
Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial 

yang memuat foto Presiden Joko Widodo 

dengan narasi yang menyebutkan Banser 

berbesan dengan Partai Komunis 

Indonesia (PKI). 

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim 

bahwa Presiden Joko Widodo menyebut 

Banser berbesan dengan PKI adalah salah. 

Faktanya, narasi tersebut hasil suntingan 

dengan menggunakan foto Presiden 

Jokowi saat meresmikan Rumah Sakit 

Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. 

Foto tersebut ditemukan dalam artikel 

berjudul "Jokowi Pastikan RS Darurat 

Korona Wisma Atlet Siap Digunakan". 

Artikel tersebut dimuat di situs Medcom.id 

pada 23 Maret 2020.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGWv5AN-cek-fakta-jokowi-sebut-banser-berbesan-

dengan-pki-ini-faktanya 

https://www.medcom.id/foto/news/1bVj4Eab-jokowi-pastikan-rs-darurat-korona-wisma-atlet-sia

p-digunakan 

1. Presiden Jokowi Sebut Banser Berbesan 
dengan PKI
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Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah kutipan seolah-olah berasal dari  Bill Gates terkait vaksin. 

Unggahan tersebut turut memperlihatkan wajah Bill Gates dengan potongan kalimat "only 

the people who have all the vaccines will still be able to move freely" atau dalam Bahasa 

Indonesia "hanya orang yang memiliki semua vaksin yang masih bisa bergerak bebas".

Faktanya, kutipan seolah-olah berasal dari Bill Gates terkait vaksin dalam unggahan yang 

beredar di media sosial itu adalah hoaks. Dilansir dari  artikel AAP Fact Check berjudul "Bill 

Gates didn’t say only the vaccinated would be free to move" yang tayang pada tanggal 29 

September 2020 menjelaskan kutipan dari Bill Gates tersebut tidak ditemukan di sumber 

terpercaya manapun. Beberapa kesempatan seperti dalam video Youtube berjudul "The 

Truth About Vaccines Docu-Series: Episode 9" Bill Gates memang berbicara soal vaksin 

(menit ke-58, detik ke-47). Namun tidak ada kalimat dari Gates seperti kutipan yang beredar 

itu.

Hoaks

Link Counter:

https://www.aap.com.au/bill-gates-didnt-say-only-the-vaccinated-would-be-free-to-move/ 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4370127/cek-fakta-tidak-benar-bill-gates-keluarkan-ku

tipan-ini-soal-vaksin  

2. Bill Gates Keluarkan Kutipan Terkait Vaksin
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Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar pesan di Whatsapp perayaan ulang tahun KFC beserta link survey berhadiah 
snack bucket. Narasi yang beredar berbunyi “WOW! * :tada:Perayaan ulang tahun 
KFC:tada:* KFC menawarkan 3000 Snack Bucket untuk semua orang Menerima 
instruksi: 1. Masing-masing hanya dapat berpartisipasi satu kali 2. Kuantitas terbatas, 
pertama datang pertama kali 3. Acara ini tidak memerlukan biaya apapun 
Dapatkan milikmu di sini GRATIS  https://kfc-vip.vip/kfc/?th=s“

Menanggapi beredarnya link survey berhadiah snack bucket, PT Fast Food Indonesia 
Tbk. menyatakan bahwa KFC Indonesia tidak mengadakan survey berhadiah seperti  
yang beredar di whatsapp tersebut. KFC menghimbau untuk tidak mengisi data 
apapun di survey tersebut dan tidak menyebarkannya kembali. Setiap program, 
promo, dan survey resmi KFC Indonesia hanya dilakukan di media sosial resmi KFC 
Indonesia yang memiliki centang biru dan website kfcku.com. 

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/stories/highlights/17980792510016182/ 

https://www.instagram.com/kfcindonesia/ 

 

3. KFC Menawarkan 3000 Snack Bucket Untuk 
Semua Orang

https://kfc-vip.vip/kfc/?th=s
https://www.instagram.com/stories/highlights/17980792510016182/
https://www.instagram.com/kfcindonesia/


Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar tangkapan layar yang menampilkan sebuah dokumen berupa sertifikat dan akun 

layanan WhatsApp mengatasnamakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) Republik Indonesia. Layanan WhatsApp tersebut mengaku sebagai pegawai atau 

pejabat PPATK dengan meminta sejumlah dana untuk melakukan legalisasi atau sertifikasi 

atas pengiriman uang dari luar negeri.

Faktanya, PPATK melalui laman Instagram resminya @ppatk_indonesia mengklarifikasi 

bahwa informasi yang beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya menegaskan, 

layanan WhatsApp dan dokumen yang beredar tersebut merupakan modus tindak 

penipuan yang mengatasnamakan PPATK Indonesia.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CFuPflbAbd9/ 

 

4. Dokumen dan Layanan WhatsApp 
Mengatasnamakan PPATK Indonesia

https://www.instagram.com/p/CFuPflbAbd9/


Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita dengan judul 

"Tolak Putar Kembali Film G30SPKI, Bejo Untung Sebut Soeharto, CIA, dan TNI AD 

sebagai Dalang G30S", dalam postingan tersebut narasinya berbunyi "Ini dia anak 

PKI yang bapaknya nabrak tiang telpon!".

Dilansir cekfakta.tempo.co, klaim tentang Bejo Untung adalah anak anggota PKI 

adalah keliru. Isu bahwa Bejo Untung merupakan anak dari Letkol Untung, 

pemimpin Gerakan 30 September 1965 dan pernah menjadi bagian kecil dari 

pemberontakan Madiun Affair 1948, telah dibantah oleh yang bersangkutan. Letkol 

Untung pun hanya memiliki satu anak, bernama Anto, bukan Bejo Untung. Adapun 

orang tua Bejo Untung adalah seorang guru yaitu Suwignyo. Ibunya bernama 

Tarmini. Ia dilahirkan di Sarwodadi, Comal, Jawa Tengah, pada 1947. 

Hoaks

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1035/fakta-atau-hoaks-benarkah-bejo-untung-adalah-anak-angg

ota-pki

 

5. Bejo Untung yang Sebut Soeharto Dalang 
G30S adalah Anak PKI

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1035/fakta-atau-hoaks-benarkah-bejo-untung-adalah-anak-anggota-pki
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Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar postingan dengan narasi bahwa PKI sering 
melakukan rapat rahasia di Istana Negara dan Vila milik 
Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri. Dalam postingan tersebut terdapat 
narasi bahwa, “AKU SUDAH MENGANTONGNGI ORANG 
ORANG PKI DAN ALAMAT SERTA JABATANYA DARI 
PARTAI KOMUNIS YG TELAH BERDIRI SELAMA INI. 
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? 
APARAT CIDUKLAH KALAU BERANI. INI ORANG ORANG 
PKI YG MAU BERONTAK DAN PIMPINANNYA 
MEGAWATI JUGA JOKOWIDODO,, RITKA CIPTA NINGSIH 
DAN ANGGOTA2 DPR YG DI DUDUK DI DPR/MPR SAAT 
INI DARI PARTAI PDI-P,, KORDINASI LAPANGNGANNYA 
BUDI DJAROT PARTAI YG MELINDUNGINYA PDI-P DAN 
PSI. ORMASNYA GMPI DAN NU GARIS SESAT. PKI 
SERING MELAKUKAN RAPAT RAHASIA DI KE ISTANA 
NEGARA DAN DI FILLA MEGAWATI DI DAERAH JAWA 
BARAT. MEREKA MENGATUR STRATEGI DAN 
MELAKUKAN TEROR TEROR DARI ORANG BAYARAN 
DAN DI ARAHI DAN DI AWASI OLEH TOKOH TOKOH PKI 
SENDIRI.”

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa PKI sering 
melakukan rapat rahasia di Istana Negara dan Vila milik 
Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada 
informasi resmi mengenai hal tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kol7AYK-pki-dikabarkan-sering-rapat-rahasia-di-ista

na-negara-dan-vila-megawati-sim

 

6. PKI Dikabarkan Sering Rapat Rahasia di Istana 
Negara dan Vila Megawati

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8kol7AYK-pki-dikabarkan-sering-rapat-rahasia-di-istana-negara-dan-vila-megawati-sim
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Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar di berbagai sosial media sebuah video berdurasi 15 detik yang 
menampilkan air laut surut di Benteng Portugis Jepara. Video tersebut banyak 
dikaitkan dengan adanya gempa dan tsunami.

Setelah ditelusuri, dikutip dari detiknews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Jepara memastikan hal tersebut tidak terkait pertanda akan terjadi tsunami. 
"Jadi ini bukan tanda akan terjadi tsunami tapi fenomena alam yang biasa 
terjadi," kata Kabid Kominfo Kabupaten Jepara, Wahyanto mengatakan peristiwa 
pasang surut di Pantai Benteng Portugis merupakan hal yang biasa terjadi saat 
bulan Oktober sampai November. Kepala BPBD Jepara Kusmiyanto juga 
menjelaskan hal yang serupa. Kusmiyanto menyebut surutnya air laut di Pantai 
Benteng Portugis tidak berkaitan dengan gempa dan memang terjadi di saat 
waktu pasang-surut air laut.

Disinformasi

Link Counter:

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5194082/heboh-air-laut-surut-di-pantai-jepara-pem

kab-bukan-tanda-tsunami 

https://kumparan.com/kumparannews/bmkg-tak-ada-kaitan-gempa-di-fenomena-surutnya-air-la

ut-di-jepara-1uIhLfx8EON 

 

7. Video Air Laut Surut di Benteng Portugis 
Jepara Pertanda Tsunami
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Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial, postingan soal makanan yang diklaim bisa menghilangkan Virus Corona 
Covid-19 dalam tubuh. Dalam postingan tersebut, disebutkan 10 daftar makanan yang bisa 
menghilangkan Virus Corona Covid-19, dikarenakan makanan ini punya kesamaan yang lebih 
tinggi dari Virus Corona Covid-19. Makanan tersebut adalah "pisang, lemon hijau-9,9pH, lemon 
kuning-8,2pH, alpulat-15,6pH, bawang putih-13,2pH, mangga 8,5pH, tangerine-8,5pH, nanas-12,7pH, 
selada air-22,7pH, dan jeruk-9,2pH seperti yang dinarasikan pada postingan tersebut. 

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa makanan tersebut dapat membunuh Virus Corona 
Covid-19 adalah keliru. Faktaya, dilansir Liputan6.com, dr Adaninggar, SpPD menjelaskan bahwa 
tidak ada hubungannya makanan dengan keasaman tinggi dengan masuknya virus ke tubuh. dr 
Adaninggar, SpPD mengatakan, mau makanan dengan pH berapapun tetap menginduksi asam 
lambung keluar untuk mencerna. Logikanya tidak ada makanan yang bisa membunuh virus di 
saluran cerna. Ia juga menjelaskan bahwa pencegahan yang paling efektif hanya 3M yakni mencuci 
tangan, memakai masker dan menjaga jarak, serta 3T, yakni Testing (pemeriksaan), Tracing 
(pelacakan), dan Treatment (pengobatan) agar yang sakit langsung dijauhkan dan tidak 
menularkan pada yang lain. 

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4370731/cek-fakta-tidak-benar-daftar-makanan-ini-bis

a-hilangkan-virus-corona-covid-19

8. Daftar Makanan yang Bisa Hilangkan virus 
Corona Covid-19
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Kamis, 1 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa 
RUU-145 yang baru saja disahkan pada tanggal 31 Agustus 2020 tersebut 
bermaksud untuk melegalkan pedofilia di negara bagian California, Amerika 
Serikat.

Dilansir dari Turnbackhoax.id informasi tersebut tidak benar. RUU-145 tersebut 
tidak melegalkan pedofilia. RUU-145 mengatur tentang statutory rape 
(hubungan konsensual/non-konsensual dengan anak di bawah 18 tahun) dan 
sejauh apa hakim memiliki wewenang dalam menjatuhi hukuman kepada 
terdakwa. RUU-145 ini memberikan kewenangan lebih luas kepada hakim 
dalam memutuskan apakah terdakwa dijatuhi hukuman sebagai penjahat 
seks, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/10/01/salah-ruu-145-melegalkan-pedofilia-di-california/

9. RUU-145 Melegalkan Pedofilia di California

https://turnbackhoax.id/2020/10/01/salah-ruu-145-melegalkan-pedofilia-di-california/
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