
Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:

Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan hasil tangkapan layar dari situs berita 
CNN Indonesia. Tangkapan layar tersebut terdapat narasi "Di nilai Indonesia condong ke Blok 
China Komunis, CIA Bongkar jati diri Presiden Jokowi melalui Passport".

Dikutip dari turnbackhoax.id unggahan yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks. 
Faktanya, hasil pencarian di situs CNN Indonesia dengan kata kunci "CIA Bongkar jati diri 
Presiden Indonesia Jokowi melalui Passport", tidak ditemukan.

Hoaks

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/06/18/salah-cia-bongkar-jati-diri-presiden-indonesia-jokowi

-melalui-passport/ 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1222927-indekos-ditinggal-3-bulan-karena-corona-

serangga-dan-kutu-merajalela?medium=autonext 

1. CIA Bongkar Jati Diri Presiden Indonesia 
Jokowi Melalui Passport

https://turnbackhoax.id/2020/06/18/salah-cia-bongkar-jati-diri-presiden-indonesia-jokowi-melalui-passport/
https://turnbackhoax.id/2020/06/18/salah-cia-bongkar-jati-diri-presiden-indonesia-jokowi-melalui-passport/
https://turnbackhoax.id/2020/06/18/salah-cia-bongkar-jati-diri-presiden-indonesia-jokowi-melalui-passport/
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1222927-indekos-ditinggal-3-bulan-karena-corona-serangga-dan-kutu-merajalela?medium=autonext
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1222927-indekos-ditinggal-3-bulan-karena-corona-serangga-dan-kutu-merajalela?medium=autonext


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:
Beredar pada media sosial sebuah gambar yang memberikan informasi lowongan 
pekerjaan mengatasnamakan JNE Express. Berdasarkan keterangan gambar disebutkan 
JNE membuka peluang kerja bagi pelamar sebagai Admin dan kurir.

Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh Management 
JNE Express. Informasi resmi mengenai lowongan pekerjaan pada perusahaan pengiriman 
JNE Express  dapat dilihat pada media sosial dan website resmi milik JNE.

Hoaks

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/CBj9-xNF6JP/?igshid=1krmd49wgws2l 

https://recruitment.jne.co.id/ 

2. Rekrutmen Mengatasnamakan JNE Express

https://www.instagram.com/p/CBj9-xNF6JP/?igshid=1krmd49wgws2l
https://recruitment.jne.co.id/


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:

Beredar sebuah foto seorang kader sekaligus 

Caleg PKS 2019 untuk DPRD Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni 

Ferawati Dani, A.Md dengan sebuah motto 

atau tulisan yang berbunyi “Poligami Untuk 

Rakyat! Masa Depan Bangsa Indonesia!.” .

Faktanya, foto tersebut adalah foto hasil 

editan atau konten yang telah dimanipulasi. 

Dilansir dari matakita.co, ditemukan foto 

serupa dalam bentuk e-brosur Caleg PKS. 

Adapun foto Ferawati Dani yang asli tidak 

terdapat tulisan “Poligami Untuk Rakyat! Masa 

Depan Bangsa Indonesia!”, tetapi yang ada 

adalah tulisan “MUDA CERDAS AMANAH”. 

Hoaks

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/CBlR3RGp15s/

https://matakita.co/2018/07/17/perempuan-cantik-ini-siap-berebut-kursi-dprd-takalar/

3. Kader PKS Sebut  Poligami untuk Rakyat! Masa 
Depan Bangsa Indonesia

http://matakita.co/
https://www.instagram.com/p/CBlR3RGp15s/
https://matakita.co/2018/07/17/perempuan-cantik-ini-siap-berebut-kursi-dprd-takalar/


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook membagikan gambar hasil tangkapan layar dari sebuah 
halaman artikel berita dengan judul tertulis “Semenjak Bapak Jokowi jadi Presiden, 
Banyak PKI Membakar benderanya sendiri”.

Setelah ditelusuri  melalui mesin pencari, tidak ditemukan pemberitaan dengan judul 
serupa dari media daring. Adapun, terkait foto Presiden Jokowi dalam unggahan 
tersebut ditemukan pada artikel cnbcindonesia.com dengan judul “Jokowi Perjuangkan 
Negara Berkembang Dapat Keringanan Utang” dan “Jokowi: Ekonomi Kita Masih Baik, 
Lihat Saja Negara Lain” yang ditayangkan pada Selasa dan Rabu, 5 dan 6 Mei 2020. Di 
dalam isi artikel cnbcindonesia.com tersebut tidak ditemukan narasi yang berbunyi 
“Semenjak Bapak Jokowi jadi Presiden, Banyak PKI Membakar benderanya sendiri”.

Hoaks

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/CBm7_1YhylE/

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200506112042-4-156642/jokowi-ekonomi-kita-masih-bai

k-lihat-saja-negara-lain

4. Semenjak Bapak Jokowi jadi Presiden, Banyak 
PKI Membakar Benderanya Sendiri

http://cnbcindonesia.com/
http://cnbcindonesia.com/
https://www.instagram.com/p/CBm7_1YhylE/
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200506112042-4-156642/jokowi-ekonomi-kita-masih-baik-lihat-saja-negara-lain
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200506112042-4-156642/jokowi-ekonomi-kita-masih-baik-lihat-saja-negara-lain


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:
Beredar informasi yang menyebut warga wilayah Jalan Bakri menutup akses jalan lantaran 
kecewa dengan kinerja Pemerintah. Informasi tersebut sempat dimuat oleh sebuah situs 
dengan judul “Kecewa Terhadap Pemerintah, Puluhan Warga Jalan Bakri Bantaeng Tutup 
Jalan Raya”. 

Menanggapi hal tersebut, Lurah Bonto Rita, Ahmad Efendi menjelaskan bahwa tidak 
benar warga telah menutup Jalan Bakri sebagai bentuk protes kepada Pemerintah. 
Menurutnya, warga sempat menutup jalan karena tengah membersihkan lumpur akibat 
banjir bandang. Wilayah Jalan Bakri merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir 
bandang di Kota Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pernyataan serupa juga dituturkan oleh 
Kepala Dinas Kominfo Bantaeng, Syahrul Bayan. Syahrul mengajak seluruh warga 
Bantaeng untuk bijak menggunakan media sosial. Lebih lanjut Syahrul juga berharap agar 
warga tidak mudah terpancing atas informasi palsu atau hoaks yang disebarkan oleh 
orang yang tidak bertanggung jawab. 

Disinformasi

Link Counter :

https://wartakita.id/2020/06/salah-kecewa-terhadap-pemerintah-puluhan-warga-jalan-bakri-bantaeng-tut

up-jalan-raya/

https://www.suaralidik.com/diskominfo-bantaeng-sebut-berita-penutupan-jalan-bakri-itu-hoax-jurnalis-lip

utan-desa-angkat-bicara/

http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-kecewa-terhadap-pemerintah-puluhan-warga-jalan-bakri-ba

ntaeng-tutup-jalan-raya/ 

5. Kecewa Terhadap Pemerintah, Puluhan Warga 
Jalan Bakri Bantaeng Tutup Jalan Raya

https://wartakita.id/2020/06/salah-kecewa-terhadap-pemerintah-puluhan-warga-jalan-bakri-bantaeng-tutup-jalan-raya/
https://wartakita.id/2020/06/salah-kecewa-terhadap-pemerintah-puluhan-warga-jalan-bakri-bantaeng-tutup-jalan-raya/
https://www.suaralidik.com/diskominfo-bantaeng-sebut-berita-penutupan-jalan-bakri-itu-hoax-jurnalis-liputan-desa-angkat-bicara/
https://www.suaralidik.com/diskominfo-bantaeng-sebut-berita-penutupan-jalan-bakri-itu-hoax-jurnalis-liputan-desa-angkat-bicara/
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-kecewa-terhadap-pemerintah-puluhan-warga-jalan-bakri-bantaeng-tutup-jalan-raya/
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-salah-kecewa-terhadap-pemerintah-puluhan-warga-jalan-bakri-bantaeng-tutup-jalan-raya/


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:
Belakangan ini sedang viral mengenai postingan harga uang koin Rp1.000 bergambar 
kelapa sawit yang memiliki harga jual sangat fantastis hingga puluhan bahkan ratusan 
juta rupiah. 

Faktanya, harga jual uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit yang pernah digunakan 
untuk bertransaksi berkisar antara Rp2.500-Rp5.000 saja. Jika kondisi uang koin tersebut 
masih bagus, maka harga berkisar Rp10.000-Rp15.000. Harga yang paling mahal adalah 
variasi proof atau koin yang dicetak khusus. 

Disinformasi

Link Counter :

https://merahputih.com/post/read/hoaks-atau-fakta-harga-koin-rp1000-bernilai-fantastis

https://twitter.com/newsmerahputih/status/1273568735190638595/photo/2

6. Harga Uang Koin Rp1.000 Bernilai Fantastis

https://merahputih.com/post/read/hoaks-atau-fakta-harga-koin-rp1000-bernilai-fantastis
https://twitter.com/newsmerahputih/status/1273568735190638595/photo/2


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:

Beredar informasi viral di media sosial 
Facebook yang menyebutkan bahwa ada 
seorang  wanita hamil di Makassar ditolak 
bersalin karena tidak mampu membayar tes 
Virus Corona baru (Covid-19) hingga bayinya 
meninggal.

Dilansir dari Liputan6.com, Humas IDI 
Makassar dr Wachyudi Muchsin mengatakan 
bahwa klaim wanita hamil ditolak bersalin 
karena tidak mampu membayar tes Covid-19 
tidak benar.  Selain itu, hasil rapid test pada 
rumah sakit pertama hasilnya reaktif 
kemudian pasien tersebut dirujuk ke rumah 
sakit kedua untuk swab test tanpa biaya. 
Namun, ibu hamil tersebut dilaporkan tidak 
datang saat pelaksanaannya.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4282492/cek-fakta-wanita-hamil-ditolak-bersa

lin-karena-tidak-mampu-bayar-tes-covid-19-ini-klarifikasinya?

7. Wanita Hamil Ditolak Bersalin karena Tidak 
Mampu Bayar Tes Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4282492/cek-fakta-wanita-hamil-ditolak-bersalin-karena-tidak-mampu-bayar-tes-covid-19-ini-klarifikasinya?
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4282492/cek-fakta-wanita-hamil-ditolak-bersalin-karena-tidak-mampu-bayar-tes-covid-19-ini-klarifikasinya?
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4282492/cek-fakta-wanita-hamil-ditolak-bersalin-karena-tidak-mampu-bayar-tes-covid-19-ini-klarifikasinya?


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:
Beredar postingan di media sosial sebuah 
video yang memperlihatkan sekelompok 
orang-orang Timur Tengah sedang 
menggelar pesta dengan tari-tarian dan 
nyanyian. Video tersebut disertai narasi 
"Wisata halal di Puncak Bogor Jawa Barat. 
Berani gak FPI demo atau nyerang lokasi 
Prostitusi berkedok kawin kontrak di 
PuncakBogor Jawa Barat itu ya ??".

Setelah ditelusuri klaim bahwa video tersebut 
merupakan video warga Timur Tengah 
mengadakan pesta di Kawasan Puncak 
Bogor adalah tidak benar. Faktanya, video 
serupa pernah diunggah pada tahun 2018 
dan tidak ada informasi valid mengenai lokasi 
pesta tersebut.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/1bVjvlGb-cek-fakta-video-warga-arab-gelar-pe

sta-di-puncak-bogor-ini-faktanya

8. Video Warga Arab Gelar Pesta di Puncak Bogor

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/1bVjvlGb-cek-fakta-video-warga-arab-gelar-pesta-di-puncak-bogor-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/1bVjvlGb-cek-fakta-video-warga-arab-gelar-pesta-di-puncak-bogor-ini-faktanya


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:

Beredar kabar berupa foto surat tanpa kop di aplikasi chatting Whatsapp mengenai Pasar 
Sawahan di Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto tutup selama 14 hari 
karena merebaknya Virus Corona. Dijelaskan bahwa penutupan sementara Pasar Sawahan 
untuk menindaklanjuti hasil rapid test pada hari Selasa. Terdapat 78 penjual dan pedagang di 
pasar tradisional tersebut yang rapid testnya menunjukkan hasil reaktif, sedangkan 295 orang 
lainnya nonreaktif.

Mengenai kabar yang beredar tersebut, Camat Bangsal Sugeng Nuryadi mengaku pernah 
menerima foto surat penutupan Pasar Sawahan tersebut melalui WhatsApp. Namun, dia 
memastikan surat itu hoaks. Pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Memang 
benar pada hari selasa rapid test dilaksanakan di Pasar Sawahan. Hasilnya, 78 pedagang dan 
pembeli reaktif. Namun kata Sugeng, Pemkab Mojokerto memilih tidak menutup Pasar 
Sawahan karena kepentingan perekonomian masyarakat menjadi salah satu alasannya. Ia juga 
menjelaskan, mulai besok protokol kesehatan akan diperketat. Pengunjung wajib mencuci 
tangan, memakai masker, juga diperiksa dengan thermo gun. 

Disinformasi

Link Counter :

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5059445/penutupan-pasar-sawahan-di-mojokerto-da

mpak-covid-19-hoaks/2 

https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/puluhan-pedagang-dan-pembeli-reaktif-beredar-s

urat-penutupan-pasar-sawahan-di-mojokerto/ 

9. Penutupan Pasar Sawahan di Mojokerto 
Dampak Covid-19

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5059445/penutupan-pasar-sawahan-di-mojokerto-dampak-covid-19-hoaks/2
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5059445/penutupan-pasar-sawahan-di-mojokerto-dampak-covid-19-hoaks/2
https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/puluhan-pedagang-dan-pembeli-reaktif-beredar-surat-penutupan-pasar-sawahan-di-mojokerto/
https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/puluhan-pedagang-dan-pembeli-reaktif-beredar-surat-penutupan-pasar-sawahan-di-mojokerto/


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:

Beredar kabar bahwa penetapan Covid-19 
sebagai pandemi oleh World Health 
Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 
dipengaruhi oleh sumbangan Bill Gates 
sehari sebelumnya. Jumlah suntikan dana 
yang diberikan Bill Gates kepada WHO 
disebut mencapai 50 juta Dolar.

Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co  
klaim bahwa penetapan Covid-19 sebagai 
pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 
dipengaruhi oleh sumbangan Bill Gates 
sehari sebelumnya merupakan klaim yang 
keliru.  Sumbangan pertama Bill Gates 
kepada WHO terkait Covid-19 diberikan pada 
Februari 2020, jauh sebelum penetapan 
pandemi. Adapun sumbangan kedua Bill 
Gates diberikan pada April 2020, setelah 
Presiden Amerika Donald Trump 
menghentikan pendanaan untuk WHO. 
Penetapan Covid-19 sebagai pandemi 
dilakukan karena tingkat sebaran dan jumlah 
korban kian meningkat. Secara teori, Covid-19 
pun telah memenuhi kriteria sebagai 
pandemi. 

Disinformasi

Link Counter :

https://cekfakta.tempo.co/fakta/838/fakta-atau-hoaks-benarkah-who-tetapkan-covid-19-sebagai-

pandemi-sehari-setelah-terima-sumbangan-bill-gates 

https://twitter.com/WHO/status/1237776967526764544 

https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-glob

al-apa-maksudnya 

10. WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi 
Sehari setelah Terima Sumbangan Bill Gates

https://cekfakta.tempo.co/fakta/838/fakta-atau-hoaks-benarkah-who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-sehari-setelah-terima-sumbangan-bill-gates
https://cekfakta.tempo.co/fakta/838/fakta-atau-hoaks-benarkah-who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-sehari-setelah-terima-sumbangan-bill-gates
https://cekfakta.tempo.co/fakta/838/fakta-atau-hoaks-benarkah-who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-sehari-setelah-terima-sumbangan-bill-gates
https://twitter.com/WHO/status/1237776967526764544
https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya
https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:

Beredar video viral wanita yang disebut-sebut berprofesi sebagai dokter dalam kondisi bugil 
atau tanpa busana di Kota Surabaya. Dokter wanita dalam video itu disebut stres karena 
suami dan anaknya meninggal dunia akibat Covid-19.

Faktanya hal tersebut telah diklarifikasi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya, dr 
Brahmana yang membenarkan jika wanita tanpa busana itu memang dokter. Namun, dia 
menegaskan, tidak ada kaitannya dengan Covid-19. Ketua RT setempat Iis Hidayati juga telah 
memberikan klarifikasi bahwa suami dan anak perempuan wanita tersebut dalam kondisi 
sehat dan berada di rumahnya.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.indozone.id/news/vWsB3xv/beredar-video-dokter-wanita-bugil-gegara-stre

s-keluarganya-kena-corona-begini-faktanya/read-all 

https://jogja.suara.com/read/2020/06/18/173220/wanita-bugil-diduga-stres-suami-anak-m

eninggal-kena-corona-ini-faktanya 

11. Dokter Gigi di Surabaya Telanjang karena 
Keluarga Meninggal Terkena Covid

https://www.indozone.id/news/vWsB3xv/beredar-video-dokter-wanita-bugil-gegara-stres-keluarganya-kena-corona-begini-faktanya/read-all
https://www.indozone.id/news/vWsB3xv/beredar-video-dokter-wanita-bugil-gegara-stres-keluarganya-kena-corona-begini-faktanya/read-all
https://jogja.suara.com/read/2020/06/18/173220/wanita-bugil-diduga-stres-suami-anak-meninggal-kena-corona-ini-faktanya
https://jogja.suara.com/read/2020/06/18/173220/wanita-bugil-diduga-stres-suami-anak-meninggal-kena-corona-ini-faktanya


Jumat, 19 Juni 2020

Penjelasan:
Beredar beberapa unggahan foto yang memperlihatkan Bupati Luwu Utara, Sulawesi 
Selatan, Indah Putri Indriani sedang mengendarai motor trail. Diantaranya juga 
terdapat foto Bupati Indah yang terbaring sakit di atas sebuah ranjang rumah sakit. 
Dalam narasi unggahan disebutkan, Bupati Indah terbaring di rumah sakit karena 
terjatuh dari motornya saat mengantar bansos Covid-19 ke wilayah terpencil.

Faktanya, klaim yang menyebutkan Bupati Indah Putri Indriani sedang terbaring di 
rumah sakit karena terjatuh dari motornya saat mengantar bansos Covid-19 ke pelosok 
adalah keliru. Foto yang diunggah oleh sumber klaim tersebut adalah foto tahun 2017 
dan bukan karena terjatuh dari motor melainkan karena kecelakaan mobil. Sementara 
itu, foto yang memperlihatkan Bupati Indah mengendarai motor trail itu adalah ketika 
Bupati Indah mencoba menaiki kendaraan ojek menuju Kecamatan Seko. Salah 
satunya diunggah di akun Instagram @indahnyalutra pada Rabu, 3 Juni 2020.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBmwZK-foto-bupati-indah-terbaring-sakit-karena-

jatuh-saat-naik-motor-trail

https://turnbackhoax.id/2020/06/19/salah-bupati-luwu-utara-terbaring-di-rs-karena-terjatuh-dari-

motornya-waktu-antar-bansos-covid-19/

https://www.instagram.com/p/CA-Xw6NJRMM/ 

12. Foto Bupati Luwu Utara Terbaring di Rumah 
Sakit karena Jatuh saat Naik Motor Trail

https://www.instagram.com/indahnyalutra/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBmwZK-foto-bupati-indah-terbaring-sakit-karena-jatuh-saat-naik-motor-trail
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBmwZK-foto-bupati-indah-terbaring-sakit-karena-jatuh-saat-naik-motor-trail
https://turnbackhoax.id/2020/06/19/salah-bupati-luwu-utara-terbaring-di-rs-karena-terjatuh-dari-motornya-waktu-antar-bansos-covid-19/
https://turnbackhoax.id/2020/06/19/salah-bupati-luwu-utara-terbaring-di-rs-karena-terjatuh-dari-motornya-waktu-antar-bansos-covid-19/
https://www.instagram.com/p/CA-Xw6NJRMM/

