
Penjelasan : 

Beredar pesan berantai melalui aplikasi pesan 

WhatsApp yang menawarkan pemberian bantuan 

sosial (bansos) sebesar Rp200 juta 

mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dalam pesan 

tersebut, penerima diminta mengirimkan data 

pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

Kartu Keluarga, serta swafoto sembari memegang 

KTP.

Dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan melalui 

akun Twitter resminya @BPJSKesehatanRI 

mengonfirmasi bahwa pesan WhatsApp mengenai 

dana bansos yang mengatasnamakan BPJS 

Kesehatan adalah berita bohong atau hoaks. BPJS 

Kesehatan saat ini tidak menjalankan program 

bantuan dana bansos apa pun. Informasi resmi 

mengenai BPJS Kesehatan dapat diakses melalui 

situs resminya bpjs-kesehatan.go.id. BPJS Kesehatan 

mengimbau untuk berhati-hati terhadap 

pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang 

mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

Minggu, 7 Agustus 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Dana Bansos Rp200 Juta Mengatasnamakan 
BPJS Kesehatan

Link Counter :

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/04/101000382/waspada-beredar-pesan-w
a-bansos-rp-200-juta-mengatasnamakan-bpjs?page=all

- https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1553880017930633217?s=20&t=U-hbOUpivD6d
VSU3BBAHUg 
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Penjelasan : 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan yang mengklaim bahwa 

mengonsumsi air rebusan genjer dapat 

mengobati diabetes. Unggahan tersebut 

bertuliskan tata cara membuat ramuan genjer 

yang diklaim dapat menyembuhkan diabetes.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa 

mengonsumsi air rebusan genjer dapat 

menyembuhkan diabetes adalah tidak benar. 

Dilansir dari liputan6.com, Guru Besar Fakultas 

Farmasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) 

Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D. mengatakan 

bahwa mengonsumsi air rebusan genjer belum 

terbukti ampuh menyembuhkan diabetes.  

Menurut Zullies, genjer memang bisa 

dikonsumsi untuk dijadikan sayuran. Namun, 

untuk menyembuhkan diabetes, hal itu tidak 

terbukti.
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Hoaks

2. [HOAKS] Mengonsumsi Air Rebusan Genjer dapat 
Mengobati Diabetes

Link Counter :

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5034652/cek-fakta-tidak-terbukti-mengonsumsi
-air-rebusan-genjer-bisa-obati-diabetes 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5034652/cek-fakta-tidak-terbukti-mengonsumsi-air-rebusan-genjer-bisa-obati-diabetes
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Penjelasan : 
Beredar sebuah akun WhatsApp 

mengatasnamakan Kapolres Kepulauan Yapen 

AKBP Herzoni Saragih, S.I.K., M.H. Akun tersebut 

menggunakan foto profil Kapolres Kepulauan 

Yapen dan mengirimkan pesan permintaan 

transfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor 

rekening yang ditentukan.

Faktanya, akun WhatsApp yang beredar tersebut 

adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari laman 

humas.polri.go.id, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP 

Herzoni Saragih, S.I.K., M.H menegaskan bahwa 

permintaan sejumlah uang oleh akun yang 

menggunakan fotonya itu dilakukan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan 

pribadi. Untuk itu, Kapolres Kepulauan Yapen 

meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak 

mudah percaya apabila menerima pesan 

WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya, 

terutama jika oknum tersebut meminta sejumlah 

uang dengan berbagai modus, di antaranya lelang 

barang sitaan seperti mobil dan handphone.
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Hoaks

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kapolres 
Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih, S.I.K., M.H

Link Counter :

- https://humas.polri.go.id/2022/08/07/waspada-penipuan-lewat-wa-catut-nama-kapolres-ya

pen/ 

https://humas.polri.go.id/2022/08/07/waspada-penipuan-lewat-wa-catut-nama-kapolres-yapen/
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Penjelasan : 
Beredar postingan di media sosial Twitter yang memperlihatkan sejumlah bus TransJakarta 

terbengkalai dengan narasi merupakan karya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat 

menjabat Gubernur DKI Jakarta. 

 

Dilansir dari medcom.id, klaim sejumlah bus TransJakarta terbengkalai merupakan karya 

Ahok adalah tidak benar. Faktanya, bus tersebut bukan tanggung jawab Ahok atau bukan 

milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta 

saat itu, Syafrin Liputo menegaskan bahwa bus tersebut bukan milik Pemprov DKI Jakarta, 

melainkan milik para pemasok bus TransJakarta pada tahun 2013.
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Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Bus TransJakarta Terbengkalai Karya 
Ahok

Link Counter :

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K5aGeyK-cek-fakta-foto-banyak-bus-transjaka

rta-terbengkalai-karya-ahok-ini-faktanya 
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