
Penjelasan : 

Telah beredar sebuah surat keputusan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Surat dengan nomor 736 

tahun 2022 tersebut berisi terkait Penetapan Penerima Bantuan Program Gedung Pusat 

Pembelajaran Terpadu Kementerian Agama tahun 2022.

Faktanya, Kemenag melalui akun Instagram resminya @kemenag_ri mengklarifikasi bahwa 

surat keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Gedung Pusat 

Pembelajaran Terpadu yang mengatasnamakan Ditjen Pendis Kemenag tersebut adalah 

tidak benar atau hoaks. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan 

melakukan konfirmasi terhadap informasi yang beredar agar terhindar dari modus 

penipuan.

Senin, 16 Mei 2022

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Cdk2oHwpEwt/ 

1. [HOAKS] Surat Keputusan Penetapan Penerima 
Bantuan Program Gedung Pusat Pembelajaran 
Terpadu Mengatasnamakan Ditjen Pendis Kemenag

https://www.instagram.com/p/Cdk2oHwpEwt/
https://www.instagram.com/p/Cdk2oHwpEwt/


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Bank Central Asia (BCA). Akun 

dengan nomor +61280034998 menawarkan layanan upgrade menjadi nasabah BCA 

Prioritas. Akun tersebut juga akan mengirimkan sebuah tautan yang harus diakses oleh 

nasabah untuk memulai proses upgrade ke BCA Prioritas.

Faktanya, nomor tersebut adalah nomor WhatsApp palsu. Nomor resmi WhatsApp BCA 

adalah 08111500998 dan sudah memiliki tanda verifikasi dari WhatsApp berupa centang 

hijau. Pihak BCA melalui situs resminya menegaskan bahwa keanggotaan BCA Prioritas 

hanya bisa didapatkan melalui undangan dari pihak BCA. Selain itu, pihak BCA juga tidak 

pernah meminta nasabah untuk mengisikan data pribadi melalui tautan tertentu.

Senin, 16 Mei 2022

Hoaks

Link Counter:

- https://www.bca.co.id/id/informasi/awas-modus/2022/04/09/14/56/Awas-Modus-Akun-Pals

u-yang-Menawarkan-Menjadi-Nasabah-BCA-Prioritas 

- https://turnbackhoax.id/2022/05/15/salah-nomor-whatsapp-bca-61280034998-menawarkan

-layanan-upgrade-bca-prioritas/ 

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan BCA 
Menawarkan Layanan Upgrade BCA Prioritas
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar yang memperlihatkan sejumlah logo 

perusahaan dengan narasi sponsor Formula E, di antaranya 212 Mart.

Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Di sisi lain, Wakil 

Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan belum ada sponsor terkait ajang 

Formula E. Pihak penyelenggara belum memberikan informasi secara terbuka kepada 

publik.

Senin, 16 Mei 2022

Hoaks

Link Counter:

- https://www.viva.co.id/berita/metro/1474728-wagub-dki-sampai-sekarang-formula-e-belu

m-ada-sponsor 

- https://kumparan.com/kumparannews/ahmad-sahroni-sudah-ada-sponsor-besar-formula-

e-1xqFptKY7Wp/full 

3. [HOAKS] 212 Mart Sponsor Formula E
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp dengan menggunakan foto dan keterangan akun 

mengatasnamakan Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus, S.E., M.M. Akun WhatsApp 

tersebut melakukan komunikasi dengan beberapa pengguna WhatsApp di wilayah 

Labuhanbatu Utara dan meminta sejumlah uang untuk penggalangan donasi. 

Faktanya, akun WhatsApp dengan nama "Hendri Yanto Sitorus" yang mengatasnamakan 

Bupati Labuhanbatu Utara serta meminta donasi tersebut adalah akun palsu. Melalui akun 

Instagram resmi @pemkab_labura, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) 

menegaskan bahwa akun WhatsApp tersebut adalah akun palsu dan penggalangan donasi 

yang dilakukan akun tersebut adalah hoaks. Masyarakat diminta untuk berhati-hati apabila 

menerima pesan mengatasnamakan Bupati Labuhanbatu Utara dan untuk berkoordinasi 

kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Labura melalui akun Instagram 

@pemkab_labura dan akun Facebook KIP Kominfo Labura.

Senin, 16 Mei 2022

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CdkSEMalp5g/

- https://www.facebook.com/hendriyanto.se.313/posts/1124689765040706

- https://www.facebook.com/kib.kominfo/posts/559540935690537 

4. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati 
Labuhanbatu Utara
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video berdurasi 18 detik yang 

menampilkan seorang laki-laki yang berbicara menghadap kamera. Unggahan tersebut disertai 

narasi bahwa laki-laki tersebut menyatakan sebuah peringatan dari Cina agar Indonesia segera 

membayar hutang. Jika tidak segera dibayar, maka Pulau Kalimantan akan diambil alih oleh 

Cina.

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut merupakan hasil suntingan. Di dalam 

video aslinya tidak ada kalimat yang menyatakan demikian. Isu mengenai pengambilalihan 

Pulau Kalimantan oleh Cina juga merupakan hoaks lama yang kembali lagi beredar. Video 

tersebut merupakan sebuah video populer dari aplikasi Cina bernama Kuashio dan laki-laki di 

dalam video memiliki nama panggilan “Ollie to Uncle”. Dalam video aslinya, Ollie mengucapkan 

kalimat, “Apa pun kesulitan yang kita hadapi, jangan takut, hadapi dengan senyuman! Cara 

terbaik untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menghadapinya. Ketakutan! 

Ketekunan adalah kemenangan! Ayo! Ollie!”

Senin, 16 Mei 2022

Hoaks

Link Counter :

- https://turnbackhoax.id/2022/05/16/salah-cina-akan-ambil-alih-kalimantan-jika-indonesia-ti

dak-segera-membayar-utang/

- https://id.berita.yahoo.com/hoaks-peringatan-china-akan-ambil-090619850.html

- https://zhuanlan.zhihu.com/p/109637791

- https://lujuba.cc/en/168772.html 

5. [HOAKS] Video Peringatan Cina akan Ambil Alih 
Kalimantan jika Indonesia Tak Segera Membayar 
Hutang
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan berbahasa Inggris yang 
mengklaim bahwa vaksin Pfizer berbahaya bagi wanita 
hamil dan menyusui. Unggahan itu menyertakan gambar 
dari sejumlah dokumen yang disebut diterbitkan oleh 
Pfizer.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), klaim tersebut 
adalah tidak benar. Faktanya, gambar dokumen pada 
unggahan tersebut berasal dari dokumen lama yang 
diunggah pada Desember 2020. Juru Bicara Badan 
Pengatur Obat dan Produk Kesehatan Inggris (MHRA) 
mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut tidak 
mencerminkan pedoman vaksin saat ini. Seperti 
kebanyakan uji klinis, individu hamil dan menyusui 
dikeluarkan dari daftar uji coba awal vaksin 
Pfizer-BioNTech. Data yang diunggah tersebut 
merupakan panduan awal dimana saat itu Inggris tidak 
merekomendasikan vaksin untuk kelompok tersebut. 
Namun, sejak 1 Januari 2021, sebagai pengakuan atas 
fakta bahwa Covid-19 dapat menyebabkan penyakit parah 
pada fase kehamilan, maka pedoman tersebut diperbarui 
dan pemerintah Inggris merekomendasikan vaksin 
Covid-19 untuk ibu hamil dan menyusui. Juru Bicara 
MHRA mengatakan tidak ada masalah keamanan terkait 
vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech bagi wanita hamil, 
didasarkan pada lebih dari 104.000 wanita hamil yang 
telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19 di 
Inggris dan Skotlandia. Selain itu, tidak ada bukti jika 
vaksinasi Covid-19 saat menyusui menyebabkan bahaya 
pada anak yang disusui atau memengaruhi kemampuan 
ibu menyusui.

Senin, 16 Mei 2022

Disinformasi

Link Counter :

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.329R9UG 

6. [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Pfizer Berbahaya 
bagi Wanita Hamil dan Menyusui
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