
Penjelasan : 

Beredar pesan WhatsApp yang berisi daftar penerima dana bantuan sejumlah uang senilai 

Rp125 juta yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dana bantuan tersebut diklaim hanya 

untuk 10 orang perwakilan dalam satu provinsi dan bisa diklaim melalui nomor WhatsApp 

yang tertera dengan penanggung jawab Drs. Muh. Bakri, M.Si.

Faktanya, BPJS Kesehatan melalui akun Twitter resminya @BPJSKesehatanRI, mengklarifikasi 

bahwa informasi tersebut tidak benar. BPJS Kesehatan tidak memiliki program bantuan dana. 

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang 

mengatasnamakan petugas BPJS Kesehatan.

Link Counter:

- https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1584054808519987201 

Senin, 24 Oktober 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Penerima Dana Bantuan Senilai Rp125 
Juta Mengatasnamakan BPJS Kesehatan

https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1584054808519987201
https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1584054808519987201


Penjelasan : 

Beredar sebuah postingan di media sosial 

Twitter yang menyebutkan bahwa Jerman 

telah menghentikan semua vaksin Covid-19 

karena dinyatakan tidak aman dan tidak 

direkomendasikan lagi penggunaannya.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak 

benar. Dilansir dari covid.go.id, Kira Nübel dari 

Kementerian Kesehatan Jerman mengatakan 

bahwa saat ini Jerman dijadwalkan untuk 

menerima jutaan dosis vaksin Covid-19 dan 

juga menerima pengiriman kombinasi baru 

atau booster “bivalen” dari Pfizer yang 

disahkan Komisi Eropa pada pertengahan 

September 2022. Selain itu, Jerman masih 

menggunakan vaksin Covid-19 dan 

diperkirakan akan menerima suntikan 

booster terbaru untuk menekan varian 

Omicron.

Senin, 24 Oktober 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Jerman Telah Menghentikan Vaksin 
Covid-19

Link Counter:

- https://covid19.go.id/id/artikel/2022/10/20/salah-jerman-telah-menghentikan-semua-vaksin

-covid-19

https://covid19.go.id/id/artikel/2022/10/20/salah-jerman-telah-menghentikan-semua-vaksin-covid-19
https://covid19.go.id/id/artikel/2022/10/20/salah-jerman-telah-menghentikan-semua-vaksin-covid-19
https://covid19.go.id/id/artikel/2022/10/20/salah-jerman-telah-menghentikan-semua-vaksin-covid-19


Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial Twitter 
berupa video seorang pria tengah menunjukkan 
bangunan dengan ornamen oriental dan 
bertuliskan huruf Cina. Dalam narasinya, pria 
tersebut mengklaim bahwa terdapat 
perumahan elit di perbatasan Kota Jakarta dan 
Bekasi yang diperuntukkan untuk orang Cina, 
sedangkan warga pribumi hanya dijadikan 
sebagai satpam saja.

Berdasarkan hasil penelusuran turnbackhoax.id, 
bangunan yang diklaim sebagai perumahan elit 
etnis Cina dengan ornamen dan tulisan 
mandarin adalah keliru. Diketahui bangunan 
dalam video tersebut adalah Old Shanghai yang 
merupakan tempat destinasi wisata dan kuliner. 
Kawasan Old Shanghai berlokasi di Boulevard 
yang menghubungkan wilayah Kelapa Gading, 
Jakarta Utara dengan kawasan Cakung, Jakarta 
Timur. Alamat persisnya berada di Jalan Sedayu 
City Boulevard, Sedayu City Kelapa Gading, 
Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta 
Timur, DKI Jakarta.
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Hoaks

3. [HOAKS] Video Lokasi Perumahan Elit Khusus 
Warga Cina di Perbatasan Bekasi

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/10/21/salah-china-sudah-menjajah-nkri-salah-satunya-komple

k-khusus-rumah-elit-china-bertuliskan-china/

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5104385/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-l

okasi-perumahan-elit-khusus-warga-china-di-perbatasan-bekasi

https://turnbackhoax.id/2022/10/21/salah-china-sudah-menjajah-nkri-salah-satunya-komplek-khusus-rumah-elit-china-bertuliskan-china/
https://turnbackhoax.id/2022/10/21/salah-china-sudah-menjajah-nkri-salah-satunya-komplek-khusus-rumah-elit-china-bertuliskan-china/
https://turnbackhoax.id/2022/10/21/salah-china-sudah-menjajah-nkri-salah-satunya-komplek-khusus-rumah-elit-china-bertuliskan-china/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5104385/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-lokasi-perumahan-elit-khusus-warga-china-di-perbatasan-bekasi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5104385/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-lokasi-perumahan-elit-khusus-warga-china-di-perbatasan-bekasi


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar dari artikel yang 
menyebutkan bahwa telah terjadi kecelakaan minibus berisi ibu-ibu senam dari Kota 
Langsa masuk ke jurang Pantan Terong. Pada judul artikel disebutkan bahwa kecelakaan 
tersebut mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 3 di antaranya tengah hamil 
muda. Dalam tangkapan layar tersebut juga disertakan sebuah foto yang 
memperlihatkan proses evakuasi korban.

Faktanya, informasi pada tangkapan layar tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari 
cekfakta.tempo.co, tidak ada keterkaitan antara foto yang terdapat pada tangkapan layar 
dengan isi artikel. Foto yang diunggah merupakan foto kecelakaan di jalur 
Garut-Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 11 Maret 2021, sedangkan 
peristiwa minibus masuk ke jurang di kawasan objek wisata Pantan Terong, Kabupaten 
Aceh Tengah, terjadi pada 21 Maret 2021 dengan korban yang merupakan rombongan 
ibu-ibu kelompok pengajian dari Kota Langsa.
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Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Kecelakaan Minibus Berisi Ibu-ibu 
Senam Masuk Jurang

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/2000/menyesatkan-unggahan-tentang-kecelakaan-bus-m

asuk-jurang-pada-tahun-2022

https://cekfakta.tempo.co/fakta/2000/menyesatkan-unggahan-tentang-kecelakaan-bus-masuk-jurang-pada-tahun-2022
https://cekfakta.tempo.co/fakta/2000/menyesatkan-unggahan-tentang-kecelakaan-bus-masuk-jurang-pada-tahun-2022
https://cekfakta.tempo.co/fakta/2000/menyesatkan-unggahan-tentang-kecelakaan-bus-masuk-jurang-pada-tahun-2022

