
Link Counter :
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/27/150209782/hoaks-angka-covid-19-naik-k

arena-disengaja-jelang-idul-adha?page=all#page2

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa angka kasus positif Covid-19 

sengaja dinaikkan menjelang hari raya Iduladha. Unggahan tersebut berisi narasi "Bentar lagi Idul Adha ya 

pantesan udah mulai ada berita kek gini nih. Si coved naik lagi gais, tandanya udah dekat moment umat 

Islam, rajin jualan test coved lagi . Dan satu lagi... Ini tandanya bakal ada packsin ke empat. Asik kagak sih 

zaman now zaman penguasa otoriter?!".

Faktanya, klaim bahwa angka kasus positif Covid-19 sengaja dinaikkan menjelang hari raya Iduladha 

tersebut adalah tidak benar. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan 

beberapa faktor penyebab kenaikan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia antara lain karena mobilitas 

penduduk yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, aktivitas masyarakat yang mulai kembali 

normal dan adanya kegiatan-kegiatan berskala besar yang dihadiri banyak orang, serta adanya penurunan 

kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin 

menambahkan, munculnya subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 turut menjadi penyebab kenaikan 

angka kasus positif di Indonesia setelah ditemukannya beberapa kasus positif subvarian baru Omicron 

tersebut.
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Hoaks

1. [HOAKS] Angka Kasus Positif Covid-19 Sengaja 
Dinaikkan Menjelang Iduladha

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/27/150209782/hoaks-angka-covid-19-naik-karena-disengaja-jelang-idul-adha?page=all#page2
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Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDX5Pqb-cek-fakta-panitia-rekrutmen-waskita-k

arya-akan-jemput-calon-karyawan-langsung-dari-rumah-ini-faktanya

- https://www.instagram.com/stories/highlights/17975832904058367/

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah surat yang mengatasnamakan PT Waskita Karya 

(Persero) Tbk. Pada surat tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengundang 

sejumlah orang untuk hadir dalam rekrutmen di Denpasar, Bali pada Senin, 27 Juni 

2022 sampai dengan Selasa, 28 Juni 2022. Dalam narasi tersebut, disebutkan bahwa 

"Peserta yang berada di Denpasar dan sekitarnya akan dijemput langsung ke 

alamat tempat tinggal".

Setelah ditelusuri, surat panggilan tes calon karyawan yang berasal dari PT Waskita 

Karya (Persero) Tbk tersebut tidak benar. Dikutip dari medcom.id, informasi 

tersebut merupakan hoaks berulang yang sering beredar di tengah masyarakat.

 

Selasa, 28 Juni 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Panitia Rekrutmen PT Waskita Karya 
(Persero) Tbk akan Jemput Calon Karyawan Langsung 
dari Rumah
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Link Counter :
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1762/keliru-foto-anak-siswa-sd-korban-penembakan-di-sekol

ah

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan menampilkan foto yang diklaim 

merupakan foto peristiwa saat anak-anak sekolah dasar di Indonesia menjadi korban 

penembakan di sekolah. Unggahan ini dibagikan salah satu akun Facebook pada 21 Juni 2022 

dan unggahan Facebook tersebut juga mengaitkan tautan artikel berita tentang insiden 

penembakan di sebuah sekolah dasar di South Texas, Amerika Serikat yang menewaskan 18 

anak dan 3 orang dewasa yang bersumber dari situs berita Antara dan Reuters.

Faktanya, klaim unggahan mengenai peristiwa penembakan anak siswa sekolah dasar di 

Indonesia tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cekfakta.tempo.co, diketahui bahwa foto 

dan keterangan peristiwa pada unggahan tersebut tidak memiliki korelasi apapun. Foto siswa 

sekolah dasar dengan menggunakan seragam pramuka wilayah Jawa Barat tersebut 

merupakan foto yang sudah lama beredar di internet tepatnya pada 9 Mei 2012.
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3. [DISINFORMASI] Informasi Foto Siswa SD Korban 
Penembakan di Sekolah
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Link Counter :
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4997352/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-aks

i-penembakan-di-bri-cabang-batulicin

- https://swisherpost.co.za/crime/watch-brazil-bank-robbery-caught-cctv-video/ 

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah unggahan yang diklaim sebagai video penembakan 

yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Batulicin, Kabupaten Tanah 

Bumbu, Kalimantan Selatan. 

Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa telah terjadi penembakan di BRI cabang 

Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan adalah tidak benar. Video 

penembakan tersebut terjadi di sebuah bank di São Mateus do Maranhao, Brasil.
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4. [DISINFORMASI] Video Aksi Penembakan di BRI 
Cabang Batulicin
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Link Counter :
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Obz4Qp0K-cek-fakta-beredar-foto-kuitansi-utang-soekarno

-kepada-pengusaha-aceh-ini-faktanya

- https://turnbackhoax.id/2022/06/28/salah-foto-kwitansi-hutang-soekarno-yang-diterbitkan-bank-nega

ra-indonesia-tahun-1941/

- https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/sejarah 

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Twitter sebuah 

unggahan foto kuitansi yang dikeluarkan oleh 

Bank Negara Indonesia (BNI) yang bertuliskan 

"BUKTI KWITANSI  PRESIDEN INDONESIA 

SOEKARNO BERHUTANG 400 Kg EMAS PADA 

SEORANG PENGUSAHA (LEUBE ALI) REMPELAM, 

RAKIT GAIB, GAYO LUES MELALUI ANGGOTA 

BPUPKI PADA TAHUN (1941) DI TAKENGON ACEH 

TENGAH. Bila orang tua telah tiada, maka hutang 

duniawi tanggung jwb ahliwaris". 

Dilansir dari medcom.id, foto kuitansi yang 

membuktikan bahwa Presiden Soekarno 

berhutang 400 kg emas kepada seorang 

pengusaha Aceh yang diterbitkan BNI pada 1941 

adalah tidak benar. Faktanya, BNI baru berdiri 

pada tahun 1946, sedangkan di tahun 1941 

Soekarno masih dalam masa pengasingan oleh 

Belanda di Bengkulu.
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5. [DISINFORMASI] Bank Negara Indonesia Terbitkan 
Foto Kuitansi Utang Soekarno kepada Pengusaha 
Aceh
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