan 
tidak melakukan perluasan karena situasi ekonomi sedang menurun akibat Covid-19. 

Sabtu, 29 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Kampung Mati di Bekasi 

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/21/05080021/viral-kampung-mati-di-bantargebang-kota-bekasi-seperti-ini-faktanya
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/21/05080021/viral-kampung-mati-di-bantargebang-kota-bekasi-seperti-ini-faktanya
https://jatim.tribunnews.com/2022/01/26/hoaks-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-dan-kuota-terbatas-bkn-ingatkan-masyarakat-waspada?page=2
https://jatim.tribunnews.com/2022/01/26/hoaks-pendaftaran-cpns-2022-berbayar-dan-kuota-terbatas-bkn-ingatkan-masyarakat-waspada?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=xl04Ip2QM30
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/21/05080021/viral-kampung-mati-di-bantargebang-kota-bekasi-seperti-ini-faktanya


30 Januari 2022



Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/01/28/salah-penawaran-pencairan-dana-bantuan-12-juta-bulan-januari
-februari-2022/ 

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/05/135855765/hoaks-bantuan-rp-12-juta-untuk-nasabah
-bri-dan-bni

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang dalam postingan tersebut 
menawarkan pembantuan untuk pencairan dana sebesar Rp1,2 juta pada bulan 
Januari-Februari 2022.

Faktanya berdasarkan hasil penelusuran, bahwa penyaluran bantuan dana senilai Rp1,2 
juta yang dilakukan oleh seorang calo tidak tepat. Dilansir dari kompas.com, Corporate 
Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan, bantuan yang saat ini disalurkan 
melalui BRI adalah Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan dapat dicek 
melalui link eform.bri.co.id. Lebih lanjut Aestika mengimbau kepada masyarakat untuk 
lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi dari sumber yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan, termasuk para calo atau pihak-pihak yang ingin 
mengambil keuntungan pribadi, dan para penerima BPUM disarankan untuk 
mendatangi langsung kantor-kantor BRI setempat dengan membawa identitas diri 
(e-KTP) tanpa menggunakan calo.

Minggu, 30 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Penawaran Pencairan Dana Bantuan Rp1,2 
Juta pada Bulan Januari - Februari 2022

https://turnbackhoax.id/2022/01/28/salah-penawaran-pencairan-dana-bantuan-12-juta-bulan-januari-februari-2022/
https://turnbackhoax.id/2022/01/28/salah-penawaran-pencairan-dana-bantuan-12-juta-bulan-januari-februari-2022/
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/05/135855765/hoaks-bantuan-rp-12-juta-untuk-nasabah-bri-dan-bni
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/05/135855765/hoaks-bantuan-rp-12-juta-untuk-nasabah-bri-dan-bni
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/05/135855765/hoaks-bantuan-rp-12-juta-untuk-nasabah-bri-dan-bni
https://eform.bri.co.id/bpum


Link Counter:

- https://www.suara.com/news/2020/06/03/220235/arab-saudi-kucurkan-dana-rp-7-triliun-untuk-me

mbantu-yaman  

- https://turnbackhoax.id/2022/01/29/salah-arab-saudi-kucurkan-dana-hibah-5-triliun-ke-indonesia/ 

Penjelasan :

Beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar dari artikel berita dengan judul "Arab 

Saudi Kucurkan Dana Hibah 5 Triliun Ke Indonesia".

Faktanya, gambar hasil tangkapan tersebut merupakan hasil suntingan. Berdasarkan 

penelusuran, judul asli artikel milik suara.com tersebut adalah “Arab Saudi Kucurkan 

Dana Rp 7 Triliun untuk Membantu Yaman” yang diunggah pada Rabu, 03 Juni 2020. 

Ditemukan adanya kesamaan gambar pada sampul yang digunakan serta kesamaan 

nama penulis dan editor artikel berita tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa judul 

pada artikel telah diedit atau dimanipulasi.

Minggu, 30 Januari 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Arab Saudi Kucurkan Dana Hibah 5 
Triliun ke Indonesia

https://www.suara.com/news/2020/06/03/220235/arab-saudi-kucurkan-dana-rp-7-triliun-untuk-membantu-yaman
https://www.suara.com/news/2020/06/03/220235/arab-saudi-kucurkan-dana-rp-7-triliun-untuk-membantu-yaman
https://turnbackhoax.id/2022/01/29/salah-arab-saudi-kucurkan-dana-hibah-5-triliun-ke-indonesia/
http://suara.com/


Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9WK2NK 

Penjelasan :  
Beredar sebuah unggahan mengklaim bahwa pneumonia yang disebabkan oleh 
Covid-19 adalah reaksi alergi yang harus diobati dengan antihistamin.

Faktanya, para ahli menolak klaim tersebut. Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), 
para ahli menyebut pneumonia pada Covid-19 tidak terkait dengan alergi dan 
antihistamin belum terbukti bermanfaat dalam mengobati Covid-19. Panagis 
Galiatsatos, seorang dokter pengobatan paru dan perawatan kritis di Johns Hopkins 
Bayview Medical Center menjelaskan pneumonia pada penderita Covid-19 terjadi 
karena respon imun yang menyimpang. Reaksi alergi dan respons infeksi merupakan 
garis pertahanan yang berbeda bagi tubuh. Selanjutnya, Peter Chin-Hong, seorang 
dokter penyakit menular di University of California, San Francisco mengatakan belum 
ada uji klinis yang menunjukkan antihistamin bermanfaat melawan Covid-19. 
Chin-Hong bahkan melarang orang menggunakan antihistamin untuk mengobati 
Covid-19 di rumah. 

Minggu, 30 Januari 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Pneumonia pada Covid-19 adalah 
Reaksi Alergi 

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.9WK2NK


Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Pemilihan-Nama-Nusantara-Berasal-dari-Nama-DN-Aidi
t

- https://merahputih.com/post/read/hoaks-atau-fakta-nama-ibu-kota-nusantara-dipilih-untuk-hormat
i-pimpinan-pki-aidit

- https://news.detik.com/berita/d-5901985/nama-ibu-kota-baru-diumumkan-nusantara-ini-fakta-fakta
nya/1

Penjelasan :

Beredar sebuah narasi unggahan pada media sosial Twitter yang berisi klaim bahwa 
pemilihan Nusantara sebagai nama ibu kota baru mengandung nilai historis, karena 
diambil dari nama lengkap DN Aidit, yaitu Dipa Nusantara Aidit sebagai 
penghormatan terhadap pemimpin besar komunis. 

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebut bahwa pemilihan nama Nusantara berasal 
dari nama lengkap DN Aidit yaitu Dipa Nusantara Aidit, serta sebagai bentuk 
penghormatan kepada tokoh tersebut adalah salah. Faktanya, Kepala Bappenas 
Suharso Monoarfa menjelaskan, terpilihnya nama Nusantara merupakan hasil 
konsultasi dan diskusi dengan ahli bahasa hingga ahli sejarah. Nusantara dipilih 
sebagai nama ibu kota baru lantaran nama tersebut sudah dikenal sejak dulu dan 
telah menjadi ikonik secara internasional. Selain itu, nama Nusantara mudah 
menggambarkan Republik Indonesia.

Minggu, 30 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Nama Ibu Kota Nusantara Diambil 
dari Nama DN Aidit
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Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/BkTzTPoFEFl/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7ce7a308-4f85-42a0-ba7d-7
a41982e0b3d&fbclid=IwAR3DqMHTcTH6k7CeU8MtQAWHGyEY41Akz7DJK-yfxkQhmZ75pM_rJDuq89Y

- https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3522736/makan-cokelat-setelah-makan-mi-goreng-bisa-bik
in-meninggal?fbclid=IwAR1blUbCyCftVtLQ_1uIIZFqNwRwnW556lXccdJFMkVpt6BBFYs2cTWFktc

- https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-benar-makan-coklat-setelah-makan-mie-berbahay
a-?fbclid=IwAR33cNqyDSQ0Op6WdNJNslQq4XgxzLuKVs44BXSjOHcsAD4_xWX7_bn9PlU

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter dengan narasi "makan coklat ga boleh setelah makan mie... lah ini malah 
dicampur Loudly crying face". Selain itu juga menambahkan gambar dengan keterangan "Biasanya gejala 
awal keracunan adalah mual, muntah, sakit kepala, dan sakit perut. Mengonsumsi cokelat tepat setelah 
memakan mi dapat membuat usus mengalami iritasi karena bercampurnya kandungan di dalam mi dan 
cokelat dapat menghasilkan reaksi kimia yang panas dan melukai dinding usus."

Faktanya klaim tersebut merupakan isu lama yang beredar kembali. Isu tersebut beredar sejak tahun 
2012, dan telah diklarifikasi langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui akun Instagramnya pada 22 
Juni 2018. Dilansir dari Health.detik.com seorang ahli gizi bernama Leona Victoria Djajadi, MND. 
mengatakan bahwa informasi ini hoaks, tidak benar jika disebutkan makan cokelat setelah makan mie 
bisa memicu keracunan, bahkan sampai meninggal mendadak. Menurutnya, efek samping yang timbul 
justru lebih ke arah obesitas. Sebab baik mie maupun cokelat diketahui memiliki kalori yang cukup tinggi. 
dr. Amadeo Drian Basfiansa dari Alodokter.com juga membantah klaim tersebut. Menurut pendapatnya 
jika memang sakit pada keadaan tersebut, mungkin terdapat faktor lain, seperti maag, infeksi saluran 
cerna, dampak dari makanan pedas, iritasi lambung, stress, dan faktor lainnya.

Senin, 31 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Bahaya Makan Cokelat setelah Makan Mie
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Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3887-lagi-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-dan-cha
t-yang-mengaku-sebagai-kepala-bidang-lalu-lintas-dinas-perhubungan-kabupaten-buleleng 

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas 
Perhubungan Kabupaten Buleleng, Cokorda Adithya Wiraputra Yudha, S.Sos. Akun tersebut mencatut 
nama serta foto profil Cokorda Adhitya sedang memakai baju dinas berwarna putih.

Dilansir dari situs cirt.bulelengkab.go.id, mengklarifikasi bahwa akun WhatsApp tersebut bukan milik 
Kabid Dishub Kab. Buleleng. Akun tersebut hanya memanfaatkan atau mencatut foto yang ada atau 
beredar di media sosial. Pemkab Buleleng mengimbau untuk waspada atas akun WhatsApp baru yang 
mengaku sebagai pimpinan atau pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Masyarakat 
diimbau untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Satgas Cyber Incident Response Team (CIRT) 
Buleleng atau jajaran di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Senin, 31 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan 
Kabupaten Buleleng 

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/3887-lagi-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-dan-chat-yang-mengaku-sebagai-kepala-bidang-lalu-lintas-dinas-perhubungan-kabupaten-buleleng
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Link Counter:

- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=343621701097817&id=100063499699410&

m_entstream_source=timeline

- https://insidepontianak.com/2022/01/30/akun-fb-bupati-satono-dikloning-warga-diminta-t

ak-percaya-modus-penipuan-berkedok-bupati/ 

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Bupati 

Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H. Akun tersebut menggunakan foto profil Bupati dan 

Wakil Bupati Sambas, serta mengambil foto-foto kegiatan mereka dari beberapa 

sumber lain di media sosial. Akun tersebut juga terlihat membuat unggahan yang 

menjanjikan pengangkatan PNS tanpa tes & seleksi kepada pegawai yang sudah 

honor selama 5 tahun ke atas.

 
Dilansir dari laman insidepontianak.com. Akun yang  mengatasnamakan H. Satono, 

S.Sos.I. M.H. tersebut adalah akun palsu dan merupakan modus penipuan. Melalui 

fanpage Facebook resmi miliknya, Bupati Sambas tersebut mengimbau kepada 

masyarakat untuk waspada terhadap akun yang mengatasnamakan dirinya, jangan 

sampai ada yang tertipu, apalagi sampai mengirimkan uang.

Senin, 31 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati 
Sambas

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=343621701097817&id=100063499699410&m_entstream_source=timeline
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=343621701097817&id=100063499699410&m_entstream_source=timeline
https://insidepontianak.com/2022/01/30/akun-fb-bupati-satono-dikloning-warga-diminta-tak-percaya-modus-penipuan-berkedok-bupati/
https://insidepontianak.com/2022/01/30/akun-fb-bupati-satono-dikloning-warga-diminta-tak-percaya-modus-penipuan-berkedok-bupati/
https://insidepontianak.com/2022/01/30/akun-fb-bupati-satono-dikloning-warga-diminta-tak-percaya-modus-penipuan-berkedok-bupati/


Link Counter:

- https://twitter.com/kemensosri/status/1487986632292974594?s=21 

Penjelasan :

Beredar di berbagai media sosial, sebuah informasi pendaftaran bantuan sosial selama 
pandemi dari Kementerian Sosial senilai Rp900.000 melalui tautan 
http://bantuan-sosial.my.id/?v=Bansos. Setelahnya, pendaftar diminta untuk login 
menyertakan nomor HP dan masuk dalam sebuah forum.
 
Faktanya, dilansir dari akun Twitter resmi @KemensosRI, Kementerian Sosial Republik 
Indonesia mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Kementerian Sosial 
tidak pernah membuat website dan bekerja sama dengan pihak manapun untuk 
memberikan bantuan sosial sebesar Rp900.000 kepada masyarakat selama pandemi. 
Sebagai upaya penanganan dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan perlindungan sosial. 
Kemudian bantuan sosial reguler akan terus berlanjut di tahun 2022, yakni Program 
Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Kartu Sembako. 
Adapun cara untuk mengecek kepesertaan BST dapat melalui website 
https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau Aplikasi Cek Bansos di ponsel Android. 

Senin, 31 Januari 2022
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4. [HOAKS] Situs Pendaftaran Bantuan Sosial 
Mengatasnamakan Kementerian Sosial  
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