Jumat, 19 Agustus 2022

1. [HOAKS] Militer AS Menemukan Skopolamin dalam
Vaksin Covid-19 untuk Anak-anak

Penjelasan :
Beredar sebuah artikel yang mengklaim militer AS menemukan kandungan
skopolamin atau yang biasa dikenal dengan Devil's Breath dan The Zombie Drug
dalam vaksin Covid-19 untuk anak-anak.
Faktanya, dilansir dari usatoday.com, juru bicara Food and Drug Administration (FDA)
menegaskan bahwa skopolamin tidak terdaftar sebagai bahan dalam vaksin Covid-19
yang ditujukan untuk anak-anak yang disetujui untuk digunakan, seperti Moderna
dan Pﬁzer. Hal serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara Pentagon Mayor Charlie
Dietz, yang menyebut klaim atau cerita tentang militer AS menemukan skopolamin
dalam vaksin Covid-19 untuk anak-anak adalah tidak benar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/08/01/fact-check-no-scopolamine-not-childr
ens-covid-19-vaccines/10168587002/

-

https://leadstories.com/hoax-alert/2022/07/fact-check-us-military-did-not-ﬁnd-scopolamine-in-covid
-vaccines-for-children.html

Jumat, 19 Agustus 2022

2. [HOAKS]
Gudang
Kesehatan Rp4 Juta

Garam

Bagikan

Subsidi

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp mengenai subsidi kesehatan
dari pemerintah yang dibagikan oleh Gudang Garam sebesar Rp4 juta.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com, Direktur PT Gudang Garam Tbk Istata Taswin
Siddharta mengatakan, klaim Gudang Garam bagikan subsidi kesehatan dari
pemerintah sebesar Rp4 juta tidak benar. Informasi tersebut tidak berasal dari Gudang
Garam.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5045138/cek-fakta-tidak-benar-gudang-garam-b
agikan-subsidi-kesehatan-rp-4-juta

Jumat, 19 Agustus 2022

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Rektor
Universitas Teuku Umar (UTU)

Penjelasan :
Telah beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan serta menggunakan
foto Prof. Dr. Jasman J Ma’ruf, S.E., MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar
(UTU) sebagai foto proﬁl.
Faktanya, dilansir dari ajnn.net, Rektor UTU Prof. Dr. Jasman J Ma’ruf, S.E., MBA
menginformasikan bahwa akun WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya
tersebut adalah akun palsu yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung
jawab untuk kepentingannya sendiri. Prof. Jasman juga mengimbau kepada siapa
saja yang dihubungi oleh akun tersebut untuk tidak menanggapi.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.ajnn.net/news/akun-whatsapp-liar-catut-nama-rektor-utu-jasman-j-ma-ruf/in
dex.html
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4.

[HOAKS] Akun WhatsApp Bupati Temanggung
Menawarkan Bantuan kepada Yayasan Pendidikan
dan Lembaga

Penjelasan :
Telah beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Bupati Temanggung
HM. Al Khadziq. Akun WhatsApp tersebut juga menggunakan foto proﬁl Bupati
Temanggung dan menawarkan bantuan kepada yayasan pendidikan dan lembaga
keagamaan.
Faktanya, Bupati Temanggung HM. Al Khadziq melalui Dinas Kominfo Kabupaten
Temanggung mengatakan bahwa pesan yang beredar tersebut adalah tidak benar.
HM. Al Khadziq mengimbau agar masyarakat dapat berhati-hati terhadap modus
penipuan melalui chat WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/hoax-whatsapp-atas-nama-bupatitemanggungg-menawarkan-bantuan-kepada-yayasan-pendidikan-dan-lembaga-

Jumat, 19 Agustus 2022

5.

[HOAKS] Pembagian Sejumlah Hadiah dan Uang Rp13
Juta oleh Indomaret dalam Rangka HUT ke-77 RI

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan mengenai pembagian sejumlah hadiah
beserta uang senilai Rp13 juta yang diklaim diberikan oleh CEO Indomaret Anthoni Salim
dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Unggahan tersebut
memberikan pula sebuah tautan yang mengarah ke sebuah nomor WhatsApp yang diklaim
milik staf administrasi yang mengurus hadiah tersebut.
Faktanya, unggahan Facebook yang memberikan keterangan pembagian sejumlah hadiah
dan uang tunai senilai Rp13 juta oleh Indomaret dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI
tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cek fakta liputan6.com, diketahui bahwa tidak
ditemukan informasi mengenai pemberian sejumlah hadiah seperti yang terdapat pada
unggahan Facebook tersebut. Selain itu, pihak Indomaret melalui akun Instagram resminya
@indomaret, meminta masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang
mengatasnamakan Indomaret.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/ChZfz48Mnfy/?hl=id

-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5046237/cek-fakta-hoaks-indomaret-bagi-bagi-u
ang-rp-13-juta-rayakan-hut-kemerdekaan-ri
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6.

[HOAKS] Tautan
Keluarga Harapan

Pendaftaran

Bansos

Program

Penjelasan :
Beredar sebuah tautan berisi informasi terkait
pendaftaran secara online Program Keluarga
Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos)
Republik Indonesia. Tautan tersebut diunggah oleh
sebuah situs dalam artikel yang berjudul "Segera
Daftar PKH Online Lewat Link Resmi, Ada Bansos Rp
900 Ribu Sampai Rp 3 Juta Masuk Rekening". Situs
tersebut turut meminta warga mengunduh aplikasi
dan mendaftar dengan menyiapkan KTP, KK, nama
lengkap dan alamat sesuai KTP, nomor ponsel, serta
alamat email.
Dikutip dari cekfakta.tempo.co, klaim artikel yang
menyediakan tautan untuk mendaftar Program
Keluarga Harapan (PKH) secara online adalah keliru.
Kemensos sendiri telah membantah membuat situs
ataupun tautan khusus untuk pendaftaran PKH
secara online. Kemensos bahkan mengimbau
masyarakat agar berhati-hati saat menerima
informasi yang beredar. Adapun terkait informasi
mengenai bansos, publik bisa mengecek melalui
laman
resmi
yang
disediakan
Kemensos
https://cekbansos.kemensos.go.id/. Dalam laman ini
tersedia kolom data tentang penerima manfaat
bansos hingga tingkat kelurahan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1872/keliru-tautan-pendaftaran-bansos-program-keluargaharapan
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7.

[DISINFORMASI] Video Presiden Jokowi Tagih Utang
Malaysia Rp100 Miliar Lewat Bank Dunia

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih utang Malaysia sebesar Rp100 miliar melalui Bank
Dunia. Video tersebut menampilkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob,
Presiden RI Joko Widodo, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.
Dikutip dari cekfakta.tempo.co, klaim Presiden Jokowi menagih utang Malaysia sebesar
Rp100 miliar lewat Bank Dunia adalah keliru. Video yang diunggah tersebut merupakan
video kompilasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan utang Malaysia ke Indonesia.
Peristiwa dalam video tersebut terkait pembicaraan kedua negara yang membahas soal
perlindungan tenaga kerja, isu kawasan, batas negara, dan pemulihan ekonomi
pascapandemi Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1873/keliru-video-presiden-jokowi-tagih-utang-malaysia-r
p-100-miliar-lewat-bank-dunia

