LAPORAN ISU HOAKS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
31 Maret 2022

1.

[DISINFORMASI] Informasi Cara Cek Minyak
Goreng Bekas

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

30 Maret 2022

2.

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

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

29 Maret 2022

3.

[DISINFORMASI] PPKM Level 4 Dihapus

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

28 Maret 2022

4.

[HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan PT
Elnusa Tbk

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Instagram mengatasnamakan PT Elnusa Tbk dengan
nama @careerelnusa, yang mengklaim bahwa akun tersebut merupakan akun
resmi PT Elnusa Tbk.
Faktanya, dalam unggahan akun resmi @elnusaofficial, PT Elnusa Tbk
mengonfirmasi bahwa akun Instagram @careerelnusa adalah akun palsu.
Informasi lebih lanjut terkait lowongan pekerjaan dan pendaftaran PT Elnusa
Tbk dapat dilihat pada halaman karir situs Elnusa www.elnusa.co.id/career.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40815/hoaks-akun-instagrammengatasnamakan-pt-elnusa-tbk/0/laporan_isu_hoaks

5.

[DISINFORMASI] Erick Thohir Diam-Diam Dicopot
Jokowi sebagai Menteri BUMN

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dikabarkan dicopot dari
jabatannya.
Dilansir dari medcom.id, klaim pada video yang beredar bahwa Erick Thohir
dicopot dari jabatan menteri BUMN secara diam-diam oleh Presiden Joko
Widodo tidak benar. Faktanya, judul dengan isi video tidak sesuai dan tidak
ada klaim yang menyatakan bahwa Erick Thohir dicopot dari jabatannya.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40814/disinformasi-erick-thohirdiam-diam-dicopot-jokowi-sebagai-menteri-bumn/0/laporan_isu_hoaks

27 Maret 2022

6.

[DISINFORMASI] Suster-Suster Korban Binomo
Mengadu ke Komisi III DPR

Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan beberapa suster
hadir dalam pertemuan korban Binomo dengan Komisi III DPR RI tanggal 24
Maret 2022
Dilansir dari akun Twitter @Damarjulianto, diketahui suster dalam foto tersebut
adalah Suster Ika SSpS selaku Ketua Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRuK)
Maumere Flores. Akun Twitter @Damarjulianto mengklarifikasi bahwa Suster
Ika SSpS hadir sebagai pendamping kasus perdagangan 17 anak di Kab. Sikka,
Nusa Tenggara Timur tahun lalu dan bukan sebagai korban Binomo
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40798/disinformasi-suster-susterkorban-binomo-mengadu-ke-komisi-iii-dpr/0/laporan_isu_hoaks

26 Maret 2022

7.

[DISINFORMASI] Pesepak Bola Qatar Alami
Serangan Jantung setelah Divaksin Covid-19

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah video peristiwa seorang atlet sepak
bola jatuh dan terbaring di depan gawang dengan klaim bahwa seorang
pesepak bola Qatar mengalami serangan jantung setelah vaksin Covid-19.
Faktanya, Petugas media Al-Wakrah Mohammed Al-Sulaiti membantah klaim
bahwa suntikan booster Covid-19 menyebabkan serangan jantung pada
Ousmane. Al-Sulaiti menyatakan bahwa Ousmane belum menerima dosis
ketiga. "Dia mengambil dosis kedua 8-9 bulan yang lalu dan tidak menunjukkan
gejala sakit.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40781/disinformasi-pesepak-bolaqatar-alami-serangan-jantung-setelah-divaksin-covid-19/0/laporan_isu_hoaks

25 Maret 2022

8.

[HOAKS] Lowongan Pekerjaan Dishub
Temanggung

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai berisi informasi terkait lowongan pekerjaan di
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung melalui akun instagram resminya
@dishubmg, telah memberikan stempel hoaks terhadap informasi tersebut.
Dishub Kabupaten Temanggung sejauh ini tidak membuka lowongan kerja
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40756/hoaks-lowongan-pekerjaandishub-temanggung/0/laporan_isu_hoaks

9.

[HOAKS] Surat Elektronik Mengatasnamakan
Direktorat Jenderal Pajak

Penjelasan :
Beredar sebuah surat elektronik (surel) mengatasnamakan Direktorat Jenderal
Pajak yang menyebutkan bahwa pajak individu tahun 2021 mengalami kurang
bayar.
Menanggapi

hal

itu,

melalui

akun

Twitter

resminya

@DitjenPajakRI

mengonfirmasi bahwa surel serta domain situs yang mengatasnamakan Ditjen
Pajak tersebut adalah palsu dan merupakan penipuan. Adapun surel dan
domain situs web DJP hanya ada di pajak.go.id
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40755/hoaks-surat-elektronikmengatasnamakan-direktorat-jenderal-pajak/0/laporan_isu_hoaks

10. [HOAKS] Tautan Instagift untuk Mengklaim Hadiah

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial melalui fitur Messenger pada Instagram
yang berisi sebuah tautan dari “Instagift”.
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, sebuah tautan Instagift untuk
mengklaim hadiah tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Tautan hadiah dari
Instagift yang asli hanya diawali dengan domain “instagift.com”. Lebih lanjut,
ketika pengguna mengakses situs tersebut, maka akan muncul laman palsu
yang serupa dengan laman masuk Instagram dan meminta pengguna untuk
memasukkan kata sandi akun Instagram. Setelah memasukkan kata sandi,
akun Instagram pengguna akan dibajak dan tidak dapat diakses
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/03/23/salah-tautan-instagift-untuk-mengklaimhadiah/

11. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan RS
PKU Muhammadiyah Wonosobo

Penjelasan :
Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan RS PKU Muhammadiyah
Wonosobo mengirimkan pesan kepada salah satu toko swalayan dengan
modus memesan alat kebersihan dan makanan dalam jumlah banyak.
Faktanya, melalui akun Instagram resminya @rs_pkuwonosobo, pihak RS PKU
Muhammadiyah Wonosobo mengklarifikasi bahwa akun WhatsApp yang
beredar adalah akun palsu. Masyarakat diimbau apabila menerima pesan yang
serupa untuk mengonfirmasi terlebih dahulu ke RS PKU Muhammadiyah
Wonosobo dengan nomor telepon (0286) 329185 atau 085794700150
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40753/hoaks-akun-whatsappmengatasnamakan-rs-pku-muhammadiyah-wonosobo/0/laporan_isu_hoaks

24 Maret 2022

12. [HOAKS] Surat Keterlibatan BI dalam Asuransi
Komersial

Penjelasan :
Beredar sebuah surat mengatasnamakan Bank Indonesia. Surat tersebut berisi
tentang keterlibatan Bank Indonesia dalam asuransi komersial dengan
meminta

sejumlah

dana.

Faktanya,

melalui

Instagram

resminya

@bank_indonesia, Bank Indonesia menyebut bahwa surat yang beredar
tersebut adalah palsu alias hoaks.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40739/hoaks-surat-keterlibatan-bidalam-asuransi-komersial/0/laporan_isu_hoaks

13. [HOAKS] Link Giveaway Smartphone
Mengatasnamakan Ninja Xpress

Penjelasan :
Beredar sebuah link mengatasnamakan Ninja Xpress, layanan jasa pengiriman
yang sedang mengadakan giveaway berhadiah sejumlah smartphone.
Faktanya, akun media sosial resmi Ninja Xpress di Instagram maupun Twitter
mengklarifikasi langsung bahwa link yang mengatasnamakan Ninja Xpress
dengan modus giveaway tersebut adalah link palsu. Pihak Ninja Xpress turut
mengimbau agar waspada terhadap penipuan akun atau website palsu yang
mengatasnamakan Ninja Xpress.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/03/23/salah-link-giveaway-smartphone-ninjaxpress/https://twitter.com/ninja_xpress_id/status/1501785009430360065?t=
XwHQLyvft7ttqeFL9-Hdsg&s=09
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40736/hoaks-link-giveawaysmartphone-mengatasnamakan-ninja-xpress/0/laporan_isu_hoaks

23 Maret 2022

14. [DISINFORMASI] Minyak Goreng Seharga Rp 37
Miliar Tumpah ke Laut

Penjelasan :
Viral di media sosial sebuah video bernarasikan 2.500 ton minyak goreng
tumpah ke laut. Dalam video tersebut diberitakan harga minyak goreng yang
tumpah ke laut senilai Rp37 miliar.
Faktanya, menurut Dirkrimsus Polda Kaltim Kombes Indra mengatakan,
peristiwa dalam rekaman itu terjadi 18 Januari 2022 yang berlokasi di wilayah
Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, tepatnya di
Tongkang (TK) Kahuripan 207 di Jetty 2C PT Kutai Refenery. Indra menjelaskan
bahwa cairan kuning keemasan itu bukanlah minyak goreng, melainkan minyak
inti sawit. Dia juga menyebutkan minyak yang tumpah itu hanya kurang-lebih
50 liter.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40717/disinformasi-minyak-gorengseharga-rp-37-miliar-tumpah-ke-laut/0/laporan_isu_hoaks

22 Maret 2022

15. [HOAKS] Presiden Tiongkok Siap Biayai
Pembangunan Kiblat Baru Umat Islam Nusantara

Penjelasan :
Beredar foto hasil tangkapan layar sebuah artikel berisi narasi bahwa Presiden
Tiongkok Xi Jinping mengatakan pihaknya siap membiayai seluruh kebutuhan
pembangunan kiblat baru umat Islam Nusantara.
Setelah ditelusuri, foto hasil tangkapan layar dari artikel tersebut adalah hasil
editan. Faktanya, artikel yang dimuat pada waktu identik tidak ada kaitannya
dengan kiblat baru umat Islam Nusantara.
Sumber :
https://news.detik.com/internasional/d-5974129/presiden-china-sebut-situasiterkini-di-ukraina-mengkhawatirkan
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40697/hoaks-presiden-tiongkoksiap-biayai-pembangunan-kiblat-baru-umat-islamnusantara/0/laporan_isu_hoaks

21 Maret 2022

16. [HOAKS] Link Pendaftaran Bantuan Sosial PKH

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, unggahan informasi mengenai program
dana bantuan sosial dan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah bagi
yang sudah memiliki E-KTP.
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, link tersebut tidak benar. Pendaftaran
PKH dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di Playstore dan melalui
situs cekbansos.kemensos.go.id. Adapun syarat dan cara daftar bantuan sosial
PKH secara online dapat disimak di artikel milik merdeka.com yang berjudul
“Simak Syarat dan Cara Daftar Bansos PKH Secara Online”.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40661/hoaks-link-pendaftaranbantuan-sosial-pkh/0/laporan_isu_hoaks

17. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil
Bupati Klaten

Penjelasan :
Beredar

di

media

sosial

tangkapan

layar

dari

sebuah

akun

yang

mengatasnamakan Wakil Bupati Klaten, H. Yogya Hardaya S.H., M.H.
Dilansir dari situs resmi klatenkab.go.id, memberikan klarifikasi dengan
mengunggah hasil tangkapan layar akun yang mengatasnamakan Wakil Bupati
Klaten dan memberikan stempel hoaks.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40659/hoaks-akun-whatsappmengatasnamakan-wakil-bupati-klaten/0/laporan_isu_hoaks

18. [HOAKS] Informasi Penerimaan Polri 2022 Dibuka
pada 19 Maret 2022

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, informasi yang menyatakan penerimaan
Polri tahun 2022 untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama sudah dibuka Sabtu, 19
Maret 2022.
Faktanya,

melalui

Instagram

story

penerimaan

Polri, @rekrutmen_polri mengklarifikasi bahwa informasi tersebut dipastikan
hoaks.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40648/hoaks-informasipenerimaan-polri-2022-dibuka-pada-19-maret-2022/0/laporan_isu_hoaks

20 Maret 2022

19. [HOAKS] Lowongan Pekerjaan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah flyer yang berisi sebuah informasi adanya
lowongan pekerjaan yang mencatut nama serta logo Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Grobogan.
Dilansir dari murianews.com, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan,
Slamet Widodo memastikan jika informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Slamet Widodo mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang tidak membuka
lowongan pekerjaan. Hal senada juga disampaikan oleh staf Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan, Daru menerangkan bahwa informasi dalam flyer
tersebut hoaks.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40647/hoaks-lowongan-pekerjaandi-dinas-kesehatan-kabupaten-grobogan/0/laporan_isu_hoaks

19 Maret 2022

20. [HOAKS] Megadosis Vitamin C untuk Penyembuhan
dan Menjaga Kesehatan Tubuh

Penjelasan :
Beredar narasi di media sosial Facebook yang menyebut bahwa dosis
berlebihan atau megadosis vitamin C merupakan zat teraman untuk
penyembuhan dan menjaga kesehatan tubuh.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, Ahli Gizi dr. Tan Shot Yen menjelaskan
bahwa ada batasan harian konsumsi vitamin, termasuk vitamin C. Adapun
konsumsi vitamin C tidak bisa digunakan untuk penyembuhan sembarang
penyakit.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40635/hoaks-megadosis-vitamin-cuntuk-penyembuhan-dan-menjaga-kesehatan-tubuh/0/laporan_isu_hoaks
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/17/175600482/-hoaksmegadosis-vitamin-c-untuk-penyembuhan-dan-tidak-berbahaya?page=all

18 Maret 2022

21. [HOAKS] Arab Saudi Tidak Mewajibkan Masker
untuk Jemaah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
serta akan Menyediakan Asuransi Kesehatan

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter, unggahan beberapa foto yang menunjukkan
kondisi ibadah di Masjidil Haram setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut
peraturan menjaga jarak pada 6 Maret 2022.
Faktanya, dilansir dari situs resmi Arab Saudi spa.gov.sa, jemaah yang akan
melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tetap diwajibkan
untuk menggunakan masker meskipun Arab Saudi telah menghapuskan
kebijakan menjaga jarak, karantina, serta tes PCR dan antigen.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40621/hoaks-arab-saudi-tidakmewajibkan-masker-untuk-jemaah-masjidil-haram-dan-masjid-nabawi-sertaakan-menyediakan-asuransi-kesehatan/0/laporan_isu_hoaks

22. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Sragen H. Suroto

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati
Sragen H. Suroto. Pesan tersebut memberikan informasi terkait bantuan atau
donasi yang akan diberikan kepada masjid dan pondok pesantren.
Faktanya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sragen
melalui laman Instagram @kominfo.sragen mengklarifikasi bahwa pesan
WhatsApp yang beredar tersebut adalah palsu dan merupakan modus
penipuan yang mengatasnamakan Wakil Bupati Sragen H. Suroto.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40618/hoaks-pesan-whatsappmengatasnamakan-wakil-bupati-sragen-h-suroto/0/laporan_isu_hoaks

23. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Ketua
DPRD Purbalingga Meminta Sejumlah Uang

Penjelasan :
Beredar sebuah nomor WhatsApp yang menggunakan nama dan foto profil
mengatasnamakan Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H.
Nomor tersebut melakukan komunikasi dengan beberapa rekan dari Ketua
DPRD Purbalingga dan meminta sejumlah uang.
Faktanya, nomor tersebut merupakan nomor palsu dan bukan merupakan
nomor yang dikelola oleh Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan, S.H.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40617/hoaks-akun-whatsappmengatasnamakan-ketua-dprd-purbalingga-meminta-sejumlahuang/0/laporan_isu_hoaks

17 Maret 2022

24. [DISINFORMASI] Pendamping Sertifikasi Halal
UMKM Harus dari GP Ansor

Penjelasan :
Beredar

di

media

sosial

Facebook

informasi

yang

mempertanyakan

mengapa pendamping Sertifikasi Halal bagi UMKM syaratnya harus dari GP
Anshor
Sesuai dengan Permenag No 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 sedangkan
kriteria bagi organisasi kemasyarakatan Islam yang bisa menjadi organisasi
yang melakukan pendampingan PPH dijelaskan dalam Pasal 6. Sesuai dengan
aturan ini, maka tidak hanya GP Ansor yang bisa terlibat, organisasi seperti
Pemuda Muhammadiyah pun juga sudah terlibat. Selain itu, organisasi
kemasyarakatan Islam selama memenuhi persyaratan juga bisa bergabung.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40603/disinformasi-pendampingsertifikasi-halal-umkm-harus-dari-gp-ansor/0/laporan_isu_hoaks

16 Maret 2022

25. [HOAKS] Akun Twitter Mengatasnamakan PT
Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi atau Flip
Penjelasan :

Beredar akun di media sosial Twitter mengatasnamakan PT Fliptech Lentera
Inspirasi Pertiwi atau Flip dengan nama @Flip_Officiall. Flip adalah aplikasi
transfer uang antar bank dengan tanpa biaya.
Setelah dilakukan penelusuran, akun Flip @Flip_Officiall adalah akun palsu.
Dilansir dari website resminya Flip flip.id, satu-satunya akun Twitter Flip yang
asli adalah @flip.id. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat
melakukan transaksi keuangan.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40585/hoaks-akun-twittermengatasnamakan-pt-fliptech-lentera-inspirasi-pertiwi-atauflip/0/laporan_isu_hoaks
https://flip.id/modus-penipuan-mengatasnamakan-flip

26. [HOAKS] Paket 100 Botol Minyak Goreng Dalam
Rangka Ulang Tahun Alfamart ke-23

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan mengenai salah satu
perusahaan ritel Alfamart milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk akan
memberikan kejutan khusus.
Faktanya, pada akun Instagram resminya @alfamart ditegaskan bahwa
unggahan tersebut hoaks dan bukan merupakan informasi resmi yang berasal
dari kanal media milik Alfamart.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40584/hoaks-paket-100-botolminyak-goreng-dalam-rangka-ulang-tahun-alfamart-ke23/0/laporan_isu_hoaks

27. [HOAKS] Mantan Menteri Pendidikan RI Prof. Dr.
Ir. K.H. Mohammad Nuh, DEA Meninggal Dunia

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp yang berisi informasi bahwa
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. K.H. Mohammad Nuh,
DEA telah meninggal dunia pada 4 Maret 2022 pukul 05.10 WIB di Rumah Sakit
Persahabatan.
Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia bwi.go.id, Sekretaris Badan
Wakaf Indonesia, H. Sarmidi Husna memastikan kabar tersebut tidak benar
atau hoaks.

Sumber:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40583/hoaks-mantan-menteripendidikan-ri-prof-dr-ir-kh-mohammad-nuh-dea-meninggaldunia/0/laporan_isu_hoaks

15 Maret 2022

28. [DISINFORMASI] Kebocoran Gas PLTP Dieng 1
sampai ke Pemukiman Warga

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook dan berbagai media sosial lainnya, sebuah
informasi yang menyebutkan bahwa kebocoran gas yang beracun dari
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 1 menjalar ke pemukiman
warga hingga ada yang dievakuasi.
Faktanya, dilansir dari tribunnews.com, Kapolres Banjarnegara, AKBP Hendri
Yulianto mengklarifikasi bahwa isu gas beracun masuk ke pemukiman warga
adalah hoaks.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40559/disinformasi-kebocoran-gaspltp-dieng-1-sampai-ke-pemukiman-warga/0/laporan_isu_hoaks
https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/13/polisi-masih-jaga-ketatlokasi-kebocoran-gas-pltp-dieng-tidak-ada-gas-beracun-masuk-kepermukiman

-

29. [HOAKS] Surat Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi PNS Tanpa Tes di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah surat pengangkatan tenaga honorer menjadi
PNS tanpa melalui seleksi tes.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, surat pengangkatan tenaga honorer
menjadi PNS tanpa melalui seleksi tes tersebut adalah tidak benar dan
masyarakat diminta waspada mengenai hal tersebut. Badan Kepegawaian
Negara (BKN) melalui media sosial resminya juga telah menyatakan bahwa
surat pengangkatan tersebut adalah hoaks.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/40560/hoaks-surat-pengangkatantenaga-honorer-menjadi-pns-tanpa-tes-di-kementerian-pendidikan-dankebudayaan/0/laporan_isu_hoaks

30. [HOAKS] Surat Pemanggilan Seleksi Rekrutmen
Pegawai Pertamina

Penjelasan :
Beredar informasi melalui di media sosial mengenai surat panggilan tes di PT
Pertamina (Persero) Jakarta.
Faktanya, PT Pertamina (Persero) telah mengklarifikasi bahwa informasi
tersebut adalah hoaks dan informasi resmi terkait rekrutmen pegawai
tersedia di website https://recruitment.pertamina.com/.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40558/hoaks-surat-pemanggilanseleksi-rekrutmen-pegawai-pertamina/0/laporan_isu_hoaks
https://www.pertamina.com/id/waspada-penipuan

31. [HOAKS] Pembagian Hadiah Iphone 13 Melalui
SMS Yang Mengatasnamakan PT Pos Indonesia

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar yang berisi sebuah pesan singkat
mengatasnamakan

PT

Pos

Indonesia,

pesan

tersebut

berisi

sebuah

pemberitahuan terkait pembagian hadiah berupa Iphone 13.
Dilansir

dari

Instagram

milik

PT

Pos

Indonesia @posindonesia.ig,

mengklarifikasi dengan mengunggah hasil tangkapan layar pesan tersebut dan
menambahkan stempel hoaks.

Sumber :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/40557/hoaks-pembagian-hadiahiphone-13-melalui-sms-yang-mengatasnamakan-pt-posindonesia/0/laporan_isu_hoaks

14 Maret 2022

32. [HOAKS] Giveaway Senilai 50 Juta dari Trans7

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang berisi pengumuman
berhadiah dari Trans7 senilai 50 juta.
Faktanya, informasi yang beredar terkait pengumuman berhadiah dari Trans7
senilai

50

juta

adalah

salah.

Melalui

akun

Instagram

resminya @officialtrans7 mengimbau untuk berhati-hati terhadap oknum yang
mengatasnamakan Trans7 serta perlu diketahui bahwa pihak Trans7 tidak
pernah meminta imbalan apapun kepada para pemenang Giveaway.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40528/hoaks-giveaway-senilai-50juta-dari-trans7/0/laporan_isu_hoaks
https://www.instagram.com/stories/highlights/17998642507312664/

13 Maret 2022

33. [DISINFORMASI] Berkat Pendekatan Jokowi Rusia
Akhirnya Menarik Pasukannya dari Perbatasan
Ukraina

Penjelasan :
Beredar video di media sosial yang menyebutkan bahwa Rusia menarik
pasukannya dari perbatasan Ukraina berkat pendekatan Presiden Jokowi.
Dilansir dari merdeka.com, klaim yang mengatakan bahwa Rusia menarik
pasukannya dari perbatasan Ukraina berkat pendekatan Presiden Jokowi
adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan gabungan dari dua
video berbeda.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40516/disinformasi-berkatpendekatan-jokowi-rusia-akhirnya-menarik-pasukannya-dari-perbatasanukraina/0/laporan_isu_hoaks

12 Maret 2022

34. [HOAKS] Akun Telegram Palsu Milik FBS Investasi
Harian

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial akun Telegram FBS dengan nama FBS INVESTASI
HARIAN.
Faktanya, dilansir dari detik.com, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam
Lumban Tobing menegaskan bahwa seluruh penawaran investasi melalui
Telegram adalah ilegal. Dia meminta masyarakat tetap waspada jika ada
penawaran investasi melalui media apapun, termasuk Telegram.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40506/hoaks-akun-telegram-palsumilik-fbs-investasi-harian/0/laporan_isu_hoaks

11 Maret 2022

35. [DISINFORMASI] Video Pesawat Pemadam
Kebakaran Penyebab Gejala Covid-19

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, unggahan video berdurasi 26 detik yang
memperlihatkan pesawat terbang menyemprotkan suatu cairan.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan
Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan bahwa
pesawat yang ada dalam video tersebut bukan milik TNI AU. Menurut Indan,
logo yang terdapat di badan pesawat dalam video itu sama dengan logo yang
terpasang di pesawat Hercules C-130 milik US National Guard. Indan
mengatakan, pesawat Hercules C-130 yang ada dalam video tersebut
dilengkapi dengan modul pemadam kebakaran.
Sumber :
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/09/173938882/hoaksvideo-pesawat-pemadam-kebakaran-yang-diklaim-penyebab-sakit?page=all

36. [HOAKS] Pinjaman Modal Usaha dari Bank
Indonesia

Penjelasan :
Beredar sebuah surat mengatasnamakan Bank Indonesia berisi pernyataan
tentang pencairan pinjaman modal usaha.
Faktanya, melalui Instagram resminya @bank_indonesia menegaskan bahwa
surat tersebut adalah palsu. Bank Indonesia mengingatkan jika mendapatkan
informasi seputar Bank Indonesia agar menghubungi layanan BICARA pada
nomor 021131.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40480/hoaks-pinjaman-modalusaha-dari-bank-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

10 Maret 2022

37. [HOAKS] Foto Tangkapan Layar Cuitan Akun
Twitter @BPJSKesehatanRI

Penjelasan :
Beredar

sebuah

unggahan

hasil

tangkapan

layar

dari

akun

Twitter @BPJSKesehatanRI pada media sosial Facebook bahwa Indonesia akan
membantu Ukraina apabila Ukraina terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.
Faktanya,

tidak

ditemukan

cuitan

seperti

itu

di

akun

Twitter @BPJSKesehatanRI. Hasil tangkapan layar tersebut merupakan hasil
manipulasi dari cuitan @BPJSKesehatanRI yang diunggah pada tanggal 28
Februari 2020
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40457/hoaks-foto-tangkapan-layarcuitan-akun-twitter-atbpjskesehatanri/0/laporan_isu_hoaks
https://turnbackhoax.id/2022/03/08/salah-foto-tangkapan-layar-akun-twitterbpjskesehatanri-yang-mengatakan-ukraina-wajib-gabung-bpjs-kesehatanapabila-ingin-dibantu-indonesia/

38. [HOAKS] Surat Izin Usaha Perdagangan Mencatut
Nama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter sebuah foto berisi Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Pemerintah Kota Semarang.
Melalui akun media sosial Twitter resmi @hendrarprihadi, Hendrar Prihadi
mengonfirmasi langsung bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan yang beredar
tersebut adalah tidak benar.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40455/hoaks-surat-izin-usahaperdagangan-mencatut-nama-wali-kota-semarang-hendrarprihadi/0/laporan_isu_hoaks
https://twitter.com/hendrarprihadi/status/1501166040398823427

9 Maret 2022

39. [HOAKS] Pengumuman Lowongan Dokter Pribadi
Kepala BNPB

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang berisi pengumuman
lowongan dokter pribadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).
Faktanya, BNPB melalui laman website resminya bnpb.go.id mengonfirmasi
bahwa pengumuman "Lowongan Dokter Pribadi Full Timer – Efektif Segera"
yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40434/hoaks-pengumumanlowongan-dokter-pribadi-kepala-bnpb/0/laporan_isu_hoaks

8 Maret 2022

40. [DISINFORMASI] Video "Warga Minang Tolak dan
Kembalikan Bantuan Menag Yaqut Rp 2,35 M
untuk Gempa Pasaman Barat"

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook bahwa masyarakat Minangkabau menolak
dan mengembalikan bantuan gempa Pasaman Barat dari Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas sebesar 2,3 miliar.
Faktanya, LKAAM dan Niniak Mamak se-Sumatera Barat tidak pernah
menyatakan penolakan terhadap bantuan Menteri Agama. Bantahan ini
disampaikan oleh Ketua Umum LKAAM Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si.
Datuak Nan Sati dalam keterangan tertulisnya.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40422/disinformasi-video-wargaminang-tolak-dan-kembalikan-bantuan-menag-yaqut-rp-235-m-untuk-gempapasaman-barat/0/laporan_isu_hoaks

7 Maret 2022

41. [DISINFORMASI] Surat Edaran Satgas No. 9/2022
Menyatakan Covid-19 Dicabut

Penjelasan :
Beredar potongan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 yang diklaim menyatakan Covid-19 dicabut dan tidak berlaku dengan
Surat Edaran Satgas No. 9/2022.
Faktanya, surat tersebut bukan menyatakan Covid-19 dicabut dan tidak
berlaku, melainkan mencabut Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40401/disinformasi-surat-edaransatgas-no-92022-menyatakan-covid-19-dicabut/0/laporan_isu_hoaks

6 Maret 2022

42. [HOAKS] Bantuan Sosial Rp600.000 Bagi Pemilik EKTP Yang Belum Mendapatkan Bantuan
#dirumahaja

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan oleh akun Facebook berisi tentang Bantuan Sosial
senilai

Rp600.000

bagi

pemilik

E-KTP

yang

belum

mendapatkan

bantuan #dirumahaja.
Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar, bahkan
informasi yang sama telah mulai beredar sejak pandemi Covid-19 masuk ke
Indonesia. Informasi tersebut berulang kali beredar dengan sedikit perubahan
pada narasi dan link yang disertakan. Kementerian Sosial melalui akun
Instagram resminya menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai
informasi terkait bantuan sosial di tengah pandemi.
Sumber:
https://turnbackhoax.id/2022/03/05/salah-bantuan-sosial-rp600-000-bagipemilik-e-ktp-yang-belum-mendapatkan-bantuan-dirumahaja/

43. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar sebuah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.
Faktanya, dilansir dari pikiran-rakyat.com, Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan
Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Triguno Sujono mengatakan bahwa pesan
tersebut adalah hoaks dan bukan berasal dari Bupati Bojonegoro, Anna
Mu’awanah. Triguno juga mengimbau kepada semua pihak untuk berhati-hati
dalam menanggapi pesan tersebut.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40383/hoaks-akun-whatsappmengatasnamakan-bupati-bojonegoro-anna-muawanah/0/laporan_isu_hoaks
https://www.instagram.com/p/CatMRZxJQgM/

5 Maret 2022

44. [HOAKS] Link Program Kuota Belajar Kemendikbud
Periode Maret 2022

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp terkait pemberian
kuota belajar untuk dosen, guru dan siswa berupa pulsa Rp250 ribu dan kuota
75 GB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode Maret 2022.
Faktanya kabar terkait pemberian kuota belajar tersebut merupakan hoaks
lama. Kemendikbud menegaskan informasi terkait kuota belajar hanya ada di
situs resmi kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Bantuan kuota internet gratis ini
akan disalurkan kepada nomor telepon pelajar dan pengajar yang sudah
terdaftar di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/03/04/salah-link-program-kuota-belajarkemendikbud/

45. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Kabupaten Kudus H. M. Hartopo

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp mengatasnamakan Bupati Kabupaten Kudus
akan memberikan bantuan kepada masjid atau tempat ibadah khususnya di
wilayah Kabupaten Kudus.
Faktanya, melalui akun Instagram pribadinya @hm.hartopo, Bupati Kabupaten
Kudus, H. M. Hartopo mengatakan bahwa nomor tersebut bukan miliknya.
Segala informasi mengenai Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dikonfirmasi di
akun media sosial atas nama Pemkab Kudus.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40378/hoaks-akun-whatsappmengatasnamakan-bupati-kabupaten-kudus-h-mhartopo/0/laporan_isu_hoaks

4 Maret 2022

46. [HOAKS] Kulit Bayi Baru Lahir Melepuh karena
Sang Ibu Divaksin Covid-19

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook diketahui mengunggah gambar seorang bayi yang kulit
paha dan punggungnya memerah. Kulit bayi itu diklaim melepuh karena efek
dari vaksin yang diterima sang ibu.
Faktanya, menurut Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit (RS)
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dr. Tonang Dwi Ardyanto,
Sp.PK(K), Ph.D, FISQua sampai saat ini tidak ada bukti vaksinasi Covid-19 saat
hamil dapat menyebabkan kulit bayi yang baru lahir melepuh.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40351/hoaks-kulit-bayi-baru-lahirmelepuh-karena-sang-ibu-divaksin-covid-19/0/laporan_isu_hoaks
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4901343/cek-fakta-tidak-terbuktikulit-bayi-baru-lahir-melepuh-karena-sang-ibu-divaksin-covid19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

47. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Telkom Indonesia

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Telkom
Indonesia dan terlihat menghubungi salah satu pelanggannya.
Faktanya, melalui akun Twitter indihome @IndiHomeCare mengklarifikasi
bahwa hal tersebut merupakan penipuan, karena nomor telepon tersebut
bukan merupakan nomor resmi milik Telkom Indonesia.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40350/hoaks-akun-whatsappmengatasnamakan-telkom-indonesia/0/laporan_isu_hoaks
https://twitter.com/IndiHomeCare/status/1499310755652726784?t=BQ2FfHh
rac3Gx26h_MNytQ&s=19

48. [DISINFORMASI] Foto Menteri Agama Yaqut
dengan Seorang Perempuan

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah foto memperlihatkan seorang pria
mirip Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan seorang perempuan.
Faktanya, klaim bahwa foto itu memperlihatkan Menteri Yaqut adalah salah.
Foto tersebut merupakan foto suntingan. Foto ini diketahui pernah beredar
pada November 2020.
Sumber :
https://turnbackhoax.id/2020/11/03/salah-foto-duta-syahwat-oleh-kader-nu/
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40349/disinformasi-foto-menteriagama-yaqut-dengan-seorang-perempuan/0/laporan_isu_hoaks

49. [HOAKS] Undian Berhadiah Bimoli Ulang Tahun ke50

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp undian berhadiah
Bimoli sebagai perayaan ulang tahun ke-50 tahun di 2022.
Faktanya melalui akun resmi Bimoli di Instagram @kilaubimoli terverifikasi itu
terdapat bantahan pada pesan berantai yang beredar.
Sumber :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4901669/cek-fakta-hoaks-bimolibagikan-uang-rp-2-juta-dalam-rangka-ulang-tahun-ke-50
https://www.instagram.com/stories/highlights/17906674870803248/

50. [DISINFORMASI] Varian Omicron Sengaja
Disebarkan Melalui Chemtrail

Penjelasan :
Beredar video pendek di media sosial TikTok yang bernarasikan bahwa varian
Omicron sengaja disebarkan melalui chemtrail.
Faktanya menunjukkan bahwa tiga foto yang dikolase dalam video itu tidak
berkaitan satu sama lain, juga tidak berkaitan dengan munculnya varian
Omicron. Nama Omikron dalam foto tersebut adalah nama merek perusahaan
di Italia yang memproduksi material untuk plastik, produk otomotif dan lainlain.
Sumber :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1652/keliru-omicron-sengaja-disebarkanmelalui-chemtrail
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40323/disinformasi-varian-omicronsengaja-disebarkan-melalui-chemtrail/0/laporan_isu_hoaks

51. [HOAKS] Video TNI Bantu Ukraina Gempur Militer
Rusia

Penjelasan :
Beredar video di media sosial YouTube yang menyebutkan bahwa Tentara
Nasional Indonesia (TNI) membantu Ukraina menggempur militer Rusia.
Dilansir dari medcom.id, klaim Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantu
Ukraina menggempur militer Rusia adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada
bukti visual dan konfirmasi pihak terkait bahwa benar TNI ikut terlibat
dalam konflik Rusia versus Ukraina. Video tersebut hanya membahas
pendapat pengamat agar Indonesia membantu Ukraina terkait konflik Rusia
versus Ukraina.

Sumber :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnggMJb-cek-fakta-video-tnibantu-ukraina-gempur-militer-rusia-ini-faktanya
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40320/hoaks-video-tni-bantuukraina-gempur-militer-rusia/0/laporan_isu_hoaks

52. [HOAKS] Lowongan Pekerjaan BUMN PT Pupuk
Indonesia (Persero) 2022

Penjelasan :
Beredar sebuah flyer berupa informasi rekrutmen BUMN PT Pupuk Indonesia
(Persero). Dituliskan pada flyer tersebut bahwa PT Pupuk Indonesia (Persero)
membuka program Agronomis Program Makmur dengan maksimal usia 30
Tahun untuk ditempatkan di berbagai provinsi di Indonesia.
Pada
media
sosial
resmi
milik
PT
Pupuk
Indonesia
(Persero) @pt.pupukindonesia ditegaskan bahwa informasi yang termuat pada
flyer tersebut adalah hoaks. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengingatkan
masyarakat untuk mewaspadai informasi mengenai PT Pupuk Indonesia
(Persero) yang bukan didapatkan dari kanal-kanal resmi milik PT Pupuk
Indonesia (Persero).

Sumber :
https://www.instagram.com/p/CagiuKGBTNZ/?utm_medium=copy_link
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40319/hoaks-lowongan-pekerjaanbumn-pt-pupuk-indonesia-persero-2022/0/laporan_isu_hoaks

53. [HOAKS] Pemerintah Republik Indonesia Minta
Masyarakat Ikut Wajib Militer Antisipasi Perang
Dunia Ketiga

Penjelasan :
Beredar di media sosial TikTok sebuah video yang berisi tangkapan layar dari
sebuah artikel di kompas.com.
Dilansir dari timesindonesia.co.id, informasi tentang Pemerintah Republik
Indonesia meminta masyarakat untuk mengikuti wajib militer sebagai antisipasi
perang dunia ketiga adalah tidak benar. diketahui judul artikel pada tangkapan
layar tersebut telah disunting dari judul aslinya yaitu "Serangan Rusia ke
Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III, Pengamat Minta Presiden Jokowi
Bertindak".

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40318/hoaks-pemerintah-republikindonesia-minta-masyarakat-ikut-wajib-militer-antisipasi-perang-duniaketiga/0/laporan_isu_hoaks

54. [HOAKS] Penerima Dana Bantuan Rp75 Juta
Mengatasnamakan BPJS Kesehatan

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan,
pesan tersebut berisi pelanggan yang terpilih sebagai penerima dana bantuan
sebesar Rp75 juta.
Faktanya, melalui akun Twitter resmi BPJS Kesehatan RI @BPJSKesehatanRI
mengklarifikasi bahwa BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan dana bantuan
apapun. BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati
terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40312/hoaks-penerima-danabantuan-rp75-juta-mengatasnamakan-bpjs-kesehatan/0/laporan_isu_hoaks
https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1497419942596997120

55. [DISINFORMASI] Waspada dengan Bandara
Kertajati Subang Jawa Barat

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang mengklaim bahwa Bandara Internasional
Kertajati melayani penerbangan komersial khususnya untuk WNA Cina dan
disinyalir menjadi "bengkel pesawat" Po An Tui.
Dilansir dari Jabar Hoaks ketika mengkonfirmasi ke PT BIJB, Corporate
Secretary & Public Communication BIJB menegaskan bahwa informasi tersebut
adalah tidak benar.
Terkait "bengkel pesawat" yang dimaksud adalah Manajemen PT Bandarudara
Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Garuda Maintenance Facillity (GMF)
telah menandatangani kerjasama untuk mempersiapkan fasilitas maintenance,
repair and overhaul (MRO) pesawat komersial maupun pesawat milik
pemerintah baik TNI/Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40311/disinformasi-waspadadengan-bandara-kertajati-subang-jawa-barat/0/laporan_isu_hoaks
https://turnbackhoax.id/2022/02/28/salah-waspada-dengan-bandara-kertajatisubang-jawa-barat/

56. [HOAKS] Surat Mengatasnamakan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesi

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah surat yang mengatasnamakan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
Dilansir dari akun Instagram resmi milik Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@djpprkemenkeu, mengklarifikasi dengan mengunggah surat tersebut serta
dilabeli dengan tulisan hoaks. Pihaknya memastikan bahwa surat itu tidak
benar atau hoaks.

Sumber :
https://www.instagram.com/p/CaY8rreBPEo/?utm_medium=copy_link

57. [DISINFORMASI] Foto Tangkapan Layar Berita
Detik.com “Jokowi: saya tidak berminat tiga
periode kecuali dipaksa rakyat”

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter sebuah unggahan berupa foto tangkapan layar
berita Detikcom berjudul “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali
dipaksa rakyat”.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut adalah hasil suntingan dari artikel
berita detik.com yang berjudul “Suara Sanggahan Saat Foto Jokowi dan
Soeharto Disandingkan”. Berita yang terbit pada 15 Februari 2022 pukul 06:41
WIB itu memberitakan tentang foto Presiden Joko Widodo dan mantan
Presiden ke-2 Soeharto sejajar mengenakan jas dan peci warna hitam yang
diunggah di akun Instagram YLBHI.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40291/disinformasi-fototangkapan-layar-berita-detikcom-jokowi-saya-tidak-berminat-tiga-periodekecuali-dipaksa-rakyat/0/laporan_isu_hoaks

58. [DISINFORMASI] Tes Antigen Covid-19 Tidak
Akurat karena Hanya Mendeteksi Tingkat Antibodi

Penjelasan :
Beredar postingan berbahasa Thailand yang mengklaim tes antigen
Covid-19 tidak dapat diandalkan alias tidak akurat karena hanya
mendeteksi tingkat antibodi seseorang.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), Dr. Thiravat
Hemachudha, Kepala Pusat Ilmu Kesehatan Penyakit Menular
Universitas Chulalongkorn, mengatakan unggahan tersebut
merupakan penyalahgunaan alat tes antigen yang menunjukkan
hasil yang salah. Thiravat mengatakan alat tes antigen mendeteksi
sampel protein dari virus (Covid-19) dan tidak mendeteksi antibodi
atau kadar asam/basa.
Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40262/disinformasi-tes-antigencovid-19-tidak-akurat-karena-hanya-mendeteksi-tingkatantibodi/0/laporan_isu_hoaks

59. [HOAKS] Tawaran Pinjaman Mengatasnamakan
Otoritas Jasa Keuangan

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi penawaran
pinjaman dana mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Faktanya, melalui akun Instagram resminya @ojkindonesia, OJK
mengklarifikasi bahwa penawaran pinjaman tersebut merupakan
modus penipuan. OJK tidak pernah menawarkan dan memberikan
pinjaman maupun produk sektor jasa keuangan lainnya.
Sumber :
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/AwasPenipuan-Tawaran-Pinjaman-Mengatasnamakan-OJK.aspx

60. [HOAKS] Akun Telegram BRI Danareksa Sekuritas

Penjelasan :
Beredar akun Telegram mengatasnamakan BRI Danareksa
Sekuritas,
dengan
alamat
akun
https://t.me/lnvestasi_BRI_Sekuritas. Dalam deskripsinya, akun
tersebut menawarkan program investasi dalam bentuk titip dana.

Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu. PT BRI Danareksa
Sekuritas melalui situs resminya mengonfirmasi bahwa pihaknya
tidak pernah membuat dan/atau menawarkan program investasi
dalam bentuk titip dana kepada nasabah. Untuk itu dimohon untuk
selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap setiap
penawaran dan/atau layanan yang diberikan oleh PT BRI Danareksa
Sekuritas melalui saluran resmi yang telah terverifikasi yang dapat
dilihat di situs bridanareksasekuritas.co.id.

Sumber :
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40252/hoaks-akun-telegram-bridanareksa-sekuritas/0/laporan_isu_hoaks

61. [HOAKS] Akun Twitter Mengatasnamakan Bank Permata

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Twitter dengan foto dan nama akun
"@PermataBank05".

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, akun "@PermataBank05"
tersebut adalah akun palsu yang mengatasnamakan Bank Permata.
Akun media sosial resmi Twitter milik Bank Permata juga
memberikan klarifikasi bahwa akun Twitter selain akun
@PermataBank dan @PermataCare adalah akun palsu.

Sumber :
https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-akun-twitter-permata-bankpermatabank05/

62. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo

Penjelasan :
Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Akun tersebut menghubungi salah
satu pengurus masjid dengan tujuan penyaluran dana sumbangan
pembangunan masjid dan meminta bantuan transfer uang ke
nomor rekening lain.

Dilansir dari detik.com, akun WhatsApp yang mengatasnamakan
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tersebut adalah akun palsu
dan merupakan modus penipuan.

Sumber :
https://www.detik.com/jateng/berita/d-5955958/awas-penipuan-modussumbang-masjid-catut-ganjar-pranowo
https://www.kominfo.go.id/content/detail/40199/hoaks-akun-whatsappmengatasnamakan-gubernur-jawa-tengah-ganjarpranowo/0/laporan_isu_hoaks

