Sabtu, 5 September 2020

1. Ahok Dipecat karena Pertamina Rugi Rp 11 Triliun

Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial yang memuat tautan berita dari sebuah media
daring dengan judul artikel "Pertamina Rugi Rp 11 Triliun, Anak Buah Prabowo Suarakan
Pemecatan Ahok" dengan diiringi narasi yang menyebutkan bahwa "Pertamina rugi 11
Triliun, ahok dipecat".
Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim bahwa Komisaris Utama PT Pertamina Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok dipecat karena membuat Pertamina merugi Rp 11 triliun
adalah salah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan tidak
ada pemecatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEYRBrk-cek-fakta-ahok-dipecat-karena-pertamina-r
ugi-rp11-triliun-cek-faktanya
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2. Perusak Polsek Ciracas adalah Polisi Sendiri

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial Instagram yang berisi narasi “PERUSAK
POLISI CIRACAS ADALAH POLISI SENDIRI. POLISI SENGAJA MEMBUAT KEGADUHAN
UNTUK MENGALIHKAN ISU BANTUAN SOSIAL YG DIRAMPOK REZIM JOKOWI. POLISI
CIRACAS LICIK ITULAH SIASAT JAHAT POLISI”.
Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir turnbackhoax.id, klaim bahwa perusak Polsek
Ciracas adalah polisi sendiri adalah informasi yang salah. Faktanya, perusakan dan
pembakaran Polsek Ciracas terjadi akibat informasi palsu dari anggota TNI, Prada MI.
Prada MI, yang ternyata mengalami kecelakaan, mengaku kepada rekannya bahwa dia
telah dikeroyok oknum tidak dikenal.

Hoaks
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/09/04/salah-perusak-polisi-ciracas-adalah-polisi-sendiri/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJGwnBk-cek-fakta-beredar-kabar-pelaku-perusaka
n-polsek-ciracas-adalah-oknum-poli
https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1299074-quot-perusak-polsek-ciracas-adalah-polisi-sendi
ri-quot-cek-faktanya
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3. Pemberian Hadiah Mengatasnamakan PT Len
Industri (Persero)

Penjelasan :
Beredar informasi melalui SMS yang mengabarkan adanya pemberian hadiah berupa
sepeda motor dan sejumlah uang tunai mengatasnamakan PT Len Industri (Persero).
Dalam SMS tersebut terdapat tautan link sebuah website yang menampilkan beberapa
pilihan hadiah serta syarat dan ketentuan dari setiap hadiah yang akan diberikan.
Menanggapi hal tersebut, PT Len Industri (Persero) melalui laman Instagram-nya
mengklariﬁkasi bahwa informasi yang beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya
menegaskan bahwa PT Len Industri tidak pernah mengadakan acara pemberian hadiah
dengan memungut biaya apapun. PT Len Industri juga menghimbau kepada masyarakat
untuk

berhati-hati

terhadap

penipuan

dengan

modus

pemberian

hadiah

mengatasnamakan PT Len Industri (Persero).

Hoaks
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/CEYyot2nLpb/

yang
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4. Pemerintah Zaman Jokowi Pekerjakan Buzzer

Penjelasan :
Seorang pengguna media sosial Twitter mengunggah narasi yang menyebutkan bahwa
pemerintah Republik Indonesia pimpinan Joko Widodo menggunakan buzzer untuk
menyampaikan sistem kerja mereka.
Menanggapi hal tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) membantah isu menggunakan
pendengung (buzzer) untuk menyampaikan program-program Presiden Jokowi. Jaleswari
Pramodhawardani selaku Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan
dan HAM mengatakan kepada anggota Komisi II DPR RI bahwa yang digunakan KSP
adalah narasumber yang berpengaruh (inﬂuencer). Inﬂuencer yang digunakan adalah
tokoh yang memiliki latar belakang pengetahuan, yang mungkin saja dalam konteks
media sosial, memiliki pengikut (followers) jutaan atau ratus ribuan orang.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4347717/cek-fakta-tidak-benar-pemerintah-zaman-jok
owi-pekerjakan-buzzer
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5. Info Lowongan Pekerjaan Pemandi Jenazah
RSUD Pasar Rebo

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial Whatsapp yang berisi informasi lowongan
pekerjaan sebagai pemandi dan perawatan jenazah di RSUD Pasar Rebo.
Faktanya, Kepala Humas RSUD Pasar Rebo, Unjuk Kita Merda menyatakan bahwa
informasi lowongan pekerjaan yang beredar tersebut adalah hoaks. Unjuk mengimbau
kepada masyarakat untuk tetap waspada dan memﬁlter pemberitaan yang ada. Adapun
jika ada lowongan kerja di RSUD Pasar Rebo akan disampaikan resmi melalui pihak
terkait. Sementara dalam website resminya, rsudpasarrebo.co.id juga turut menuliskan
bahwa informasi yang beredar tentang adanya penerimaan atau lowongan kerja untuk
posisi tenaga satpam dan tenaga kamar jenazah di RSUD Pasar Rebo, adalah tidak benar.

Hoaks
Link Counter:
https://jakarta.tribunnews.com/2020/09/04/pihak-rsud-pasar-rebo-pastikan-info-loker-yang-bere
dar-hoaks
http://rsudpasarrebo.co.id/berita/view/12/pengumuman-informasi-lowongan-kerja
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6. Menag Belajar Mengaji Dengan Abu Janda

Penjelasan :
Sebuah akun di media sosial Facebook mengunggah foto tangkapan layar dengan judul
“Disindir Hanya Hafal Juz Amma, Akhirnya Menag Belajar Mengaji Dengan Abu Janda.”
Unggahan tersebut disertai narasi “Pantesan saja makin gemblung, belajar ngajinya juga
sama orang Gemblung!”
Berdasarkan
hasil
penelusuran,
diketahui
bahwa
artikel
pada
laman
mozilarain.blogspot.com tersebut telah memelintir konteks pemberitaan dari artikel
beritaislam.org yang berjudul “Menteri Agama Fachrul Razi Foto Bareng Dengan Abu
Janda” yang tayang pada 3 November 2019. Dalam artikel asli tidak terdapat pernyataan
yang menyatakan Menteri Agama Fachrul Razi belajar mengaji dengan Abu Janda. Selain
itu, diketahui bahwa foto artikel tersebut diambil dari akun Instagram Abu Janda
(@permadiaktivis2) pada 3 November 2019. Unggahan tersebut disertai narasi postingan:
“Saya bukan menteri agama islam saja, saya menteri semua agama", seharusnya
diucapkan oleh semua Menteri Agama RI Saya bilang, semoga bapak benar2 perhatikan
kebebasan beribadah bagi semua agama - bebas dari persekusi, selamat bertugas pak
Selametan di kediaman pak Menag.”

Hoaks
Link Counter:
https://www.beritaislam.org/menteri-agama-fachrul-razi-foto-bareng-dengan-abu-janda
https://www.instagram.com/p/B4ZGyGIHNXz
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7.

Corona adalah Permainan Dajjal, Jangan Ikuti Protokol
Covid-19 karena Memakai Masker Merupakan
Pembunuhan Massal

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai pada platform media sosial dengan memberikan keterangan
bahwa Covid-19 adalah permainan Dajjal, dituliskan pula narasi provokasi untuk tidak mengikuti protokol
kesehatan Covid-19 karena diklaim penggunaan masker akan merusak paru-paru dan akan
mengakibatkan TBC.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar, bahkan menyesatkan. Saat ini Indonesia sedang
mengalami pandemi Covid-19, menurut update pada Website Kementerian Kesehatan RI Tanggal 05
September 2020 jumlah pasien meninggal karena terpapar Covid-19 di Indonesia lebih kurang 7.832 Jiwa
dan 45.524 Pasien dalam perawatan. Adapun klaim mengenai penggunaan masker yang dianjurkan
sebagai protokoler Covid-19 berbahaya adalah tidak tepat, pakar kesehatan di Thailand mengatakan
bahwa pada Mei 2020, tidak ada bukti bahwa memakai masker untuk waktu yang lama dapat
menyebabkan hiperkapnia dan TBC.

Hoaks
Link Counter:
https://covid19.kemkes.go.id/
https://factcheck.afp.com/myth-circulates-online-prolonged-use-face-masks-can-cause-hypercap
nia
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8. PDIP Buka Opsi Bubarkan MUI Demi Utuhnya
Pancasila
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah
foto hasil tangkapan layar dari sebuah
artikel yang berjudul “PDIP BUKA OPSI
BUBARKAN

MUI

DEMI

UTUHNYA

PANCASILA”. Unggahan tersebut disertai
narasi yang menyebutkan bahwa “Saya
gak butuh like saya butuh tagar.. Bro..!!
#BubarkanPDIP”.
Setelah

ditelusuri

klaim

yang

mengatakan PDIP buka opsi bubarkan
MUI demi utuhnya Pancasila ada salah.
Judul

pada

artikel

tersebut

telah

mengalami pengeditan dari artikel asli
yang

berjudul

“Junimart

Buka

Opsi

Bubarkan IPDN, Demi Kemanusian”

Disinformasi
Link Counter:
https://www.gonews.co/berita/baca/2020/09/03/junimart-buka-opsi-bubarkan-ipdn-demi-keman
usian
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9. Babi di Murakarta Jelmaan Gadis di Sebuah Desa

Penjelasan :
Media sosial diramaikan tentang kabar adanya babi hutan jinak di Kabupaten Musi Rawas Utara
(Muratara). Sebuah akun Facebook menyebut bahwa babi tersebut adalah jelmaan dari seorang
gadis dari Talang Beringin berusia 18 tahun yang bernama Susi. Babi yang disebut-sebut jelmaan
itu bisa berubah ke wujud manusia kembali bila ayahnya mau bertaubat.
Faktanya, Cung Huang selaku Kepala Desa menyatakan bahwa informasi babi yang viral di
Muratara tersebut tidak benar alias hoaks. Dia menyebutkan bahwa postingan tersebut ditujukan
untuk mencemarkan nama baik desa. Cung mengatakan bahwa di desa mereka tidak ada warga
bernama Susi berusia 18 tahun.

Disinformasi
Link Counter:
https://m.tribunnews.com/amp/regional/2020/09/02/beredar-isu-babi-di-murakarta-jelmaan-gadi
s-di-sebuah-desa-begini-tanggapan-kades
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10. Mencuci Hidung Bisa Mengubah Hasil Swab
Covid-19
Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai di media
sosial yang mengatakan bahwa membersihkan
hidung dapat mengubah hasil swab Covid-19
yang semula positif bisa jadi negatif. Dalam
pesan tersebut dicantumkan link video dari dr.
Rosa Putrie Anindya, Sp.THT-KL yang diklaim
sebagai referensi dalam informasi itu.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu
salah. Dikutip dari Liputan6.com, dr. Rosa Putrie
Anindya, Sp.THT-KL menjelaskan bahwa video
tersebut memang benar dirinya, namun dibuat
bukan saat pandemi Covid-19 dan narasi yang
beredar bukan dibuat olehnya. Dalam video itu
tujuannya

memang

membersihkan

hidung,

membantu fungsi mukosiliar. Tetapi yang jelas
ada juga pasien sudah cuci hidung rajin masih
positif Virus Covid-19. Semua tergantung virulensi
virus juga.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4348125/cek-fakta-tidak-benar-mencuci-hidung-bisa-u
bah-hasil-swab-covid-19?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
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11. Rocky Gerung Mendadak Ustad
Penjelasan :
Beredar unggahan dari sebuah akun dengan
status berupa gambar Rocky Gerung yang
sedang berdiri di podium mengenakan

peci

dan syal di sebuah acara. Dalam narasinya
Rocky Gerung disebut-sebut sebagai ustadz
tanpa

melalui

proses

pendidikan

agama

sebelumnya.
Dari

hasil

penelusuran

sulselekspres.com

melalui

diketahui

foto

laman
tersebut

diambil pada saat Rocky Gerung memberikan
kuliah ilmiah dalam acara wisuda di UIN
Banten. Peci disebut dia kenakan karena
ditawari rektor sekaligus kultur kampus UIN
sebagai Universitas Islam. Sementara syal yang
digunakan
agama

disebut
melainkan

bukan

sebagai

tanda

simbol

kebudayaan

masyarakat Badui.

Disinformasi
Link Counter:
https://sulselekspres.com/rocky-gerung-jelaskan-foto-pakai-peci-dan-syal
https://www.youtube.com/embed/5Ei-l_gCbgk
https://sulselekspres.com/rocky-gerung-saya-non-muslim-dituduh-provokator-intoleran
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12. Kopi Mampu Tangkal Covid-19
Penjelasan :
Beredar melalui WhatsApp informasi yang
menyebutkan minum kopi hingga tiga kali
sehari mampu menangkal Covid-19. Pesan
tersebut juga turut mencantumkan sumber
dari CNN serta klaim yang berasal dari Dr. Li
Wenliang.
Dilansir dari tirto.id, CNN memang pernah
memberitakan bahwa Li Wenliang dipuji
sebagai pahlawan. Namun, tidak ada artikel
di CNN yang menyebut

Li Wenliang

mengklaim bahwa kopi mampu menangkal
Covid-19. Selain itu, tidak ada laporan media
yang menyebutkan Wenliang menemukan
obat Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:

https://tirto.id/benarkah-kopi-mampu-tangkal-covid-19-f2M9

