
Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar sebuah surat perihal syarat 

kelengkapan pengambilan keuangan 

mengatasnamakan Pemerintah Kota 

(Pemkot) Surakarta. Surat tertanggal 4 Mei 

2021 tersebut berisi informasi pemberian 

hadiah berupa uang tunai oleh Sekretariat 

Daerah kepada Bpk/Ibu/Sdr. Roestantina.

Berdasarkan hasil penelusuran, surat yang 

beredar tersebut adalah palsu. Pemkot 

Surakarta melalui laman Twitter resminya 

@PEMKOT_SOLO mengklarifikasi bahwa 

surat yang berisi informasi pemberian 

hadiah berupa uang tunai oleh Sekretariat 

Daerah kepada Bpk/Ibu/Sdr. Roestantina 

yang beredar di media sosial dan grup 

WhatsApp tersebut adalah tidak benar atau 

hoaks.

Hoaks

Link Counter:
- https://twitter.com/PEMKOT_SOLO/status/1392592061514194946 

1. [HOAKS] Surat Syarat Kelengkapan Pengambilan 
Keuangan Mengatasnamakan Pemkot Surakarta

https://twitter.com/PEMKOT_SOLO/status/1392592061514194946
https://twitter.com/PEMKOT_SOLO/status/1392592061514194946


Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah tautan artikel di media sosial Facebook dengan klaim seluruh anggota 

kru KRI Nanggala 402 ditemukan selamat. Artikel berjudul "Alhamdulillah, Kapal Selam 

Nanggala 402 Sudah Ditemukan SEMUA SELAMAT" itu diketahui dimuat oleh salah satu 

situs berita pada tanggal 22 April 2021.

Faktanya, klaim bahwa seluruh anggota kru KRI Nanggala 402 ditemukan selamat 

adalah salah. Dikutip dari Periksafakta.afp.com, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 

mengonfirmasi bahwa seluruh anggota kru KRI Nanggala 402 meninggal dunia setelah 

kapal selam itu ditemukan di dasar laut perairan Pulau Bali pada tanggal 25 April 2021 

lalu.  

Hoaks

Link Counter:
- https://periksafakta.afp.com/postingan-media-sosial-menyebarkan-klaim-salah-bahwa-sel

uruh-kru-kri-nanggala-402-selamat 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4542332/cek-fakta-informasi-kapal-selam-nagga

la-402-ditemukan-semua-selamat-tak-sesuai-konteks 

2. [HOAKS] Seluruh Kru KRI Nanggala 402 
Ditemukan Selamat
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Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang menyebutkan Hari Raya Idul Fitri 

yang bersamaan dengan Peringatan Kenaikan Isa Almasih baru pertama terjadi dan 

sengaja dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Setelah dilakukan penelusuran, tercatat dua perayaan ibadah ini pernah dirayakan 

bersamaan sebelumnya. Dilansir dari Kompas.com, Hari Raya Idul Fitri juga pernah 

beriringan dengan peringatan Kenaikan Isa Almasih yakni pada tahun 1791, 1889 dan 1987 

Masehi. Setelah tahun 2021 ini, maka kejadian serupa akan terulang lagi di tahun 2248 

Masehi atau 1676 Hijriah.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA35Qek-cek-fakta-idulfitri-bebarengan-deng

an-kenaikan-isa-almasih-hanya-terjadi-di-era-jokowi-ini-faktanya  

- https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/11/160100823/idul-fitri-1442-hijriah-bertepatan

-dengan-peringatan-kenaikan-isa-almasih?page=all 

3. [HOAKS] Idul Fitri Bersamaan dengan 
Kenaikan Isa Almasih hanya Terjadi di Era 
Jokowi

https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/11/160100823/idul-fitri-1442-hijriah-bertepatan-dengan-peringatan-kenaikan-isa-almasih?page=all
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA35Qek-cek-fakta-idulfitri-bebarengan-dengan-kenaikan-isa-almasih-hanya-terjadi-di-era-jokowi-ini-faktanya
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Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp dengan 

narasi yang menyebutkan bahwa beberapa Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami 

peningkatan jumlah pasien terinfeksi Covid-19, 

diantaranya menyebutkan Madiun 11.876 kasus, Magetan 

300 kasus dan Kediri 575 kasus. Pada pesan berantainya 

disebutkan pula Kementerian Kesehatan RI telah 

menyampaikan bahwa akan terjadi ledakan kasus 

Covid-19 yang sangat luar biasa di Provinsi Jawa Timur.

Faktanya, informasi pada pesan berantai tersebut adalah 

tidak benar dan bukan berasal dari sumber kredibel. 

Benny Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur 

memastikan kabar tersebut adalah hoaks. Benny 

menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi yang 

menyebutkan bahwa Kemenkes RI menyampaikan 

informasi bahwa akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di 

Jawa Timur dan jumlah kasus yang disebutkan pada 

pesan berantai tersebut berbeda dengan rilis kasus 

harian yang dikeluarkan gugus tugas Covid-19 Jawa 

Timur.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/hoax-pesan-berantai-jumlah-kasus-coron

a-di-jatim-meledak/

- https://www.instagram.com/p/CO19UJGBCej/?igshid=1m2iamjkwui5

- https://www.facebook.com/e100ss/posts/10160169507214879

4. [HOAKS] Pesan Berantai Lonjakan Kasus 
Covid-19 di Jawa Timur

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/hoax-pesan-berantai-jumlah-kasus-corona-di-jatim-meledak/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/hoax-pesan-berantai-jumlah-kasus-corona-di-jatim-meledak/
https://www.instagram.com/p/CO19UJGBCej/?igshid=1m2iamjkwui5


Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa China 

adalah pemberi utang terbesar untuk Indonesia. Dalam postingan tersebut bertuliskan 

"HUTANG TERBANYAK DARI CHINA TIONGKOK, ASSET TERBANYAK DIMILIKI KONGLOMERAT 

CHINA. INDONESIA TINGGAL TUNGGU WAKTU JADI INDOCHINA".

Faktanya, klaim bahwa China merupakan pemberi utang terbesar untuk Indonesia adalah 

salah. Negara pemberi utang luar negeri terbesar Indonesia adalah Singapura. Menurut 

laporan Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari 

2021 adalah US$ 422,6 miliar. Dengan asumsi US$ 1 setara Rp 14.646 seperti kurs tengah BI 

pada 15 April 2021, ULN Indonesia setara dengan Rp 6.189,39 triliun. 

Hoaks

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-china-pemberi-utang-terbanyak-ke-

indonesia.html
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNnlrGJk-cek-fakta-benarkah-tiongkok-pember

i-utang-terbesar-ke-indonesia-ini-faktanya
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20210416111052-4-238382/bukan-china-utang-ri-rp-6

189-t-terbesar-dari-singapura

5. [HOAKS] China Pemberi Utang Terbanyak ke 
Indonesia

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-china-pemberi-utang-terbanyak-ke-indonesia.html
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Jumat, 14 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri 

Israel Benjamin Netanyahu akan membunuh muslim dengan vaksin. Dalam unggahan tersebut 

juga memuat sebuah video yang memperlihatkan Netanyahu sedang berbicara di hadapan 

kamera yang diklaim memiliki arti bahwa Netanyahu akan membunuh muslim dengan peluru, 

rudal, lalu dengan vaksin.

Berdasarkan hasil penelusuran dari turnbackhoax.id, klaim Benjamin Netanyahu akan 

membunuh muslim dengan peluru, rudal, lalu dengan vaksin adalah salah. Dikutip dari laman 

berita Independent.co.uk, isi dari video tersebut merupakan Netanyahu yang memperlihatkan 

model rudal anti-balistik Israel dan jarum suntik yang ia gunakan ketika vaksinasi. Yang mana, 

Netanyahu hendak menunjukkan model rudal anti-balistik dan jarum suntik tersebut kepada 

tamu-tamu yang datang dari luar negeri.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/benjamin-netanyahu-coronavirus

-vaccine-syringe-office-b1789489.html?jwsource=cl
- https://turnbackhoax.id/2021/05/14/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-m

uslim-dengan-vaksin/
- https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-video-pernyataan-netanyahu-akan-membunuh-

muslim-dengan-vaksin

6. [DISINFORMASI] Video Pernyataan “Netanyahu 
Akan Membunuh Muslim dengan Vaksin”
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