
Minggu, 11 April 2021

Penjelasan: 

Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang berisi tentang Perusahaan 

Mayora membagikan hadiah untuk merayakan hari jadi ke-50 tahun. 

Dilansir dari Liputan6.com, informasi Mayora bagikan hadiah untuk merayakan hari jadi 

ke-50 tahun adalah tidak benar atau hoaks. Corporate Secretary Mayora, Indah Yuni 

Gunawan mengatakan, tautan informasi Mayora bagikan hadiah merayakan hari jadi 

ke-50 tahun yang tersebar berbeda-beda, namun informasi tersebut bukan program 

resmi dari Mayora. Perusahaan Mayora pun mengimbau kepada masyarakat untuk 

berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mayora. 

Hoaks

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4529187/cek-fakta-hoaks-mayora-bagikan-hadia

h-untuk-rayakan-hari-jadi-ke-50-tahun 

1. [HOAKS] Mayora Bagikan Hadiah untuk Rayakan 
Hari Jadi ke-50 tahun

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4529187/cek-fakta-hoaks-mayora-bagikan-hadiah-untuk-rayakan-hari-jadi-ke-50-tahun
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4529187/cek-fakta-hoaks-mayora-bagikan-hadiah-untuk-rayakan-hari-jadi-ke-50-tahun
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4529187/cek-fakta-hoaks-mayora-bagikan-hadiah-untuk-rayakan-hari-jadi-ke-50-tahun


Minggu, 11 April 2021

Penjelasan: 
Beredar informasi melalui Broadcast WhatsApp yang berisi tautan terkait subsidi pulsa 

sebesar Rp 200 ribu dan kuota internet 95 GB mengatasnamakan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Berdasarkan hasil penelusuran, tautan yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp 

terkait bantuan dari Kemendikbud tersebut adalah palsu. Tautan tersebut merupakan 

kabar bohong lama yang kembali beredar dengan sedikit modifikasi. Pesan berantai 

serupa sebelumnya pernah dibahas dalam laporan isu hoaks di laman Kominfo.go.id 

dengan judul "Link Bantuan Pulsa Rp200 Ribu dan Kuota 75 GB dari Kominfo". 

Hoaks

Link Counter:
- https://kominfo.go.id/content/detail/32578/hoaks-link-bantuan-pulsa-rp200-ribu-dan-kuot

a-75-gb-dari-kominfo/0/laporan_isu_hoaks 

2. [HOAKS] Subsidi Pulsa Rp 200 Ribu dan Kuota 
95 GB Mengatasnamakan Kemendikbud
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Minggu, 11 April 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan dengan narasi 

"Sudah pak Harto difitnah memiliki TMII, 

padahal sekarang diambil si Megawati 

madam bansos, trus dijual ke Cina 

astagfirullah". Narasi tersebut merupakan 

komentar dari hasil tangkapan layar sebuah 

artikel berita yang berjudul "Ambil Alih 

Pengelolaan TMII, Pemerintah Bakal Serahkan 

ke Pihak Lain." 

Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim 

bahwa TMII diambil Megawati dan dijual ke 

Tiongkok, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada 

informasi resmi dan valid mengenai hal 

tersebut. Judul artikel pada berita tersebut 

benar adanya, namun narasi pada unggahan 

sengaja dipelintir dan dapat menggiring opini 

pembaca sesuai dengan kehendak pembuat 

informasi.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e3Q4N-cek-fakta-tmii-diambil-megawati-da

n-dijual-ke-tiongkok-ini-faktanya 

3. [DISINFORMASI] TMII Diambil Megawati dan 
Dijual ke Tiongkok

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e3Q4N-cek-fakta-tmii-diambil-megawati-dan-dijual-ke-tiongkok-ini-faktanya
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Minggu, 11 April 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah artikel yang berisi klaim bahwa Cina berbohong tentang asal-usul virus 
Corona. Artikel itu berisi penjelasan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan 
peternakan satwa liar di Cina yang menjadi sumber pandemi Covid-19. Informasi tersebut 
diklaim berasal dari situs Intisari Grid, yang mengutip situs sains luar negeri Live Science 
pada 18 Maret 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, artikel yang berisi klaim bahwa Cina berbohong 
tentang asal-usul virus Corona adalah menyesatkan. Artikel tersebut memang diambil dari 
Intisari Grid, namun hanya sebagian kecil dan tidak menyeluruh, sehingga kurang 
memberikan informasi yang jelas. Artikel Intisari Grid pun berasal dari berita Kompas.com 
yang berjudul "Dari Mana Covid-19 Berasal, WHO Ungkap Hasil Investigasinya". Namun, 
dalam berita ini, tidak ada penjelasan bahwa Cina melakukan kebohongan. Sumber virus 
Corona penyebab Covid-19 masih ditelusuri oleh WHO.

Disinformasi

Link Counter:
- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1316/sesat-artikel-yang-sebut-cina-bohong-soal-asal-usul-virus-corona 
- https://turnbackhoax.id/2021/04/07/salah-artikel-berjudul-china-tidak-bisa-berbohong-lagi-who-akhir

nya-bongkar-asal-usul-virus-corona-yang-sebenarnya-benarkah-dunia-sudah-dibohongi-selama-ini/
- https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/18/192900023/dari-mana-covid-19-berasal-who-ungkap-h

asil-investigasinya?page=all 

4. [DISINFORMASI] Artikel Sebut Cina Bohong soal 
Asal-usul Virus Corona
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