
Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial dan 
pesan berantai yang memuat peta zonasi 
penyebaran Virus Corona (Covid-19). Pada gambar 
yang beredar, diklaim seluruh wilayah di Jakarta 
masuk zona merah. Postingan tersebut memuat 
narasi yang menyebutkan bahwa "Hari ini 
Jakarta. Sudah Masuk Zona merah.. Hati2 ya.. 
jangan keluar rumah kalau enggak perlu banget".

Dilansir dari laman situs medcom.id, klaim pada 
gambar yang beredar bahwa seluruh wilayah 
Jakarta masuk zona merah adalah salah. 
Faktanya, gambar tersebut tidak relevan dengan 
kondisi sebenarnya. Gambar yang sama 
ditemukan pada artikel yang dimuat 
Kompas.com melalui artikel berjudul "Dinkes 
Jakarta Utara: Garda Terdepan Lawan Covid-19 
Seharusnya Masyarakat..." tayang pada 17 April 
2020. Foto itu berasal dari peta persebaran Virus 
Corona per kelurahan di Jakarta dari situs 
jakarta.go.id. Gambar itu memakai data pada 
tanggal 16 April 2020. Saat itu, total kasus 
Covid-19 masih berjumlah 2,447 kasus. Sementara 
itu, kasus Covid-19 di Jakarta saat ini, per 9 Juli 
2020, sudah berjumlah 13,359. Kendati 
meningkat, namun beberapa wilayah di Jakarta 
keluar dari zona merah. Tak semua wilayah di 
Jakarta masuk zona merah.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLGljqK-cek-fakta-semua-wilayah-di-jakarta-masuk-
zona-merah-cek-faktanya 
https://megapolitan.kompas.com/berita/20191141-dinkes-jakarta-utara-garda-terdepan-lawan-cov
id-19-seharusnya-masyarakat?page=all 
https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran 

1. Semua Wilayah di Jakarta Masuk Zona Merah

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLGljqK-cek-fakta-semua-wilayah-di-jakarta-masuk-zona-merah-cek-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLGljqK-cek-fakta-semua-wilayah-di-jakarta-masuk-zona-merah-cek-faktanya
https://megapolitan.kompas.com/berita/20191141-dinkes-jakarta-utara-garda-terdepan-lawan-covid-19-seharusnya-masyarakat?page=all
https://megapolitan.kompas.com/berita/20191141-dinkes-jakarta-utara-garda-terdepan-lawan-covid-19-seharusnya-masyarakat?page=all
https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial Whatsapp dan Facebook dengan 
klaim bahwa Virus  Corona (Covid-19) adalah konspirasi dokter dengan pemerintah 
daerah. Pesan yang pertama kali diunggah di grup MIK Jepara Official (Media 
Informasi Kota Jepara) tersebut menyebut Virus Corona merupakan buatan dari 
seorang dokter sendiri dan hanya sandiwara para dokter untuk mendapatkan 
keuntungan belaka.

Faktanya, klaim Virus Corona merupakan konspirasi dokter dan pemerintah daerah 
adalah tidak benar. Dinas Kominfo Kabupaten Jepara melalui Kepala Bidang 
Kominfo Jepara D. Wahyanto menyatakan kabar tersebut adalah hoaks. Ketua 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jepara dokter Triyono Teguh Widodo 
menambahkan unggahan itu menyesatkan, sehingga bisa membuat warga abai 
akan protokol kesehatan dan dapat memperkeruh suasana di tengah pandemi 
Virus Corona ini.

Hoaks

Link Counter:

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5087083/heboh-postingan-corona-konspirasi-dokte

r-pemda-diskominfo-jepara-hoax/1 

2. Virus Corona adalah Konspirasi Dokter dan 
Pemerintah Daerah

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5087083/heboh-postingan-corona-konspirasi-dokter-pemda-diskominfo-jepara-hoax/1
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5087083/heboh-postingan-corona-konspirasi-dokter-pemda-diskominfo-jepara-hoax/1


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Pada akhir Juni lalu, Pemerintah India memblokir aplikasi TikTok sebagai imbas dari konflik 
yang terjadi di wilayah Ladakh. Setelah Pemerintah India melakukan pelarangan terhadap 
aplikasi tersebut, muncul sebuah aplikasi bernama TikTok Pro yang disebar ke pengguna di 
India melalui SMS berisi tautan untuk mengunduh aplikasi tersebut.

Faktanya, Aplikasi TikTok Pro yang beredar di India itu ternyata adalah aplikasi TikTok palsu. 
ByteDance, selaku pengembang TikTok yang asli mengatakan tidak memiliki kaitan 
dengan TikTok Pro. Melansir dari scmp.com, TikTok Pro memiliki log yang sama dengan 
TikTok asli. Namun, aplikasi itu tidak memiliki fitur untuk membuat video singkat atau 
mengakses video yang ada di TikTok asli. Tindakan yang dilakukan oleh TikTok Pro 
berpotensi mencuri data pribadi serta menyerang ponsel dengan malware dan spyware. 
Dihimpun KompasTekno dari South China Morning Post, aplikasi palsu ini juga meminta 
akses ke galeri foto, file penyimpanan, kontak, lokasi, dan pesan milik pengguna.

Hoaks

Link Counter:

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200708170922-185-522425/blokir-aplikasi-china-tikto
k-palsu-muncul-di-india 
https://tekno.kompas.com/read/2020/07/09/13130097/usai-diblokir-aplikasi-tiktok-palsu-beredar-
di-india 
https://inet.detik.com/security/d-5084535/awas-aplikasi-tiktok-palsu-menyebar-usai-pencekalan-
di-india 

3. Viral Link Aplikasi TikTok Pro di India

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200708170922-185-522425/blokir-aplikasi-china-tiktok-palsu-muncul-di-india
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200708170922-185-522425/blokir-aplikasi-china-tiktok-palsu-muncul-di-india
https://tekno.kompas.com/read/2020/07/09/13130097/usai-diblokir-aplikasi-tiktok-palsu-beredar-di-india
https://tekno.kompas.com/read/2020/07/09/13130097/usai-diblokir-aplikasi-tiktok-palsu-beredar-di-india
https://inet.detik.com/security/d-5084535/awas-aplikasi-tiktok-palsu-menyebar-usai-pencekalan-di-india
https://inet.detik.com/security/d-5084535/awas-aplikasi-tiktok-palsu-menyebar-usai-pencekalan-di-india


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar video Youtube berjudul "BUNIYANI MENYESAL 
TELAH MEMENJARAKAN AHOK". Dalam video tersebut, Buni Yani disebut menyesal 
telah mengakibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijebloskan ke penjara. 

Klaim yang menyatakan bahwa Buni Yani menyesal telah memenjarakan Ahok 
adalah salah. Faktanya, Buni Yani tidak pernah mengungkapkan penyesalannya 
terhadap kasus yang membuat Ahok dijebloskan ke penjara. Menurut kuasa hukum 
Buni Yani, Aldwin Rahardian membantah kliennya membuat pernyataan tersebut. 
Pasalnya saat itu, kliennya sudah lama tidak berbicara di media massa.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K509JPk-buni-yani-menyesal-telah-memenjarakan-a
hok-ini-faktanya 
https://tirto.id/buni-yani-tak-pernah-bicara-penyesalan-soal-kasus-ahok-cPjV 

4. Buni Yani Menyesal telah Memenjarakan Ahok

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K509JPk-buni-yani-menyesal-telah-memenjarakan-ahok-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K509JPk-buni-yani-menyesal-telah-memenjarakan-ahok-ini-faktanya
https://tirto.id/buni-yani-tak-pernah-bicara-penyesalan-soal-kasus-ahok-cPjV


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp, dengan menyebutkan 
"jangan berbelanja dahulu di semua Alfamart Labuan Bajo, karena beberapa 
karyawannya positif Covid-19 setelah pulang dari Jawa dan tidak mau diperiksa pada 
saat kembali ke Labuan Bajo".

Faktanya, Informasi pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Sumali, 
perwakilan dari pihak Alfamart Labuan Bajo mengklarifikasi kabar tersebut dengan 
menegaskan bahwa pesan berantai itu adalah hoaks. Sumali menjelaskan, karyawan 
Alfamart di Labuan Bajo yang datang maupun berangkat semuanya menggunakan 
maskapai penerbangan dan Karyawan yang diperbantukan dari Jawa ke Labuan Bajo 
telah menjalankan protokol kesehatan Covid-19 seperti melakukan Tes Rapid dengan 
hasil Non Reaktif di Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik Kesehatan sebagai syarat wajib 
dalam penerbangan. Humas Polres Manggarai Barat menghimbau kepada masyarakat 
agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan berita tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CCdTLVNg60_/
https://www.facebook.com/subbaghumasolresmabar/photos/a.1839309209423016/32972
46100295979

5. Jangan Berbelanja di Alfamart Kabupaten Labuan 
Bajo Karena Karyawannya Positif Covid-19

https://www.instagram.com/p/CCdTLVNg60_/
https://www.facebook.com/subbaghumasolresmabar/photos/a.1839309209423016/3297246100295979
https://www.facebook.com/subbaghumasolresmabar/photos/a.1839309209423016/3297246100295979


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan mobil dinas Wakil Presiden sedang 
diisi bahan bakarnya dengan menggunakan jeriken. Video tersebut disertai narasi "Mobil 
Wapres (RI2) kehabisan bensin, Ngecer bensin dipinggir jalan. Kode devisit APBN"

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan mobil Wapres kehabisan bensin dan mengisi  
bensin eceran adalah salah. Dikutip dari detik.com, Kepala Sekretariat Wakil Presiden 
Mohamad Oemar menyatakan mobil tersebut bukan kehabisan bahan bakar. Oemar 
menjelaskan "Pengisian BBM dari jeriken dilakukan karena tidak adanya SPBU yang memiliki 
bahan bakar minyak (BBM) sesuai kriteria mobil VVIP dan bukan karena mobil tersebut 
kehabisan BBM." ia lanjut menjelaskan, dalam setiap rangkaian VVIP selalu disiapkan BBM 
cadangan dalam jeriken di mobil teknisi. Saat diperlukan pengisian BBM, dan ketika tidak 
tersedia BBM yang sesuai spesifikasi mobil VVIP di SPBU setempat, maka digunakan BBM 
cadangan yang telah disiapkan.

Disinformasi

Link Counter:

https://news.detik.com/berita/d-5089163/viral-video-mobil-ri-2-kehabisan-bbm-di-jalan-ini-penjel
asan-istana-wapres
https://republika.co.id/berita/qdag65335/ini-klarifikasi-video-mobil-wapres-diduga-kehabisan-be
nsin

6. Mobil Wakil Presiden Kehabisan Bensin Diisi 
dengan Bensin Eceran di Pinggir Jalan

http://detik.com/
https://news.detik.com/berita/d-5089163/viral-video-mobil-ri-2-kehabisan-bbm-di-jalan-ini-penjelasan-istana-wapres
https://news.detik.com/berita/d-5089163/viral-video-mobil-ri-2-kehabisan-bbm-di-jalan-ini-penjelasan-istana-wapres
https://republika.co.id/berita/qdag65335/ini-klarifikasi-video-mobil-wapres-diduga-kehabisan-bensin
https://republika.co.id/berita/qdag65335/ini-klarifikasi-video-mobil-wapres-diduga-kehabisan-bensin


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah potret video kerumunan orang dan 
tenda-tenda berwarna yang terlihat seperti di pegunungan, dengan disertai narasi 
“ini gunung apa pasar ya? Rame banget”.

Faktanya menurut Junior Manager Bisnis Perhutani KPH Kedu Utara, Wonosobo 
Herman Sutrisno memastikan video yang beredar tersebut tidaklah benar.  Herman 
mempertanyakan bila potret pada video itu benar maka patut dipertanyakan lewat 
jalur mana? Soalnya kita belum membuka sepenuhnya pintu pendakian, dan masih 
melakukan uji coba. Video itu jelas hoaks," katanya kepada Tribunnews, Jumat 10 Juli 
2020. Herman menegaskan saat ini pendakian Gunung Prau masih sebatas uji coba, 
sehingga terdapat pembatasan bagi para pengunjung. Terkait tersebarnya video 
tersebut, ia meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya dan melakukan cek 
langsung kebenaran informasinya.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/11/viral-video-gunung-prau-dibanjiri-para-pendak

i-pengelola-pastikan-itu-hoaks

7. Gunung Prau Dibanjiri Pendaki 

https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/11/viral-video-gunung-prau-dibanjiri-para-pendaki-pengelola-pastikan-itu-hoaks
https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/11/viral-video-gunung-prau-dibanjiri-para-pendaki-pengelola-pastikan-itu-hoaks


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan anggaran 
penanganan Covid-19 (Corona) dialihkan untuk program Kartu Prakerja. Adapun narasi 
yang beredar tersebut "UANG RAKYAT DI BUAT BISNIS DGN RAKYAT DASAR OTAK 
KOMUNIS/PKI DANA 502 TRILIUN YG BUAT DANA COVID 19 DIALIHKAN KE KARTU 
PRAKERJA."

Dilansir dari medcom.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan biaya 
penanganan Covid-19 tetap Rp695,2 triliun. Anggaran ini meningkat dari rencana 
sebelumnya yang sebesar Rp677 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk enam sektor. 
Rinciannya adalah Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, jaminan perlindungan sosial 
Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, sebesar Rp123,46 triliun disiapkan untuk 
sektor UMKM, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral 
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun. Klaim bahwa dana 
Covid-19 dialihkan untuk kartu prakerja adalah salah. Faktanya, anggaran dana Covid-19 
adalah sebesar Rp695,2 triliun dan dialokasikan untuk enam sektor tak termasuk program 
kartu prakerja.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOBrdk-cek-fakta-502-triliun-anggaran-covid-19-di

alihkan-untuk-kartu-prakerja-s  

8. 502 Triliun Anggaran Covid-19 Dialihkan untuk 
Kartu Prakerja

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOBrdk-cek-fakta-502-triliun-anggaran-covid-19-dialihkan-untuk-kartu-prakerja-s
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOBrdk-cek-fakta-502-triliun-anggaran-covid-19-dialihkan-untuk-kartu-prakerja-s
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOBrdk-cek-fakta-502-triliun-anggaran-covid-19-dialihkan-untuk-kartu-prakerja-s


Sabtu, 11 Juli 2020

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook membagikan gambar 
surat berkop Kementerian Agama Republik 
Indonesia – Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
perihal implementasi KMA 792 Tahun 2018, KMA 
183 Tahun 2019 dan KMA 184 tahun 2019 dengan 
narasi unggahan berbunyi “PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM (PAI) DAN BAHASA ARAB DITIADAKAN di 
sekolah madrasah RA, MI, mts, Dan MA. Parah!”.

Klaim bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam (PAI) dan Bahasa Arab ditiadakan dengan 
adanya KMA 183 dan 184 Tahun 2019 terhadap 
surat edaran itu adalah klaim yang salah. 
Faktanya, mata pelajaran tersebut tetap ada, 
namun ada perbaikan pada substansi materi. 
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan 
Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ahmad Umar 
menjelaskan bahwa Madrasah MI, MTS, maupun 
MA, akan menggunakan kurikulum baru untuk 
PAI dan Bahasa Arab. Adapun mata pelajaran 
dalam PAI dan Bahasa Arab pada KMA 183 Tahun 
2019 sama dengan KMA 165 Tahun 2014, dimana 
itu tetap mencakup Quran Hadist, Akidah 
Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), 
dan Bahasa Arab. 

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/07/10/salah-pendidikan-agama-islam-pai-dan-bahasa-arab-ditiadak

an-di-sekolah-madrasah-ra-mi-mts-dan-ma/

https://www.liputan6.com/news/read/4301970/beredar-surat-kurikulum-pai-2013-tak-diberlakuka

n-di-madrasah-ini-kata-kemenag

9. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab 
Ditiadakan di Sekolah Madrasah RA, MI, MTS, 
dan MA

https://turnbackhoax.id/2020/07/10/salah-pendidikan-agama-islam-pai-dan-bahasa-arab-ditiadakan-di-sekolah-madrasah-ra-mi-mts-dan-ma/
https://turnbackhoax.id/2020/07/10/salah-pendidikan-agama-islam-pai-dan-bahasa-arab-ditiadakan-di-sekolah-madrasah-ra-mi-mts-dan-ma/
https://turnbackhoax.id/2020/07/10/salah-pendidikan-agama-islam-pai-dan-bahasa-arab-ditiadakan-di-sekolah-madrasah-ra-mi-mts-dan-ma/
https://turnbackhoax.id/2020/07/10/salah-pendidikan-agama-islam-pai-dan-bahasa-arab-ditiadakan-di-sekolah-madrasah-ra-mi-mts-dan-ma/

