LAPORAN ISU HOAKS
Periode Maret 2021

Daftar Isi
Laporan isu hoaks 1 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[HOAKS] Formulir Online Pendaftaran Pertanahan Dalam Rangka PTSL
[HOAKS] Pesan WhatsApp Mencatut Nama Wakil Bupati Jember
[HOAKS] Surat Legalitas dan Perizinan VTube
[HOAKS] Bantuan BPJS Kesehatan dengan mengakses tautan yang dikirim melalui SMS
[DISINFORMASI] Kepala Peneliti Pfizer Sebut Vaksin Covid-19 untuk Sterilisasi Wanita
[DISINFORMASI] Banjir Pekalongan Tidak Disiarkan di TV

Laporan isu hoaks 2 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[HOAKS] Program Kerja Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, salah satunya pendirian
Disneyland
[HOAKS] Penggunaan Masker dan Lockdown Tak Turunkan Angka Covid-19
[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Sinjai
[DISINFORMASI] Anosmia Bukan Gejala Khas Virus dan Bisa Disembuhkan dengan
Mecobalamin
[DISINFORMASI] Begal di Jalan Malaka Duren Sawit
[DISINFORMASI] Jokowi Disambut Histeris Warga Samosir 9 Februari 2021

Laporan isu hoaks 3 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[HOAKS] Obat Kapsul Berisi Paku
[HOAKS] Surat Elektronik Mengatasnamakan IPD Balitbangkes Terkait Pemberian Vaksin
Covid-19
[HOAKS] Pesan Berantai Vaksinasi Lansia di Kantor BPPSDMK Jakarta
[DISINFORMASI] Presiden Jokowi Menerima Hadiah Lukisan Langka Berwajah Sultan Arab
[DISINFORMASI] Video Kerumunan Orang di Mall Taman Anggrek Jakarta
[DISINFORMASI] Kecewa Dengan Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin oleh Jokowi

Laporan isu hoaks 4 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[HOAKS] Daftar Kabupaten/Kota dan Koordinator Penerima Bantuan CSR Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2021
[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai
Kartanegara
[HOAKS] Program Bantuan BPJS Kesehatan Diganti dengan Uang Tunai Rp 200 Juta
[HOAKS] Potasium dalam Vaksin Covid-19 Berbahaya bagi Organ Tubuh Manusia
[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Kebumen
[DISINFORMASI] Covid-19 Diciptakan Agar Manusia Divaksinasi
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Laporan isu hoaks 5 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.

[HOAKS] Informasi Kerusakan Jembatan Kutai Kartanegara
[HOAKS] Ramadhan Tahun 2021 Akan Menjadi Ramadhan dengan Waktu Siang Terpanjang
dalam Kurun Waktu 33 Tahun Terakhir
[HOAKS] Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo Meninggal Dunia
[DISINFORMASI] Penutupan Jalan di WKO Menjelang Putusan MK
[DISINFORMASI] Empat Tenaga Kesehatan Indonesia Meninggal karena Vaksin Covid-19

Laporan isu hoaks 6 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.

[HOAKS] Pesan Instagram Mengatasnamakan BPD Jateng
[HOAKS] Bank Indonesia Minta Data Pribadi Melalui Email
[HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Kartu Prakerja
[HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Bupati Gunung Kidul
[DISINFORMASI] Salah Satu Warga Indonesia Terpilih Menjadi Imam Masjidil Haram

Laporan isu hoaks 7 Maret 2021
1.
2.

[HOAKS] Pemenang Hadiah Rp 50 Juta Mengatasnamakan Bank CIMB Niaga
[HOAKS] Banyak Data Orang Meninggal karena Vaksin Covid-19

Laporan isu hoaks 8 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Sukabumi
[HOAKS] Uap Panas Hasil Rebusan Daun Jambu dapat Mengobati Covid-19
[HOAKS] Tim Medis Lupa Jenis Vaksin yang Digunakan, Sertifikat Vaksin harus Disimpan
[DISINFORMASI] Rayakan Hari Perempuan, KFC Sediakan Hadiah Bucket Ayam
[DISINFORMASI] Video Penganiayaan Bayi di Bulukumba Sulsel
[DISINFORMASI] Fondasi Tiang Tol Kelapa Gading Ambruk
[HOAKS] Link Survei Telkomsel Berhadiah iPhone 12 Pro

Laporan isu hoaks 9 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.

[HOAKS] Akun Facebook Palsu Mengatasnakan Bupati Madiun
[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Sukoharjo
[HOAKS] Penipuan Berkedok Donasi Mengatasnamakan Staf Keuangan Pemkot Malang
[DISINFORMASI] Kata Agama Tidak Ada dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035
[DISINFORMASI] Seorang Wanita Argentina Kejang-kejang Setelah Menerima Vaksin
Covid-19
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Laporan isu hoaks 10 Maret 2021
1.
2.
3.

[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Purworejo
[HOAKS] Rekrutmen Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Dinkes Bojonegoro
[MISINFORMASI] Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di Istora Senayan Terbuka untuk Semua
Pemegang KTP

Laporan isu hoaks 11 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Purworejo
[HOAKS] Pesan Berantai WhatsApp Mengenai Informasi Ajakan Vaksinasi Covid-19 di Bio Farma
[HOAKS] Lansia Non-DKI Bisa Vaksin Corona di Senayan
[HOAKS] Info Pembuatan SIM Langsung Jadi di Ponorogo

Laporan isu hoaks 12 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Pesan Berantai Mengenai Informasi Tilang Elektronik Berlaku Mulai 14 Maret 2021
[HOAKS] Lebih Mudah Terinfeksi Covid-19 setelah Divaksin
[HOAKS] Akun Palsu Mengatasnamakan Walikota Bogor
[HOAKS] Biaya Penerbitan SIM di Polres Trenggalek

Laporan isu hoaks 13 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Minahasa Selatan
[HOAKS] Satgas Waspada Investasi (SWI) Menyiapkan Vtube Legal 100%
[DISINFORMASI] Vaksin Sinovac Sebenarnya Ditujukan untuk Ayam dan Barcode Aslinya Ditukar
[DISINFORMASI] Jalur Sepeda Motor di Jakarta

Laporan isu hoaks 14 Maret 2021
1.
2.
3.

[HOAKS] Tawaran Jasa Calo Masuk PTN
[HOAKS] Lelang Mengatasnamakan KPKNL Banda Aceh
[HOAKS] Subsidi Pulsa Rp 200.000 dan Kuota 50 GB Kemendikbud

Laporan isu hoaks 15 Maret 2021
1.
2.

[HOAKS] Rekrutmen Karyawan PLN tanggal 8 - 14 Maret 2021
[HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan
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Laporan isu hoaks 16 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Walikota Bandar Lampung
[HOAKS] Larangan Minum Obat Jantung sebelum Vaksin Covid-19
[DISINFORMASI] Menghirup Teh Herbal Resep Afrika dapat Menyembuhkan Virus Covid-19
[DISINFORMASI] Video Presiden Jokowi Tegur SWI OJK karena Susahkan Rakyat di Masa Pandemi
[DISINFORMASI] Vaksinasi Covid-19 dalam Acara Gerakan 3.000 Kantong Darah Ramadhan
[DISINFORMASI] Presiden Jokowi Menutup Seluruh Pabrik Miras di Indonesia
[DISINFORMASI] Vaksin Sinovac Kedaluwarsa Lebih Cepat dari 2 Tahun, Diproduksi sebelum Pandemi

Laporan isu hoaks 17 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Update Pelaksanaan Ibadah Haji 2021 dari Kerajaan Arab Saudi
[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Walikota Kendari
[HOAKS] Jadwal Vaksin Warga Jawa Barat di Gedung Pakuan Bandung
[DISINFORMASI] Warga Bhutan tidak Terpapar Covid-19 karena Penduduknya Vegetarian

Laporan isu hoaks 18 Maret 2021
1.
2.
3.

[HOAKS] Informasi Tender Proyek Mengatasnamakan PLN Aceh
[DISINFORMASI] Potret Foto Buzzer sedang Menyebarkan Konten Hoaks dan Fitnah
[DISINFORMASI] Informasi Peringkat Keamanan Vaksin Covid-19 dari Artikel New York Times

Laporan isu hoaks 19 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Jombang Mundjidah Wahab
[HOAKS] WhatsApp Mengatasnamakan BPJS Memberikan Bantuan Dana Rp 200 Juta
[HOAKS] Anggota DPRD Jember Alfian Andri Wijaya Tawarkan Lelang Mobil di Facebook
[HOAKS] Surat Pengangkatan Seluruh Pegawai Honorer Menjadi PNS Tanpa Tes
[DISINFORMASI] Grafik Kadar Antibodi setelah Divaksin Covid-19 Menurun
[DISINFORMASI] Botol Vaksin Berlogo Kadrun
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Laporan isu hoaks 20 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Lowongan Pekerjaan Khusus Warga yang Memiliki KTP Surabaya
[HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Bareskrim Kota Bekasi Melakukan Panggilan Pemeriksaan
[HOAKS] Pengumuman Vaksinasi Covid-19 untuk Semua Warga di Puskesmas Kramat Jati
[HOAKS] Surat Edaran Proyek yang Ditandatangani oleh Wagub Jabar Selaku PPK

Laporan isu hoaks 21 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Guru Honorer di Leles Garut Jadi Lumpuh setelah Mendapat Vaksin Kedua
[HOAKS] Video Pengakuan Jaksa yang Menerima Suap Kasus Sidang Rizieq Shihab
[HOAKS] Rekrutmen dan Panggilan Interview Mengatasnamakan Telkomsel
[DISINFORMASI] Alumni dan Mahasiswa UGM Demo Terkait Pemalsuan Ijazah Jokowi

Laporan isu hoaks 22 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang

6.
7.

ritaan 24 Agenda Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional Cina

[HOAKS] Undangan Rakernas Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan Mengatasnamakan Kadinkes Kota Bekasi
[HOAKS] Pernyataan IDI terkait Pandemi Covid-19
[HOAKS] 17 Negara Melarang Penggunaan Vaksin AstraZeneca
[DISINFORMASI] Media Solopos Terbitkan Pembe[HOAKS] Vaksin Covid-19 Berbentuk Sirup bagi yang Takut
Disuntik
[MISINFORMASI] Nama di Surat Vaksinasi Harus Sesuai dengan Paspor

Laporan isu hoaks 23 Maret 2021
1.

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Gowa Meminta Donasi untuk Pesantren dan
Yayasan

2.
3.
4.
5.

[HOAKS] Surat Pemanggilan CPNS Tahun 2019 Mengatasnamakan Ditjen Dikti
[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil Gubernur Kepulauan Riau
[HOAKS] Parfum dengan Label dan Merek Garuda Indonesia Dijual Bebas
[DISINFORMASI] Foto Gubernur Korea Selatan Menggunakan Jaket saat Divaksin
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Laporan isu hoaks 24 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Tentara Angkatan Laut Australia Mengalami Efek Samping Parah setelah Divaksin Covid-19
[HOAKS] Penipuan di Telegram Catut Nama Bareksa
[HOAKS] Kapolri Mengizinkan Acara Musik dan Budaya
[DISINFORMASI] Waspada Ramadhan 2021, Prediksi NASA Bumi Sekarang Dikelilingi Arus Meteor

Laporan isu hoaks 25 Maret 2021
1.
2.
3.

[HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Bupati Sidrap
[MISINFORMASI] Tsunami Aceh 2004 Disebabkan oleh Ledakan Nuklir
[DISINFORMASI] Film "I Am Legend" Dibuat pada Tahun 2021 dan Dikaitkan dengan
Kegagalan Vaksin Covid-19

Laporan isu hoaks 26 Maret 2021
1.
2.
3.

[HOAKS] Makan Tape Bisa Hilangkan Fungsi Vaksinasi Covid-19
[DISINFORMASI] Vaksin Berbasis mRna Bisa Menyebabkan Kanker
[DISINFORMASI] Video Bukti Kebohongan Vaksinasi Covid-19 oleh Yahudi

Laporan isu hoaks 27 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Undangan Panggilan Tes Rekrutmen Umum PT PLN di Yogyakarta
[HOAKS] Vaksinasi Bagi Kelompok Non Lansia di Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung
[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Indragiri Hilir
[DISINFORMASI] Masker Covid-19 Khusus untuk Bayi

Laporan isu hoaks 28 Maret 2021
1.
2.
3.
4.

[HOAKS] Pemadaman Listrik Seluruh Indonesia dalam Rangka Memperingati Earth Hour
[HOAKS] 14 Titik Tilang Elektronik di Lumajang
[HOAKS] Kota Probolinggo Sudah Terapkan E-Tilang di 10 Titik Persimpangan Jalan Pada 23 Maret 2021
[DISINFORMASI] Hewan Ternak Hasil Kawin Silang Babi dengan Sapi
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Laporan isu hoaks 29 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[HOAKS] Ekstrak Nanas Bisa Dijadikan Obat Corona
[HOAKS] Pesan WhatsApp Kelangkaan BBM Gara-gara Kilang Balongan Terbakar
[DISINFORMASI] Terjemahan Kata AstraZeneca yang Berarti "Senjata yang Membunuh"
[DISINFORMASI] 20 Jamaah Meninggal Dunia akibat Ledakan AC Masjid
[DISINFORMASI] Inggris Turunkan Status Covid-19 sebab Bisa Disembuhkan dengan Paracetamol
[DISINFORMASI] Video Ibu Gendong Bayi Pakai Plastik Usai Melahirkan karena Corona
[DISINFORMASI] Gibran Duduk di Atas Meja Depan Menteri Basuki

Laporan isu hoaks 30 Maret 2021
1.
2.
3.
4.
5.

[HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan Wakil Bupati Tanah Bumbu
[HOAKS] Pertamina Bagikan Dana Bantuan Covid-19 Lewat SMS
[HOAKS] Vaksin Covid-19 Berbahaya Bagi Ibu Menyusui
[DISINFORMASI] Penentuan Kuota Jemaah Haji Indonesia pada Tahun 2021
[DISINFORMASI] WHO Sebut Pepaya Sebagai Buah Bergizi Tertinggi

Laporan isu hoaks 31 Maret 2021
1.

[HOAKS] Mahfud MD: Pelaku Bom Gereja Katedral Makassar 3 Oknum Polisi Suku Batak,Hobi Mabuk Miras,
Beragama Protestan, yang Sakit Hati karena Dipecat

2.
3.

[DISINFORMASI] Kebakaran Kilang Minyak Balongan karena Serangan Teroris
[DISINFORMASI] Foto Kondisi Pantai di China
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1 Maret 2021

Senin, 1 Maret 2021

1. [HOAKS]
Formulir
Online
Pertanahan Dalam Rangka PTSL

Pendaftaran

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar sebuah formulir online Google Form terkait pendaftaran
pertanahan dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam formulir
online tersebut terdapat beberapa format yang harus diisi dengan identitas diri seperti nama
lengkap, NIK dan nomor telepon.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia melalui akun resmi Instagram
@kementerian.atrbpn, mengklariﬁkasi bahwa formulir pendaftaran pertanahan dalam
rangka PTSL yang beredar melalui google form adalah tidak benar. Masyarakat diimbau
untuk berhati-hati dan dapat menghubungi Kantor Pertanahan setempat atau melalui
Hotline pada tautan: bit.ly/HotlinePelayananPertanahan untuk informasi layanan pertanahan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CL1TJfXB3rN/

-

https://www.jpnn.com/news/waspada-bpn-minta-masyarakat-jangan-sembarangan-isi-pen
daftaran-tanah-sistematis-lengkap

Senin, 1 Maret 2021

2. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mencatut Nama
Wakil Bupati Jember
Penjelasan :
Beredar pesan melalui WhatsApp dari seseorang
yang mengaku sebagai Ajudan Wakil Bupati
Jember, KH. Muhammad Balya Firjaun. Pada
pesan tersebut tertulis bahwa Wakil Bupati
Jember

berjanji

akan

memberikan

bantuan

kepada anak yatim di beberapa yayasan yang
berada di Jember.
Dilansir dari Malang.suara.com, Wakil Bupati
Jember Firjaun saat dikonﬁrmasi menyatakan,
bahwa informasi pada pesan WhatsApp itu tidak
benar. Firjaun mengatakan bahwa dirinya tidak
pernah menjanjikan untuk memberikan bantuan
dan

tidak

mengenal

orang

yang

mengaku

sebagai ajudannya. Atas kejadian tersebut, ia
mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati
terhadap segala modus penipuan yang mencatut
namanya

dan

meminta

agar

masyarakat

melakukan konﬁrmasi terlebih dahulu kepada
pihak

yang

bersangkutan

apabila

menerima

informasi dari nomor yang tidak dikenal.

Hoaks
Link Counter:

-

https://malang.suara.com/read/2021/03/01/075316/waspada-wabup-jember-ﬁrjaun-dicatut-m
odus-penipuan-ngaku-ajudan?page=all

-

https://suarajatimpost.com/news/nama-wabup-jember-dicatut-untuk-modus-penipuan/

Senin, 1 Maret 2021

3. [HOAKS] Surat Legalitas dan Perizinan VTube

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan pada media sosial
Facebook, beberapa tangkapan layar berupa
surat-surat yang diklaim merupakan surat izin
Vtube yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah.
Surat-surat tersebut di antaranya adalah Surat Izin
Operasional/Komersial, Surat Izin INSW No NIB :
0220005141188, Surat dari Kementerian Kominfo
dan Surat izin Usaha. Postingan tersebut juga
memiliki narasi, "Buat saudaraku semuanya yg
belum gabung Di vtube ayooo gabung Karena saat
ini Vtube telah dilindungi pemerintah Dan Surat
izin sudah keluar".
Berdasarkan
penelusuran,
klaim
bahwa
Pemerintah melindungi Vtube tidak benar.
Berdasarkan lampiran dari ojk.go.id yang berjudul
“Lampiran II Juni Daftar Entitas Yang Dihentikan
Satgas Waspada Investasi”, terdapat nama PT
Future View Tech (Vtube) dengan keterangan
“Investasi uang tanpa izin dengan menawarkan
keuntungan Rp 200.000 - Rp 70.000.000 (dua ratus
ribu rupiah hingga tujuh puluh juta rupiah) hanya
dengan mengklik iklan”. Hal ini membuktikan
bahwa Vtube termasuk investasi ilegal karena
menerapkan skema ponzi sehingga diblokir oleh
Kominfo pada 15 Februari 2021 lalu hingga
melakukan normalisasi kepada SWI.

Hoaks
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/02/18/salah-vtube-telah-dilindungi-pemerintah-dan-surat-izin-sudah-keluar/

-

chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pag
es/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.
pdf

-

chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/http://www.vtube.tech/assets/ﬁles/Leg.pdf

-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/15/205928365/diblokir-kominfo-vtube-masih-ada-di-playstore-ini-kata-swi?page=all
#page2

Senin, 1 Maret 2021

4.

[HOAKS] Bantuan BPJS Kesehatan dengan
mengakses tautan yang dikirim melalui SMS

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan SMS berisi informasi terkait bantuan dari BPJS Kesehatan sebesar Rp
37 juta, dengan syarat penerima harus mentransfer biaya administrasi terlebih dahulu sebesar
Rp 700.000. Pesan tersebut memuat narasi; "Yth. anda menerima dana bantuan tahap ke-2
dari Kantor Pusat Untuk Info Klik:bit.ly/danabpjsku,". Tautan singkat tersebut jika diakses, akan
mengarahkan pada situs https://programdanapusatbpjs.blogspot.com.
Dilansir dari Kompas.com, informasi dalam pesan SMS tersebut tidak benar alias hoaks. Hal
tersebut disampaikan oleh pihak BPJS melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan
@bpjskesehatan_ri. Dalam keterangan BPJS Kesehatan disebutkan bahwa website resmi BPJS
Kesehatan hanya www.bpjs-kesehatan.go.id, serta portal berita www.jamkesnews.com.
Masyarakat diminta waspada jika menemukan situs lain yang mengatasnamakan BPJS
Kesehatan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/01/060200965/-hoaks-bantuan-bpjs-kesehatanrp-37-juta-biaya-administrasi-rp-700.000?page=all#page2

Senin, 1 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Kepala Peneliti Pﬁzer Sebut
Vaksin Covid-19 untuk Sterilisasi Wanita

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang mengklaim bahwa vaksin Covid-19 bisa menyebabkan sterilisasi
pada wanita. Kabar tersebut bermula dari sebuah artikel berbahasa Inggris dengan judul
"Kepala Penelitian Pﬁzer: Vaksin Covid merupakan Sterilisasi untuk Wanita". Dalam artikel itu
tertulis Vaksin Covid-19 mengandung protein yang disebut dengan syncytin-1. Zat itu diduga
bisa mempengaruhi plasenta pada manusia. Akibatnya, kandungan protein dalam vaksin saat
membentuk imunitas bisa menyebabkan kemandulan.
Berdasarkan penelusuran Kumparan.com yang mengutip dari lembaga Factcheck.org, klaim
tersebut merupakan kabar hoaks. Tidak ada vaksin Covid-19 yang telah disetujui mengandung
syncytin-1. Hasil penelitian tersebut ditegaskan oleh American College of Obstetricians and
Gynecologists pada 5 Februari 2021. Dalam laporan itu menyebutkan, pada penelitian terbatas
tersebut tidak ada masalah kemandulan dari ribuan peserta uji coba vaksin Covid-19. Dalam
studi vaksin Moderna yang dilakukan pada hewan, juga tidak menunjukkan dampak pada
reproduksi wanita. Bahkan, turunnya kesuburan akibat efek samping dari vaksin Covid-19 juga
belum ditemukan dalam sejumlah penelitian oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit Amerika Serikat (CDC).

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kepala-peneliti-pﬁzer-sebut-vaksin-coro
na-untuk-sterilisasi-wanita-1vGK2xXV76G/full

-

https://factcheck.afp.com/covid-19-vaccine-not-shown-cause-female-sterilization

Senin, 1 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Banjir Pekalongan Tidak
Disiarkan di TV
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook
unggahan
dengan
yang

beberapa

keterangan

terjadi

disiarkan

di
di

foto
bahwa

Pekalongan

banjir
banjir
tidak

televisi

dan

membandingkannya dengan kejadian
banjir Jakarta.
Setelah ditelusuri melalui YouTube,
ditemukan berita-berita dari televisi
nasional yang menyiarkan informasi
banjir
Berita

di

Pekalongan.

Satu,

Kompas

Diantaranya
TV,

CNN

Indonesia dan Metro TV.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.youtube.com/watch?v=FxhXFvvBNvE&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=bFWXe1ju16Y&t=32s&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=HgyiUODPtSY&t
https://www.youtube.com/watch?v=d1DHwrkKmUI&fbclid

2 Maret 2021

Selasa, 2 Maret 2021

1. [HOAKS] Program Kerja Wali Kota Solo, Gibran
Rakabuming Raka, salah satunya pendirian
Disneyland

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi poin-poin program kerja yang
diklaim milik Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dalam pesan tersebut, ada 9 poin
program kerja yang disebutkan, diantaranya pembangunan taman fantasi Disneyland di
Simpang Komplang, Solo.
Faktanya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka langsung menampik isi pesan WhatsApp
(WA) yang sudah tersebar luas tersebut dan menyebutnya hoaks. Gibran mengatakan, isi
pesan berantai itu tidak sesuai dengan visi-misi yang disampaikan saat debat Pilkada 2020
lalu.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/02/beredar-hoaks-program-kerja-wali-kota-s
olo-akan-bangun-disneyland-gibran-itu-ngawur-banget?page=all

-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/02/073000965/-hoaks-gibran-akan-bangun-dis
neyland-di-simpang-komplang-solo

Selasa, 2 Maret 2021

2. [HOAKS] Penggunaan Masker dan Lockdown
Tak Turunkan Angka Covid-19

Penjelasan :
Seorang politisi asal Amerika Serikat melalui akun Twitternya menyebut penggunaan masker dan
kebijakan lockdown tak memperlambat angka penyebaran Covid-19. Ia juga menilai kedua hal itu
merupakan bagian dari teori konspirasi.
Faktanya, klaim penggunaan masker dan kebijakan lockdown tak memperlambat angka penyebaran
Covid-19 adalah tidak benar. Sejumlah penelitian tentang penggunaan masker dan kebijakan
lockdown diketahui mampu mengurangi atau menurunkan angka penyebaran virus Corona (Covid-19).
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) pernah melakukan eksperimen
pada Januari 2021 tentang penggunaan masker medis yang dilapisi dengan penggunaan masker kain.
Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa penggunaan masker dapat mengurangi paparan aerosol
yang berpotensi menularkan virus Corona lebih dari 90 persen. Sementara itu, dua ahli dari Universitas
Johns Hopkins Amerika Serikat, Elizabeth Stuart dan Stuart Ray menegaskan bahwa kebijakan
lockdown sangat mengurangi penularan Covid-19 dengan pendekatan proporsional.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kabar-penggunaan-masker-dan-lockdo
wn-tak-turunkan-angka-corona-1vH7m5emA8P/full

Selasa, 2 Maret 2021

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Sinjai

Penjelasan :
Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong. Terlihat
akun tersebut mengirimkan percakapan yang isinya meminta nomor rekening untuk
menyalurkan dana bantuan ke anak yatim.
Menanggapi hal itu, melalui akun Facebook pribadinya, Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini
Ottong mengklariﬁkasi bahwa akun WhatsApp tersebut bukan miliknya. Ia meminta kepada
masyarakat yang menerima pesan tersebut untuk tidak menanggapinya. Kartini juga
mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang
mengatasnamakan dirinya.

Hoaks
Link Counter:
-

http://www.bonepos.com/2021/03/02/nama-wabup-sinjai-dicatut-kartini-waspada/amp

-

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4355813961099669&id=116686115012496

Selasa, 2 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Anosmia Bukan Gejala Khas
Virus
dan
Bisa
Disembuhkan
dengan
Mecobalamin

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi klaim bahwa anosmia bukan
merupakan gejala khas virus dan dapat disembuhkan dengan mecobalamin.
Faktanya, klaim anosmia bukan gejala khas virus dan bisa disembuhkan dengan
mecobalamin adalah tidak benar. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, Sally Aman
Nasution, anosmia atau kehilangan penciuman menjadi salah satu gejala yang dialami oleh
pasien Covid-19. Ia juga menyebut mecobalamin tidak ada kaitannya dengan anosmia. Di
dunia medis, mecobalamin lebih sering digunakan sebagai obat penyakit saraf tepi.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1261/keliru-anosmia-bukan-gejala-khas-virus-dan-bisa-diob
ati-dengan-mecobalamin

-

https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-anosmia-bukan-gejala-khas-virus-minum-aja-mec
obalamin-5-cap-setiap-1-jam-sampai-diare-ringan

Selasa, 2 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Begal di Jalan Malaka Duren
Sawit

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp yang memperlihatkan foto korban terkapar dengan luka
di bagian kepala. Dalam pesan tersebut menginformasikan bahwa telah terjadi pembegalan
di Jalan Malaka dan menyarankan agar masyarakat berhati-hati saat melintas di Jalan Malaka
sampai BKT (Banjir Kanal Timur).
Setelah ditelusuri, foto yang diklaim sebagai korban begal di Jalan Malaka adalah hoaks.
Faktanya, kejadian tersebut bukanlah pembegalan melainkan kecelakaan tunggal yang
mana pengendara motor diduga mengantuk lalu menyetir dengan kecepatan tinggi
menabrak tiang lampu penerangan jalan dan trotoar di Jl. Jend. R.S. Soekanto (Samping
BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CLsf5CxhU6y/

-

https://metro.tempo.co/read/1435888/kecelakaan-maut-di-duren-sawit-pengendara-motor-t
ewas-tabrak-tiang-lampu-jalan

-

https://www.jpnn.com/news/tabrak-lampu-jalan-pengendara-motor-tewas-di-duren-sawit

Selasa, 2 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Jokowi Disambut
Warga Samosir 9 Februari 2021

Histeris

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video pada tanggal 9 Februari
dengan narasi “Presiden Jokowi Disambut Histeris Warga Samosir”.
Faktanya, klaim yang menyebutkan video Presiden Joko Widodo (Jokowi) disambut
histeris warga Samosir pada tanggal 9 Februari 2021 adalah klaim yang salah. Kejadian di
video itu terjadi pada Selasa, tanggal 30 Juli 2019, saat Presiden Joko Widodo dan Ibu
Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan berkunjung ke Kabupaten Samosir.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.youtube.com/watch?v=M01XZ0W6oWc

-

https://samosirkab.go.id/2019/08/02/warga-samosir-antusias-sambut-kedatangan-presiden-j
okowi/

-

https://cekfakta.com/focus/6433

3 Maret 2021

Rabu, 3 Maret 2021

1. [HOAKS] Obat Kapsul Berisi Paku

Penjelasan :
Beredar unggahan video berdurasi 0.25 detik yang memperlihatkan seseorang sedang membuka sebuah
obat kapsul berisikan paku-paku berukuran kecil dengan judul “WASPADA KAPSUL ISI PAKU!!!”. Video
tersebut diunggah pada 21 Februari 2021 di aplikasi Youtube. Terlihat dari kemasan bahwa obat kapsul
tersebut bermerek Enterofuril dengan aksara Sirilik atau Kiril.
Dilansir dari Factcheck.kg, bahwa video yang memperlihatkan seseorang sedang membuka obat kapsul
yang berisikan paku-paku berukuran kecil adalah hoaks. Faktanya, paku-paku dalam kapsul tersebut
sengaja dimasukkan oleh pria yang ada dalam video tersebut. Rekaman video itu pun sempat viral di
Negara Kazakhstan. Komite Pengawasan Medis dan Farmasi Kementerian Kesehatan Republik
Kazakhstan mengatakan, pihaknya tidak secara resmi menerima informasi dari konsumen, pemegang
sertiﬁkat registrasi, entitas farmasi, atau pun tenaga medis tentang adanya benda asing di dalam obat
kapsul Enterofuril yang terlihat pada video tersebut. Obat Kapsul Enterofuril merupakan sejenis obat
antimikroba yang diproduksi oleh perusahaan farmasi JSC Bosnalik yang berbasis di Bosnia dan
Herzegovina. Enterofuril terdaftar dan disetujui untuk penggunaan medis di Republik Kazakhstan dengan
nomor registrasi RK-LS-5 No. 022825 tanggal 03/02/2017, dan RK-LS-5#022904 tanggal 10.04.2017.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-kapsul-berisi-paku.html?utm_source
=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=merdekatwitter

-

https://factcheck.kg/gvozdi-v-kapsulah-lekarstva-enterofuril/

-

https://id.wikipedia.org/wiki/Alfabet_Kiril#:~:text=Aksara%20Sirilik%2C%20atau%20aksara%2
0Kiril,Tengah%2C%20Eropa%20Timur%2C%20dan%20Asia

Rabu, 3 Maret 2021

2. [HOAKS] Surat Elektronik Mengatasnamakan
IPD Balitbangkes Terkait Pemberian Vaksin
Covid-19
Penjelasan :
Beredar

surat

elektronik

(e-mail)

yang

mengatasnamakan Bagian Informasi, Publikasi, dan
Diseminasi (IPD) Sekretariat Badan Litbangkes yang
berisi informasi terkait pemberian vaksin Covid-19
bagi seluruh WNI dan orang asing yang jangka
panjang tinggal di Indonesia.
Faktanya,

pada

akun

Twitter

resmi

@litbangkemenkes mengklariﬁkasi bahwa Badan
Litbangkes tidak melakukan program vaksin dan
tidak pernah mengirimkan pesan melalui email
ipd-balitbangkes@litbang.kemenkes.go.id. Adapun
email tersebut bukan email resmi Badan Litbangkes
yang digunakan untuk hubungan eksternal. Badan
Litbangkes juga menjelaskan bahwa sesuai dengan
Permenkes No. 64 tahun 2015, IPD bukan lagi
struktur yang ada di Sekretariat Badan Litbangkes.
Untuk itu, masyarakat diminta mengabaikan pesan
ataupun hal lain yang mengatasnamakan Badan
Litbangkes melalui akun email tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/litbangkemenkes/status/1366981169506516993

Rabu, 3 Maret 2021

3. [HOAKS] Pesan Berantai Vaksinasi Lansia di
Kantor BPPSDMK Jakarta
Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp
yang isinya mengajak lansia untuk vaksinasi dengan
hanya menunjukkan KTP di Kantor BPPSDMK, jalan
Hang Jebat Raya, Jakarta. Dalam pesan tersebut
diinfokan setiap hari ada jatah 1000 orang untuk
divaksin. Bahkan disebutkan juga pemilik KTP
non-DKI Jakarta dapat memperoleh vaksinasi di
BPPSDMK Jakarta.
Kemenkes melalui akun Twitter @KemenkesRI telah
mengklariﬁkasi pesan berantai yang mengakibatkan
antrean panjang para lansia untuk divaksinasi
Covid-19 pada selasa tanggal 2 Maret 2021 di gedung
BPPK Jakarta, dan menyebut bahwa isi pesan
berantai tersebut adalah hoaks. Kemenkes juga
meluruskan bahwa vaksinasi di BPPSDMK Jakarta
hanya dikhususkan bagi lansia dengan kriteria
berdomisili dan memiliki KTP DKI Jakarta, dalam
kondisi sehat, serta harus mendaftar melalui link
dki.kemkes.go.id. Selanjutnya, menurut konﬁrmasi
Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dr. Maxi Rein
Rondonuwu,
ia
menduga
besarnya
animo
masyarakat, khususnya para lansia, untuk divaksinasi
itu akibat beredarnya pesan berantai di aplikasi
WhatsApp yang menyebutkan lansia bisa divaksinasi
hanya dengan menunjukkan KTP dan pemilik KTP
non-DKI juga bisa divaksinasi di kantor BPPSDMK
Jakarta.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/KemenkesRI/status/1366904247351083011

-

https://twitter.com/KemenkesRI/status/1366907041277612034

-

https://news.detik.com/berita/d-5479058/viral-lansia-antre-vaksin-di-bbpk-jakarta-kemkes-gegara-br
oadcast-hoax-di-wa

Selasa, 2 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Presiden Jokowi Menerima
Hadiah Lukisan Langka Berwajah Sultan Arab

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, foto Presiden Jokowi bersama Menteri Koordinator
Perekonomian (2015-2019), Darmin Nasution. Keduanya terlihat sedang memegang sebuah
lukisan yang diklaim merupakan lukisan langka wajah Sultan Arab, Syekh Ferdinand Sirugor Al Kazzab.
Dilansir dari Turnbackhoax.id, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi dan Darmin
Nasution menerima hadiah lukisan langka berwajah Sultan Arab, Syekh Ferdinand Sirugor Al Kazzab adalah tidak benar. Faktanya, gambar tersebut merupakan hasil suntingan dari foto asli
yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo bersama Darmin Nasution memegang karya foto
yang bergambar wajah Presiden Jokowi saat pameran hasil lomba foto pembangunan
infrastruktur di Silang Monas, Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 2017.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/03/03/salah-jokowi-menerima-hadiah-lukisan-langka-berwajah
-sultan-arab/

-

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3073470/jokowi-harap-245-proyek-infrastruktur-ram
pung-di-2019

Rabu, 3 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Video Kerumunan Orang di
Mall Taman Anggrek Jakarta
Penjelasan :
Beredar

di

sebuah

berbagai

unggahan

menunjukkan

adanya

media

sosial

video

yang

kerumunan

orang di lokasi yang disebut merupakan
Mall Taman Anggrek Jakarta.
Faktanya,

dilansir

dari

Kompas.com,

Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo
Sijabat membantah adanya kerumunan
orang di Mall Taman Anggrek. Menurut
Tamo, video yang tersebar merupakan
rekaman
massal

suasana
yang

vaksinasi

dilaksanakan

Covid-19
di

Pasar

Tanah Abang beberapa waktu lalu.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/03/14022221/video-viral-tentang-kerumunan-di-mal-ta
man-anggrek-dipastikan-hoaks?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

-

https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/video-kerumunan-di-mall-taman-anggrek-yang-viral-dipasti
kan-hoaks/ar-BB1eblnQ?li=AAuZNMP&srcref=rss

-

https://poskota.co.id/2021/3/3/viral-video-mengantre-timbulkan-kerumunan-di-mall-taman-anggrekbegini-penjelasan-satpol-pp

Rabu, 3 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Kecewa Dengan Biden, Warga
Amerika Ingin Dipimpin oleh Jokowi

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan tangkapan layar yang
memperlihatkan salah satu judul artikel berita yang berjudul "Kecewa Dengan Biden,
Warga Amerika Ingin Dipimpin Oleh Jokowi". Adapun unggahan artikel tersebut diberi
narasi "Karomah sang pemimpin besar Nusantara. Gas Jokowi jadi presiden Amerika
periode 2069-3021 #amin".
Setelah dilakukan penelusuran, gambar tangkapan layar pada artikel yang berjudul
"Kecewa Dengan Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Oleh Jokowi” tersebut tidak benar.
Gambar tersebut merupakan hasil suntingan dari berita Tempo yang berjudul "Joe Biden
Dikritik karena Tidak Hukum MBS Terkait Pembunuhan Jamal Khashoggi".

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1264/keliru-artikel-berjudul-warga-as-ingin-dipimpin-jokowi-karenakecewa-dengan-biden

4 Maret 2021

Kamis, 4 Maret 2021

1. [HOAKS] Daftar Kabupaten/Kota dan Koordinator
Penerima Bantuan CSR Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021
Penjelasan :
Telah

beredar

sebuah

surat

yang

berisi

daftar

Kabupaten/Kota dan Koordinator penerima bantuan
Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Jawa
Tengah tahun 2021. Dalam surat tersebut terdapat
tanda tangan lengkap dengan nama penanggung
jawab pekerjaan serta diberi cap yang bertuliskan
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah.
Faktanya, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah melalui laman Twitter resminya
@dpubmckjateng menyatakan bahwa surat yang
beredar tersebut adalah hoaks. Pihaknya menegaskan,
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah tidak pernah mengeluarkan informasi seperti
pada surat yang beredar itu, serta mengimbau kepada
masyarakat jika menerima atau mengetahui informasi
apapun yang belum pasti kebenarannya untuk segera
bertanya pada akun media sosial resmi milik Dinas PU
Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/dpubmckjateng/status/1366962454631092225

-

https://twitter.com/kominfo_ jtg/status/1366971525467791367

Kamis, 4 Maret 2021

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

Penjelasan :
Beredar sebuah nomor WhatsApp mengatasnamakan Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai
Kartanegara (Kukar), Heriansyah. Nomor WhatsApp tersebut diketahui mengirimkan pesan
kepada beberapa orang untuk menawarkan jasa jual beli kendaraan bermotor.
Faktanya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui beberapa akun media sosial
resminya menyatakan bahwa hal itu merupakan modus penipuan. Nomor atau akun
WhatsApp tersebut bukanlah milik Kepala Inspektorat Kabupaten Kukar, Heriansyah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan
tidak menanggapi pesan yang mengatasnamakan Kepala Inspektorat Kabupaten Kukar
tersebut, serta melaporkan kepada pihak berwenang agar tidak menimbulkan kerugian.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/ProkomKukar/status/1367049574368436226

-

https://www.instagram.com/p/CL88fFKshpi/?igshid=1sakb2dte9005

-

https://web.facebook.com/pemkabkukar/posts/3681957418589771

Kamis, 4 Maret 2021

3. [HOAKS] Program Bantuan BPJS Kesehatan
Diganti dengan Uang Tunai Rp 200 Juta

Penjelasan :
Beredar

sebuah

informasi

di

media

sosial

Whatsapp

berupa

narasi

yang

menyebutkan bahwa Pemerintah RI telah memutuskan program pemberian
bantuan BPJS Kesehatan akan diganti dengan uang tunai senilai Rp 200 juta yang
akan dicairkan melalui Bank Indonesia.
Faktanya, klaim bahwa program pemberian bantuan BPJS Kesehatan akan diganti
dengan uang tunai senilai Rp 200 juta tersebut adalah informasi yang salah. Hal ini
merupakan kabar bohong lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Kala itu
nominal uang tunainya sebesar Rp 37 juta. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal
Anas Ma'ruf setelah dikonﬁrmasi juga menyebut kabar yang beredar tersebut hoaks.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJWPmAk-cek-fakta-program-bantuan-bpjs-ke
sehatan-diganti-dengan-uang-tunai-200-juta-ini-faktanya

-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDVmxZK-cek-fakta-bpjs-kesehatan-keluarkanprogram-bantuan-uang-tunai-rp37-juta-ini-cek-faktanya

Kamis, 4 Maret 2021

4.

[HOAKS] Potasium dalam Vaksin Covid-19
Berbahaya bagi Organ Tubuh Manusia
Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook
berisi kutipan tulisan yang diklaim berasal dari
seorang

dokter

dan

pakar

kesehatan.

Dalam

tulisannya, ia menyebut vaksin Covid-19 seperti Pﬁzer
dan Moderna berbahaya bagi organ tubuh manusia
karena mengandung Potasium Klorida. Bahaya yang
ditimbulkan

antara

lain

dapat

menyebabkan

kematian dan keguguran pada wanita hamil.
Faktanya,

menurut

data

Reuters

Fact

Check,

Potasium Klorida (Potassium Chloride) dalam jumlah
kecil

aman

untuk

diberikan

kepada

manusia.

Beberapa vaksin seperti Pﬁzer memang memiliki
kandungan kalium klorida, namun jumlahnya sangat
sedikit dan terbukti secara klinis aman. Sedangkan
vaksin Moderna sama sekali tidak menggunakan
kalium klorida. Dengan demikian, klaim kalium
klorida dalam vaksin Covid-19 berbahaya bagi organ
tubuh manusia hingga berujung pada kematian
adalah tidak benar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-potassium/fact-check-tiny-amounts-of-potas
sium-in-vaccine-doses-are-not-harmful-idUSKCN2AU2KY

-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-potasium-dalam-vaksin-covid-19-sebabk
an-keguguran-hingga-kematian-1vHcAtrgIVQ/full

Kamis, 4 Maret 2021

5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Kebumen

Penjelasan :
Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Bupati Kebumen, Arif
Sugiyanto. Akun tersebut mengirimkan pesan yang seolah - olah akan memberikan
bantuan dan meminta nomor rekening.
Faktanya, Kabag Prokopim Kebumen, Eko Purwanto menyatakan bahwa akun
WhatsApp tersebut bukan milik Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto dan merupakan
bentuk penipuan. Untuk itu, Eko Purwanto mengimbau kepada masyarakat agar
waspada

dan

tidak

menanggapi

apabila

dihubungi

oleh

nomor

mengatasnamakan Bupati Kebumen.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/6283

-

https://www.instagram.com/p/CL9P58tnnfm/?igshid=1dgg8o4a2173

-

https://www.instagram.com/p/CL9SIMRnHr5/?igshid=fue105svvbxi

yang

Kamis, 4 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Covid-19 Diciptakan Agar
Manusia Divaksinasi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin sebetulnya
tidak dibuat untuk Covid-19, melainkan Covid-19 yang dibuat atau diciptakan agar
masyarakat divaksinasi. Sebuah postingan Facebook bahkan menyebut vaksin sebagai
racun yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah informasi yang keliru. Dilansir dari
reuters.com, banyak Negara yang telah membuktikan secara independen bahwa
SARS-CoV-2 benar adanya. Sebagaimana diketahui, wabah Covid-19 diawali dengan temuan
sekumpulan kasus pneumonia yang tidak diketahui asalnya di Wuhan, Tiongkok, yang
dilaporkan kepada WHO oleh otoritas Tiongkok pada 31 Desember 2019. Sejauh ini, terdapat
114 juta kasus Covid-19 yang dikonﬁrmasi telah menyebabkan lebih dari 2,5 juta kematian di
seluruh dunia. Selanjutnya, vaksin dirancang dengan membuat protein virus Covid-19
berdasarkan urutan genetik untuk memberikan kekebalan terhadap virus tersebut.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-virus-vaccination/fact-check-sars-cov-2-wasnot-created-so-the-population-would-be-vaccinated-idUSKCN2AV2GT

5 Maret 2021

Jumat, 5 Maret 2021

1. [HOAKS] Informasi Kerusakan Jembatan Kutai
Kartanegara

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengabarkan adanya kerusakan atau
kemiringan pada jalan aspal Jembatan Kutai Kartanegara. Unggahan tersebut ramai
beredar pada Senin, 1 Maret 2021.
Faktanya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui laman Facebooknya
membantah informasi yang beredar tersebut. Pihaknya menegaskan, berdasarkan hasil
peninjauan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh informasi
bahwa tidak ada pergerakan pada badan jalan Jembatan Kutai Kartanegara. Kemiringan
badan jalan jembatan tersebut juga terlihat normal sebagai aliran air permukaan. Adapun
informasi mengenai kerusakan atau kemiringan jalan aspal Jembatan Kutai Kartanegara
adalah tidak benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.facebook.com/pemkabkukar/posts/3679797392139107

-

https://www.instagram.com/p/CL6oG55MyXX/

Jumat, 5 Maret 2021

2. [HOAKS] Ramadhan Tahun 2021 Akan Menjadi
Ramadhan dengan Waktu Siang Terpanjang
dalam Kurun Waktu 33 Tahun Terakhir

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang menyebut Ramadhan tahun 2021
akan jatuh pada hari Jumat. Pesan tersebut mengklaim bahwa bulan suci Ramadhan kali ini
merupakan bulan puasa dengan waktu siang terpanjang dalam kurun waktu 33 tahun
terakhir.
Dilansir dari Kompas.com, hal itu dibantah oleh Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan
Syariah Kementerian Agama (Kemenag), Ismail Fahmi. Ia menyatakan kedua klaim informasi
tersebut tidak benar. Berdasarkan Taqwim Standar Indonesia, Ramadhan tahun ini akan jatuh
pada pertengahan April 2021 dan kabar tanggal 1 Ramadhan jatuh pada hari Jumat adalah
hoaks. Ismail juga menjelaskan bahwa klaim Ramadhan kali ini merupakan bulan puasa
dengan waktu siang terpanjang dalam kurun 33 tahun terakhir, tidak benar. Waktu siang hari
saat Ramadhan akan paling panjang jika Ramadhan terjadi pada Juni hingga Juli atau saat
matahari berada di belahan bumi utara. Hal itu hanya akan dialami oleh penduduk di wilayah
belahan bumi utara, sementara tahun ini Ramadhan jatuh pada bulan April hingga Mei 2021.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/063200665/-hoaks-ramadhan-tahun-ini-den
gan-waktu-siang-terpanjang-dalam-kurun-33?page=all

-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ramadhan-kali-ini-dengan-waktu-siang-t
erpanjang-dalam-kurun-33-tahun-1vGsLhmGl6Y/full

Jumat, 5 Maret 2021

3. [HOAKS] Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo
Meninggal Dunia

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook informasi yang menyebut mantan Gubernur Jawa Timur
(Jatim) Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo meninggal dunia. Pada informasi
tersebut juga tertulis nama dari mantan Gubernur Jatim yaitu, Ir Soekarwodinoto, CES.
Faktanya, informasi yang menyebut mantan Gubernur Jatim, Soekarwo meninggal dunia
adalah hoaks. Hal tersebut dibantah oleh ajudan pribadi Soekarwo hingga Sekretaris
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agus Widodo. Mereka memastikan bahwa
Soekarwo dalam keadaan sehat wal aﬁat. Selain itu, nama yang beredar pada informasi
tersebut bukanlah nama mantan Gubernur Jatim, Soekarwo. Adapun nama beliau yang
sesuai adalah Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/134513465/hoaks-mantan-gubernur-jawa-ti
mur-soekarwo-meninggal-dunia
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5482242/kabar-soekarwo-meninggal-hoaks-inikebenarannya
https://www.instagram.com/p/CMBx_2ljx4r/?igshid=1japkqicyk4r4

Jumat, 5 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Penutupan Jalan di WKO
Menjelang Putusan MK

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah sebuah foto potongan pohon
yang dibentangkan hingga menutupi jalan raya. Unggahan tersebut diiringi narasi yang
menyebut adanya penutupan jalan di WKO menjelang putusan MK. Jalan yang ditutup
tersebut berlokasi di depan rumah salah seorang politisi pendukung JOS (pasangan calon
Kepala Daerah dalam Pilkada Halmahera Utara).
Dilansir dari Kumparan.com, Kapolres Halmahera Utara, AKBP Priyo Utomo mengonﬁrmasi
bahwa insiden dalam foto tersebut adalah pohon tumbang. Ia menegaskan pohon
tumbang itu tak ada hubungannya dengan peristiwa politik. Sementara itu, Tim
Pemenangan Pasangan calon Joel S. Wogono-Said Bajak (JOS), Irfan Soekoenay juga
menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak ada kaitan dengan masalah
politik menjelang putusan MK. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Halmahera Utara ini
mengimbau seluruh masyarakat di Halmahera Utara untuk tetap menjaga kebersamaan,
persatuan dan kesatuan serta keamanan jelang putusan MK.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/ceritamalukuutara/sebar-hoaks-pemalangan-jalan-seorang-dosen-di
-maluku-utara-dipanggil-polisi-1vIMlsAGxw1/full

Jumat, 5 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Empat Tenaga Kesehatan
Indonesia Meninggal karena Vaksin Covid-19
Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook,
berisi klaim empat tenaga medis Indonesia
meninggal dunia usai disuntik vaksin Sinovac.
Mereka disebut meninggal dengan penyebab yang
sama seperti korban lain di luar negeri, seperti
penyakit kardiovaskular (cardiovascular), kelainan
darah (blood disorder) dan kerusakan otak (brain
damage). Menurut akun tersebut, penyebab
meninggalnya seorang dokter di Palembang,
Sumatera Selatan, usai disuntik vaksin Covid-19
adalah penyakit jantung. Sementara itu, seorang
nakes di Cilacap karena demam berdarah,
sedangkan seorang nakes di Blitar karena demam
dan sesak napas. Sementara itu Direktur Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar
meninggal karena sesak nafas.
Faktanya, menurut Ketua Komisi Nasional Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Hindra Irawan
Satari, berdasarkan hasil audit tim dari lembaganya,
empat nakes itu meninggal bukan karena vaksin
Covid-19. Keempatnya meninggal karena beberapa
penyebab, mulai dari terinfeksi Covid-19, kekurangan
oksigen hingga demam berdarah. Selain itu, Hindra
juga menjelaskan bahwa cardiovascular, blood
disorder dan brain damage bukan penyakit yang
disebabkan oleh vaksin Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1268/keliru-klaim-empat-nakes-ini-meninggal-karena-vaksi
n-covid-19

6 Maret 2021

Sabtu, 6 Maret 2021

1. [HOAKS] Pesan Instagram Mengatasnamakan
BPD Jateng

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan Direct Message (DM) atau
pesan pribadi Instagram mengatasnamakan Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah (BPD Jateng). Pesan tersebut memberikan informasi terkait hadian undian
dari Bank Jateng berupa uang tunai sebesar Rp 500 ribu kepada penerima pesan.
Informasi itu juga menyertakan sebuah tautan untuk mengonﬁrmasi hadiah undian.
Setelah ditelusuri, tangkapan layar pesan pribadi mengatasnamakan BPD Jateng
tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Melalui laman Instagram resminya, BPD
Jateng menegaskan bahwa hal itu merupakan tindak penipuan yang
mengatasnamakan BPD Jateng. Pihaknya juga menerangkan bahwa laman Instagram
resmi BPD Jateng adalah @bankjateng yang sudah terveriﬁkasi atau memiliki centang
biru.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMBKuI0hFT1/

Sabtu, 6 Maret 2021

2. [HOAKS] Bank Indonesia Minta Data Pribadi
Melalui Email
Penjelasan :
Beredar surat elektronik (e-mail) yang
mengatasnamakan
(BI).

Alamat

Bank

email

Indonesia
itu

yakni:

bankindonesia047@gmail.com. Dalam
email tersebut, Bank Indonesia diklaim
meminta penerima pesan elektronik
mengirimkan sejumlah data pribadi,
seperti nama lengkap hingga nomor
e-KTP.
Faktanya, melalui akun resmi Facebook
Bank Indonesia menyatakan bahwa
informasi tersebut bukan dari pihak
mereka

alias

hoaks.

Pihak

Bank

Indonesia menegaskan, tidak pernah
meminta
informasi

data

pribadi,

pencairan

hingga
dana

menggunakan email palsu tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.facebook.com/BankIndonesiaOfﬁcial/photos/a.849340171781552/375226998815
5208/?type=3

-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4499868/hoaks-bank-indonesia-minta-data-priba
di-melalui-email

Sabtu, 6 Maret 2021

3. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan
Kartu Prakerja
Penjelasan :
Beredar

akun

Instagram

yang

mengatasnamakan Kartu Prakerja. Pada
proﬁl

akun

tersebut

juga

mencantumkan Email prakerja yakni
grsapps@gmail.com,

serta

nomor

Whatsapp 087811819321.
Dilansir

dari

Portaljember.pikiran-rakyat.com,

akun

yang mengatasnamakan Kartu Prakerja
adalah

palsu.

Instagram

Adapun

Kartu

akun

Prakerja

resmi
adalah

@prakerja.go.id, dengan situs resminya
www.prakerja.go.id. Selain itu, informasi
Contact Center Kartu Prakerja bisa
diakses

melalui

0800-150-3001,

live

nomor
chat

dan

telepon
form

pengaduan melalui www.prakerja.go.id.

Hoaks
Link Counter:
-

https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-161545205/waspada-penipuan-ini-situsdan-akun-palsu-pendaftaran-kartu-prakerja-yang-wajib-diketahui

Sabtu, 6 Maret 2021

4.

[HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan
Bupati Gunung Kidul

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang mengatasnamakan
Bupati Gunung Kidul, H. Sunaryanta. Akun dengan nomor +62896855362970
menggunakan foto proﬁl H. Sunaryanta memakai jas dan kopiah.
Dilansir dari akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, akun
dengan nomor tersebut bukan milik Bupati Gunung Kidul, H. Sunaryanta.
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan
Bupati Gunung Kidul.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMCP3_5lHjz/?igshid=1riwj4gt3go0u

Sabtu, 6 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Salah Satu Warga Indonesia
Terpilih Menjadi Imam Masjidil Haram

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Twitter, sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa
orang yang berada dalam video tersebut merupakan orang Indonesia yang terpilih
menjadi Imam sholat subuh dan tarawih di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.
Faktanya, klaim bahwa video yang beredar tersebut memperlihatkan seorang WNI
yang menjadi Imam Masjidil Haram adalah salah. Faktanya, bukan dipilih menjadi
imam, pria dalam video adalah seorang WNI bernama Ashal Yanti Bin Juhri Bakri
Al-Banjarihanya diundang untuk membaca ayat Al-Quran di Masjidil Haram, Mekkah.
Juru Bicara Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia Muhammad Murrajab memastikan
klaim bahwa WNI dalam video yang beredar telah menjadi Imam Masjidil Haram
adalah hoaks. Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, tidak ada yang menyebutkan
bahwa WNI tersebut telah menjadi Imam.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-wni-jadi-imam-masjidil-haram.h
tml
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6APYQK-cek-fakta-seorang-wni-terpilih-menj
adi-imam-masjidil-haram-mekkah-ini-faktanya

7 Maret 2021

Minggu, 7 Maret 2021

1. [HOAKS] Pemenang Hadiah Rp 50
Mengatasnamakan Bank CIMB Niaga

Juta

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar yang
memperlihatkan Direct Message (DM) atau
pesan pribadi Instagram mengatasnamakan
Bank CIMB Niaga. Pesan tersebut memberikan
informasi terkait hadiah dari Bank CIMB Niaga
berupa uang tunai sebesar Rp 50 juta kepada
penerima
pesan.
Informasi
itu
juga
menyertakan sebuah tautan untuk proses
pencairan hadiah.
Setelah ditelusuri, diketahui tangkapan layar
pesan pribadi mengatasnamakan Bank CIMB
Niaga adalah tidak benar atau hoaks. Melalui
laman Instagram resminya, Bank CIMB Niaga
menegaskan bahwa hal itu merupakan modus
penipuan perbankan yang mengatasnamakan
Bank CIMB Niaga. Pihaknya juga mengimbau
agar tidak mengunjungi tautan tersebut
karena dapat berakibat pencurian data
penting.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMG70SnhlTp/?igshid=1jzxed9i53cn9

Minggu, 7 Maret 2021

2. [HOAKS] Banyak Data
karena Vaksin Covid-19

Orang

Meninggal

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook, yang menyebutkan banyaknya data orang
yang meninggal dunia akibat vaksin Covid-19. Dalam postingannya, akun tersebut juga
mengklaim memiliki banyak bukti bahwa vaksin Covid-19 mempunyai efek samping yang
berbahaya.
Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut dibantah oleh Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari. Ia mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut
tidak benar alias hoaks. Karena hingga saat ini tidak ada yang meninggal dunia karena vaksin
Covid-19. Lebih lanjut Hindra menjelaskan jika di kemudian hari ada yang meninggal dunia
karena vaksin Covid-19, maka pihaknya akan langsung mengeluarkan rekomendasi untuk
menghentikan vaksinasi, tetapi sampai sekarang ini masih merekomendasikan dan
menyatakan vaksin Covid-19 aman. Selain itu Hindra juga menegaskan, vaksin Covid-19 tidak
memiliki efek samping yang berbahaya. Pasalnya, vaksin Covid-19 Sinovac yang digunakan
Indonesia berisi virus mati (inactivated).

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/06/151100065/-hoaks-banyak-data-oran
g-meninggal-karena-vaksin-covid-19?page=2

8 Maret 2021

Senin, 8 Maret 2021

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Bupati Sukabumi

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar akun Facebook Messenger mengatasnamakan
Bupati Sukabumi, Drs. H. Marwan Hamami, M.M. Dalam tangkapan layar yang
beredar tersebut terlihat akun menggunakan foto proﬁl Marwan Hamami dan
mengirimkan sebuah pesan meminta nomor Whatsapp dengan tujuan untuk
meminta kode One Time Password (OTP) 6 digit yang dalam pesan itu disebut
sebagai kode permintaan pertemanan WhatsApp.
Melalui akun Instagram @pemkab_sukabumi_diskominfo, mengklariﬁkasi bahwa
akun Facebook tersebut bukan milik Bupati Sukabumi, Marwan Hamami. Dalam
postingannya Diskominfo Pemerintah Kabupaten Sukabumi meminta kepada warga
untuk selalu waspada dan mengimbau untuk tidak menanggapi permintaan apapun
yang disampaikan melalui pesan tersebut karena dikhawatirkan adanya unsur
penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://sukabumiupdate.com/posts/83038/warga-sukabumi-hati-hati-ada-akun-fb-catut-na
ma-marwan-hamami-minta-nomor-whatsapp
https://www.instagram.com/p/CMGHgU9BR40/

Senin, 8 Maret 2021

2. [HOAKS] Uap Panas Hasil Rebusan Daun
Jambu dapat Mengobati Covid-19

Penjelasan :
Sebuah unggahan di media sosial Facebook membagikan informasi yang menyebut bahwa
uap air panas hasil rebusan daun jambu biji, jahe, bawang putih, lemon, bawang merah, dan
cuka dapat melancarkan saluran pernapasan dan membersihkan paru-paru. Narasi tersebut
ditutup dengan ungkapan lawan Covid-19, seolah-olah cara tersebut ampuh mengobati
Covid-19.
Dilansir dari berbagai sumber yang dirangkum oleh tim penelusuran fakta FAFHH (Forum Anti
Fitnah, Hasut, dan Hoax), bahwa sejauh ini belum ada hasil penelitian yang membuktikan
bahwa uap panas dapat mengobati Covid-19, terlebih uap panas hasil rebusan daun jambu.
Selanjutnya penjelasan dari situs Who.int, membiarkan diri terpapar sinar matahari maupun
suhu panas lebih dari 25 derajat celcius tidak dapat mencegah maupun mengobati Covid-19.
Lebih lanjut, hasil penelusuran Kompas.com berdasarkan wawancara dengan Juru Bicara
Satgas Covid-19 RS Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dr. Tonang Dwi Aryanto menyatakan
informasi tersebut tidak tepat penyampaiannya. Beliau mengatakan bahwa terapi uap
memang ada hubungannya dengan saluran pernapasan, misalnya seperti pada pasien asma,
tetapi tidak spesiﬁk melawan Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1430913870574477/
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/web-mythbuste
rs/mb-sun-exposure.tmb-1920v.png?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361064/?fbclid=IwAR3YF3Uhx2T70Z3BwaN8r_PbcKE
2wt7uY7W9J1WQ56N98B4ldyOefc_zjPU
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/08/125700665/-klariﬁkasi-hirup-uap-panas-rebusan-dau
n-jambu-biji-untuk-covid-19

Senin, 8 Maret 2021

3. [HOAKS] Tim Medis Lupa Jenis Vaksin
yang Digunakan, Sertiﬁkat Vaksin harus
Disimpan

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang menginformasikan
bahwa sertiﬁkat vaksin Covid-19 yang diterima via WhatsApp harus disimpan untuk
menghindari kesalahan pemberian jenis vaksin saat vaksin yang kedua. Hal ini dikarenakan
tim medis tidak akan mengingat jenis / tipe vaksin yang sudah diberikan penerima vaksin,
sedangkan pemberian jenis vaksin kedua harus sama dengan vaksin yang pertama.
Berdasarkan penelusuran, informasi bahwa sertiﬁkat vaksin Covid-19 yang diterima via
WhatsApp harus disimpan untuk menghindari kesalahan pemberian jenis vaksin saat
vaksin yang kedua karena tim medis tidak akan mengingat jenis / tipe vaksin yang sudah
diberikan adalah kurang tepat. Berdasarkan hasil koordinasi Tim Jalahoaks dengan Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Staf Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan
bahwa informasi tanggal, nomor batch hingga merek vaksin setiap penerima vaksin
Covid-19 telah tercatat pada aplikasi Pcare, yakni sistem informasi satu data vaksinasi
Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Tim-Medis-Lupa-Jenis-Vaksin-Covid-19-Ya
ng-Digunakan-Sertiﬁkat-Vaksin-Harus-Disimpan

-

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210121/0536820/pencatatan-vaksinas
i-covid-19-melalui-aplikasi-pcare-kemenkes-instruksikan-dinkes-segera-input-data/

Senin, 8 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Rayakan Hari Perempuan,
KFC Sediakan Hadiah Bucket Ayam

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp yang membagikan sebuah tautan dari KFC. Ketika
dibuka, tautan tersebut menuju situs berisikan kartu hadiah KFC dengan memenangkan
bucket (ember) ayam KFC dalam rangka Perayaan Hari Perempuan KFC.
Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa tautan dan narasi tersebut resmi dari KFC adalah
tidak berdasar. Faktanya, pihak KFC melalui Instagram Story pada akun resminya telah
mengklariﬁkasi bahwa hal tersebut merupakan tindak penipuan. Adapun setiap program,
promo dan survei resmi KFC Indonesia hanya dilakukan di media sosial resmi KFC
Indonesia yang telah memiliki centang biru dan website kfcku.com.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8R109N-cek-fakta-rayakan-hari-perempuan-kf
c-sediakan-hadiah-bucket-ayam-ini-faktanya

Senin, 8 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Video Penganiayaan Bayi
di Bulukumba Sulsel
Penjelasan :
Beredar sebuah video pada aplikasi WhatsApp
yang memperlihatkan peristiwa penganiayaan
terhadap bayi oleh seorang wanita berdaster
kuning dan memegang sebuah tongkat kecil.
Peristiwa dalam video tersebut diklaim terjadi
di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pemeriksaan fakta pada laman
Tempo.co,

klaim

penganiayaan

bayi

bahwa
yang

peristiwa

dilakukan

oleh

seorang wanita dalam video tersebut terjadi di
Kabupaten

Bulukumba,

Sulawesi

Selatan

adalah keliru. Faktanya, kejadian tersebut
terjadi di Jaffna, Sri Lanka. Pihak Kepolisian
Jaffna

telah

menangkap

wanita

yang

diketahui merupakan ibu dari sang bayi.
Sementara bayi tersebut berada di bawah
lindungan

polisi

untuk

mendapatkan

perawatan medis yang dibutuhkan.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1273/keliru-video-penganiayaan-bayi-oleh-ibu-ini-terjadi-dibulukumba-sulsel

Senin, 8 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Fondasi Tiang Tol Kelapa
Gading Ambruk

Penjelasan :
Beredar di aplikasi WhatsApp sebuah video disertai dengan narasi yang menyebut fondasi
tiang tol ambruk di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Dilansir dari Detik.com, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit saat
dikonﬁrmasi membantah kejadian tersebut terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia
memastikan peristiwa itu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Kapolres Jakarta
Utara, Kombes Guruh Arif Darmawan juga telah melakukan pengecekan ke lokasi dan
tidak menemukan adanya kejadian yang dimaksud.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://news.detik.com/berita/d-5484280/viral-video-fondasi-tiang-tol-ambruk-disebut-di-ja
karta-bpjt-itu-di-malaysia

9 Maret 2021

Selasa, 9 Maret 2021

1. [HOAKS] Link Survei Telkomsel Berhadiah
iPhone 12 Pro

Penjelasan :
Beredar

pesan

berantai

WhatsApp

yang

berisi

sebuah

link

survei

mengatasnamakan Telkomsel. Di dalam link itu terdapat narasi bahwa survei
tersebut berhadiah iPhone 12 Pro.
Faktanya, setelah dilakukan penelusuran pada akun media sosial resmi milik
Telkomsel, tidak ditemukan terkait informasi tersebut. Selanjutnya, dilansir dari
Medcom.id, link survei yang diklaim berasal dari Telkomsel dan berhadiah iPhone 12
Pro adalah berita hoaks. Tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k8R1r2N-cek-fakta-beredar-link-survei-telkomse
l-berhadiah-iphone-12-pro-untuk-50-orang-setiap-selasa-ini-faktanya

Selasa, 9 Maret 2021

2.

[HOAKS] Akun Facebook Palsu Mengatasnakan
Bupati Madiun

Penjelasan :

Beredar tangkapan layar sebuah percakapan di Aplikasi Facebook Messenger,
dari akun yang mengatasnamakan Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil
Saputro, S.Sos. Akun tersebut tampak mengirim direct message dengan dalih
menawarkan bantuan wirausaha dan meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
serta Kartu Keluarga (KK) agar bisa direkrut dan direkomendasikan.
Melalui akun Instagram resmi milik Pemerintah Kabupaten Madiun
@pemkabmadiun, mengklariﬁkasi bahwa akun Facebook atas nama H. Ahmad
Dawami Ragil Saputro bukan milik Bupati Madiun atau tim pengelola media
sosial Pemerintah Kabupaten Madiun. Dalam postingannya dijelaskan bahwa,
Bupati Madiun tidak memiliki akun Facebook dan hanya aktif di media sosial
Instagram @kaji_mbing. Masyarakat Madiun juga dihimbau agar tidak
menanggapi segala aktiﬁtas pada akun tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMH2AWojACH/

-

https://jatimtimes.com/baca/237161/20210308/182300/marak-penipuan-atas-nama-kepala-da
erah-kini-giliran-bupati-madiun-dicatut

Selasa, 9 Maret 2021

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Sukoharjo

Penjelasan :
Telah beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati Sukoharjo, Etik
Suryani. Akun yang menggunakan foto Etik Suryani sebagai foto proﬁl tersebut meminta
sejumlah uang untuk ditransferkan kepada rekening tertentu.
Setelah ditelusuri, diketahui akun WhatsApp yang beredar tersebut adalah palsu dan
merupakan modus penipuan mengatasnamakan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sukoharjo, Budi Santoso mengatakan, tim dari bagian
hukum telah menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pihaknya sudah melaporkan
kejadian tersebut kepada kepolisian. Adapun nomor kontak aduan resmi Bupati
Sukoharjo adalah 089501157588. Selain itu, masyarakat bisa menghubungi melalui
Instagram @etiksuryani_ad1b atau email pemkab@sukoharjokab.go.id.

Hoaks
Link Counter:
-

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5486049/waspada-lur-ada-oknum-ngaku-bup
ati-sukoharjo-minta-uang-lewat-wa

-

https://www.solopos.com/waduh-nama-bupati-etik-dicatut-oknum-penipu-korbannya-ponp
es-grogol-sukoharjo-1111243

-

https://www.instagram.com/p/CMGZj7hjzot/

Selasa, 9 Maret 2021

4.

[HOAKS]
Penipuan
Berkedok
Donasi
Mengatasnamakan Staf Keuangan Pemkot
Malang
Penjelasan :
Beredar

pesan

melalui

WhatsApp

yang

mengatasnamakan Agus Budiono selaku
Staf Keuangan Pemkot Malang. Dalam pesan
tersebut pelaku memberikan dana hibah
sebagai bentuk donasi dari Pemkot Malang
kepada

salah

satu

Tempat

Pendidikan

Alqur'an (TPQ).
Faktanya,

modus

mengatasnamakan

donasi
Pemerintah

yang
Kota

(Pemkot) Malang adalah penipuan. Kepala
Dinas

Komunikasi

(Diskominfo)

Kota

dan
Malang,

Informatika
Muhammad

Nurwidianto, dalam keterangan resminya
menyatakan bahwa Pemkot Malang sama
sekali tidak ada program bantuan donasi
untuk pesantren maupun TPQ. Nurwidianto
mengimbau kepada masyarakat agar selalu
waspada

terhadap

berbagai

modus

penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.beritasatu.com/nasional/743337/penipuan-berkedok-donasi-catut-nama-pemk
ot-malang

Selasa, 9 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Kata Agama Tidak Ada dalam
Peta Jalan Pendidikan 2020-2035
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter yang
menyebut Peta Jalan Pendidikan 2020-2035
tidak mencantumkan kata Agama.
Faktanya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro
Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kemendikbud,
Hendarman
menjelaskan,
sampai saat ini peta jalan itu masih dalam
proses penyusunan. Peta jalan yang beredar
bukanlah merupakan versi ﬁnal dan masih
akan terus diperbarui. "Saat ini status Peta
Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh
Kemendikbud masih berupa rancangan yang
terus disempurnakan dengan mendengar dan
menampung
masukan
serta
kritik
membangun dari berbagai pihak dengan
semangat
yang
sama
dalam
upaya
meningkatkan kualitas pendidikan untuk
generasi penerus bangsa," ucapnya kepada
Liputan6.com, Senin, 8 Maret 2021 lalu. Kendati
begitu, menurut dia pihaknya menyampaikan
apresiasi kepada sejumlah pihak yang secara
konsisten memberikan masukan serta kritik
dalam
proses
penyusunan
Peta
Jalan
Pendidikan Nasional 2020-2035 itu.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/news/read/4500972/tak-ada-frasa-agama-dalam-peta-jalan-pendidik
an-ini-kata-kemendikbud?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=liputan6
https://www.merdekanews.co/read/11686/Agama-dan-Pancasila-Tetap-Ada-Dalam-Peta-jalan-P
endidikan
https://www.antaranews.com/berita/2033296/kemendikbud-sebut-tak-pernah-berencana-hilan
gkan-pelajaran-agama

Selasa, 9 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Seorang Wanita Argentina
Kejang-kejang Setelah Menerima Vaksin
Covid-19

Penjelasan :
Beredar sebuah video berbahasa asing di platform YouTube yang memperlihatkan
seorang wanita tersungkur di lantai dan mengalami kejang-kejang. Pada keterangan
video disebutkan bahwa wanita tersebut mengalami kejang-kejang setelah menerima
vaksin Covid-19 di Argentina.
Dilansir dari Factcheck.afp.com, AFP Argentina membenarkan video tersebut diambil
di wilayah Argentina. Namun, klaim yang menyebut wanita dalam video itu
kejang-kejang akibat vaksin Covid-19 adalah keliru. Gladys Amantia selaku Direktur
Medis Rumah Sakit Larcade Argentina, menjelaskan bahwa wanita dalam video
tersebut merupakan seorang pasien di Rumah Sakit Larcade yang memiliki riwayat
kejang dan keterlambatan kematangan serta gangguan tingkah laku. Selanjutnya,
Sebastián Motrel, selaku ahli bedah di Rumah Sakit Larcade menambahkan bahwa
kejadian kejang yang dialami wanita itu tidak terkait dengan vaksin Covid-19 dan belum
divaksinasi Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://factcheck.afp.com/video-shows-patient-having-seizure-hospital-argentina-not-covid
-19-vaccine-recipient
https://factual.afp.com/la-mujer-que-convulsiona-en-un-hospital-argentino-no-fue-vacunad
a-contra-el-covid-19

10 Maret 2021

Rabu, 10 Maret 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Purworejo
Penjelasan :
Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan dan
menggunakan foto proﬁl Bupati Purworejo, H.R. Agus
Bastian, S.E., M.M. Akun tersebut mengirimkan pesan
kepada pengurus salah satu yayasan bahwa akan
memberikan bantuan, sekaligus meminta nomor
rekening yayasan yang dituju.
Faktanya,

Kabag

Humas

dan

Protokol

Setda

Kabupaten Purworejo, Rita Purnama S.S.T.P., M.M
melalui

siaran

memastikan

persnya,

akun

tersebut

Jumat
bukan

(05/03/2021)
milik

Bupati

Purworejo. Ia juga menyampaikan bahwa Bupati
Purworejo, H.R. Agus Bastian, S.E., M.M tidak pernah
mengirimkan
menjanjikan

pesan
sesuatu.

untuk
Untuk

meminta
itu,

Rita

atau

meminta

masyarakat Purworejo untuk tetap waspada dan tidak
mudah percaya dengan modus penipuan yang
mencatut

nama

dan

foto

Bupati

Purworejo.

Selanjutnya Rita juga mengimbau jika masyarakat
ingin

menyampaikan

aspirasi,

pengaduan

dan

sejenisnya bisa dilakukan melalui media sosial resmi
milik Pemkab Purworejo baik di Facebook, Instagram
maupun Twitter.

Hoaks
Link Counter:
-

https://setda.purworejokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=551:wasp
adai-penipuan-catut-nama-bupati-purworejo&catid=2:berita-terbaru&Itemid=8

-

https://www.facebook.com/huma.purwo.9/posts/126709846046817

Rabu, 10 Maret 2021

2. [HOAKS] Rekrutmen Tenaga Kesehatan dan Non
Kesehatan Dinkes Bojonegoro

Penjelasan :
Beredar sebuah selebaran di media sosial Facebook yang di unggah pada Jumat, 5 Maret
2021. Dalam selebaran tersebut terdapat narasi bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro,
Jawa Timur membuka rekrutmen tenaga kesehatan dan non kesehatan lengkap dengan
kualiﬁkasi jenis pekerjaan yang ditawarkan. Mulai dari tenaga non kesehatan yaitu
administrasi, cleaning service, relawan dan security. Selain itu, disebutkan juga tenaga
kesehatan yang terdiri dari dokter umum, perawat, analis laboratorium, PSC 119, Radiografer
serta tenaga kefarmasian.
Faktanya, informasi selebaran yang beredar tersebut tidak benar. Kepala Dinas Kesehatan
Bojonegoro, Ani Pudji Ningrum menegaskan bahwa informasi mengenai rekrutmen tenaga
kesehatan dan non kesehatan Dinkes Bojonegoro merupakan berita bohong atau hoaks. Ani
juga mengimbau masyarakat Bojonegoro agar tidak serta merta percaya terhadap berita
yang beredar di media sosial karena belum tentu benar.

Hoaks
Link Counter:
-

http://www.kanalbojonegoro.com/hoax-rekrutmen-tenaga-kesehatan-dinkes-bojonegoro-i
mbau-warga-tak-percaya/

-

https://rakyatnesia.com/03/09/38980/rekrutmen-tenaga-kesehatan-bojonegoroyang-bereda
r-di-medsos-adalah-berita-bohong-alias-hoax/

-

https://www.instagram.com/p/CMCDIQhJ1sU/

Rabu, 10 Maret 2021

3. [MISINFORMASI] Sentra Vaksinasi Bersama
BUMN di Istora Senayan Terbuka untuk Semua
Pemegang KTP
Penjelasan :
Beredar pesan berantai Whatsapp yang
menyebutkan Sentra Vaksinasi Covid-19
terbuka untuk semua pemegang KTP. Salah
satu
informasi
menyebutkan,
kegiatan
vaksinasi ini bisa diikuti oleh selain lansia
tanpa harus mendaftar dan dibuka selama 7
hari, termasuk Sabtu dan Minggu.
Faktanya, hal tersebut telah diklariﬁkasi oleh
Koordinator Program Management Ofﬁce
(PMO)
Komunikasi
Publik
Komite
Penanganan
Covid-19
dan
Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN), Arya Sinulingga
yang menyatakan bahwa Sentra Vaksinasi
Covid-19 hanya untuk lansia dan pelayan
publik BUMN yang sudah terkoordinir. Kedua
kelompok itu pun hanya bisa mendaftar
sebagai peserta vaksinasi di Istora Senayan
jika memiliki KTP DKI Jakarta. Staf Khusus
Menteri BUMN ini pun menegaskan, Sentra
Vaksinasi Covid-19 tidak diperuntukan untuk
yang bukan pegawai publik dan non-lansia.
Hal senada juga telah diklariﬁkasi langsung
melalui
akun
resmi
Instagram
@sentravaksinasibersamabumn yang dalam
storynya dijelaskan bahwa kabar tersebut
adalah tidak benar. Sentra Vaksinasi Nasional
hanya melayani lansia, pelayan publik
(Frontliner BUMN), dan ber-KTP DKI Jakarta.

Misinformasi
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/kementerianbumn/
https://www.instagram.com/sentravaksinasibersamabumn/
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4502927/sentra-vaksin-bersama-bumn-di-istora-sena
yan-bukan-untuk-masyarakat-umum
https://www.antaranews.com/berita/2035146/kementerian-sentra-vaksinasi-bumn-untuk-la
nsia-dan-pelayan-publik

11 Maret 2021

Kamis, 11 Maret 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Purworejo
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar berupa percakapan
menggunakan aplikasi WhatsApp mencatut nama dan
foto proﬁl Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, SH. Terlihat
akun tersebut mengirimkan sebuah pesan meminta
nomor rekening dan alamat lengkap untuk pemberian
donasi kepada pengurus salah satu Vihara di Purworejo.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purworejo,
Rita Purnama, S.S.T.P., M.M menegaskan bahwa Bupati
atau Wakil Bupati tidak akan mengurusi hal-hal seperti itu
karena
sudah
ada
instansi
berwenang
yang
menanganinya. Menurutnya, sudah ada sejumlah pihak
yang dihubungi pelaku via pesan WhatsApp. Untungnya
mereka segera mengkonﬁrmasi ke atasannya, sehingga
tidak sampai tertipu. Rita juga meminta masyarakat
untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya dengan
pesan-pesan sejenis. Selanjutnya ada beberapa cara yang
dapat dilakukan oleh masyarakat Purworejo ketika ingin
melakukan pengaduan dan sejenisnya, bisa melalui
sarana yang sudah disiapkan dan sudah berjalan seperti,
aplikasi pengaduan PORJO dan aplikasi PORJO Smart
City. Selain itu, bisa melalui akun media sosial resmi milik
Pemkab Purworejo, pada platform Facebook, Instagram,
dan Twitter.

Hoaks
Link Counter:
-

https://jatengprov.go.id/beritadaerah/awas-penipuan-atas-nama-bupati-dan-wakil-bupati/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127110646006737&id=100061234062610

Kamis, 11 Maret 2021

2. [HOAKS] Pesan Berantai WhatsApp Mengenai
Informasi Ajakan Vaksinasi Covid-19 di Bio
Farma

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di sosial media WhatsApp, mengenai informasi
ajakan vaksinasi Covid-19 di Bio Farma. Pada pesan berantai tersebut, dituliskan
vaksinasi dilaksanakan pada hari Jumat 12 Maret 2021, pada pukul 09:00 sampai
dengan pukul 11:00 bertempat di Gedung Publik 2 Bio Farma.
Dikutip dari akun Instagram resmi milik Bio Farma @biofarmaid, bahwa informasi
ajakan vaksinasi yang beredar pada pesan berantai WhatsApp tersebut adalah tidak
benar atau hoaks. Pihak Bio Farma meminta agar penerima vaksin dimohon untuk
memastikan telah mendaftarkan diri melalui link resmi dari Pemerintah dan sudah
mendapatkan konﬁrmasi resmi dari tempat fasilitas pelayanan vaksinasi Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMQqshtlRqf/?igshid=1sq7p2cfgc3o6

Kamis, 11 Maret 2021

3. [HOAKS] Lansia Non-DKI Bisa Vaksin Corona
di Senayan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang mengatakan bahwa lansia
non-DKI bisa mengikuti Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama di Istora Senayan.
Faktanya, menurut Umi Gita Nugraheni, selaku Sub Koordinator Hubungan
Masyarakat Kementerian BUMN mengatakan bahwa kegiatan Sentra Vaksinasi
Covid-19 Bersama ini hanya untuk lansia dan pekerja publik yang memiliki KTP DKI
Jakarta saja yang mendapatkan vaksinasi. Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama
merupakan kegiatan yang diadakan atas kerja sama Kementerian BUMN,
Kementerian Kesehatan, Pemda DKI, dan Indonesia Healthcare Corporation.
Kegiatan ini menyasar lansia, khususnya yang memegang KTP DKI Jakarta.

Hoaks
Link Counter:
-

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5487986/viral-lansia-non-dki-bisa-vaksin-coro
na-di-senayan-dipastikan-hoax

Kamis, 11 Maret 2021

4.

[HOAKS] Info Pembuatan SIM Langsung Jadi di
Ponorogo

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi jasa pembuatan Surat Izin
Mengemudi (SIM) C dan A langsung jadi untuk wilayah Magetan, Madiun, Ponorogo dan
Trenggalek. Pada unggahan tersebut tercantum nomor WhatsApp bagi masyarakat yang
berminat.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Ponorogo, AKP Indra Budi Wibowo mengaku
pihaknya sudah menyelidiki nomor WhatsApp yang bersangkutan. Hasilnya, informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Indra menegaskan agar masyarakat jangan mudah percaya
dengan informasi biro jasa pembuatan SIM seperti itu. Sebab, ia khawatir jika nantinya
material SIM tersebut palsu, bukan dari Kepolisian. Ia juga menyarankan bagi warga
Ponorogo yang ingin membuat SIM untuk datang ke kantor Satlantas Polres Ponorogo.
Menurutnya, saat ini proses untuk pembuatan SIM lebih mudah, murah dan cepat. Terlebih
lagi, Satlantas Polres Ponorogo juga telah membuka pendaftaran pembuatan SIM secara
online. Sehingga pemohon nantinya diberi jalur khusus dan tidak perlu antre lama.

Hoaks
Link Counter:
-

https://jatim.tribunnews.com/2021/03/10/viral-biro-jasa-pembuatan-sim-langsung-jadi-satlan
tas-polres-ponorogo-pastikan-hoaks
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5486792/beredar-unggahan-calo-sim-di-ponoro
go-begini-tanggapan-polisi
https://beritajatim.com/hukum-kriminal/beredar-info-pembuatan-sim-langsung-jadi-satlant
as-polres-ponorogo-pastikan-hoax/

12 Maret 2021

Jumat, 12 Maret 2021

1. [HOAKS] Pesan Berantai Mengenai Informasi
Tilang Elektronik Berlaku Mulai 14 Maret 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp terkait informasi tilang elektronik
yang berlaku mulai 14 Maret 2021. Dalam pesan berantai disebutkan bahwa denda yang
berlaku bisa mencapai 5 juta rupiah.
Dikutip dari cek fakta Liputan6.com, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol
Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan pesan berantai tersebut adalah hoaks. Ia
menegaskan bahwa informasi mengenai besaran denda tersebut tidak benar dan bukan
berasal dari Kepolisian. Polres Bangkalan melalui laman Instagramnya @polresbangkalan
juga mengklariﬁkasi bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar atau
hoaks.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4503919/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-berisi-in
formasi-soal-tilang-elektronik
https://www.instagram.com/polresbangkalan/

Jumat, 12 Maret 2021

2. [HOAKS] Lebih Mudah Terinfeksi Covid-19
Setelah Divaksin
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah
unggahan yang mengatakan bahwa orang lebih
mudah terinfeksi Covid-19 setelah divaksin.
Faktanya, dilansir dari Kompas.com, klaim yang
mengatakan bahwa penerima vaksin lebih mudah
terinfeksi

Covid-19

adalah

salah.

Juru

Bicara

Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti
Nadia Tarmizi, M.Epid menjelaskan, seseorang yang
sudah divaksin Covid-19 tetapi antibodinya belum
terbentuk sempurna, memiliki risiko infeksi yang
sama dengan orang yang belum divaksin. dr Nadia
juga menegaskan, bahwa vaksin tidak mencegah
penularan, tetapi mencegah seseorang jatuh sakit
atau

sakit

berat.

Selanjutnya

menurut

Ketua

Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI),
Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A (K),
M.TropPaed dalam proses pembentukan antibodi
setelah vaksinasi Covid-19, seseorang tidak lebih
rentan

terinfeksi

virus

corona.

Akan

tetapi,

seseorang memang masih bisa terinfeksi Covid-19
karena kekebalan belum terbentuk sempurna.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN4Z2n3k-cek-fakta-benarkah-setelah-divaksin-l
ebih-mudah-terinfeksi-covid-19-begini-faktanya

-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/12/182000865/-klariﬁkasi-setelah-divaksin-lebih
-rentan-terinfeksi-covid-19

Jumat, 12 Maret 2021

3. [HOAKS] Akun
Walikota Bogor

Palsu

Mengatasnamakan

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Wali Kota Bogor,
Bima Arya Sugiarto. Pada akun Facebook tersebut tampak terlihat Bima Arya menawarkan
bantuan untuk wirausaha muda. Unggahan itu disertai dengan narasi, "Ni bagus ada
program dari pemerintah, bantuan modal wirausaha dengan bunga 0 % dan biaya subsidi
50 % perbulan di bantu pemerintah. dan program ini ada selama COVID-19. terimakasih..
waaalikum salam".
Berdasarkan penelusuran, Walikota Bogor Bima Arya mengklariﬁkasi melalui Instagram
story-nya mengatakan, "Waspada akun palsu Walikota Bogor.” dengan mencantumkan
unggahan yang telah beredar tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang KIP Dinas
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon dalam
keterangan tertulisnya mengatakan, "Sehubungan dengan maraknya penipuan melalui
media sosial (akun facebook) yang mengatasnamakan Wali Kota Bogor Bima Arya
Sugiarto, oleh karena itu kami mengimbau kepada siapapun agar berhati-hati terhadap
modus penipuan tersebut".

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/bimaaryasugiarto/?hl=id

-

https://ayobandung.com/read/2021/03/12/199582/waspada-penipuan-dari-akun-facebook-pal
su-bima-arya

-

https://www.facebook.com/PemerintahKotaBogor/posts/2570702786559563

Jumat, 12 Maret 2021

4.

[HOAKS] Biaya Penerbitan SIM di Polres
Trenggalek

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang berisi informasi mengenai biaya
penerbitan SIM di Polres Trenggalek. Dalam pesan berantai tersebut dijelaskan bahwa
biaya penerbitan SIM A sebesar Rp 780 ribu dan SIM C sebesar Rp 725 ribu. Jadwal
pelaksanaan pada hari Senin dan Rabu pukul 07.00 WIB, disebutkan juga pelaksanaan
pemohon SIM dilakukan tanpa tes dan tanpa praktek.
Faktanya dalam akun Instagram resmi @humaspoldajatim, mengonﬁrmasikan bahwa
informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Sebab berdasarkan informasi dari Polres
Trenggalek melalui Kasat Lantas Polres Trenggalek, AKP Imam Mustolih, S.H., S.I.K., M.Si tarif
yang dipatok dalam pesan berantai tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.
60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Selain itu, pelaksanaan pemohon SIM diwajibkan untuk lulus tes dan ujian
praktek sebagai kompetensi dan pertanggungjawaban pengendara ketika berkendara di
jalan raya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMPLgv3BcKf/?igshid=gv28ove4kk6i

13 Maret 2021

Sabtu, 13 Maret 2021

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Bupati Minahasa Selatan
Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook yang
mengatasnamakan

Bupati

Minahasa

Selatan, Franky Donny Wongkar. Akun
tersebut menggunakan foto proﬁl Bupati
Minahasa sedang mengenakan kemeja
berwarna putih.
Faktanya, Inry Wongkar, anak dari Bupati
Minahasa Selatan menegaskan bahwa
akun tersebut bukan milik ayahnya. Inry
Wongkar
sejauh

menambahkan,
ini

melakukan
namun

akun
sesuatu

ia

meskipun

tersebut
yang

belum

merugikan,

mengimbau

kepada

masyarakat untuk selalu waspada dan
berhati-hati dengan akun-akun facebook
yang mengatasnamakan ayahnya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://manadopost.jawapos.com/minahasa-raya/minahasa-selatan/12/03/2021/awas-bereda
r-akun-palsu-bupati-fdw/

-

https://www.manadotoday.co.id/minahasa-selatan/hati-hati-beredar-akun-palsu-facebook-a
tas-nama-bupati-frangky-donny-wongkar/

-

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=440644660378267&id=100032982100451

Sabtu, 13 Maret 2021

2. [HOAKS] Satgas Waspada Investasi
Menyiapkan Vtube Legal 100%

(SWI)

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi pada pesan berantai WhatsApp mengenai Satgas Waspada
Investasi (SWI) yang sedang mempersiapkan aplikasi Vtube kembali legal 100% di
Indonesia. Di dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa ada 13 lembaga yang
tergabung dalam Satgas Waspada Investasi agar Vtube legal 100%, yang diantaranya yaitu
OJK, Bank Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Setelah ditelusuri, dikutip dari Medcom.id, klaim SWI sedang menyiapkan agar Vtube
kembali legal 100% adalah salah. Faktanya, SWI masih menetapkan Vtube dalam daftar
investasi ilegal. Dilansir Liputan6.com, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L.
Tobing menegaskan bahwa Vtube masih masuk dalam daftar investasi ilegal. Pihaknya pun
sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir
aplikasi tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/nN9rm43b-cek-fakta-swi-menyiapkan-vtube-legal-1
00-ini-faktanya

-

https://www.liputan6.com/saham/read/4492665/satgas-sebut-vtube-masih-masuk-daftar-in
vestasi-ilegal

Sabtu, 13 Maret 2021

3. [DISINFORMASI] Vaksin Sinovac Sebenarnya
Ditujukan untuk Ayam dan Barcode Aslinya
Ditukar
Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan
bahwa vaksin Sinovac merupakan vaksin yang
diperuntukkan bagi ayam. Informasi itu juga
mengklaim bahwa barcode vaksin asli ditukar dengan
vaksin plasebo untuk menipu KIPI. Unggahan yang
menyertakan tangkapan layar berita dari salah satu
situs media online yang berjudul "Guru di Kota Tegal
Meninggal Usai Divaksin Sinovac" tersebut ramai
beredar di laman media sosial Facebook.
Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo.co, klaim bahwa
vaksin Covid-19 Sinovac diperuntukkan bagi ayam, serta
barcode aslinya ditukar adalah keliru. Faktanya, vaksin
Sinovac ditujukan untuk memberi perlindungan
terhadap manusia dari infeksi Covid-19. Produksi vaksin
Sinovac juga telah memenuhi standar pembuatan
vaksin, yakni melalui uji coba terhadap binatang dan uji
klinis
terhadap
manusia.
Dengan
demikian,
penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia bukan sebagai
kelinci percobaan. Selain Indonesia, tiga negara lain
yakni Turki, Brazil, dan Chili juga menggunakan vaksin
Sinovac. Menurut Ketua Komisi Nasional Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Prof. Dr. dr. Hinky
Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), M.TropPaed, bahwa
penukaran kode vaksin Sinovac tidak sesederhana
seperti pada klaim yang beredar tersebut. Barcode
vaksin melalui satu sistem yang sama sejak selesai
diproduksi di Cina hingga disuntikkan kepada penerima
vaksin. Sistem satu pintu ini diterapkan untuk
memudahkan pelacakan dan distribusi serta mencegah
tindakan pemalsuan terhadap sebuah vaksin.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1282/keliru-klaim-vaksin-sinovac-sebenarnya-ditujukan-bag
i-ayam-dan-barcode-aslinya-ditukar

-

https://turnbackhoax.id/2021/03/13/salah-vaksin-sinovac-vaksin-yg-sebenarnya-di-peruntuk
kan-untuk-ayam/

Sabtu, 13 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Jalur Sepeda Motor di Jakarta

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan foto pada media sosial Twitter yang memperlihatkan peristiwa
kemacetan lalulintas serta sejumlah kendaraan bermotor sedang berjalan di jalur khusus
dan diklaim sebagai jalur sepeda motor di DKI Jakarta. Dalam unggahan tersebut juga
disandingkan dengan narasi "WOW KEREN SEKALI JALUR SEPEDA MOTOR DI JAKARTA".
Berdasarkan penelusuran, unggahan foto yang diklaim sebagai jalur sepeda motor di
Jakarta adalah tidak benar. Faktanya, kejadian pada foto tersebut merupakan sejumlah
pengendara sepeda motor yang sedang menerobos jalur khusus sepeda. Lebih lanjut, foto
tersebut berasal dari artikel website Detik.com berjudul "Potret Jalur Sepeda Jalan
Sudirman yang Diserobot Pemotor" yang diunggah pada Kamis, 4 Maret 2021 lalu. Kepala
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membangun jalur sepeda permanen di Jalan
Sudirman-Thamrin. Jalur sepeda permanen tersebut dibangun sepanjang 11,2 kilometer
dan ditargetkan selesai pada Maret 2021. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp 30
miliar.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4504901/cek-fakta-tidak-benar-foto-ini-merupaka
n-jalur-sepeda-motor-di-jakarta

-

https://news.detik.com/foto-news/d-5480692/potret-jalur-sepeda-jalan-sudirman-yang-diser
obot-pemotor/1

14 Maret 2021

Minggu, 14 Maret 2021

1. [HOAKS] Tawaran Jasa Calo Masuk PTN

Penjelasan :
Beredar informasi di berbagai media sosial mengenai informasi jasa calo yang membantu
meloloskan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Ujian Tulis
Berbasis Komputer (UTBK) 2021.
Faktanya dilansir dari akun Instagram resmi @ltmptofﬁcial, Ketua Tim Pelaksana Lembaga
Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih membantah informasi tersebut
dengan mengeluarkan surat edaran No. 08/SE.LTMPT/2021 tentang tanggapan indikasi
percaloan penerimaan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri oleh oknum. Terdapat 3 poin
yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, salah satu diantaranya yaitu penegasan
bahwa LTMPT dan Perguruan Tinggi Negeri tidak bekerja sama dengan perorangan,
kelompok atau instansi lain dalam penerimaan mahasiswa baru. Mohammad Nasih juga
mengingatkan

dan

mengimbau

agar

masyarakat

tidak

mudah

percaya

dengan

tawaran-tawaran oknum yang menjanjikan dapat membantu diterima di Perguruan Tinggi
Negeri (PTN), serta selalu waspada terhadap penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMV7bvohaXx/

-

https://twitter.com/ltmptofﬁcial/status/1370566861985832963

-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/13/173400565/-klariﬁkasi-tawaran-jasa-calo-ma
suk-ptn-masyarakat-diminta-waspada?page=all

Minggu, 14 Maret 2021

2. [HOAKS] Lelang Mengatasnamakan KPKNL
Banda Aceh

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah surat pengajuan lelang kendaraan
mengatasnamakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.
Dalam surat tersebut, pelaku menawarkan sebuah unit kendaraan sepeda motor dengan
harga Rp 17 juta.
Setelah ditelusuri, diketahui surat yang beredar tersebut adalah palsu. KPKNL Banda Aceh
melalui laman Instagram-nya @kpknl.bandaaceh mengklariﬁkasi bahwa hal tersebut
merupakan upaya penipuan lelang yang mengatasnamakan KPKNL Banda Aceh dan
Pencatutan nama pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta instansi yang
dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pihaknya menegaskan, informasi resmi
terkait lelang hanya berasal dari portal lelang.go.id atau aplikasi Lelang Indonesia.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMPYx03ABmy/

-

https://www.facebook.com/kpknlbandaaceh/posts/5390538740986513

Minggu, 14 Maret 2021

3. [HOAKS] Subsidi Pulsa Rp 200.000 dan Kuota
50 GB Kemendikbud

Penjelasan :
Beredar informasi berisi sebuah link di sosial media Facebook yang disertai dengan
narasi "Subsidi kuota cpt ambil.sebelum habis waktunya *Daftar Segera!! Subsidi kuota
kemendikbud lagi diperpanjang*".
Dikutip dari kompas.com, informasi beserta link yang beredar terkait subsidi pulsa
sebesar Rp 200.000 dan kuota internet 50 GB yang mengatasnamakan Kemendikbud
tersebut berasal dari sumber tidak resmi, dan dipastikan tidak benar alias hoaks. Selain
itu, informasi tersebut juga merupakan hoaks yang berulang.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/14/143000165/-hoaks-tautan-subsidi-pulsa-rp-2
00.000-dan-kuota-50-gb-kemendikbud?page=all#page2

15 Maret 2021

Senin, 15 Maret 2021

1. [HOAKS] Rekrutmen Karyawan PLN tanggal
8 - 14 Maret 2021
Penjelasan :
Beredar sebuah infograﬁs di media sosial
yang berisi informasi terkait rekrutmen
umum PLN tingkat SMA/SMK, D-III, D-IV dan
SI. Pendaftaran karyawan PLN tersebut
dibuka pada tanggal 8 - 14 Maret 2021.
Dilansir dari laman akun Instagram resmi
milik PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah
dan Gorontalo, @plnsuluttenggo, dijelaskan
bahwa informasi pengumuman penerimaan
calon pegawai tersebut adalah hoaks. Karena
saat ini PLN tidak sedang melakukan
rekrutmen calon pegawai apapun. Sebagai
informasi tambahan, PLN dalam penerimaan
pegawai hanya menggunakan satu website
rekrutmen resmi PLN korporat yakni
rekrutmen.pln.co.id. Masyarakat juga diminta
agar selalu waspada terhadap aksi penipuan
berupa informasi penerimaan calon pegawai
yang kini marak beredar di media sosial.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/manadobacirita/hoaks-belum-ada-lowongan-kerja-pln-1vLW3lJxGvq

-

https://www.instagram.com/p/CMV-AIcj3UA/?igshid=1da5aryvq1fj2

Senin, 15 Maret 2021

2. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan
Penjelasan :
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar di media
sosial berupa percakapan dari akun
Whatsapp yang mencatut nama Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri
Wahyudi. Tangkapan layar tersebut berisi
pesan
yang
menawarkan
bantuan
penanganan Covid-19 untuk Pondok
Pesantren dan Panti Asuhan.
Dilansir dari Wartabromo.com, Andri
Wahyudi memberikan klariﬁkasi bahwa
dirinya tidak pernah memberikan program
bantuan Covid-19 yang ditujukan kepada
Pondok Pesantren seperti pada pesan
yang beredar tersebut dan mengatakan
bahwa nomor WhatsApp itu bukan
miliknya. Andri Wahyudi pun meminta
warga
untuk
mewaspadai
modus
penipuan yang
mengatasnamakan
dirinya melalui akun media sosial maupun
WhatsApp.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.wartabromo.com/2021/03/13/nama-wakil-ketua-dewan-kabupaten-pasuruan-di
catut-penipuan-modus-bantuan-covid-19/
https://www.kabarpas.com/namanya-dicatut-penipu-untuk-modus-bantuan-wakil-ketua-de
wan-kabupaten-pasuran-lapor-ke-polisi/

16 Maret 2021

Selasa, 16 Maret 2021

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Walikota Bandar Lampung

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari percakapan di media sosial Facebook, sebuah akun
yang mengatasnamakan dan menggunakan foto proﬁl Walikota Bandar Lampung, Eva
Dwiana. Akun tersebut memulai percakapan dengan tujuan meminta nomor seluler serta
enam angka OTP (One Time Password) yang dikirimkan melalui pesan SMS.
Dilansir dari lampungpro.co, akun tersebut beredar luas di tengah masyarakat Lampung
dalam sepekan terakhir. Modus yang dipakai pelaku masih menggunakan cara lama, yakni
meminta nomor WhatsApp kemudian meminta enam angka OTP (One Time Password)
yang dikirimkan melalui pesan SMS calon korban. Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana,
meminta masyarakat agar waspada atas beredarnya akun Facebook palsu tersebut dan
meminta masyarakat untuk tidak memberikan nomor telepon seluler kepada orang yang
tidak dikenal, apalagi mengatasnamakan dirinya dengan menggunakan akun palsu.

Hoaks
Link Counter :
-

https://lampungpro.co/post/32551/waspada-akun-palsu-fb-walikota-bandar-lampung-eva-d
wiana-beredar-begini-modus-penipuannya

-

https://lampung.suara.com/amp/read/2021/03/15/171500/waspada-akun-fb-palsu-eva-dwian
a-minta-nomor-telepon

Selasa, 16 Maret 2021

2. [HOAKS] Larangan Minum Obat Jantung
sebelum Vaksin Covid-19

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp, terkait sebuah informasi yang
menyebutkan larangan untuk meminum obat jantung tertentu saat akan disuntik
vaksin Covid-19 karena akan menghambat pembentukan antibodi.
Faktanya, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RS Siloam Karawaci, dr. Vito A
Damay, Sp.JP mengatakan bahwa pesan berantai tersebut adalah keliru. Tidak ada
keharusan menghentikan konsumsi obat-obatan seperti yang disebutkan dalam pesan
berantai tersebut bagi para pasien jantung dalam konteks vaksinasi Covid-19. Sesuai
dengan rekomendasi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular
Indonesia (PPPERKI), tidak semua yang mengidap penyakit jantung dilarang menerima
vaksin Covid-19. Dalam kondisi-kondisi tertentu mereka diperbolehkan menerima
vaksinasi Covid-19. Misalnya pasien jantung yang dalam keadaan stabil dan baik, tidak
ada keluhan sakit dada, tidak ada sesak napas, dapat beraktivitas seperti biasa, rutin
kontrol kesehatan dan baik-baik saja selama tiga bulan terakhir.

Hoaks

Link Counter :
-

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5480124/hoax-tak-ada-larangan-minum-obat
-jantung-sebelum-vaksin-covid-19

-

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5336637/sakit-jantung-boleh-vaksin-covid-19ini-rekomendasi-resminya

Selasa, 16 Maret 2021

3. [DISINFORMASI] Menghirup Teh Herbal Resep
Afrika dapat Menyembuhkan Virus Covid-19

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Facebook memperlihatkan seorang pria yang disebut berasal
dari Afrika keluar dari sebuah bilik yang dipenuhi dengan kepulan uap panas. Pada penjelasannya,
pria itu disebutkan sedang melakukan cara penyembuhan virus Covid-19 dengan cara menghirup
uap panas yang dihasilkan dari rebusan teh herbal yang berasal dari Afrika.
Dilansir dari covid19.go.id sebagai pusat data Satgas Covid-19 Indonesia, terkait informasi cara
mencegah atau mengobati virus Covid-19 dengan menghirup uap panas adalah salah. Sampai saat
ini belum ditemukan resep yang dapat menangkal virus Covid-19, termasuk rebusan tanaman herbal
atau teh herbal seperti dalam video tersebut untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit
Covid-19. Menurut Sandy van Vuuren, seorang Profesor di Wits University, Afrika Selatan,
menyebutkan bahwa daun umhlonyane atau artemisia yang telah digunakan oleh tabib di Afrika
untuk mengobati penyakit pernapasan memang berhasil untuk mengobati penyakit yang
disebabkan bakteri, tetapi tidak bisa mengobati penyakit pernapasan yang disebabkan virus,
termasuk Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-menghirup-uap-panas-teh-herbal-dapat-mencegah-dan-menyembuhk
an-covid-19

-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-video-menghirup-teh-herbal-resep-afrika-menangkal-virus-c
ovid-19-1vMNR6dx9l4/full

-

https://factcheck.afp.com/inhaling-steam-herbal-tea-does-not-help-treat-or-prevent-covid-19?fbclid=IwAR2ZmJr
BVZlYJp-16FZUoJ5RRhcpHMmqszCjbTHRc4l_xOZ3eWRY3t-3Km0

Selasa, 16 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Video Presiden Jokowi Tegur
SWI OJK karena Susahkan Rakyat di Masa
Pandemi

Penjelasan :
Beredar unggahan video melalui platform Youtube dengan judul dan thumbnail yang
mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur Satgas Waspada Investasi
(SWI) yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut klaim tersebut, SWI
OJK ditegur karena menyusahkan rakyat di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan
momen ketika Presiden Jokowi menegur SWI OJK karena menyusahkan rakyat di masa
pandemi Covid-19 adalah keliru. Diketahui video yang beredar itu merupakan video pidato
Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center
pada 27 November 2018. Dalam pidatonya tersebut, tidak ada pernyataan Presiden Jokowi
yang menegur OJK maupun SWI agar tidak menyusahkan rakyat di tengah pandemi
Covid-19. Jokowi hanya mengingatkan para pemimpin di Indonesia untuk beradaptasi di era
revolusi industri 4.0. Pidato itu disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 di
Indonesia.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1285/keliru-klaim-ini-video-jokowi-tegur-swi-ojk-karena-sus
ahkan-rakyat-di-masa-pandemi

Selasa, 16 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Vaksinasi Covid-19 dalam Acara
Gerakan 3.000 Kantong Darah Ramadhan
Penjelasan :
Beredar

pesan

WhatsApp,

berantai

terkait

sebuah

melalui

aplikasi

informasi

yang

menyebut adanya fasilitas vaksinasi Covid-19
bagi peserta Gerakan 3.000 Kantong Darah
Ramadhan yang diadakan oleh Relawan Peduli
Covid-19 Riau.
Faktanya, Relawan Peduli Covid-19, Dirmanto
membantah

informasi

menjelaskan,

gerakan

merupakan

bentuk

tersebut.
sosial

dukungan

Ia

tersebut
dari

para

relawan agar masyarakat tidak kekurangan
pasokan darah selama bulan Ramadhan nanti.
Gerakan tersebut murni untuk kegiatan donor
darah

dan

tidak

ada

kegiatan

vaksinasi

apapun.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.goriau.com/berita/baca/jangan-percaya-hoaks-tak-ada-vaksinasi-covid19-gratis
-di-gerakan-3000-kantong-darah-ramadhan.html

Selasa, 16 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Presiden Jokowi Menutup
Seluruh Pabrik Miras di Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video yang menyebutkan
bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menutup seluruh pabrik minuman
keras di Indonesia. Klaim tersebut juga disertai sebuah video yang berdurasi 1:09 menit.
Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menutup seluruh pabrik
minuman keras di Indonesia adalah tidak benar. Video tersebut berisi tentang pencabutan
lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang
mengandung alkohol. Selanjutnya diketahui bahwa video yang dimuat dalam unggahan
itu berasal dari kanal YouTube resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang
diunggah tanggal 02 Maret 2021 dengan judul “Keterangan Pers Presiden Republik
Indonesia, Istana Merdeka, Selasa (2/3)".

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/183000965/-hoaks-jokowi-menutup-seluruhpabrik-minuman-keras-di-indonesia?page=all

-

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-kabar-presiden-jokowi-menutup-selu
ruh-pabrik-miras-di-indonesia.html

Selasa, 16 Maret 2021

7. [DISINFORMASI] Vaksin Sinovac Kedaluwarsa
Lebih Cepat dari 2 Tahun, Diproduksi sebelum
Pandemi

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai vaksin Sinovac. Dalam
postingan diklaim bahwa vaksin Sinovac diproduksi sebelum pandemi karena kedaluwarsa
lebih cepat dari 2 tahun.
Dilansir dari liputan6.com, klaim mengenai vaksin Sinovac diproduksi sebelum pandemi
karena kedaluwarsa lebih cepat dari 2 tahun tersebut adalah tidak benar. Faktanya,
Koordinator Program Management Ofﬁce (PMO) Komunikasi Publik Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN), Arya Sinulingga menyatakan bahwa
masa kedaluwarsa vaksin Sinovac dari pabrik memang 2 tahun. Namun, BPOM menetapkan
6 bulan karena uji klinis yang baru dilakukan selama 6 bulan. Menurut Arya, ke depannya
penetapan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19 akan lebih lama lagi dari 6 bulan, seiring
dengan penambahan waktu uji klinis vaksin Sinovac.

Disinformasi
Link Counter :
-

https://liputan6.com/cek-fakta/read/4507491/cek-fakta-vaksin-sinovac-kedaluwarsa-lebihcepat-dari-2-tahun-diproduksi-sebelum-pandemi-simak-faktanya

-

https://www.idntimes.com/business/economy/santi-dewi/kementerian-bumn-vaksin-sinov
ac-yang-mau-kedaluwarsa-sudah-habis

17 Maret 2021

Rabu, 17 Maret 2021

1.

[HOAKS] Update Pelaksanaan Ibadah Haji 2021
dari Kerajaan Arab Saudi
Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai pada platform media
sosial, pesan tersebut memberikan informasi yang
diklaim sebagai informasi terbaru dari Kerajaan Arab
Saudi, dituliskan pada pesannya bahwa pelaksanaan
ibadah haji pada 2021 akan berjalan normal tanpa
adanya batasan jumlah jemaah haji yang datang ke
Masjidil Haram, bahkan diklaim pula bahwa Raja
Salman

menyetujui

beberapa

inisiatif

terbaru

diantaranya yaitu membebaskan biaya tahunan
fasilitas akomodasi ibadah haji, kegiatan komersial di
Madinah dan Makkah, tempat haji berlangsung.
Faktanya,

informasi

yang

diklaim

sebagai

pemberitaan terbaru Kerajaan Arab Saudi terkait
pelaksanaan ibadah haji pada Tahun 2021 yang
disebutkan

akan

berjalan

biasa

tanpa

adanya

batasan tersebut adalah tidak benar. Plt. Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi
memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Khoirizi

menyampaikan

bahwa

pihaknya

telah

menanyakan perihal pesan berantai tersebut kepada
Dubes Saudi, dan disebutkan bahwa pesan tersebut
tidak memiliki sumber yang jelas. Sampai saat ini
belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi
terkait penyelenggaraan haji 2021.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kemenag.go.id/berita/read/515576/viral-haji-2021-akan-berlangsung-tanpa-batasan-kemenag--hoaks-

-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4508434/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-sebutpelaksanaan-ibadah-haji-tahun-2021-tanpa-batasan-jamaah

Rabu, 17 Maret 2021

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Walikota Kendari

Penjelasan:
Beredar di

media sosial berupa akun Facebook yang mengatasnamakan

Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir. Akun yang mencatut foto Walikota Kendari
tersebut mengirimi sebuah pesan untuk meminta nomor WhatsApp agar
dibuatkan grup info Covid-19 dan meminta kode yang masuk lewat SMS lalu
dikirim melalui WhatsApp yang tersedia.
Dikutip dari lenterasultra.com, Wali Kota Kendari,

Sulkarnain Kadir mengaku

sudah mendengar hal ini. Ia pun memastikan bahwa akun tersebut bukan
miliknya. Sulkarnain mengimbau masyarakat untuk tidak menanggapi akun
palsu tersebut. Apalagi sampai melakukan tindakan berupa pemberian uang
kepada oknum pembuat akun palsu tersebut. Pasalnya, tidak ada pemerintah
yang meminta bantuan ataupun sumbangan jenis apapun kepada masyarakat.

Hoaks
Link Counter:
-

https://lenterasultra.com/web/2021/03/facebook-wali-kota-kendari-dipalsukan-kirim-pesan
-dan-minta-nomor-wa-korban/

-

https://turnbackhoax.id/2021/03/13/salah-akun-facebook-wali-kota-kendari-mengarahkanke-link-whatsapp/

Rabu, 17 Maret 2021

3. [HOAKS] Jadwal Vaksin Warga Jawa Barat di
Gedung Pakuan Bandung

Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi melalui grup WhatsApp mengenai jadwal vaksin di daerah
Jawa Barat dengan narasi yang menjelaskan tentang pembukaan vaksinasi bagi semua
warga dengan KTP Jawa Barat di Gedung Pakuan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021
oleh Gubernur Jawa Barat sebanyak 1000 vaksin per hari.
Berdasarkan penelusuran, informasi mengenai jadwal vaksin di daerah Jawa Barat yang
telah beredar adalah tidak benar. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengklariﬁkasi
informasi tersebut melalui akun Twitter pribadi @ridwankamil bahwa tidak benar ada
jadwal vaksinasi untuk umum mulai hari Kamis di Pakuan. Ridwan Kamil pun menegaskan
bahwa bulan ini vaksinasi difokuskan kepada profesi pelayanan publik dan kelompok
lansia yang sudah terdaftar. Dr. Marion Siagian selaku Ketua Divisi Penanganan Kesehatan
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat juga membantah informasi
tersebut. Dr. Marion mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum
rencananya akan dilaksanakan pada tahap ketiga setelah vaksinasi tahap kedua selesai.

Hoaks
Link Counter :
-

https://twitter.com/ridwankamil/status/1371840337870733321

-

https://www.instagram.com/p/CMe8gQUn0eb/

-

https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klariﬁkasi/detail/PTN001217/RIDWAN-KAMIL-UMUMK
AN-VAKSINASI-UNTUK-MASYARAKAT-UMUM-JAWA-BARAT-MULAI-18-MARET-2021

Rabu, 17 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Warga Bhutan tidak Terpapar
Covid-19 karena Penduduknya Vegetarian
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook
sebuah

unggahan

yang

mengatakan

bahwa tidak ada kasus Covid-19 di Bhutan
karena penduduknya vegetarian.
Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa
di Bhutan penduduknya tidak terpapar
Covid-19

adalah

salah.

Dilansir

dari

thebhutanese.bt, hingga kini di Bhutan
terdapat 868 kasus Covid-19 yang sudah
terkonﬁrmasi. Adapun per tanggal 21
Maret 2020 ketika klaim tersebut pertama
kali dibuat, terdapat dua kasus Covid-19
yang sudah terkonﬁrmasi. Lebih lanjut,
WHO menegaskan bahwa belum ada
penelitian
bahwa

yang
menjadi

dapat

membuktikan

vegetarian

dapat

mencegah penularan Covid-19.

Disinformasi
Link Counter :
-

https://www.facebook.com/MoHBhutan/posts/3975547449173508

-

https://thebhutanese.bt/partner-tests-positive-14-days-into-quarantine-19-days-into-entering-bhutan-and-28-day
s-after-1st-contact-with-index-case/?fbclid=IwAR39LpulkXfzDU215AASSVVweQb8DK7D1SuB8f81idrHv1uGCg7Xys
DCwFg

-

https://turnbackhoax.id/2021/03/16/salah-tidak-ada-kasus-covid-19-di-bhutan-karena-penduduknya-vegetarian/

-

https://web.facebook.com/MoHBhutan/photos/3978831888845064

18 Maret 2021

Kamis, 18 Maret 2021

1.

[HOAKS]
Informasi
Tender
Mengatasnamakan PLN Aceh

Proyek

Penjelasan:
Telah beredar sebuah selebaran yang berisi informasi
tender proyek mengatasnamakan PT PLN (Persero)
Unit Induk Wilayah Aceh. Surat berlogo PT PLN
(Persero)

itu

berjudul

"SUMMARY

PROJECT

PEMBANGUNAN TAWER 275 KV PT. PLN (Persero) Unit
Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara-Medan,
Sumatera Utara di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara".
Surat tersebut memuat nama proyek, lokasi proyek,
pemilik proyek, serta nilai satuan yang akan ditender
oleh PT PLN (Persero).
Faktanya, General Manager PT PLN (Persero) Unit
Induk Wilayah Aceh, Abdul Mukhlis memastikan
informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar
atau hoaks. Mukhlis menegaskan bahwa PLN Aceh
tidak pernah melakukan tender melalui media sosial.
Tender resmi akan selalu ditampilkan di website
eproc.pln.co.id yang bisa dilakukan melalui portal
eproc bila sudah terdaftar sebagai rekanan. Mukhlis
juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu
waspada terhadap modus penipuan tender yang
mengatasnamakan PT PLN (Persero).

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/acehkini/hoaks-info-tender-proyek-yang-beredar-atas-nama-pln-ac
eh-1vN6xE5n0YB/full

-

https://news.detik.com/berita/d-5497292/awas-penipuan-beredar-selebaran-hoax-tender-p
royek-pln-di-aceh

Kamis, 18 Maret 2021

2.

[DISINFORMASI] Potret Foto Buzzer
sedang Menyebarkan Konten Hoaks dan
Fitnah
Penjelasan:
Beredar sebuah postingan foto pada aplikasi media sosial
Facebook

yang

berpakaian

menampilkan

kuning

dengan

seorang

puluhan

perempuan

handphone

di

depannya. Disebutkan juga bahwa perempuan tersebut
adalah seorang buzzer yang sedang menyebarkan konten
hoaks dan ﬁtnah. Narasi pada postingan foto tersebut seolah
dialamatkan kepada Pemerintah Indonesia.
Faktanya, klaim bahwa foto tersebut merupakan seorang
buzzer yang sedang menyebarkan konten hoaks dan ﬁtnah
adalah tidak benar. Dari penelusuran cek fakta pada situs
Merdeka.com, ditemukan foto serupa yang menunjukan
bahwa perempuan tersebut bukan seorang buzzer seperti
klaim pada unggahan. Ditemukan sebuah artikel yang
berjudul "A viral photo in China shows how to manipulate
App Store rankings the hard way", pada situs techinasia.com
yang diunggah pada 5 Februari 2015, menjelaskan bahwa
perempuan tersebut bekerja di sebuah tempat manipulasi
peringkat App Store di China. Adapun kegiatan yang sedang
dilakukannya
menghapus

adalah
aplikasi

mengunduh,
tertentu

memasang,

berulang

kali

dan
untuk

meningkatkan peringkat pada sistem App Store.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-ini-bukan-foto-buzzer-sedang-membuat-informasihoaks.html

-

https://www.techinasia.com/viral-photo-china-shows-manipulate-app-store-rankings-hard

-

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2eRZMN-cek-fakta-foto-buzzer-tengah-memproduksi-info
rmasi-hoaks-ini-faktanya

Kamis, 18 Maret 2021

3.

[DISINFORMASI]
Informasi
Peringkat
Keamanan Vaksin Covid-19 dari Artikel New
York Times
Penjelasan:
Beredar

sebuah

WhatsApp

informasi

terkait

pada

peringkat

pesan

keamanan

berantai
vaksin

Covid-19 yang bersumber dari salah satu artikel New
York Times. Dalam pesan tersebut, menjelaskan
bahwa ada empat vaksin Covid-19 asal China yang
diklaim paling aman sejauh ini. Selain itu, disebutkan
pula China sudah mengekspor 500 juta dosis vaksin
ke seluruh dunia.
Dikutip dari Cek Fakta Liputan6.com, akun resmi
Twitter New York Times menjelaskan bahwa pesan
berantai yang beredar tersebut adalah hoaks. The
New York Times tidak pernah menerbitkan daftar
peringkat vaksin Covid-19 tersebut. Pihaknya juga
menjelaskan bahwa tidak pernah menyatakan vaksin
Covid-19 yang berasal dari China lebih unggul
daripada vaksin yang diproduksi di tempat lain.
Mereka juga belum menerbitkan klaim bahwa China
telah mengekspor lebih dari 500 juta dosis vaksin.
Tautan artikel yang disertakan dalam pesan berantai
tersebut

juga

sama

sekali

tidak

menyebutkan

peringkat keamanan vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://twitter.com/NYTimesPR/status/1369659682600722432

-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4509368/cek-fakta-tidak-benar-pesan-berantai-i
nformasi-vaksin-covid-19-paling-aman-dari-artikel-new-york-times

19 Maret 2021

Jumat, 19 Maret 2021

1.

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Jombang Mundjidah Wahab

Penjelasan:
Beredar pesan melalui WhatsApp mengatasnamakan Bupati Jombang Mundjidah
Wahab, dalam pesan tersebut oknum mengaku sedang melakukan penggalangan
dana untuk pondok pesantren dan yayasan.
Faktanya, dilansir dari Kabarjombang.com, Kepala Dinas Kominfo Jombang, Budi
Winarno mengatakan bahwa pesan yang beredar mengaku Bupati Jombang tidak
benar alias hoaks. Budi meminta agar masyarakat memastikan kembali dan tidak
langsung percaya atas pesan yang mengatasnamakan Bupati Jombang, Mundjidah
Wahab.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kabarjombang.com/peristiwa/awas-tertipu-pesan-hoaks-yang-mengaku-bupati-jomba
ng-mundjidah-wahab/

-

https://www.facebook.com/kabarewongjombang/posts/1628469994019412

Jumat, 19 Maret 2021

2.

[HOAKS] WhatsApp Mengatasnamakan BPJS
Memberikan Bantuan Dana Rp 200 Juta

Penjelasan:
Beredar akun WhatsApp mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Akun tersebut terlihat
mengirimkan pesan yang menyebut bahwa BPJS Kesehatan memberikan dana
bantuan sebesar Rp 200 juta.
Faktanya, BPJS Kesehatan melalui akun resminya menyatakan bahwa hal tersebut tidak
benar atau hoaks. Sebab BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana
tunai kepada peserta JKN-KIS. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat
agar selalu waspada terhadap segala informasi hoaks dan penipuan yang
mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Semua pengumuman atau informasi mengenai
BPJS Kesehatan bisa diakses melalui website dan media sosial resmi BPJS Kesehatan
dan apabila menemukan akun media sosial, media komunikasi atau situs web yang
mengatasnamakan BPJS Kesehatan masyarakat dapat mengonﬁrmasikan ke BPJS
Kesehatan Care Center 1500 400 atau akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMg3_-ZsY0G/

-

https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1372110750416732163

Jumat, 19 Maret 2021

3.

[HOAKS] Anggota DPRD Jember Alﬁan Andri
Wijaya Tawarkan Lelang Mobil di Facebook
Penjelasan:
Ditemukan sebuah akun Facebook dengan
menggunakan nama dan foto proﬁl Anggota
DPRD

Jember

Alﬁan

Andri

Wijaya.

Akun

tersebut menawarkan jasa lelang kendaraan
mobil kepada para pengguna Facebook dan
beberapa

akun

Facebook

yang

berteman

dengan akun tersebut.
Faktanya, akun Alﬁan Andri Wijaya tersebut
telah

berpindah

digunakan

oleh

tangan

dan

Anggota

bukan

Komisi

B

lagi

DPRD

Jember, Alﬁan Andri Wijaya. Alﬁan menuturkan,
akun tersebut telah diretas sejak Juni 2019 dan
telah dilaporkan pada tanggal 25 Juni 2019 ke
Polres Jember sebagai kasus pembajakan dan
penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://jatim.idntimes.com/news/jatim/amp/mohamad-ulil/facebook-anggota-dprd-jember-diretas-tipu-kerabathingga-puluhan-juta

-

https://cekfakta.com/focus/6545

-

https://suarajatimpost.com/news/nama-anggota-dprd-jember-dicatut-oknum-tak-bertanggungjawab-untuk-me
nipu-sejumlah-orang/

-

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2eRZMN-cek-fakta-foto-buzzer-tengah-memproduksi-informasi-hoaks-ini-faktanya

Jumat, 19 Maret 2021

4.

[HOAKS] Surat Pengangkatan Seluruh
Pegawai Honorer Menjadi PNS Tanpa Tes

Penjelasan:

Beredar postingan di media sosial
Facebook, sebuah surat dengan kop
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Kemendikbud)
yang
menyebut seluruh pegawai honorer
akan diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) tanpa tes. Dalam surat itu,
ada tiga syarat yang harus dipenuhi,
yaitu berusia 35 tahun ke atas, berstatus
sertiﬁkasi, dan terdaftar di Dapodik.
Pengunggah
juga
mencantumkan
nama salah satu pegawai BKN, lengkap
dengan nomor teleponnya.
Faktanya, Biro Komunikasi dan Layanan
Masyarakat
Kemendikbud,
Seno
Hartono menyatakan bahwa surat
tersebut adalah salah. Pasalnya, ada
ketidaksesuaian antara kop surat dan
tanda tangan. Pada kop surat tersebut
tertera Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan, tetapi pada bagian tanda
tangannya tertera Mendikbud, maka itu
sudah jelas tidak benar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/19/133000765/-hoaks-surat-pengangkatan-selur
uh-pegawai-honorer-menjadi-pns-tanpa-tes?page=all#page2

Jumat, 19 Maret 2021

5.

[DISINFORMASI] Graﬁk Kadar Antibodi
setelah Divaksin Covid-19 Menurun
Penjelasan:

Beredar sebuah hasil tangkapan layar pada
sosial media Facebook yang berisi informasi
terkait kadar antibodi setelah divaksin
Covid-19. Dalam tangkapan layar tersebut
terdapat graﬁk yang diklaim sebagai informasi
antibodi seseorang setelah menerima vaksin
Covid-19. Disebutkan juga bahwa penyebab
seseorang bisa terkena Covid-19 dikarenakan
antibodi yang akan menurun dalam beberapa
hari sebelum vaksin ke 2.
Dikutip dari cek fakta liputan6.com, dokter
sekaligus edukator dan Tim Penanganan
Covid-19, Muhamad Fajri Adda'i, menyebut
graﬁk
yang
diklaim
sebagai
antibodi
seseorang setelah menerima vaksin Covid-19
tersebut tidak benar. Dokter Fajri menjelaskan,
"Tidak ada orang yang setelah divaksin
Covid-19 misalnya antibodinya malah menjadi
mendekati nol. Kalaupun ada itu hanya
kasuistik saja seperti orang tersebut sistem
imunnya gagal membentuk antibodi tetapi itu
bukan konsep secara umum". Dokter Fajri juga
mengingatkan
agar
masyarakat
tetap
menerapkan protokol kesehatan meski sudah
divaksin Covid-19. Selain itu, hasil penelusuran
gambar graﬁk di internet juga menemukan
bahwa graﬁk tersebut telah sebelumnya
diunggah dari suatu laman blogspot di tahun
2017,
dan
Januari
2020
serta
tidak
menyebutkan informasi terkait vaksinasi
Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4510417/cek-fakta-tidak-benar-pesan-berantai-b
erisi-graﬁk-kadar-antibodi-usai-divaksin-covid-19

-

https://diarychemistry.blogspot.com/2017/08/mekanisme-anti-bodi-sebagai-sistem.html

-

https://www.elinotes.com/2020/01/pengertian-sel-memory-pada-mahluk-hidup.html?=1

Jumat, 19 Maret 2021

6.

[Disinformasi] Botol Vaksin Berlogo Kadrun

Penjelasan:

Beredar postingan di media sosial Facebook, klaim foto vaksin yang berlogo tulisan
Kadrun dibagian kemasan. Dengan tambahan narasi "Ga usah nyuruh2 duluan
nyoba vaksin covid 19 drun,FETE. Fetambooran Chemical Rijik United, sdh nyediain
Vaksin khusus buat ente".
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim foto botol vaksin berlogo Kadrun adalah tidak
benar. Faktanya foto tersebut telah diedit dan diubah. Dalam foto asli tulisan pada
botol adalah "COVID-19 Coronavirus". Foto tersebut merupakan ilustrasi artikel
berasal dari shutterstock.com karya Joel Bubble Ben.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4510250/cek-fakta-tidak-benar-dalam-foto-ini-bot
ol-vaksin-kadrun

-

https://www.shutterstock.com/image-photo/vaccine-syringe-injection-use-preventionimmu
nization-treatment-1643122693

20 Maret 2021

Sabtu, 20 Maret 2021

1.

[HOAKS] Lowongan Pekerjaan Khusus Warga
yang Memiliki KTP Surabaya

Penjelasan:
Beredar informasi melalui media sosial Facebook dan WhatsApp yang mengatasnamakan Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya terkait adanya lowongan pekerjaan khusus warga yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Surabaya. Dalam informasi yang beredar disebutkan, salah satu syarat rekrutmen
tersebut adalah surat lamaran harus dilampiri surat pengantar RT/RW setempat dan diutamakan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Faktanya, Humas Pemkot Surabaya melalui laman Twitter resminya @BanggaSurabaya menyatakan
bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya menegaskan, hingga
saat ini, Pemkot Surabaya masih melakukan pendataan kepada setiap warga yang tergolong MBR.
Dilansir dari laman kompas.com, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara juga
menyebutkan pendataan MBR kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama. Sebab, petugas tidak
hanya melihat kondisi rumah warga, namun juga memperhatikan jumlah orang yang bekerja dan
tempat bekerja dalam satu KK, termasuk jumlah pendapatannya dalam satu bulan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/BanggaSurabaya/status/1372772414719856640

-

https://twitter.com/SapawargaSby/status/1372796510325284867

-

https://regional.kompas.com/read/2021/03/19/163640678/beredar-pesan-berantai-rekrutmen-pekerjaan-untuk-war
ga-surabaya-pemkot

-

https://surabaya.liputan6.com/read/4510567/pemkot-broadcast-rekrutmen-pekerjaan-khusus-warga-ktp-surabayahoaks

Sabtu, 20 Maret 2021

2.

[HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan
Bareskrim Kota Bekasi Melakukan Panggilan
Pemeriksaan

Penjelasan:
Telah beredar akun Instagram mengatasnamakan Bareskrim Kota Bekasi. Akun tersebut
tampak mengirimkan pesan melalui direct message kepada seorang warganet untuk bertemu
di Polres Metro Bekasi Kota dan mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebuah
kasus atas nama warganet itu telah diterima pihaknya.
Menanggapi hal itu, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari
mengatakan akun tersebut bukan akun resmi Polres Metro Bekasi Kota. Ia menuturkan bahwa
pihak kepolisian tidak mungkin melakukan pemanggilan melalui media sosial. Adapun
menurut Erna proses pemanggilan seseorang dalam rangka pemeriksaan kasus, dilakukan
secara resmi menggunakan surat panggilan dengan kop surat Polres Metro Bekasi Kota.

Hoaks
Link Counter:
-

https://bekaci.suara.com/read/2021/03/19/105328/polres-metro-bekasi-kota-tak-pernah-melakukan-pem
anggilan-via-medsos?page=1

-

https://wartakota.tribunnews.com/2021/03/19/viral-akun-bareskrimkotabekasi-ngaku-polisi-kasubag-hu
mas-polres-metro-bekasi-kota-hoaks

Sabtu, 20 Maret 2021

3.

[HOAKS] Pengumuman Vaksinasi Covid-19
untuk Semua Warga di Puskesmas Kramat
Jati

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp yang menginformasikan
adanya vaksinasi Covid-19 untuk lansia dan bukan lansia di Puskesmas Kecamatan
Kramat Jati dengan hanya membawa e-KTP asli.
Dilansir dari data.jakarta.go.id, berdasarkan klariﬁkasi Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta kepada Tim Jalahoaks, diketahui bahwa Puskesmas Kecamatan
Kramat Jati tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut. Adapun nomor
hotline Puskesmas Kecamatan Kramat Jati dapat dihubungi melalui nomor
0895321748470.

Hoaks
Link Counter:
-

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Pengumuman-Vaksin-Covid-19-Untuk-Semu
a-Warga-di-Puskesmas-Kecamatan-Kramat-Jati

Sabtu, 20 Maret 2021

4.

[HOAKS]
Surat
Edaran
Proyek
yang
Ditandatangani oleh Wagub Jabar Selaku PPK

Penjelasan:
Telah beredar sebuah surat edaran terkait
proyek yang ditandatangani oleh Wagub Jabar
selaku Pejabat Pembuat komitmen atau PPK.
Faktanya, menurut Wagub Jabar Uu Ruzhanul
Ulum mengatakan bahwa surat edaran tersebut
tidak

benar

instagramnya,

atau
Uu

hoaks.

Dalam

menegaskan,

akun

Gubernur

maupun Wakil Gubernur secara hukum tidak
berhak
bukan

menandatangani
Pejabat

Pemalsuan

Pembuat

tanda

tangan

hal

tersebut

Komitmen
untuk

dan

(PPK).

dokumen

merupakan sebuah pidana. Uu juga mengajak
netizen
percaya

untuk

bijaksana

akan

adanya

mengatasnamakan

dirinya

dan

tidak

kegiatan
sebagai

Pembuat Komitmen.

Hoaks
Link Counter:
-

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=786749482259640&id=186726692261925

-

https://www.instagram.com/p/CMimiswnR8g/?igshid=1eg3sl5br5p0h

-

https://www.instagram.com/p/CMi8Ax8rIgK/?igshid=zrfmo1vto205

cepat
yang
Pejabat

21 Maret 2021

Minggu, 21 Maret 2021

1.

[HOAKS] Guru Honorer di Leles Garut Jadi
Lumpuh setelah Mendapat Vaksin Kedua
Penjelasan:
Beredar

informasi

di

media

sosial

Facebook yang menyebutkan adanya
seorang guru berinisial “E”, warga
Kecamatan

Leles,

mengalami

kelumpuhan beberapa jam setelah
menerima vaksin kedua.
Faktanya, Sekretaris Dinkes Garut, Leli
Yuliani mengklariﬁkasi bahwa guru
tersebut

sakit

bukan

dari

efek

vaksinasi Covid-19. Guru tersebut juga
tidak

lumpuh,

lemas

pada

melainkan
hari

Sabtu

merasa
setelah

menerima vaksin pada hari Rabu.
Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa
yang

bersangkutan

sudah

cukup

sering mengalami hal serupa dan
beberapa

kali

sempat

dirawat

di

Puskesmas.

Hoaks
Link Counter:
-

https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klariﬁkasi/detail/ADN012358/GURU-HONORER-DI-LELES-GARU
T-JADI-LUMPUH-SETELAH-MENDAPAT-VAKSIN-KEDUA

-

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5495539/heboh-kabar-guru-lumpuh-usai-vaksinasi-begi
ni-kata-dinkes-garut

-

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011620912/guru-honorer-lumpuh-usai-divaskin-covid19-dinkes-garut-beri-penjelasan

Minggu, 21 Maret 2021

2.

[HOAKS] Video Pengakuan Jaksa yang Menerima
Suap Kasus Sidang Rizieq Shihab

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial yang diklaim sebagai peristiwa pengakuan seorang jaksa yang
menerima suap dalam kasus sidang Rizieq Shihab. Klaim dalam narasi video tersebut bertuliskan
“terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Shihab,
innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia”. Unggahan tersebut dikaitkan dengan penjelasan
Yulianto, SH, MH, selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Faktanya, klaim bahwa video tersebut merupakan pengakuan jaksa yang menerima suap dalam kasus
sidang Rizieq Shihab adalah keliru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben
Ezer Simanjuntak, SH, MH, telah menerbitkan klariﬁkasi melalui Siaran Pers Pusat Penerangan Hukum
Kejaksaan Agung bernomor PR – 246/81/K.3/Kph.3/03/2021. Dalam klariﬁkasinya dijelaskan bahwa video
yang beredar itu merupakan peristiwa penangkapan oknum Jaksa berinisial AF oleh Tim Saber Pungli
Kejaksaan Agung terkait dengan kasus suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur,
pada November 2016. Peristiwa itu sama sekali tidak berkaitan dengan proses sidang Rizieq Shihab di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan. Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa
Yulianto, SH. MH, saat ini telah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hoaks

Link Counter:
-

SIARAN PERS KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI Nomor : PR –
246/81/K.3/Kph.3/03/2021

-

https://www.instagram.com/p/CMqwv9FnaNG/?igshid=qawqw6heiw2r

Minggu, 21 Maret 2021

3.

[HOAKS] Rekrutmen dan Panggilan Interview
Mengatasnamakan Telkomsel
Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial terkait rekrutmen dan
panggilan interview mengatasnamakan Telkomsel. Disebutkan
kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari Senin, 22 Maret
2021 hingga Selasa, 22 Maret 2021.
Faktanya, Telkomsel melalui insta story akun media sosialnya
@lifeattelkomsel

menegaskan

menyelenggarakan

proses

bukan

pihaknya

rekrutmen

tersebut.

yang
Selama

pandemi Covid-19, pihak Telkomsel tidak melakukan panggilan
interview kepada calon karyawan secara ofﬂine. Seluruh proses
rekrutmen yang sedang berlangsung diselenggarakan secara
online. Dalam komunikasi resmi ke calon karyawan, Telkomsel
tidak mengirimkan dokumen yang menggunakan kop surat
serta tidak menginformasikan nama perwakilan Telkomsel
beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Selain itu,
Telkomsel

tidak

meminta

uang

pendaftaran

atau

biaya

transportasi kepada calon karyawan untuk mengikuti proses
rekrutmen. Pihak Telkomsel turut mengimbau para calon
karyawan untuk tidak mengakses dan tidak menindaklanjuti
informasi proses rekrutmen yang berasal dari pihak-pihak yang
tidak bisa dipastikan legitimasinya tersebut. Informasi resmi
terkait kesempatan berkarir di Telkomsel hanya bisa diakses
melalui

website

@lifeattelkomsel

dan

telkomsel.com,

akun

@telkomsel.recruits,

serta

Instagram
LinkedIn

Telkomsel.

Hoaks
Link Counter:
-

https://instagram.com/stories/lifeattelkomsel/2533610454667765427?utm_source=ig_story_
item_share&igshid=dhrb2nm5r2ff

Minggu, 21 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Alumni dan Mahasiswa UGM
Demo Terkait Pemalsuan Ijazah Jokowi
Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook, hasil
tangkapan

layar

dari

sebuah

artikel

yang

memperlihatkan sekelompok demonstrasi di
bundaran UGM. Dalam tangkapan layar tersebut
bertuliskan

"Jokowi

Jelas

menempuh

pendidikan

di

tidak

pernah

UGM!

Demo

mahasiswa UGM dan Alumni UGM desak dan
usut tuntas Pemalsuan Jokowi alumni UGM.
Jokowi tidak pernah kuliah di UGM".
Faktanya,

klaim

yang

mengatakan

bahwa

alumni dan mahasiswa UGM demo terkait
pemalsuan ijazah Jokowi adalah salah. foto
tersebut merupakan hasil tangkapan layar dari
portal berita merdeka.com berjudul “Tolak UU
Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di
Bundaran UGM” yang terbit pada 20 Oktober
2020”.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/03/21/salah-demo-mahasiswa-dan-alumni-ugm-tentang-pem
alsuan-ijazah-jokowi/

-

https://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-uu-cipta-kerja-mahasiswa-gelar-demonstrasi-di
-bundaran-ugm.html

22 Maret 2021

Senin, 22 Maret 2021

1.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Setdako)
Padang

Penjelasan:
Beredar sebuah tangkapan layar dari akun Facebook yang mencatut nama dan foto
proﬁl Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang, Edy Hasymi. Pada bagian
beranda akun tersebut berisi unggahan atau postingan foto-foto kegiatan Edy Hasymi
selama beberapa tahun belakangan.
Dilansir

dari

mengklariﬁkasi

Bentengsumbar.com,
bahwa

akun

Asisten

tersebut

I

bukan

Setdako

Padang,

akun

pribadinya.

Edy

Hasymi

Edy

Hasymi

menyebutkan bahwa akun pribadinya hanya satu dengan foto proﬁl sedang bermain
golf. Sementara, Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Kota
Padang, Charlie Ch. Legi mengimbau untuk berhati-hati atas maraknya penipuan serta
akun-akun palsu media sosial, termasuk akun palsu yang mengatasnamakan Asisten I
Setdako Padang Edy Hasymi.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.bentengsumbar.com/2021/03/minta-dukungan-maju-sebagai-wakil.html?m=1

-

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2774880062779671&id=1994372657497086

Senin, 22 Maret 2021

2. [HOAKS] Undangan Rakernas Peningkatan
Kinerja Tenaga Kesehatan Mengatasnamakan
Kadinkes Kota Bekasi
Penjelasan:
Telah beredar
undangan

sebuah

Rapat

Peningkatan

Kerja

Kinerja

mengatasnamakan

pesan

yang

berisi

Nasional

(Rakernas)

Tenaga

Kesehatan

Kepala

Dinas

Kesehatan

(Kadinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati. Dalam
pesan

itu

dituliskan,

rapat

tersebut

akan

dilaksanakan pada tanggal 27 Maret-28 Maret
2021 di Hotel Aryaduta Makassar.
Faktanya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui
laman

Instagramnya

@dinkeskotabekasi

membantah informasi yang beredar tersebut.
Pihaknya

menegaskan,

undangan

Rakernas

Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan yang
beredar itu adalah tidak benar atau hoaks.
Dinkes Kota Bekasi juga mengimbau kepada
segenap masyarakat Kota Bekasi agar selalu
berhati-hati terhadap modus penipuan serupa.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMlhBw7hI2S/

Senin, 22 Maret 2021

3. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Berbentuk Sirup bagi
yang Takut Disuntik

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial Facebook, sebuah foto yang memperlihatkan botol
berlabel putih dan bertuliskan "VACCINE COVID19". Dalam foto tersebut terdapat
keterangan "Vaksin Covid19 Dalam bentuk Sirup BAGI YANG TAKUT SUNTIK".
Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran cek fakta Liputan6.com, klaim vaksin
Covid-19 dalam bentuk sirup untuk yang takut disuntik adalah tidak benar. Juru Bicara
Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid membantah
klaim terkait vaksin Covid-19 dalam bentuk sirup untuk yang takut jarum suntik.
Tulisan yang tercantum pada botol yang diklaim sebagai vaksin Covid-19 tersebut
hanyalah hasil editan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4512301/cek-fakta-tidak-benar-ada-vaksin-covid19-sirup-untuk-yang-takut-disuntik

Senin, 22 Maret 2021

4.

[HOAKS]
Covid-19

Pernyataan

IDI

terkait

Pandemi

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi pernyataan Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) terkait pandemi Covid-19. Dalam unggahan tersebut, terdapat
narasi yang mengatakan seolah-olah IDI menyebut pandemi Covid-19 adalah bentuk
pengelabuan dan pembodohan global.
Faktanya, dikutip dari Liputan6.com, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia (PB IDI) Dr. Adib Khumaidi, SpOT menyebut informasi yang terdapat pada
unggahan tersebut adalah tidak benar. Adib menyebut IDI tidak pernah mengeluarkan
rilis seperti itu. Ia juga meminta masyarakat agar tidak langsung percaya dengan
postingan atau pesan berantai terkait pandemi Covid-19, serta mencari informasi ke
sumber resmi melalui rilis-rilis resmi dari Organisasi Kesehatan yang ada. Bantahan
yang sama juga disampaikan oleh dr. Seno Purnomo. Ia menyatakan bahwa hoaks itu
sudah lama tapi memang konten yang ada terus ditambahkan. Pertama kali beredar
hoaks itu pada pertengahan 2020.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4512564/cek-fakta-hoaks-pesan-berantai-pernya
taan-idi-terkait-pandemi-virus-corona-covid-19

Senin, 22 Maret 2021

5. [HOAKS] 17 Negara Melarang Penggunaan
Vaksin AstraZeneca
Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial
Facebook yang menyatakan bahwa 17 negara
telah

melarang

penggunaan

Vaksin

AstraZeneca.
Setelah dilakukan penelusuran, klaim yang
menyatakan bahwa 17 negara telah melarang
penggunaan Vaksin AstraZeneca adalah keliru.
Faktanya,

beberapa

menangguhkan

negara

administrasi

hanya

pemesanan

Vaksin AstraZeneca, sambil menunggu hasil uji
klinis

dari

WHO

penggumpalan
diberikan.

terkait

darah

Melansir

kabar

pasca

dari

Internasional,

pihak

mengeluarkan

pernyataan

vaksinasi

laman

WHO

efek
WHO

akhirnya

untuk

tetap

melanjutkan pemakaian Vaksin AstraZeneca.
WHO menganggap bahwa manfaat Vaksin
AstraZeneca lebih besar jika dibandingkan
risikonya.

Hoaks
Link Counter:
-

https://fullfact.org/online/blood-clot-az-ban/?fbclid=IwAR3BThRUhzx8NtFr30AYC7qf_R7k7
C34z_qqqUsh5fwY3JYqnwzV0yqVoAM

-

https://www.who.int/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccin
e-safety-signals

Senin, 22 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Media Solopos Terbitkan
Pemberitaan 24 Agenda Persatuan Komunis
Chung Kuo Internasional Cina
Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp,
pesan tersebut mengklaim bahwa terdapat 24 poin agenda
yang akan dilakukan Persatuan Komunis Chung Kuo
Internasional Republik Rakyat Cina kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Beberapa poin pada agenda tersebut
diantaranya menyebutkan akan memiskinkan pribumi
dengan sistem, menjauhkan umat Islam dengan agamanya
dan menyesatkan pribumi melalui media massa. Pada awal
pesannya tertulis "SADARLAH WAHAI PRIBUMI…WASPADA
dan SIAGALAH….Agenda Persatuan Komunis Chung Kuo
Internasional, Pusat RRC:" Kemudian pada akhir pesan
tersebut disertakan link pemberitaan dari Solopos.com yang
dibuat seolah media Solopos yang mengabarkan informasi
tersebut.
Adapun
link
yang
ditautkan
adalah
"https://m.solopos.com/menlu-as-ingatkan-ancaman-partai-k
omunis-china-ke-ormas-islam-indonesia-1089122#kilasbalik".
Faktanya, informasi pada pesan berantai tersebut tidak
berdasar dan tidak memiliki sumber kredibel. Narasi yang
disampaikan pada pesan tersebut juga mengandung SARA
dan provokasi. Dari hasil penelusuran Turnbackhoax.id,
diketahui bahwa tidak ditemukan adanya organisasi
Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional. Adapun
mengenai pemberitaan yang dirilis media Solopos tersebut,
tidak ada hubungannya dengan keseluruhan pesan
Whatsapp tersebut. Judul media Solopos yang dilampirkan
pada pesan tersebut adalah “Menlu AS Ingatkan Ancaman
Partai Komunis China ke Ormas Islam Indonesia” membahas
mengenai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo
yang berpidato dan menyebutkan bahwa Chinese Communist
Party (CCP) atau Partai Komunis China (PKC) sebagai
ancaman serius, dan bukan seperti klaim yang terdapat pada
pesan berantai tersebut.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/03/22/salah-informasi-24-agenda-komunis-internasional-rrc-p
ada-artikel-solopos
https://www.solopos.com/hoax-pesan-berantai-agenda-komunis-internasional-rrc-catut-be
rita-solopos-com-1112587
https://republika.co.id/berita/ppae3p458/dari-mana-asal-kata

Senin, 22 Maret 2021

7. [MISINFORMASI] Nama di Surat
Harus Sesuai dengan Paspor

Vaksinasi

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa nama
penerima vaksin yang dicantumkan pada surat vaksin harus sesuai nama yang tertera di
paspor. Disebutkan pula bahwa petugas yang memeriksa surat vaksin akan menyesuaikan
nama penerima vaksin dengan nama yang tertera di paspor.
Dikutip dari Kompas.com, Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh
menegaskan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tidak
mengeluarkan aturan terkait hal tersebut. Ahmad mengatakan, surat vaksin bukan
merupakan wewenang dari Ditjen Imigrasi, tetapi wewenang Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Ahmad menilai, beredarnya kabar bahwa nama penerima vaksin di surat
vaksinasi harus sesuai dengan nama yang tertera di paspor hanya antisipasi yang
disampaikan warganet. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan nama di surat
vaksinasi harus sesuai dengan paspor adalah tidak benar karena Direktorat Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah mengeluarkan aturan tersebut.

Misinformasi
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/20/133800765/-klariﬁkasi-benarkah-nama-di-s
urat-vaksinasi-harus-sesuai-paspor-

23 Maret 2021

Selasa, 23 Maret 2021

1.

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Gowa Meminta Donasi untuk
Pesantren dan Yayasan
Penjelasan:
Beredar

akun

WhatsApp

yang

menggunakan foto dan mengaku sebagai
Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni.
Akun tersebut mengirimkan pesan untuk
meminta sumbangan kepada sejumlah
nomor dengan alasan akan diberikan
untuk pembangunan pondok pesantren.
Faktanya, Abdul Rauf menegaskan bahwa
nomor tersebut bukan miliknya dan ia
tidak

pernah

meminta

dana

ataupun

sumbangan dalam bentuk apapun. Abdul
Rauf
untuk

mengimbau
tidak

kepada

menanggapi

masyarakat
pesan

yang

mengatasnamakan dirinya. Ia mengaku
telah melaporkan kepada pihak Kepolisian
untuk ditindaklanjuti demi menghindari
adanya korban dari penipuan tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://rakyatsulsel.co/2021/03/22/nama-wabup-gowa-dicatut-minta-donasi-di-pesantren-d
an-yayasan/
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1357956-namanya-dicatut-untuk-minta-sumbanganwabup-gowa-sulsel-geram?page=all&utm_medium=all-page
https://makassar.terkini.id/namanya-dicatut-penipu-minta-uang-via-wa-wabup-gowa-mint
a-polisi-lacak-pelaku/

Selasa, 23 Maret 2021

2.

[HOAKS] Surat Pemanggilan CPNS Tahun 2019
Mengatasnamakan Ditjen Dikti
Penjelasan:
Telah

beredar

sebuah

mengatasnamakan

Direktur

surat
Jenderal

Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan
nomor 360/EI/KP/II/2019. Surat tersebut berisi
perihal pemanggilan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) tahun 2019.
Dikutip

dari

laman

Kemdikbud.go.id,

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama
dan

Hubungan

Masyarakat

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Hendarman
menegaskan

bahwa

beredarnya

surat

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan
nomor

360/EI/KP/II/2019,

perihal

pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) tahun 2019 adalah tidak benar atau
hoaks. Hendarman mengatakan, pihaknya
akan menindaklanjuti oknum yang telah
menyebarkan

berita

tersebut.

juga

Ia

atau

surat

mengimbau

hoaks
kepada

masyarakat untuk mengabaikan surat yang
beredar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/klariﬁkasi-kemendikbud-perihal-surat-p
emanggilan-calon-pegawai-negeri-sipil-cpns-2019

-

https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI/posts/3679551242154289

Selasa, 23 Maret 2021

3.

[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan
Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Penjelasan:
Beredar

sebuah

mengatasnamakan

akun
Marlin

Facebook

Agustina,

Wakil

Gubernur Kepulauan Riau terpilih yang menjabat
sejak 25 Februari 2021. Akun tersebut mulai aktif
sepekan terakhir, serta turut menggunakan foto
proﬁl

Marlin

Agustina

sedang

mengenakan

pakaian dinas Wakil Gubernur. Marlin Agustina
juga diketahui menjabat sebagai Ketua PKK Kota
Batam.
Kepala

Dinas

Kominfo

Kota

Batam,

Azril

Apriansyah membenarkan adanya akun Facebook
palsu yang mengatasnamakan Marlin Agustina.
Azril

mengimbau

memberikan
veriﬁkasi

nomor

apapun

masyarakat

untuk

handphone
kepada

atau

orang

tidak
kode
yang

mengatasnamakan Marlin Agustina tersebut. Ia
menegaskan akun Facebook asli yang digunakan
Marlin

Agustina

adalah

yang

memakai

link

https://www.facebook.com/marlinagustinarudi.
Azril berharap masyarakat agar berhati-hati dalam
bermedia sosial dan tidak mudah tertipu akun
yang mengatasnamakan orang lain.

Hoaks
Link Counter:
-

https://mediacenter.batam.go.id/2021/03/22/hati-hati-beredar-akun-palsu-mancatut-namamarlin-agustina/
https://www.batamtimes.co/2021/03/22/awas-akun-palsu-media-sosial-facebook-atas-nam
a-wagub-kepri-marlin-agustina-beredar/
https://centralbatam.co.id/masyarakat-diminta-hati-hati-penipuan-beredar-akun-palsu-cat
ut-nama-marlin-agustina/

Selasa, 23 Maret 2021

4.

[HOAKS] Parfum dengan Label dan Merek
Garuda Indonesia Dijual Bebas

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Facebook, sebuah unggahan yang
menawarkan atau menjual berbagai jenis parfum dengan label dan merek
Garuda Indonesia.
Dikutip dari Kumparan.com, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan
Setiaputra memastikan pihaknya tidak menjual parfum seperti yang
ditawarkan di Instagram atau toko online lainnya. Garuda Indonesia
memang

menjual

sejumlah

produk

sebagai

bagian

dari

layanan

penerbangan. Tapi manajemen memastikan barang-barang tersebut tidak
dijual bebas apalagi yang berlogo Garuda Indonesia.

Hoaks
Link Counter:
-

-

https://kumparan.com/kumparanbisnis/hoax-garuda-indonesia-jualan-parfum-beredar-vira
l-ini-perkembangan-kasusnya-1vP3E9XrCbm?utm_source=kumApp&utm_campaign=share
&shareID=kcY5cU3VKsEZ
https://ﬁnance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5502191/geram-ada-yang-sebar-hoax-ga
ruda-jualan-parfum-dirut-kita-kejar

Selasa, 23 Maret 2021

5.

[DISINFORMASI] Foto Gubernur Korea Selatan
Menggunakan Jaket saat Divaksin
Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial
Facebook

yang

memperlihatkan

Gubernur

Provinsi Gyeongsang Selatan, Kim Kyeong-su,
yang tengah divaksin. Unggahan tersebut juga
disertai keterangan yang menyatakan bahwa
pemerintah

Korea

Selatan

telah

mengembangkan jarum suntik jenis baru yang
dapat menembus seragam pertahanan sipil
yang digunakan oleh Gubernur Kim.
Dikutip dari Cekfakta.com, foto tersebut bukan
merupakan foto saat Gubernur Kim divaksin,
melainkan saat ia mengikuti simulasi tata cara
vaksinasi di Rumah Sakit Yangsan, Universitas
Nasional Busan, Korea Selatan. Foto tersebut
pertama

kali

diunggah

oleh

situs

resmi

Pemerintah Provinsi Gyeongsang Selatan pada
tanggal 2 Maret 2021 lalu. Lebih lanjut, salah
seorang

pejabat

Gyeongsang

pemerintahan

Selatan,

Shim

Provinsi
Eun-jeong,

menegaskan bahwa tidak ada dosis vaksin
yang disuntikkan saat simulasi dilakukan.

Disinformasi
Link Counter:
-

-

https://cekfakta.com/focus/6552
https://www.gyeongnam.go.kr/board/view.gyeong?boardId=BBS_0000450&menuCd=DOM
_000002803002000000&orderBy=Uk1ETPaA5hNB$GYaJ0rQ9k1ofNsRM5c3&paging=ok&star
tPage=1&dataSid=41509123
https://factcheck.afp.com/photo-shows-south-korean-governor-taking-part-covid-19-vacci
nation-simulation-exercise

24 Maret 2021

Rabu, 24 Maret 2021

1.

[HOAKS]
Tentara
Angkatan
Laut
Australia
Mengalami Efek Samping Parah setelah Divaksin
Covid-19

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan gambar di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa 80% tentara
Angkatan Laut Australia yang bertugas di kapal perang HMAS Sydney mengalami efek samping yang
sangat parah setelah divaksin Covid-19. 8 anggota dari 80% personil tentara tersebut tengah dirawat di
ICU akibat efek samping dari vaksin.
Faktanya, informasi yang menyebutkan bahwa 80% tentara Angkatan Laut Australia yang berada di
kapal perang HMAS Sydney mengalami efek samping yang sangat parah setelah divaksin Covid-19
hingga 8 anggotanya dirawat di ICU adalah salah. Kementerian Pertahanan Australia, melalui pernyataan
yang diunggah di situs resminya news.defence.gov.au menyatakan bahwa klaim tersebut adalah tidak
benar. Anggota yang bertugas di kapal perang HMAS Sydney hanya mengalami gejala efek samping
ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis yang intens. Disebutkan juga, personel Kapal HMAS
Sydney secara sukarela menerima dosis vaksin AstraZeneca sebagai langkah perlindungan dan mereka
telah berlayar menuju Amerika Serikat pada 11 Maret 2021 waktu setempat dengan anggota kru lengkap.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-80-tentara-angkatan-laut-australia-ala
mi-efek-samping-vaksin-corona-1vOdh3ogp2Q/full
https://kabartangsel.com/cek-fakta-salah-tentara-angkatan-laut-australia-mengalami-efek
-samping-parah-setelah-divaksin-covid-19/
https://news.defence.gov.au/media/on-the-record/statement-incorrect-social-media-comm
entary-regarding-adf-vaccinations

Rabu, 24 Maret 2021

2. [HOAKS] Penipuan di Telegram Catut Nama
Bareksa

Penjelasan:
Beredar beberapa grup Telegram yang mencatut nama Bareksa, pada grup
tersebut terdapat informasi yang bertujuan untuk menawarkan investasi sekaligus
menyertakan nama-nama admin yang bisa dihubungi.
Faktanya, melalui akun sosial media resmi milik Bareksa telah mengklariﬁkasi
bahwa grup-grup Telegram tersebut adalah palsu. Karena untuk join grup Telegram
Bareksa hanya melalui aplikasi dan akan menerima undangan via email resmi
Bareksa. Adapun grup resmi Bareksa : Bareksa Community, Admin: batarabareksa,
No Handphone: 087895816225.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMwq_wcHFpf/?igshid=o58m0ign20oq
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1843803962448861&id=105765639586044
&_rdc=2&_rdr

Rabu, 24 Maret 2021

3. [HOAKS] Kapolri Mengizinkan Acara Musik dan
Budaya
Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook,
sebuah hasil tangkapan layar tautan
Youtube

dengan

judul

"Kapolri,

Akhirnya Izinkan Acara Musik dan
Budaya

09/03/21".

tangkapan

layar

dengan

narasi

Unggahan

tersebut

disertai

"ALkhamduliLLah

akhirnya sudah dapat lagi izin pentas ...
Siap manggung maning..."
Dikutip dari akun Instagram resmi
@divisihumaspolri, Kepolisian Negara
Republik

Indonesia

menegaskan

bahwa berita tersebut adalah hoaks
dan merupakan hasil rekayasa.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMwtkDHpoJd/?igshid=jp0p619fk1r4

Rabu, 24 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Waspada Ramadhan 2021,
Prediksi NASA Bumi Sekarang Dikelilingi Arus
Meteor

Penjelasan:
Beredar sebuah video siaran berita dengan logo TV One minute, dengan narasi bertuliskan
“prediksi NASA, bumi sekarang di kelilingi arus meteor, waspada Ramadhan 2021”.
Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video tersebut benar ditayangkan akun Youtube
tvOneNews pada 2 Maret 2021 dengan judul “Meteor Raksasa Menerangi Langit Malam di
Inggris”. Namun, dalam tayangan berdurasi 54 detik tersebut tidak ada informasi yang
menyebut bumi sedang dikelilingi arus meteor serta narasi yang mengaitkan peristiwa
tersebut dengan Ramadhan 2021. Dilansir dari cnnindonesia.com, meteor tersebut nampak
selama 7 detik sebelum pukul 10 malam dan terekam oleh banyak netizen, kamera CCTV di
rumah-rumah, dan kamera keamanan lain di berbagai kota di Inggris. Menurut Komunitas
Meteor Amerika Serikat (AMS), setiap hari ribuan meteor memasuki atmosfer Bumi. Namun,
sebagian besar jatuh di laut atau daerah yang tak berpenghuni.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.facebook.com/ofﬁcial.jabarsaberhoaks/posts/789802741954314?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=GI-XUNNhZ3E
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210301192522-199-612367/meteor-raksasa-meli
ntas-di-inggris-terbakar-seperti-bola-api
https://www.theguardian.com/science/2021/mar/01/uk-meteor-huge-ﬂash-as-ﬁreball-lights
-up-skies

25 Maret 2021

Kamis, 25 Maret 2021

1.

[HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan
Bupati Sidrap
Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah akun
WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati
Sidrap, H. Dollah Mando. Akun tersebut
mencatut nama dan foto proﬁl H. Dollah
Mando serta terlihat mengirimi sebuah
pesan ke salah satu pengurus Pesantren di
Sidrap.
Kabid Humas IKP Dinas Komunikasi dan
Informatika

Sidrap,

Anwar

D.

Nurdin

memastikan, yang menghubungi pihak
pesantren bukan Bupati Sidrap, H. Dollah
Mando.

Anwar

masyarakat

juga

tetap

berharap

waspada

agar

terhadap

penipuan dan berhati-hati jika menerima
pesan yang mencurigakan.

Hoaks
Link Counter:
-

http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/waspada-ada-oknum-coba-meni
pu-catut-nama-bupati-sidrap

Kamis, 25 Maret 2021

2.

[MISINFORMASI] Tsunami Aceh 2004 Disebabkan
oleh Ledakan Nuklir
Penjelasan:
Beredar sebuah video pendek di media sosial
Facebook berisi klaim bahwa tsunami Aceh
2004 disebabkan oleh nuklir. Video tersebut
memuat narasi "Menurut Jerry D gray dan
ﬁsikawan Prancis, tsunami Aceh yang terjadi
pada tahun 2004, bukan akibat gempa bumi,
melainkan merupakan ledakan bom nuklir
bawah

laut.

Percaya?

Simak

yaa.

Just

information!".
Faktanya,

klaim

tsunami

Aceh

2004

disebabkan oleh ledakan nuklir adalah tidak
benar.

Koordinator

Bidang

Mitigasi

dan

Gempa Bumi Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geoﬁsika (BMKG) Daryono, menyatakan
bahwa

tsunami

yang

terjadi

di

Aceh

disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik.

Misinformasi
Link Counter:
-

https://www.antaranews.com/berita/2061890/cek-fakta-tsunami-aceh-2004-disebabkan-oleh-ledak
an-nuklir-bawah-laut
https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/113314265/hoaks-tsunami-aceh-2004-karena-ledaka
n-bom-nuklir-bawah-laut?page=all
https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-061667737/hoaks-atau-fakta-benarkah-tsunami
-aceh-2004-disebabkan-oleh-ledakan-nuklir

Kamis, 25 Maret 2021

3.

[DISINFORMASI] Film "I Am Legend" Dibuat pada
Tahun 2021 dan Dikaitkan dengan Kegagalan
Vaksin Covid-19
Penjelasan:
Beredar sebuah gambar berisi klaim bahwa ﬁlm
berjudul "I Am Legend" yang dibintangi oleh Will Smith
diproduksi pada tahun 2021. Narasi dalam gambar
tersebut juga menyebut ﬁlm tersebut dikaitkan dengan
kegagalan

vaksin

Covid-19

hingga

menyebabkan

manusia menjadi zombie.
Faktanya, klaim ﬁlm "I Am Legend" diproduksi pada
tahun 2021 dan dikaitkan dengan kegagalan vaksin
Covid-19 adalah tidak benar. Potongan adegan ﬁlm itu
diketahui

telah

disunting

dengan

narasi

bahwa

vaksinasi bisa menyebabkan manusia menjadi zombie.
Film "I Am Legend" merupakan adaptasi dari novel
yang ditulis oleh Richard Matheson yang pernah
ditayangkan pada tahun 2007. Sebelumnya, adaptasi
novel tersebut juga pernah ditayangkan di layar lebar
pada

tahun

1964

dan

tahun

1971.

Novel

yang

dipublikasikan pada tahun 1954 tersebut mengisahkan
tentang pandemi yang mengubah manusia menjadi
mutan. Menurut Warner Bros, manusia dalam ﬁlm "I
Am Legend" berubah menjadi mutan bukan zombie
dan disebabkan oleh virus, bukan vaksin.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ﬁlm-i-am-legend-dibuat-pada-2021-dik
aitkan-dengan-kegagalan-vaksin-1vQFrO6RA0K/full
https://factcheck.afp.com/ﬁlm-portraying-pandemics-devastation-not-set-2021?
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/01/14/fact-check-smith-i-am-legend
-set-2012-not-2021/6656053002/

26 Maret 2021

Jumat, 26 Maret 2021

1.

[HOAKS] Makan Tape Bisa Hilangkan Fungsi
Vaksinasi Covid-19

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp sebuah informasi yang menyebut
bahwa memakan tape singkong dan mengkonsumsi alkohol usai disuntik vaksin akan
menghilangkan kekebalan tubuh, atau fungsi vaksin Covid-19.
Dilansir dari voi.id, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan bahwa informasi itu tidak benar.
Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada uji klinis terkait hal tersebut dan masyarakat
diminta tak perlu menyebarkan pesan serupa ke pihak lain.

Hoaks
Link Counter:
-

https://voi.id/berita/40836/hoaks-makan-i-tape-i-bisa-hilangkan-fungsi-vaksinasi-covid-19
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1305/keliru-5-bulan-usai-vaksinasi-covid-19-dilarang-konsu
msi-alkohol-dan-tape

Jumat, 26 Maret 2021

2.

[DISINFORMASI] Vaksin Berbasis mRna Bisa
Menyebabkan Kanker

Penjelasan:
Beredar sebuah artikel yang memuat hasil penelitian terkait mRna. Artikel tersebut menjelaskan
bahwa vaksin berbasis mRna yang saat ini tengah dikembangkan dapat menyebabkan kanker dan
menonaktifkan protein penekan tumor alami dalam tubuh, yang berfungsi menyelamatkan
manusia dari kanker.
Dikutip dari Covid19.go.id, penjelasan mengenai bahaya vaksin berbasis mRna ternyata keliru dan
terjadi kesalahan dalam mengartikan temuan penelitian ini. Temuan ini dibuat pada tahun 2018,
jauh sebelum Covid-19 muncul. Jadi tidak ada kaitannya dengan vaksin. Melansir dari media
periksa fakta AFP, Brian Lichty, Profesor di Departemen Patologi dan Kedokteran Molekuler di
McMaster University, menyatakan bahwa untuk memahami hasil penelitian tersebut, seseorang
harus memahami proses transkripsi.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://covid19.go.id/p/berita/salah-vaksin-berbasis-mrna-dapat-menyebabkan-kanker
https://factcheck.afp.com/study-did-not-ﬁnd-link-between-covid-19-mrna-vaccines-and-ca
ncer
https://turnbackhoax.id/2021/03/25/salah-vaksin-berbasis-mrna-dapat-menyebabkan-kank
er/

Jumat, 26 Maret 2021

3.

[DISINFORMASI] Video Bukti
Vaksinasi Covid-19 oleh Yahudi

Kebohongan

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial
Twitter

yang

diklaim

kebohongan

sebagai

vaksinasi

bukti

Covid-19

oleh

Yahudi. Video tersebut memperlihatkan
seorang petugas yang tidak menyuntikkan
vaksin

ke

lengan

penerima

vaksin,

melainkan ke bagian baju penerima vaksin
tersebut.
Faktanya, klaim bahwa video tersebut
merupakan bukti kebohongan vaksinasi
Covid-19 oleh Yahudi adalah keliru. Video
itu memang direkam di sebuah lokasi
vaksinasi Covid-19 di Israel yang diadakan
oleh Magen David Adom (MDA). Namun,
video tersebut tidak menunjukkan proses
vaksinasi

yang

sesungguhnya.

Petugas

yang terlihat dalam video itu diminta oleh
seorang penerima vaksin Covid-19 untuk
mensimulasikan proses vaksinasi karena
sebelumnya
seluruh

ia

proses

tak

sempat

tersebut.

merekam

Simulasi

itu

dilakukan dengan jarum suntik kosong.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1303/sesat-klaim-video-ini-bukti-kebohongan-vaksinasi-co
vid-19-oleh-yahudi
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8N0jPxdk-cek-fakta-video-bukti-yahudi-bohong
i-dunia-seolah-olah-divaksin-ini-faktanya

27 Maret 2021

Sabtu, 27 Maret 2021

1.

[HOAKS] Undangan Panggilan Tes Rekrutmen
Umum PT PLN di Yogyakarta

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial berupa undangan panggilan tes rekrutmen umum dari
PT PLN (Persero). Dalam undangan tersebut, tes akan dilaksanakan di wilayah Yogyakarta pada
tanggal 28-29 Maret 2021.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Vice President Public Relations PLN Arsyadani Ghana Akmalaputri
menegaskan bahwa informasi surat panggilan tes rekrutmen PT PLN yang dilaksanakan pada
28-29 Maret 2021 adalah palsu. Asryadani pun mengimbau kepada masyarakat untuk jeli dan
cermat dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Ia menambahkan bahwa
informasi resmi terkait rekrutmen PT PLN dapat dilihat di situs https://rekrutmen.pln.co.id.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/26/210000065/-hoaks-undangan-panggilan-te
s-rekrutmen-umum-pt-pln-lokasi-yogyakarta?page=all

Sabtu, 27 Maret 2021

2.

[HOAKS] Vaksinasi Bagi Kelompok Non Lansia di
Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp, berisi informasi pendaftaran Vaksinasi untuk
kelompok non lansia atau masyarakat umum yang digelar di Rumah Sakit Borromeus, Kota
Bandung. Dalam pesan berantai tersebut juga terdapat tautan berupa link untuk mendaftar.
Faktanya, RS Borromeus menyebutkan bahwa untuk saat ini tidak ada pendaftaran maupun
pelaksanaan vaksinasi untuk non-lansia di Rumah Sakit Santo Borromeus. Saat ini Rumah Sakit
Santo Borromeus masih menjalankan vaksinasi Covid-19 untuk lansia sesuai program
pemerintah. Sementara itu, terkait dengan alamat link pendaftaran yang tercantum, Kepala Biro
Humas dan Marketing Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung, Elisabeth Lilis S menyatakan
bahwa link tersebut dikirim secara resmi oleh Rumah Sakit Santo Borromeus hanya untuk
peserta vaksinasi kelompok lansia yang telah terdaftar di database.

Hoaks
Link Counter:
-

https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klariﬁkasi/detail/PTN001229/RS-SANTO-BORROMEUS
-BANDUNG-BUKA-PENDAFTARAN-VAKSINASI-BAGI-KELOMPOK-NON-LANSIA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=789935315274390&id=186726692261925

Sabtu, 27 Maret 2021

3.

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Indragiri Hilir
Penjelasan:
Beredar melalui WhatsApp pesan
yang
Bupati

mengatasnamakan
Indragiri

Samsudin

Hilir

Uti.

Wakil

(Inhil),

Pesan

H.

tersebut

menyebutkan bahwa Wakil Bupati
Inhil akan menyalurkan donasi ke
pondok pesantren.
Faktanya,
Pribadi

Een

selaku

Wakil

membantah

Bupati

hal

mengatakan

Asisten

tersebut.

bahwa

Inhil
Ia
akun

WhatsApp yang beredar itu bukan
milik

Wakil

Samsudin

Bupati

Uti

dan

Inhil,

H.

merupakan

bentuk penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.indragirione.com/2021/03/hatihati-penipuan-mengatasnamakan-wakil-bupatiinhil-sasaran-ponpes
https://www.bualbual.com/2021/03/26/beredar-pesan-berantai-di-media-sosial-whatsapp-a
tas-nama-wabup-inhil-donasi-ke-ponpes-hatihati-itu-penipuan

Sabtu, 27 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Masker Covid-19 Khusus untuk
Bayi
Penjelasan:
Beredar

sebuah

seorang

bayi

khusus

yang

unggahan

tampak
diklaim

dengan

menggunakan
sebagai

masker

gambar
masker
untuk

mencegah Covid-19. Foto tersebut juga menuai
banyak

kritikan

dari

berbagai

kalangan

dan

disebut sebagai upaya melumpuhkan pernapasan
anak-anak.
Faktanya, gambar bayi menggunakan masker
tersebut sama sekali tidak terkait dengan Covid-19.
Dilansir dari reuters.com dan berdasarkan hasil
penelusuran

gambar

melalui

google

image,

ditemukan gambar yang serupa pernah diunggah
pada

tahun

2018.

Foto

tersebut

merupakan

ilustrasi dari Nipple Dust Mask yang dirancang oleh
Na Yeun Kim dan Jin Ho Chae yang merupakan
pemenang platinum di Spark Design Awards
tahun 2018. Nipple Dust Mask sendiri merupakan
masker khusus yang dibuat untuk bayi dengan
konsep empeng yang terbuat dari silikon untuk
mencegah debu halus dan polusi yang bisa
terhisap oleh bayi.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.reuters.com/article/factcheck-baby-mask/fact-check-pictured-baby-mask-is-a
-design-created-for-pollution-not-covid-19-idUSL1N2LA27K
https://galleries.sparkawards.com/index.cfm?entry=A5C1F6C4-EA03-48C7-A2BEF82528859
533

28 Maret 2021

Minggu, 28 Maret 2021

1. [HOAKS] Pemadaman Listrik Seluruh Indonesia
dalam Rangka Memperingati Earth Hour

Penjelasan:
Beredar informasi melalui Broadcast WhatsApp mengenai adanya pemadaman listrik terpusat di
seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Earth Hour. Dalam pesan yang beredar disebutkan,
pemadaman listrik seluruh Indonesia akan dilakukan pada hari Sabtu, pkl. 20.30-21.30 WIB.
Faktanya, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui laman
Twitter resminya @InfoGatrik menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak
benar atau hoaks. Pihaknya menyebutkan, partisipasi dalam Earth Hour bersifat sukarela, sehingga
PLN tidak melakukan pemadaman listrik seperti pada informasi yang beredar. Dilansir dari laman
cnnindonesia.com, Vice President Public Relations PLN, Arsyadany G. Akmalaputri dalam keterangan
resminya pada Sabtu, 27 Maret 2021 juga memastikan bahwa isu terkait adanya pemadaman listrik
yang dilakukan oleh PLN adalah hoaks. Ia menambahkan, PLN turut mendukung gerakan Earth
Hour yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, tidak akan ada pemadaman listrik yang dilakukan
oleh PLN dan pihaknya tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/InfoGatrik/status/1375775277465276419

-

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210327200336-85-622906/pln-pastikanpemadaman-listrik-selama-earth-hour-hoaks

Minggu, 28 Maret 2021

2. [HOAKS] 14 Titik Tilang Elektronik di Lumajang

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial
yang mengatakan bahwa terdapat 14
titik tilang elektronik di Kabupaten
Lumajang yang akan diterapkan pada
23 Maret 2021.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Paur
Subbag Humas Polres Lumajang, Ipda
Andreas Shinta menjelaskan bahwa
informasi tersebut tidak benar adanya.
Saat ini Kabupaten Lumajang belum
menerapkan

kebijakan

Tilang

Elektronik (E-Tilang). Pihaknya juga
belum

bisa

memastikan

kapan

penerapan E-Tilang dapat dilakukan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.wartabromo.com/2021/03/26/cek-fakta-benarkah-ada-14-titik-tilang-el
ektronik-di-lumajang/

Minggu, 28 Maret 2021

3. [HOAKS] Kota Probolinggo Sudah Terapkan
E-Tilang di 10 Titik Persimpangan Jalan Pada 23
Maret 2021
Penjelasan:
Telah beredar informasi penerapan elektronik tilang
kendaraan bermotor atau E-Tilang di Kota Probolinggo
Jawa

Timur,

informasi

di

media

sosial

tersebut

mengklaim bahwa mulai hari Selasa, 23 Maret 2021 telah
diberlakukan E-Tilang di 10 titik persimpangan jalan yang
ada di Kota Probolinggo. Diantaranya, di Simpang Brak,
Simpang Ketapang dan Simpang Sumber Taman.
Faktanya,

informasi

penerapan

E-Tilang

di

Kota

Probolinggo tersebut adalah tidak benar. Kasat Lantas
Polres Probolinggo Kota, AKP Roni Faslah menjelaskan
bahwa penerapan E-Tilang sementara ini dipastikan
belum bisa diterapkan di Kota Probolinggo karena sarana
dan prasarana yang belum memadai jadi penyebabnya.
Dalam kesempatan lain Kepala Seksi Elektrikal Bidang
Pengembangan Transportasi Dishub Kota Probolinggo,
Matminto, mengatakan bahwa saat ini anggaran belum
memungkinkan untuk pembelanjaan kamera Electronic
Trafﬁc Law Enforcement (ETLE) atau sarana prasarana
penindakan

E-Tilang,

namun

akan

direncanakan

pengadaannya dalam pengajuan APBD 2021 dengan
besaran anggaran Rp 1,083 miliar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/26/03/2021/e-tilang-belum-bisa-diter
apkan-di-kota-probolinggo/

-

https://www.instagram.com/p/CM7J0agLDFi/?igshid=1a4m8j3h5u5up

Minggu, 28 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Hewan Ternak Hasil Kawin
Silang Babi dengan Sapi

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Facebook, foto seekor sapi dan potongan daging
yang diklaim sebagai hewan ternak hasil kawin silang antara sapi dengan babi. Spesies
itu disebut diternakkan di Thailand, dan akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi daging menjelang bulan Ramadhan 2021 mendatang.
Dilansir dari Kompas.com yang juga mengutip dari AFP Fact Check, berdasarkan hasil
penelusuran gambar, diketahui bahwa foto yang beredar pernah diunggah di salah
satu kanal televisi Thailand, Matichon TV, pada 11 Oktober 2018. Unggahan tersebut
diberi judul "Lihatlah kelucuan 'Nong Kham Phaeng', kerbau kerdil yang membawa
keberuntungan". Sementara itu, diberitakan pada Harian Metro, 14 Maret 2021, profesor
kedokteran hewan, Universitas Putra Malaysia (UPM), Mohd Hair Bejo, mengatakan,
babi dan sapi tidak mungkin dikawinkan, apalagi menghasilkan keturunan. Lebih
lanjut, dia menjelaskan bahwa babi dikelompokkan dalam famili Suidae sedangkan
sapi masuk dalam famili Bovidae, dan keduanya tidak dapat menghasilkan spesies
hewan baru.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/27/211500365/-hoaks-hewan-ternak-ha
sil-kawin-silang-babi-dengan-sapi?page=all
https://factcheck.afp.com/picture-shows-dwarf-buffalo-thailand

29 Maret 2021

Senin, 29 Maret 2021

1. [HOAKS] Ekstrak Nanas Bisa Dijadikan Obat
Corona

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan buah nanas
bisa menjadi salah satu solusi untuk pengobatan Covid-19. Dalam unggahan
tersebut ekstrak buah disebutkan mampu menurunkan protein akibat Virus
Corona.
Dilansir dari Kumparan.com, hal tersebut dibantah oleh Profesor David Morris.
Ia mengatakan bahwa minum nanas tidak akan menyembuhkan seseorang
dari penyakit Corona. Sebab, ekstrak tersebut harus dikombinasikan dengan
zat lain. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan penelusuran AFP, foto yang
digunakan dalam unggahan itu berasal dari saluran berita Australia 7News
yang ditayangkan pada 18 Agustus 2020 di YouTube.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-ekstrak-nanas-bisa-dijadi
kan-obat-corona-1vQcBriQg2x/full

-

https://factcheck.afp.com/facebook-posts-touting-pineapple-drinks-misrepresent-r
esearch-potential-covid-19-treatment?

Senin, 29 Maret 2021

2. [HOAKS] Kelangkaan BBM Gara-gara Kilang
Balongan Terbakar
Penjelasan:
Beredar pesan berantai WhatsApp
yang
menyebut
BBM
akan
mengalami
kelangkaan
imbas
kebakaran yang terjadi di Kilang
Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Faktanya, SVP Communication and
Investor Relation PT Pertamina
(Persero),
Agus
Supriyanto
menyatakan
informasi
tersebut
hoaks. Dalam konferensi pers yang
diadakan
Pertamina,
Direktur
Logistik
dan
Infrastruktur
Pertamina, Mulyono memastikan
stok BBM secara nasional tetap
aman meski terjadi kebakaran di
kilang tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://ﬁnance.detik.com/energi/d-5511928/awas-hoax-bbm-langka-imbas-kilang-kebakara
n-pertamina-stok-luber

Senin, 29 Maret 2021

3. [DISINFORMASI] Terjemahan Kata AstraZeneca
yang Berarti "Senjata yang Membunuh"
Penjelasan:
Beredar klaim di media sosial Facebook bahwa kata
AstraZeneca, nama perusahan yang memproduksi
vaksin Covid-19 di Inggris, berasal dari Bahasa Latin.
Kata tersebut jika diterjemahkan ke dalam Bahasa
Inggris

berarti

weapon

that

kills

(senjata

yang

membunuh).
Faktanya, klaim kata AstraZeneca berasal dari Bahasa
Latin yang berarti senjata yang membunuh adalah
tidak

benar.

Nama

AstraZeneca

merupakan

perusahaan gabungan antara Astra AB dan Zeneca.
Astra AB dibangun pada 1913 di Södertälje, Swedia. Kata
Astra berasal dari kata astron (Bahasa Yunani) yang
berarti bintang. Sementara itu, perusahaan Zeneca
dibentuk pada Juni 1993 oleh badan farmasi dari
Imperial Chemical Industries. Nama Zaneca dibuat
sesuai instruksi badan tersebut, yang dimulai dengan
huruf awal atau akhir alfabet, mudah diingat, tidak
lebih dari tiga suku kata dan tidak menyinggung dalam
bahasa apapun. Kemudian, pada tahun 1999, kedua
perusahaan

tersebut

bergabung

dengan

nama

AstraZeneca dan memiliki kantor utama di Inggris.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-soal-terjemahan-astrazeneca-yang-ber
arti-senjata-untuk-membunuh-1vRPhn9bJML/full

-

https://fullfact.org/online/Astrazeneca-name-translation/?fbclid=IwAR0aj3VU1IlNpql2qsIBS
xKaAWYzE0oSS1sfjbzcbtNUjNpDwRzgeT1B-QY

Senin, 29 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] 20 Jamaah Meninggal Dunia
akibat Ledakan AC Masjid

Penjelasan:
Beredar sebuah foto di media sosial dengan narasi yang menyebut 20
jemaah meninggal dunia akibat ledakan AC Masjid saat sedang sholat.
Dilansir dari Liputan6.com, klaim Masjid mengalami kebakaran karena
AC meledak dan menyebabkan 20 jamaah meninggal dunia adalah tidak
benar. Faktanya, foto kejadian tersebut merupakan peristiwa lama.
Peristiwa tersebut terjadi di Masjid Takarub, Desa Alue Bungkoh,
Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara pada tanggal 28 Desember 2019 lalu.
Diduga penyebab kebakaran Masjid itu karena korsleting listrik.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4512885/cek-fakta-tidak-benar-foto-ac-m
asjid-meledak-saat-waktu-salat-20-jamaah-meninggal-dunia

Senin, 29 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] Inggris Turunkan Status
Covid-19 sebab Bisa Disembuhkan dengan
Paracetamol

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp berisi klaim Pemerintah Inggris
menurunkan status Covid-19, sebab bisa disembuhkan dengan obat Paracetamol.
Dikutip dari Cek Fakta Liputan6.com, informasi Pemerintah Inggris menurunkan
status Covid-19 sebab bisa disembuhkan dengan obat Paracetamol adalah tidak
benar. Pemerintah Inggris memang menurunkan status Covid-19 dari klasiﬁkasi
sebagai penyakit menular konsekuensi tinggi (HCID), namun bukan karena Covid-19
bisa sembuh dengan Paracetamol. Meski Covid-19 tidak masuk dalam kategori HCID,
tetapi masih berbahaya. Pemerintah Inggris pun berupaya memutus penularan
penyakit tersebut dengan melakukan lockdown pada Januari 2021 karena kasusnya
meningkat.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4517569/cek-fakta-tidak-benar-inggris-tu
runkan-status-covid-19-sebab-bisa-disembuhkan-paracetamol-pandemi-berakhir

Senin, 29 Maret 2021

6. [DISINFORMASI] Video Ibu Gendong Bayi Pakai
Plastik Usai Melahirkan karena Corona

Penjelasan:
Beredar sebuah video TikTok yang memperlihatkan seorang ibu menggendong bayinya usai
melahirkan secara caesar dengan pembatas berupa plastik. Dalam video tersebut terlihat
petugas rumah sakit memberikan bayi kepada ibunya dengan pembatas plastik. Setelah
menerima bayi itu, wanita yang terlihat memakai masker tersebut mengembalikan ke
petugas. Video tersebut diunggah kembali di media sosial Facebook dan mengaitkan
penggunaan plastik dengan Virus Corona (Covid-19).
Faktanya, klaim yang beredar tersebut adalah tidak benar. Direktur Layanan Obstetrik
Anestesi Rumah Sakit Wanita di Boston, Amerika Serikat, William Camann mengatakan
bahwa penggunaan tirai bening (plastik) itu memberikan pengalaman melahirkan secara
caesar yang berbeda karena ada hubungan dan ikatan yang jauh lebih baik antara orang tua
dan bayi. Praktik penggunaan tirai transparan tersebut sudah dilakukan sebelum pandemi
Covid-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya infeksi dalam operasi. Selain itu,
penggunaan tirai transparan plastik juga bisa meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi
sejak lahir.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ibu-gendong-bayi-pakai-plastik-usai-m
elahirkan-karena-corona-1vRP3or0YMF/full

-

https://www.reuters.com/article/factcheck-csection-cleardrape/fact-check-clear-drapes-ar
e-used-in-c-sections-for-a-gentler-birth-not-due-to-covid-19-idUSL1N2LO1V9

Senin, 29 Maret 2021

7. [DISINFORMASI] Gibran Duduk di Atas Meja
Depan Menteri PUPR

Penjelasan:
Beredar di media sosial kabar viral yang memberitakan Wali Kota Solo, Gibran
Rakabuming Raka, duduk di atas meja di depan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Faktanya, menurut penjelasan Seniman Sardono W Kusumo yang bersamaan
berada di foto viral tersebut, menyatakan tempat yang diduduki Gibran
bukanlah meja, melainkan kursi penonton pertunjukan seni di MasDon Art
Center yang memang berlevel. Ketinggian kursi penonton semakin kedepan
semakin rendah. Sardono juga menjelaskan awal mula Gibran duduk di atas.
Ternyata Gibran duduk di atas karena diminta oleh Basuki. Sardono secara
pribadi menilai posisi Gibran di atas bukan bermaksud tidak sopan. Situasi saat
itu pun berlangsung cair.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5511550/viral-gibran-duduk-di-atas-m
eja-depan-menteri-basuki-begini-faktanya

-

https://nasional.sindonews.com/read/379290/12/viral-dirinya-duduk-di-meja-dan-m
enteri-basuki-di-kursi-ini-penjelasan-gibran-1616943815

30 Maret 2021

Selasa, 30 Maret 2021

1. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Tanah Bumbu

Penjelasan:
Beredar sebuah tangkapan layar dari
akun WhatsApp yang mengatasnamakan
Wakil Bupati Tanah Bumbu, Muhammad
Rusli. Terlihat akun Whatsapp tersebut
mencatut

nama

dan

foto

proﬁl

Muhammad Rusli.
Faktanya, Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Tanah Bumbu, Ardiansyah
menegaskan bahwa Wakil Bupati tidak
pernah mengirim WhatsApp seperti itu
dan

informasi

yang

beredar

mengatasnamakan Wakil Bupati tersebut
tidak benar.
masyarakat

Ardiansyah mengimbau
agar

modus

waspada

penipuan

terhadap
yang

mengatasnamakan Kepala Daerah. Salah
satunya mengatasnamakan Wakil Bupati
Tanah
terjadi.

Bumbu

yang

belum

lama

ini

Hoaks

Link Counter:
-

https://mc.tanahbumbukab.go.id/waspada-modus-penipuan-mengatasnamakan-wakil-bu
pati-tanah-bumbu/

Selasa, 30 Maret 2021

2. [HOAKS] Pertamina Bagikan Dana Bantuan
Covid-19 Lewat SMS

Penjelasan:
Beredar sebuah pesan singkat atau SMS, berisi pemberitahuan bahwa pemilik
nomor telepon yang menerima SMS telah terpilih dan mendapatkan dana bantuan
Covid-19 dari PT Pertamina Persero.
Dilansir dari Liputan6.com, kabar tentang PT Pertamina (Persero) membagikan
dana bantuan Covid-19 yang beredar melalui SMS adalah tidak benar. Faktanya,
Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina,
Agus Suprijanto memastikan PT Pertamina (Persero) tidak pernah memberikan
dana bantuan Covid-19, apalagi yang beredar melalui SMS. Tautan yang disematkan
dalam SMS tersebut bukan situs resmi dari PT Pertamina (Persero).

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4514676/cek-fakta-hoaks-pertamina-bagi
kan-dana-bantuan-covid-19-lewat-sms

Selasa, 30 Maret 2021

3. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Berbahaya Bagi Ibu
Menyusui

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa vaksin Covid-19
berbahaya bagi ibu yang menyusui. Dalam narasinya juga disebutkan vaksin Covid-19
dapat membahayakan bayi dari ibu yang menyusui.
Faktanya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan
seorang ibu menyusui bisa menerima vaksin tanpa adanya syarat khusus, karena begitu
ibu tersebut sudah melahirkan dan mulai menyusui bayinya, maka sudah layak untuk
diberikan vaksinasi. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kedokteran Janin Ibu di
Rumah Sakit Wanita Michigan MedicineVon Voigtlander, Dr. Molly Stout yang
menegaskan bahwa vaksin Covid-19 justru memberi manfaat bagi bayi dari penularan
virus karena antibodi dari ibu menyusui yang ditransfer ke ASI sebenarnya dapat
melindungi bayi yang menyusui.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-vaksin-covid-19-berbahaya-bagi-ibu-meny
usui-1vRpfZKzi7Q/full

-

https://www.reuters.com/article/factcheck-vaccines-infertility-idUSL1N2LK1IC

Selasa, 30 Maret 2021

4.

[DISINFORMASI] Penentuan Kuota Jemaah Haji
Indonesia pada Tahun 2021
Penjelasan:
Beredar sebuah infograﬁs di media sosial terkait
penentuan kuota Jemaah Haji Indonesia dan
ketentuan
Disebutkan

Ibadah

Haji

pada

Tahun

2021.

pula

bahwa

pada

Tahun

2021,

Indonesia mendapat 60.000 kuota untuk Jemaah
Haji reguler dan 4.000 untuk Jemaah Haji
khusus.
informasi

Unggahan
terkait

tersebut

waktu

juga

tinggal

memuat

jemaah

di

Madinah dan adanya kenaikan pajak sebesar 10%.
Faktanya, informasi tersebut bukan informasi
resmi yang disampaikan Kerajaan Arab Saudi
ataupun Kementerian Agama RI. Konsul Haji KJRI
Jeddah, Endang Jumali memastikan bahwa
informasi yang beredar terkait kuota haji reguler
dan khusus, serta kapasitas kamar dan masa
tinggal di Madinah pada penyelenggaraan haji
tahun ini bukanlah informasi resmi. Menurutnya,
hingga saat ini belum ada informasi resmi dari
Saudi terkait penyelenggaraan haji 1442H/2021M.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10158741215762928&id=286506207927

-

https://m.bisnis.com/amp/read/20210329/621/1373840/cek-fakta-indonesia-dapat-kuota-64
000-jemaah-haji-tahun-ini

Selasa, 30 Maret 2021

5. [DISINFORMASI] WHO Sebut Pepaya Sebagai
Buah Bergizi Tertinggi
Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial Facebook
yang menyebutkan bahwa buah pepaya
telah

dipilih

Kesehatan

oleh

Dunia)

WHO
selama

(Organisasi
dua

tahun

berturut-turut sebagai buah dengan nilai
gizi tertinggi.
Dilansir

dari

Antaranews.com,

tidak

ditemukan informasi resmi berupa literatur
atau pemberitaan media arus utama yang
melaporkan WHO menempatkan pepaya
sebagai buah bergizi paling tinggi. Faktanya,
dalam pernyataan WHO terkait buah dan
sayur

pada

11

februari

2019,

WHO

merekomendasikan masyarakat dunia untuk
mengkonsumsi minimal 400 gram buah dan
sayuran per hari (tidak termasuk kentang
dan umbi lainnya), guna mencegah penyakit
kronis layaknya jantung, kanker, diabetes
dan obesitas.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.antaranews.com/berita/2070702/cek-fakta-who-sebut-pepaya-sebagai-buahbergizi-tertinggi

31 Maret 2021

Rabu, 31 Maret 2021

1. [HOAKS] Mahfud MD: Pelaku Bom Gereja
Katedral Makassar 3 Oknum Polisi Suku Batak,
Hobi Mabuk Miras, Beragama Protestan, yang
Sakit Hati karena Dipecat
Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook sebuah foto hasil
tangkapan layar dari artikel kompas.com berjudul
"Mahfud MD: Pelaku Bom Gereja Katedral
Makassar 3 Oknum Polisi Suku Batak, Hobi Mabuk
Miras, Beragama Protestan, Yang Sakit Hati Karena
Dipecat". Pada artikel tersebut terdapat timestamp
update 28 Maret 2021 pukul 11:45.
Setelah dilakukan penelusuran melalui situs berita
kompas.com berdasarkan keterangan tanggal dan
jam update yang tertera pada artikel, tidak
ditemukan artikel dengan tampilan sampul serta
judul seperti dalam unggahan tersebut. Terdapat
beberapa artikel kompas.com pada tanggal 28
Maret 2021 yang menampilkan statement dari
Mahfud MD terkait peristiwa bom bunuh diri yang
terjadi di Makassar, namun tidak terdapat
pernyataan Mahfud MD seperti pada judul berita
yang dimuat pada tangkapan layar unggahan itu.
Terkait foto Mahfud MD dalam tangkapan layar
tersebut, ditemukan beberapa artikel dari media
massa yang menggunakan foto yang sama dan
merupakan foto dari dokumen Humas Kemenko
Polhukam.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/31/173000565/-hoaks-berita-mahfud-md-sebut-pelaku-bom-makas
sar-3-oknum-polisi?page=all

-

https://indeks.kompas.com/?site=nasional&date=2021-03-28&page=3&fbclid=IwAR2HlSIaIxKysG8AnkGzHzs-e3n
de5QKO-EW3GhSq8nLayQdHq5gr7wiDqs

-

https://news.detik.com/berita/d-5513167/10-fakta-pengantin-baru-pelaku-bom-bunuh-diri-makassar-di-depan-g
ereja/1?fbclid=IwAR1xcsKYLu-KIXQeSjINJA4PqhV3niPHQGDLiSz8vTjLZBYdx2J0eL84PB4

Rabu, 31 Maret 2021

2. [DISINFORMASI] Kebakaran Kilang Minyak
Balongan karena Serangan Teroris

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial yang
mengklaim

bahwa

insiden

kebakaran

tangki

Kilang

Minyak

Balongan,

di

Indramayu terjadi karena serangan teroris.
Dilansir

dari

Medcom.id,

klaim

insiden

kebakaran Kilang Minyak Balongan karena
serangan teroris adalah keliru. Faktanya PT
Pertamina

(Persero)

masih

menyelidiki

penyebab kebakaran Kilang Balongan yang
terjadi pada Senin, 29 Maret 2021. Dugaan
sementara

kebakaran

terjadi

akibat

sambaran petir, sebab pada saat kejadian
sedang turun hujan deras disertai petir.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRA1Owk-cek-fakta-kebakaran-kilang-minyak-balonga
n-karena-serangan-teroris-ini-faktanya

Rabu, 31 Maret 2021

3. [DISINFORMASI] Foto Kondisi Pantai di China

Penjelasan:
Beredar di media sosial Instagram sebuah foto yang menampilkan kerumunan
manusia di tepi pantai, dalam unggahannya, diklaim bahwa pantai tersebut berada di
China.
Setelah ditelusuri, foto kerumunan manusia di tepi pantai yang diklaim berlokasi di
China tersebut tidak benar. Foto pantai tersebut pertama kali diunggah pada tahun
2013 di situs media Brasil Globo. Pantai tersebut berada di Copacabana, Rio de Janeiro.
Adapun kerumunan manusia tersebut sedang menanti kedatangan Paus Francis ke
Rio de Janeiro.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/03/31/salah-pantai-di-china/

-

http://g1.globo.com/jornada-mundial-da-juventude/2013/fotos/2013/07/fotos-jornada-mundial-da-juventude-201
3.html?fbclid=IwAR3hddYJh4wWamGydI5PdKgcNLELC-GIDCJIVck9RSN2W3YU3v3itvF-Qa8#F890020

-

https://observers.france24.com/fr/20180717-intox-plage-chine-rio-pape?fbclid=IwAR0gb0qD_bDexwtSzNNMHox
_Rzp_J6MDO0DQhW3n2t2DA4P6N8aZr3sbHIs

