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
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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
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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
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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
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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
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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

