
Kamis, 2 Juli  2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial 
Twitter narasi yang menyerukan untuk  
penarikan dana di bank.

Faktanya, menurut Deputi Komisioner 
Humas dan Logistik (OJK), Anto 
Prabowo mengatakan bahwa kabar 
tersebut tidak benar, alias hoaks. 
Karena berdasarkan data OJK Mei 2020, 
tingkat permodalan dan likuiditas 
perbankan masih dalam kondisi yang 
aman. Rasio kecukupan permodalan 
(CAR) perbankan sebesar 22,16% (di atas 
ketentuan), sementara hingga 17 Juni, 
rasio alat likuid/ non-core deposit dan 
alat likuid/DPK terpantau pada level 
123,2% dan 26,2% jauh di atas threshold 
masing-masing sebesar 50% dan 10%. 
Selain itu, Anto meminta masyarakat 
mewaspadai beredarnya informasi 
hoaks di sosial media yang mengajak 
untuk melakukan penarikan dana di 
perbankan. 

Hoaks

Link Counter:

https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Waspadai-Beredarnya-Inf

ormasi-Hoax-Ajakan-Penarikan-Dana-di-Perbankan.aspx

1. Pesan Ajakan untuk Segera Menarik Uang di 
Bank

https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Waspadai-Beredarnya-Informasi-Hoax-Ajakan-Penarikan-Dana-di-Perbankan.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Waspadai-Beredarnya-Informasi-Hoax-Ajakan-Penarikan-Dana-di-Perbankan.aspx


Kamis, 2 Juli  2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar artikel berjudul "Beredar Kabar Ahok jadi Menteri BUMN". 

Dalam unggahannya terdapat narasi "Saat ini beredar kabar Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok) diangkat menjadi Menteri BUMN. Kabar masuk di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin karena 

PDIP mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi Menteri BUMN. Menteri BUMN ingin dipegang 

PDIP dan Jokowi setuju Ahok menjabat orang nomor satu kementerian perusahaan plat merah milik 

negara itu. Konsekuensi Ahok menjadi Menteri BUMN harus melepaskan jabatan komisaris utama BUMN. 

Info lain menyebut, Ahok menjadi Menteri BUMN untuk menghadapi para politisi yang menjadikan BUMN 

sebagai sapi perahan. Ahok diharapkan mampu menghadapi politisi yang mengincar BUMN". 

Klaim bahwa Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Menteri BUMN 

adalah salah. Faktanya, Menteri BUMN saat ini masih dijabat Erick Thohir dan belum ada pengumuman 

resmi dari Presiden Joko Widodo soal perombakan kabinet (reshuffle). Artikel serupa dimuat di situs 

Suaranasional.com. Dari isi berita tersebut, tidak ada sumber yang jelas informasi mengenai kabar mantan 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Menteri BUMN.

Hoaks

Link Counter:

https://news.detik.com/berita/d-4800664/poyuono-yakin-reshuffle-besar-besaran-ahok-masuk-k

abinet-ini-kata-jokowi

https://www.medcom.id/nasional/politik/aNraOzWK-jokowi-ancam-reshuffle-menteri-tak-serius-

urus-covid-19

2. Ahok Jadi Menteri BUMN 

https://news.detik.com/berita/d-4800664/poyuono-yakin-reshuffle-besar-besaran-ahok-masuk-kabinet-ini-kata-jokowi
https://news.detik.com/berita/d-4800664/poyuono-yakin-reshuffle-besar-besaran-ahok-masuk-kabinet-ini-kata-jokowi
https://www.medcom.id/nasional/politik/aNraOzWK-jokowi-ancam-reshuffle-menteri-tak-serius-urus-covid-19
https://www.medcom.id/nasional/politik/aNraOzWK-jokowi-ancam-reshuffle-menteri-tak-serius-urus-covid-19
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Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBRM5K-anies-baswedan-menghilang-ini-faktanya

3. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
Menghilang Sejak Kisruh PPDB DKI

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBRM5K-anies-baswedan-menghilang-ini-faktanya
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Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/lKYxlrok-masa-jabatan-presiden-diperpanjang-karena

-pilpres-digelar-2026-ini-faktan 

4. Masa Jabatan Presiden Diperpanjang karena 
Pilpres Digelar 2026

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/lKYxlrok-masa-jabatan-presiden-diperpanjang-karena-pilpres-digelar-2026-ini-faktan
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/lKYxlrok-masa-jabatan-presiden-diperpanjang-karena-pilpres-digelar-2026-ini-faktan


Kamis, 2 Juli  2020

Penjelasan

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOxPmk-cek-fakta-ma-ruf-amin-dihipnotis-uya-ku

ya-hoaks-ini-faktanya 

5. Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin Dihipnotis Uya 
Kuya 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOxPmk-cek-fakta-ma-ruf-amin-dihipnotis-uya-kuya-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOxPmk-cek-fakta-ma-ruf-amin-dihipnotis-uya-kuya-hoaks-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOxPmk-cek-fakta-ma-ruf-amin-dihipnotis-uya-kuya-hoaks-ini-faktanya


Kamis, 2 Juli  2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial WhatsApp sebuah pesan berantai disertai video yang 

memperlihatkan seekor ular cobra. Ular cobra tersebut diklaim bersarang di salah satu kolong 

meja  sekolah SMK Ma'arif Batu. 

Faktanya, Lita Purnamasari selaku guru Bahasa Indonesia SMK Ma’arif Batu menampik 

tudingan tersebut. Lita menegaskan jika dilihat secara cermat, bahasa yang digunakan dalam 

video yang berdurasi 1 menit 24 detik tersebut bukanlah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, 

yang notabene masih sering digunakan di kota Batu. Selain itu, warna cat dan bangku sekolah 

SMK Ma'arif Batu juga tidak sama dengan yang ada di video. Ternyata, setelah diselidiki video 

tersebut berasal dari Kota Padang. Lita pun menuturkan bahwa  selaku tenaga pendidik yang 

bekerja di SMK Ma'arif sangat dirugikan dengan adanya berita yang tidak benar tersebut 

karena saat ini penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih berlangsung.

Disinformasi

Link Counter:

https://kumparan.com/tugumalang/beredar-video-ular-cobra-bukan-di-smk-maarif-batu-ini-klari

fikasinya-1tieknk5MOl/full 

6. Ular Cobra di Kolong Meja SMK Ma'arif Batu

https://kumparan.com/tugumalang/beredar-video-ular-cobra-bukan-di-smk-maarif-batu-ini-klarifikasinya-1tieknk5MOl/full
https://kumparan.com/tugumalang/beredar-video-ular-cobra-bukan-di-smk-maarif-batu-ini-klarifikasinya-1tieknk5MOl/full
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Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi 

informasi bahwa Kepala Desa di Garut 

dikabarkan menjual bangunan dan 

tanah sekolah negeri seharga Rp80 

juta.

Faktanya berdasarkan klarifikasi 

Pemkab Garut, tanah dan bangunan 

yang diklaim dijual oleh Kepala Desa 

itu ternyata ditukar guling. Asda I 

Pemda Garut, Nurdin Yana 

mengatakan berdasarkan keterangan 

pihak sekolah, tanah dan bangunan 

sekolah itu dijual untuk membeli tanah 

baru yang lebih aman karena rawan 

longsor.

Disinformasi

Link Counter:

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5075984/heboh-kades-garut-jual-sekolah-negeri-rp-8

0-juta-begini-faktanya

7. Kades Garut Jual Sekolah Negeri Rp80 Juta

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5075984/heboh-kades-garut-jual-sekolah-negeri-rp-80-juta-begini-faktanya
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5075984/heboh-kades-garut-jual-sekolah-negeri-rp-80-juta-begini-faktanya
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Penjelasan :
Beredar foto yang menampilkan sebuah desain helm dengan tulisan "COVID-19 SERIES 

HELMET". Helm yang terlihat dalam foto itu disebut-sebut merupakan helm baru NFL yang 

akan digunakan oleh para atlet selama pandemi Covid-19 pada kompetisi National Football 

League (NFL) atau  liga sepak bola Amerika di Amerika Serikat  untuk musim 2020. 

Faktanya, dikutip dari snopes.com foto itu bukan desain resmi helm NFL untuk musim 2020. 

Foto tersebut merupakan karya seni seorang penggemar yang menunjukkan seperti apa 

helm  itu  jika olahraga kembali berlangsung selama pandemi. Gambar yang ditampilkan 

tersebut dibuat dengan memanipulasi gambar asli yang dirilis pada tahun 2012. Hingga saat 

ini  NFL belum merilis gambar yang menunjukkan seperti apa helm Covid-19.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.snopes.com/fact-check/nfl-new-covid-19-helmet/

8. Helm Covid-19 pada Kompetisi NFL

https://www.snopes.com/fact-check/nfl-new-covid-19-helmet/
https://www.snopes.com/fact-check/nfl-new-covid-19-helmet/


Kamis, 2 Juli  2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial dalam bahasa Telugu India yang 
menunjukkan bahwa tim medis dari All India Institute Of Medical Sciences (AIIMS) 
menyatakan bahwa minum palem anggur dapat membunuh Virus Corona. 

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Dikutip dari hoaxorfact.com, 
tidak ditemukan artikel terkait tim medis AIIMS yang menyatakan bahwa palem 
anggur dapat membunuh Virus Corona. Bahkan, tidak ada laporan yang kredibel 
tentang keberhasilan pencegahan atau pengobatan Virus Corona menggunakan 
palem anggur.

Disinformasi

Link Counter:

http://www.hoaxorfact.com/health/drinking-palm-wine-kills-coronavirus-aiims.html

9. Palem Anggur Dapat Membunuh Virus 
Corona

http://www.hoaxorfact.com/health/drinking-palm-wine-kills-coronavirus-aiims.html
http://www.hoaxorfact.com/health/drinking-palm-wine-kills-coronavirus-aiims.html
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👊
🤟

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/07/02/salah-status-gerakan-si-kadrun-harus-di-hentikan/ 

https://www.jpnn.com/news/pdip-siagakan-16250-personel-satgas-cakra-buana 

10. Status “Gerakan Si Kadrun Harus di Hentikan”

https://turnbackhoax.id/2020/07/02/salah-status-gerakan-si-kadrun-harus-di-hentikan/
https://www.jpnn.com/news/pdip-siagakan-16250-personel-satgas-cakra-buana

