LAPORAN ISU HOAKS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
30 April 2022

1.

[DISINFORMASI] Foto Seorang Wanita
Terancam 25 Tahun Penjara karena Bunuh
Pelaku Pemerkosaan

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan artikel dengan foto
yang memperlihatkan seorang wanita yang diklaim terancam 25 tahun
penjara karena membunuh pelaku pemerkosaan.
Setelah ditelusuri, foto yang diklaim seorang wanita terancam 25 tahun
penjara karena membunuh pelaku pemerkosaan ternyata tidak benar.
Faktanya, wanita dalam foto tersebut merupakan otak dari kasus
perampokan di Jember, Jawa Timur.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41526/disinformasi-fotoseorang-wanita-terancam-25-tahun-penjara-karena-bunuh-pelakupemerkosaan/0/laporan_isu_hoaks

29 April 2022

2.

[HOAKS] Bantuan Voucer Pulsa Senilai Rp2 Juta
dari BSSN (Badan Siber Dan Sandi Negara)
Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui Telegram terkait dengan pemberian voucer
pulsa senilai Rp2 juta dari BSSN (Badan Siber Dan Sandi Negara) kepada
masyarakat yang terdampak Covid-19.
Melansir dari akun Instagram resmi BSSN, yaitu @bssn_ri, pihak BSSN
menyatakan bahwa informasi terkait bantuan voucer pulsa untuk
masyarakat terdampak Covid-19 ialah hoax.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/04/28/salah-bantuan-voucer-pulsa-senilairp2-juta-dari-bssn-badan-siber-dan-sandi-negara-untuk-masyarakatterdampak-covid-19/

28 April 2022

3.

[HOAKS] Situs Upgrade Sistem Operasi Windows
11

Penjelasan :
Beredar sebuah situs yang melayani upgrade sistem operasi Windows 11
dengan domain windows11-upgrade11.com.
Berdasarkan hasil penelusuran, situs tersebut adalah situs palsu. Faktanya,
situs tersebut mengandung malware bernama Inno Stealer yang mampu
mencuri data pengguna. Malware tersebut berada di dalam file yang
diunggah dan akan menonaktifkan perangkat keamanan di komputer
pengguna, sehingga dapat dengan mudah mencuri data pribadi.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/04/27/salah-situs-upgrade-sistem-operasiwindows-11/

27 April 2022

4.

[HOAKS] Pesan Whatsapp Shopee Beri
Cashback/Voucher Belanja Rp 3 Juta

Penjelasan :
Beredar pesan Whatsapp mengatasnamakan Shopee memberikan hadiah
di program Shopee Sel Ramadhan 44
Setelah ditelusuri, pesan Whtsapp tersebut ternyata palsu. Dilansir dari
pusat bantuan shopee, Whatsapp resmi Shopee Indonesia memiliki tanda
centang hijau. Pengumuman pemenang hadiah dari Shopee akan
diumumkan melalui media sosial resmi Shopee dan tidak pernah meminta
kode otp atau data pribadi lain.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/04/26/salah-pesan-whatsapp-shopee-bericashback-voucher-belanja-rp-3-juta/

26 April 2022

5.

[DISINFORMASI] Video Kemacetan Arus Mudik
di Jalan Tol pada 23 April 2022

Penjelasan :
Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan adanya
kemacetan kendaraan yang cukup panjang di sebuah jalan tol dan disebut
sebagai arus mudik Lebaran pada Sabtu, 23 April 2022
Dilansir dari liputan6.com, menurut pihak Jasa Marga kejadian tersebut
diambil di jalan tol Jagorawi Km 34 arah Jakarta pada 27 Maret 2022
(sebelum bulan Ramadan).
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41462/disinformasi-videokemacetan-arus-mudik-di-jalan-tol-pada-23-april2022/0/laporan_isu_hoaks

25 April 2022

6.

[HOAKS] 4 Poin Putusan Mahkamah Agung Soal
Vaksin Halal

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai dengan narasi yang menyebutkan 4 poin
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022
(sebanyak 115 Halaman) yang telah membatalkan Perpres (Peraturan
Presiden) Nomor 99 Tahun 2020.
Faktanya, poin-poin yang diklaim sebagai kesimpulan dari putusan
Mahkamah Agung (MA) tersebut adalah keliru. Dilansir dari situs resmi MA
mahkamahagung.go.id

terkait

Putusan

Mahkamah

Agung

No.

31

P/HUM/2022, tidak ditemukan pernyataan yang menyebutkan bahwa
pandemi Covid-19 telah berakhir.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41435/hoaks-4-poin-putusanmahkamah-agung-soal-vaksin-halal/0/laporan_isu_hoaks

24 April 2022

7.

[HOAKS] Surat Berharga Negara (SBN)
Mengatasnamakan Bank Indonesia

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar Surat Berharga Negara (SBN) mengatasnamakan
Bank Indonesia.
Melalui Instagram resminya @bank_indonesia, Bank Indonesia menyatakan
bahwa surat tersebut adalah palsu. Surat Berharga Negara (SBN) secara
resmi hanya diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan,
bukan oleh Bank Indonesia.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41425/hoaks-surat-berharganegara-sbn-mengatasnamakan-bank-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

23 April 2022

8.

[HOAKS] Garuda Indonesia Bagi-bagi Hadiah
Sebesar Rp2 Juta

Penjelasan :
Telah beredar sebuah tautan yang mengarah ke sebuah situs dengan logo
Garuda Indonesia.
Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Garuda Indonesia membagikan
uang sebesar Rp2 juta adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com,
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan bahwa
informasi yang beredar tersebut adalah hoaks.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41406/hoaks-garuda-indonesiabagi-bagi-hadiah-sebesar-rp2-juta/0/laporan_isu_hoaks

22 April 2022

9.

[DISINFORMASI] Foto Penampakan Bigfoot di
Purwokerto

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter sebuah unggahan foto yang diklaim sebagai
penampakan sosok Bigfoot yang terlihat oleh seorang warga di Purwokerto.
Faktanya, klaim foto penampakan Bigfoot terlihat di Purwokerto adalah
keliru. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, berdasarkan hasil penelusuran, foto
serupa diketahui pernah diunggah oleh akun Twitter atas nama Amber Rose
Feebles pada tanggal 13 April 2022. Dalam unggahannya disebutkan bahwa
daerah tempat munculnya penampakan Bigfoot berada di danau Stonelick,
Ohio, Amerika Serikat. Namun kebenaran foto tersebut sejauh ini belum
bisa dikonfirmasi.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41377/disinformasi-fotopenampakan-bigfoot-di-purwokerto/0/laporan_isu_hoaks

21 April 2022

10. [HOAKS] Surat Penyaluran Bantuan Ramadan
Mencatut Nama Sekda Kabupaten Batang

Penjelasan :
Beredar sebuah surat berisi informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Batang
mengadakan program santunan donasi Ramadan.
Dikutip dari detik.com, Dinas Sosial Kabupaten Batang melalui akun
Instagram resminya menjelaskan surat yang disertai nama dan tanda
tangan Sekda Kab. Batang tersebut adalah hoaks dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan
kewaspadaan serta tidak mudah percaya dengan penipuan yang modusnya
semakin beragam.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41326/hoaks-surat-penyaluranbantuan-ramadan-mencatut-nama-sekda-kabupatenbatang/0/laporan_isu_hoaks

20 April 2022

11. [DISINFORMASI] Marbut Masjid Tewas
Dikeroyok karena Bangunkan Sahur Pakai
Pengeras Suara

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook disertai tautan dari artikel
tentang insiden pengeroyokan hingga menewaskan seorang marbut masjid.
Berdasarkan hasil penelusuran, peristiwa yang diunggah pada artikel
tersebut merupakan kejadian pengeroyokan terhadap marbut masjid di
Palembang, Sumatra Selatan yang terjadi pada Mei 2020 yang dipicu
ketidaksukaan terhadap cara marbut membangunkan sahur menggunakan
pengeras suara. Namun, korban pengeroyokan tidak sampai meninggal
dunia dan hanya mengalami luka memar di kepala.
Sumber :
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/04/19/133602782/hoaksmarbut-masjid-tewas-dikeroyok-karena-bangunkan-sahur-pakai?page=3

19 April 2022

12. [HOAKS] Penawaran Mobil Lelang oleh
Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DitjenKN)
dengan Cicilan Melalui WhatsApp

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi terkait penawaran mobil lelang dari Direktorat
Jenderal Keuangan Negara (DitjenKN) yang bisa dibayarkan melalui
beberapa cicilan oleh konsumen yang hendak membelinya melalui
WhatsApp.
Melansir dari akun Twitter resmi DitjenKN, yaitu @DitjenKN, pihak DijkenKN
menjelaskan bahwa informasi tersebut ialah hoax. Pihak DitjenKN juga
menjelaskan bahwa pembayaran atas pembelian barang lelang tidak bisa
dicicil.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/04/19/salah-penawaran-mobil-lelang-olehdirektorat-jenderal-keuangan-negara-ditjenkn-dengan-cicilan-melaluiwhatsapp/

18 April 2022

13. [HOAKS] Garuda Indonesia Bagikan Uang Rp5
Juta untuk Memperingati Penerbangan Ke-73
Tahun

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui media sosial WhatsApp yang menyebutkan
maskapai

Garuda

Indonesia

membagikan

uang

Rp5

juta

untuk

memperingati penerbangannya yang ke-73 tahun.
Dilansir dari liputan6.com, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan
Setiaputra menjelaskan bahwa informasi maskapai Garuda Indonesia
membagikan uang Rp5 juta untuk memperingati penerbangannya yang ke73 tahun adalah tidak benar.
Sumber :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4940319/cek-fakta-hoaksgaruda-indonesia-bagikan-uang-rp-5-juta-untuk-memperingatipenerbangan-ke-73-tahun

14. [DISINFORMASI] Pengemudi Ojek Online
Menjadi Korban Klitih di Simpang Tiga Barat
Mirota Kampus Jogja

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan foto yang
memperlihatkan seorang pengemudi ojek online dengan luka lebam di
bagian mata.
Faktanya, Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Jogja, diketahui kronologi
kejadian yang sesungguhnya adalah pengemudi ojek online tersebut luka
lebam akibat berkelahi dengan rekannya sesama pengemudi ojek online,
yang pada saat itu dalam pengaruh minuman keras.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41269/disinformasi-pengemudiojek-online-menjadi-korban-klitih-di-simpang-tiga-barat-mirota-kampusjogja/0/laporan_isu_hoaks

17 April 2022

15. [DISINFORMASI] Infografis Teknis Pelaporan
Konten Negatif Ujaran Kebencian dan
Intoleransi yang Dilakukan ASN

Penjelasan :
Beredar sebuah infografis yang menerangkan teknis pelaporan apabila
ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengunggah konten
ujaran kebencian atau intoleransi.
Faktanya, teknis pelaporan ASN yang mengunggah konten negatif ujaran
kebencian dan intoleransi pada infografis tersebut adalah keliru, dan bukan
merupakan informasi resmi yang dirilis oleh BKN ataupun lembaga resmi
lainnya.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41254/disinformasi-infografisteknis-pelaporan-konten-negatif-ujaran-kebencian-dan-intoleransi-yangdilakukan-asn/0/laporan_isu_hoaks

16. [HOAKS] Lowongan Kerja PT KAI Sampai dengan
30 Mei 2022

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp informasi terkait lowongan pekerjaan PT
Kereta Api Indonesia (KAI).
Dilansir dari liputan6.com, informasi lowongan kerja PT KAI dengan batas
waktu pendaftaran 30 Mei 2022 tersebut tidak benar atau hoaks. VP Humas
KAI Joni Martinus menyampaikan bahwa semua informasi rekrutmen KAI
sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat recruitment.kai.id.
Sumber :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4939541/cek-faktainfomasi-lowongan-kerja-pt-kai-batas-pendaftaran-30-mei2022-ini-tidak-benar

17. [HOAKS] Pesan WhatsApp Bantuan BPJS
Kesehatan Sebesar Rp75 Juta

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp berisikan bantuan dari BPJS Kesehatan
berupa uang sebesar Rp75 juta dengan disertai nomor handphone yang
mengklaim sebagai nomor pelayanan BPJS
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, Kepala Bagian SDM dan Umum
BPJS Kesehatan Cabang Batam Irfan Rachmadi mengklarifikasi bahwa
pesan WhatsApp tersebut adalah hoaks. Pihaknya pun meminta masyarakat
untuk berhati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan BPJS
Kesehatan, baik itu melalui SMS, chat WhatsApp atau situs web tentang
dana bantuan BPJS Kesehatan.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41252/hoaks-pesan-whatsappbantuan-bpjs-kesehatan-sebesar-rp75-juta/0/laporan_isu_hoaks

16 April 2022

18. [HOAKS] Undian Berhadiah Perayaan Ulang
Tahun ke-75 Garuda Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar tautan sebuah situs berisi informasi undian berhadiah sebagai
perayaan ulang tahun ke-75 Garuda Indonesia yang menampilkan kuesioner
untuk memenangkan total hadiah sebesar Rp5 juta.
Faktanya,

Garuda

Indonesia

melalui

laman

Instagram

Stories-nya

mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar atau
hoaks. Garuda Indonesia tidak pernah mengeluarkan informasi berupa
kuesioner dan promosi sejenis seperti yang tertera pada situs tersebut.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41244/hoaks-undian-berhadiahperayaan-ulang-tahun-ke-75-garuda-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

15 April 2022

19. [DISINFORMASI] Aparatur Sipil Negara Dilarang
Mudik Lebaran 2022

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang mengutip sebuah
artikel berita mengenai daftar Aparatur Sipil Negara yang dilarang mudik
Lebaran 2022.
Setelah ditelusuri, klaim tentang pernyataan Presiden Jokowi terkait larangan
mudik untuk Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan pada 9 April 2022 adalah
tidak benar. Aturan larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara bukan
dikeluarkan saat ini, melainkan pada tahun 2020 lalu demi mencegah
penyebaran Covid-19.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41216/disinformasi-aparatur-sipilnegara-dilarang-mudik-lebaran-2022/0/laporan_isu_hoaks

20. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Purbalingga

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati
Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi ingin menyalurkan bantuan atau donasi
untuk pembangunan masjid/mushola dan yayasan di wilayah Jawa Tengah.
Faktanya, Humas & Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga melalui
laman Instagramnya @humaspurbalingga mengklarifikasi bahwa pesan yang
beredar tersebut merupakan modus penipuan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41212/hoaks-pesan-whatsappmengatasnamakan-bupati-purbalingga/0/laporan_isu_hoaks

14 April 2022

21. [DISINFORMASI] Kecelakaan Beruntun di
Karanganyar yang Menyebabkan 7 Orang
Meninggal Dunia

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa telah
terjadi kecelakaan beruntun yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia di
Karanganyar.
Faktanya, informasi terkait kecelakaan beruntun tersebut tidak benar.
Kecelakaan tersebut bukan terjadi di Karanganyar, melainkan kecelakaan yang
terjadi di Sibolangit, Kabupaten Deli Serang, Sumatera Utara pada 11 Oktober
2019 seperti dimuat di website digtara.com.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41184/disinformasi-kecelakaanberuntun-di-karanganyar-yang-menyebabkan-7-orang-meninggaldunia/0/laporan_isu_hoaks

13 April 2022

22. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja PT Angkasa
Pura I (Persero) Tahun 2022

Penjelasan :
Beredar informasi lowongan kerja mengatasnamakan PT Angkasa Pura I
(Persero). Disebutkan bahwa lowongan kerja tersebut dibuka hingga 25 April
2022.
Dikutip dari medcom.id, klaim bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) membuka
lowongan kerja hingga tanggal 25 April 2022 tersebut adalah tidak benar.
Informasi tersebut merupakan hoaks lama yang kembali beredar dengan
sedikit modifikasi. Hingga saat ini belum ada lowongan pekerjaan yang tersedia
di PT Angkasa Pura I (Persero).
Sumber :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJrJ7Ab-cek-fakta-lowongankerja-pt-angkasa-pura-i-dengan-batas-lamaran-25-april-2022-ini-faktanya

12 April 2022

23. [DISINFORMASI] Video Situasi Unjuk Rasa
Mahasiswa Ricuh di Gedung DPR RI

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, unggahan video berdurasi 5 menit 4 detik
dengan narasi bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa ricuh di area gedung DPR RI,
Jakarta. Video tersebut diunggah pada 11 April 2022.
Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan situasi aksi unjuk rasa
mahasiswa di Gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022 adalah tidak benar.
Adapun video sebenarnya, memperlihatkan situasi pada September 2019.
Sumber :
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMDJGDb-cek-fakta-video-situasiunjuk-rasa-mahasiswa-ricuh-di-dpr-ini-faktanya

24. [HOAKS] Surat Permintaan Donasi untuk Korban
Terdampak Genangan Air Rob

Penjelasan :
Beredar sebuah surat permintaan donasi untuk warga terdampak air genangan
rob. Surat tersebut beredar di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.
Faktanya,

Pemkot

Pekalongan

melalui

akun

Instagram

resminya @pemkotpekalongan menyatakan bahwa surat permintaan donasi
untuk warga terdampak air genangan rob tersebut tidak benar. Pemkot
Pekalongan mengimbau kepada warga untuk berhati-hati apabila menerima
surat tersebut.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41137/hoaks-surat-permintaandonasi-untuk-korban-terdampak-genangan-air-rob/0/laporan_isu_hoaks

25. [HOAKS] Warung Makan di Klaten Dibakar

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menyebut adanya
pembakaran warung makan di Klaten yang berjualan di bulan puasa.
Dilansir daridetik.com, Kasi Humas Polres Klaten Iptu Abdillah menjelaskan
bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, unggahan terkait adanya warung
makan yang dibakar itu adalah hoaks. Atas kejadian tersebut, Abdillah
mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dan bijak menyikapi informasi
di media sosial dengan tidak mengunggah atau me-repost konten yang tidak
jelas dan berpotensi melanggar hukum.
Sumber :
https://www.detik.com/jateng/berita/d-6025726/beredar-info-warungdibakar-di-klaten-polisi-hoaks

26. [HOAKS] Pembagian Uang Rp3 Juta dalam
Rangka Ulang Tahun BRI ke-130

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp yang mengunggah informasi
pembagian uang Rp3 juta dalam rangka ulang tahun BRI ke-130.
Dilansir dari liputan6.com, klaim informasi pembagian uang Rp3 juta dalam
rangka ulang tahun BRI ke-130 adalah tidak benar. Faktanya, informasi hoaks
serupa telah ditemukan namun terdapat perbedaan besaran nominal, BRI
memberikan pernyataan resmi di Twitter, @kontakBRI pada 27 September
2021. "Sobat BRI, waspada website palsu hadiah ulang tahun BRI. Pastikan
selalu mengakses website resmi BRI https://bri.co.id dan tetap menjaga
kerahasiaan data pribadi.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41118/hoaks-pembagian-uang-rp3juta-dalam-rangka-ulang-tahun-bri-ke-130/0/laporan_isu_hoaks

11 April 2022

27. [HOAKS] PT Kimia Farma Bagi-bagi Smartphone
dengan Cara Mengisi Kuesioner

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai yang menyebutkan bahwa PT Kimia
Farma membagikan hadiah smartphone dengan cara mengisi kuesioner.
Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa PT Kimia Farma membagikan
smartphone dengan cara mengisi sebuah link kuesioner adalah tidak benar.
Melalui laman Instagramnya @kimiafarma.ind membantah informasi yang
beredar tersebut dan meminta masyarakat agar berhati-hati dengan informasi
serupa yang mengatasnamakan PT Kimia Farma.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41117/hoaks-pt-kimia-farma-bagibagi-smartphone-dengan-cara-mengisi-kuesioner/0/laporan_isu_hoaks

10 April 2022

28. [DISINFORMASI] Video Pemerintah
Mengumumkan Kebijakan Terbaru Sambil
Menangis

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial YouTube berjudul "Sambil Menangis di
Depan Media, Pemerintah Sampaikan Kebijakan Barunya??? KPK."
Faktanya dikutip dari jalahoaks.jakarta.go.id, video tersebut merupakan hasil
suntingan.
Sumber :
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-VIDEO-PEMERINTAHMENGUMUMKAN-KEBIJAKAN-TERBARU-SAMBIL-MENANGIS

9 April 2022

29. [HOAKS] Imbauan Bank Indonesia Terkait
Modus Penguras Saldo Rekening di ATM

Penjelasan :
Beredar sebuah narasi pada media sosial WhatsApp mengenai imbauan Bank
Indonesia terkait modus penguras saldo rekening di beberapa wilayah
Faktanya, dilansir dari turnbackhoaks.id, Kepala Departemen Komunikasi Bank
Indonesia (BI) Erwin Haryono mengonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak
benar alias hoaks. Informasi tersebut merupakan informasi hoaks yang pernah
muncul beberapa tahun lalu dan kembali beredar di media sosial saat ini. Erwin
memastikan bahwa Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan imbauan
tersebut.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41087/hoaks-imbauan-bankindonesia-terkait-modus-penguras-saldo-rekening-diatm/0/laporan_isu_hoaks

8 April 2022

30. [DISINFORMASI] Video “kapal Pertamina
Indonesia dijarah oleh Denmark”

Penjelasan :
Akun Facebook Èropa Aneuk Nanggroë (fb.com/eropa.pidie) pada 5 April 2022
mengunggah sebuah video yang yang memperlihatkan sejumlah aktivis
lingkungan Greenpeace mencegat kapal tanker Pertamina Prime.
Faktanya, Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta TempoKapal Tanker
Pertamina bukan dijarah oleh Denmark melainkan dicegat aktivis lingkungan
Greenpeace Denmark pada 31 Maret 2022. Sehari setelah dicegat Greenpeace,
tanker Pertamina tersebut juga sudah kembali berlayar dengan destinasi Cina.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/04/07/salah-video-kapal-pertamina-indonesiadijarah-oleh-denmark/

7 April 2022

31. [DISINFORMASI] Barang-barang Pemberian
Pembalap MotoGP kepada Para Penonton di
Mandalika Dilelang Negara

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook foto seorang pria yang
berhasil mendapatkan helm milik Aleix Espargaro disita dan dilelang Negara.
Dilansir

dari

akun

Twitter

Direktorat

Jenderal

Kekayaan

Negara @DitjenKN menegaskan bahwa barang-barang yang dilelang bukanlah
yang

didapatkan

oleh

para

penonton.

Barang-barang

yang

akan

dilelang @DitjenKN adalah merchandise pemberian pembalap ke ITDC, MGPA,
dan Kemenkeu untuk tujuan amal.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41033/disinformasi-barang-barangpemberian-pembalap-motogp-kepada-para-penonton-di-mandalika-dilelangnegara/0/laporan_isu_hoaks

6 April 2022

32. [HOAKS] Vaksin dan Tes Swab Membatalkan

Puasa
Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter sebuah unggahan yang mengklaim bahwa
vaksin dan tes swab membatalkan puasa.
Dilansir dari antaranews.com, MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 13
Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa yang
menyebutkan bahwa vaksinasi Covid-19 dengan injeksi intramuscular (suntikan
pada otot) tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan tes usap atau swab
tidak membatalkan puasa sebagaimana terdapat pada Fatwa MUI Nomor 23
Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41008/hoaks-vaksin-dan-tes-swabmembatalkan-puasa/0/laporan_isu_hoaks

33. [HOAKS] Surat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf
Presiden Minta Sumbangan Rp800 Juta

Penjelasan :
Beredar sebuah surat edaran yang mencatut nama Ali Mochtar Ngabalin,
Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Surat tersebut berisi
permintaan sumbangan sebesar Rp800 juta kepada Wali Kota Cirebon
Nashrudin Azis untuk santunan anak yatim, dalam rangka bulan Ramadan
tertanggal 24 Maret 2022.
Faktanya, surat edaran permintaan sumbangan sebesar Rp800 juta yang
mencatut nama Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf
Kepresidenan (KSP) tersebut adalah tidak benar.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/41009/hoaks-surat-tenaga-ahliutama-kantor-staf-presiden-minta-sumbangan-rp800juta/0/laporan_isu_hoaks

5 April 2022

34. [DISINFORMASI] “Selamat buat Dr. Terawan
yang sebentar lg akan Resmi jd Milik Jerman dan
bertugas disana”

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah gambar tangkapan layar artikel
berjudul “Selangkah lagi Dr. Terawan resmi menjadi milik Jerman”.
Faktanya, foto itu merupakan foto tahun 2018 ketika Terawan yang saat itu
menjadi Kepala RS Gatot Subroto memenuhi undangan Rumah Sakit
Krankenhaus Nordwest Jerman untuk mengenalkan metode cuci otak digital
subtraction angiography (DSA) namun sampai saat ini tidak ditemukan
informasi lanjutan kerja sama tersebut di situs maupun di akun twitter rumah
sakit tersebut.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/04/04/salah-selamat-buat-dr-terawan-yangsebentar-lg-akan-resmi-jd-milik-jerman-dan-bertugas-disana/

35. [DISINFORMASI] Kotak Sumbangan untuk Ibu
Kota Negara Baru

Penjelasan :
Telah

beredar

di

media

sosial

Facebook

sebuah

unggahan

yang

memperlihatkan sebuah kotak yang diklaim sebagai kotak saweran untuk Ibu
Kota Negara Baru (IKN).
Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa terdapat sebuah kotak saweran
untuk IKN adalah salah. Dilansir dari liputan6.com, Foto kotak tersebut telah
mengalami editan yang dimana kotak asli tersebut tidak terdapat tulisan.
Sumber :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4929285/cek-fakta-tidak-benar-inikotak-saweran-untuk-ibu-kota-negara-baru

4 April 2022

36. [DISINFORMASI] Video Menampilkan Keindahan
Malam di Purwokerto

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter, unggahan video berdurasi 34 detik yang
menampilkan sejumlah orang bermain sepatu roda di jalanan lengang pada
malam hari dengan latar belakang lampu-lampu bangunan kota. Video tersebut
diklaim sebagai salah satu keindahan di Kota Purwokerto.
Faktanya, dilansir dari antaranews.com, suasana yang terdapat dalam video itu
bukanlah di Kota Purwokerto, melainkan di Medellin, Kolombia. Berdasarkan
hasil penelusuran, ditemukan video serupa pada akun TikTok warganet asal
Kolombia @jhojan.alzate pada 10 Maret 2022.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40974/disinformasi-videomenampilkan-keindahan-malam-di-purwokerto/0/laporan_isu_hoaks

3 April 2022

37. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan PT
Telkom Indonesia

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan PT Telkom Indonesia
dengan nama akun TELKOM INDONESIA (@official.telkomidonesia) mengklaim
sebagai akun resmi karir Telkom Indonesia dan menyertakan tautan untuk
mengirimkan CV bagi calon karyawan pada halaman profilnya.
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, akun tersebut adalah akun palsu
pihaknya mengonfirmasi bahwa seluruh informasi seputar rekrutmen kerja
hanya

tersedia

pada

situs

resmi rekrutmen.telkom.co.id atau

Instagram @livingintelkom sebagai official contact terkait rekrutmen.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40958/hoaks-akun-instagrammengatasnamakan-pt-telkom-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

akun

38. [HOAKS] Pesan Berantai Indonesia Giveaway
dari Trans7

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial, pesan berantai WhatsApp yang berisi sebuah
informasi mengatasnamakan Winda, seorang karyawan Trans7 yang meminta
data pemenang giveaway.
Faktanya, pesan berantai yang mengatakan bahwa salah seorang karyawan
Trans7 meminta data pemenang giveaway adalah salah. Melalui akun Twitter
resmi @TRANS7, pihaknya membantah informasi yang beredar tersebut.

Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/04/02/salah-sms-indonesia-giveaway-trans7/

2 April 2022

39. [HOAKS] Pelelangan Barang dengan Cicilan
Murah Mengatasnamakan Kemenkeu dan DJKN

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang berisi penawaran barang lelang
mengatasnamakan Kemenkeu dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara).
Faktanya, melalui akun resmi Twitter Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
@DitjenKN mengklarifikasi bahwa hal tersebut merupakan penipuan. Pihaknya
menyampaikan kalau pembelian barang lelang tidak bisa dicicil dan penawaran
barang lelang hanya melalui situs resmi yaitu lelang.go.id
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40933/hoaks-pelelangan-barangdengan-cicilan-murah-mengatasnamakan-kemenkeu-dandjkn/0/laporan_isu_hoaks

1 April 2022

40. [DISINFORMASI] Video Dokter Pingsan Saat
Operasi karena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan seorang
dokter pingsan saat mengoperasi pasien. Disebutkan bahwa dokter tersebut
pingsan akibat terinfeksi virus Corona.
Dikutip dari kompas.com, klaim video yang menyebut dokter pingsan saat
mengoperasi pasien akibat terinfeksi virus Corona adalah hoaks. Dokter yang
pingsan tersebut diketahui bernama Hu Gang yang bertugas di Rumah Sakit
Rakyat Kabupaten Zhenxiong, Provinsi Yunnan, Cina. Ia pingsan karena
kelelahan bukan karena virus Corona.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40920/disinformasi-video-dokterpingsan-saat-operasi-karena-virus-corona/0/laporan_isu_hoaks

41. [HOAKS] Mahasiswa yang Demo Tolak Tiga
Periode Diancam Drop Out oleh Presiden Jokowi

Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial Facebook dengan narasi bahwa
mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak masa jabatan presiden tiga
periode diancam drop out oleh Presiden Jokowi.
Hingga kini tidak ditemukan informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Di
sisi lain, tidak ditemukan juga pemberitaan terkait klaim tersebut pada situs
resmi CNN Indonesia.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40918/hoaks-mahasiswa-yangdemo-tolak-tiga-periode-diancam-drop-out-oleh-presidenjokowi/0/laporan_isu_hoaks

31 Maret 2022

42. [DISINFORMASI] Informasi Cara Cek Minyak
Goreng Bekas

Penjelasan :
Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook tentang cara mengecek
minyak goreng bekas.
Dilansir dari kompas.com, informasi tersebut adalah tidak tepat. Peneliti di
Pusat Riset Kimia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yan Irawan
menyampaikan cara paling mudah membedakan minyak goreng baru dan
bekas dapat dilihat dari warna dan baunya. Minyak goreng baru yang
bersumber dari kelapa sawit akan berwarna kuning bening dan tidak berbau.
Sementara, minyak kelapa berbau khas kelapa. Sedangkan minyak goreng
bekas berwarna sedikit kuning kehitaman.
Sumber :
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/29/102629082/hoaks-caracek-minyak-goreng-bekas?page=all

30 Maret 2022

43. [HOAKS] Banyak Dokter Keluar dari IDI dan
Bentuk IDI Tandingan

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, postingan berisi informasi yang menyatakan
"Dengan dikeluarkannya Dr Terawan dari IDI , maka dengan solidaritas para
dokter , mereka keluar semua dari IDI dan mendirikan IDI tandingan dengan
nama IDSI (Ikatan Dokter Seluruh Indonesia).
Dilansir dari suara.com, informasi yang menyatakan bahwa banyak dokter
yang keluar dari IDI dan mendirikan IDSI sebagai tandingan usai dipecatnya
Terawan Agus Putranto itu tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi resmi
mengenai hal tersebut.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40875/hoaks-banyak-dokterkeluar-dari-idi-dan-bentuk-idi-tandingan/0/laporan_isu_hoaks

29 Maret 2022

44. [DISINFORMASI] PPKM Level 4 Dihapus

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar foto Menteri Dalam
Negeri, Tito Karnavian yang disertai oleh narasi "Indonesia terus membaik dari
situasi pandemi Covid-19, PPKM level 4 harus dihapus".
Faktanya, dalam Inmendagri Nomor 18 Tahun 2022 yang terbit pada Senin
(21/3/2022), penetapan PPKM masih berlaku selama dua pekan, yakni mulai
22 Maret-4 April 2022. PPKM level 4 akan tetap berlaku jika suatu wilayah
mengalami kenaikan kasus Covid-19 sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40845/disinformasi-ppkm-level-4dihapus/0/laporan_isu_hoaks

