
Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengabarkan bahwa terdapat pendaftaran 

vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Hermina Kemayoran untuk umur 18-59 tahun. Dalam 

informasi itu disebutkan, proses vaksinasi dilakukan mulai dari jam 08.00-14.00 dengan 

membawa KTP dan melakukan pendaftaran melalui link pelindungilindungi.id/register.

Faktanya, berdasarkan koordinasi Tim JalaHoaks dengan RS Hermina Kemayoran pada 

tanggal 7 Mei 2021 lalu, diperoleh informasi bahwa kabar yang beredar tersebut adalah 

tidak benar atau hoaks. "Hoaks ya. Sampai saat ini RS Hermina Kemayoran masih melayani 

vaksinasi Covid-19 untuk Lansia saja," kata staf RS Hermina Kemayoran. Selain itu, RS 

Hermina Kemayoran melalui unggahan Instagram stories di laman Instagram resminya 

@rsuherminakemayoran mengklarifikasi bahwa informasi pendaftaran vaksinasi Covid-19 

untuk umum usia 18-59 tahun di RS Hermina Kemayoran adalah hoaks.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COkVCl3p44p/ 

- https://www.instagram.com/stories/rsuherminakemayoran/2568044013731169257/ 

1. [HOAKS] Registrasi Vaksinasi Covid-19 Usia 
18-59 Tahun di RS Hermina Kemayoran Melalui 
Website Pedulilindungi.id

https://www.instagram.com/p/COkVCl3p44p/
https://www.instagram.com/stories/rsuherminakemayoran/2568044013731169257/


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah pesan Whatsapp yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi M.P.H. Akun WhatsApp tersebut juga 

menggunakan foto drg. Oscar Primadi yang sedang mengenakan masker.

Faktanya, Akun WhatsApp tersebut adalah palsu. Informasi ini telah diklarifikasi 

menggunakan akun Instagram resmi milik Kementerian Kesehatan RI 

@kemenkes_ri bahwa pesan tersebut dikirimkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab dan mengatasnamakan serta menggunakan foto profil 

Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan RI, drg. Oscar Primadi M.P.H.  Di imbau 

kepada masyarakat apabila menerima pesan dari nomor tersebut agar 

mengabaikan dan memblokirnya.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COm9suQMzam/?igshid=15rfu3lzb03eg 

- https://twitter.com/KemenkesRI/status/1390977503796203522?s=19 

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Sekjen Kementerian Kesehatan

https://www.instagram.com/p/COm9suQMzam/?igshid=15rfu3lzb03eg
https://twitter.com/KemenkesRI/status/1390977503796203522?s=19


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar unggahan video pada Youtube yang memperlihatkan sebuah tank di jalanan 

perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi. Dalam video berdurasi 30 detik itu, suara 

pria dalam video menyebutkan tank tersebut digunakan untuk menyekat para pemudik 

yang nekat pulang.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS membantah bahwa 

tank tersebut digunakan untuk menyekat pemudik. Ia menegaskan, kejadian sebenarnya 

dalam video tersebut adalah satuan Yonarmed-7/105 GS/Biringgalih yang sedang 

melaksanakan Latihan Taktis Tingkat Rai TW II TA.2021. Kegiatan latihan tersebut 

dilaksanakan pada Kamis, 6 Mei 2021 oleh Satuan Yonarmed-7/105 GS/Biringgalih. Lokasi 

latihan bertempat di Tanah Lapangan bekas Pabrik Kecap di Jalan Raya Narogong 

Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e4rdN-cek-fakta-tni-kerahkan-tank-untuk-sek

at-pemudik-ini-faktanya  

3. [DISINFORMASI] TNI Kerahkan Tank untuk 
Sekat Pemudik

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e4rdN-cek-fakta-tni-kerahkan-tank-untuk-sekat-pemudik-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2e4rdN-cek-fakta-tni-kerahkan-tank-untuk-sekat-pemudik-ini-faktanya


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan video berdurasi 1 menit di media sosial Facebook yang 
menampilkan rekaman radar penerbangan pesawat terbang dan disertai voice over yang 
menyebutkan bahwa terdapat 5 penerbangan pada malam hari yang berisi warga negara 
asing. Disebutkan pula bahwa 5 penerbangan tersebut bergerak dari utara pulau jawa 
menuju wilayah timur Indonesia.

Faktanya, informasi yang terdapat pada video tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal 
dari sumber kredibel. Direktur Utama AirNav Indonesia, M. Pramintohadi Soekarno 
menegaskan, informasi dalam video tersebut merupakan kabar hoaks yang diduga dibuat 
untuk menimbulkan keresahan. AirNav memastikan rekaman tersebut bukan merupakan 
tampilan Air Situation Display (ASD) pada Air Traffic Control (ATC) System AirNav baik di 
Surabaya, Makassar, Denpasar maupun Jakarta. Dilansir dari Tribunnews.com serta akun 
Twitter resmi AirNav Indonesia (@AirNav_Official) diketahui bahwa kelima pesawat yang 
terlihat di radar dalam video tersebut adalah penerbangan berjadwal dengan rincian GIA682 
(Jakarta-Sorong) Departure 00.45 WIB, GIA654 (Jakarta-Makassar) Departure 00.47 WIB, 
BTK6196 (Jakarta-Makassar) Departure 00.51 WIB, BTK7797 (Jakarta-Sorong) Departure 01.02 
WIB dan LNI798 (Jakarta-Makassar) Departure 00.56 WIB.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-be

risi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan 

- https://web.facebook.com/104735015037567/videos/132908425553559 

- https://www.instagram.com/p/COkvtKSHyVo/?igshid=mefsu6gbp4g2

- https://twitter.com/AirNav_Official/status/1390585242403020800?s=08  

4. [DISINFORMASI] Video Radar Penerbangan 5 
Pesawat Berisi Warga Negara Asing yang akan 
Masuk Indonesia

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-berisi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-berisi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/beredar-video-rekaman-radar-pesawat-berisi-wna-airnav-hoax-sengaja-dibuat-untuk-meresahkan
https://web.facebook.com/104735015037567/videos/132908425553559
https://www.instagram.com/p/COkvtKSHyVo/?igshid=mefsu6gbp4g2
https://twitter.com/AirNav_Official/status/1390585242403020800?s=08


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan pada media 

sosial Facebook yang menyebutkan 

bahwa terdapat produk mobil Esemka 

yang baru keluar. Dalam unggahan 

tersebut juga terdapat sebuah foto mobil 

yang diklaim sebagai mobil buatan  

Esemka yang baru diproduksi.

Berdasarkan penelusuran, hal tersebut 

tidaklah benar. Faktanya, foto mobil yang 

tercantum dalam unggahan tersebut 

merupakan oplet milik Rano Karno yang 

digunakan dalam film Si Doel. Hal ini juga 

didukung oleh nomor polisi yang sama 

antara foto yang diunggah dalam narasi 

dengan oplet milik Rano Karno yaitu B 

1053 AU.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/28/110800866/4-fakta-oplet-si-doel-kandang-a

yam-yang-kini-ditawar-rp-1-miliar?page=all 
- https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01373195/oplet-biru-si-doel-dibeli-rp-5250

00-oleh-rano-karno-sampai-ditawar-rp-1-miliar 
- https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/12/113639166/istimewanya-oplet-si-doel-ditawa

r-rp-1-miliar-dan-mau-ditukar-rolls-royce?page=all 

5. [DISINFORMASI] Foto “Produk Mobil Esemka 
terbaru”

https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/28/110800866/4-fakta-oplet-si-doel-kandang-ayam-yang-kini-ditawar-rp-1-miliar?page=all
https://www.kompas.com/hype/read/2020/04/28/110800866/4-fakta-oplet-si-doel-kandang-ayam-yang-kini-ditawar-rp-1-miliar?page=all
https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01373195/oplet-biru-si-doel-dibeli-rp-525000-oleh-rano-karno-sampai-ditawar-rp-1-miliar
https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01373195/oplet-biru-si-doel-dibeli-rp-525000-oleh-rano-karno-sampai-ditawar-rp-1-miliar
https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/12/113639166/istimewanya-oplet-si-doel-ditawar-rp-1-miliar-dan-mau-ditukar-rolls-royce?page=all
https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/12/113639166/istimewanya-oplet-si-doel-ditawar-rp-1-miliar-dan-mau-ditukar-rolls-royce?page=all


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar foto pada sosial media Facebook yang 

memperlihatkan Menteri BUMN, Erick Thohir 

tidak Menggunakan masker saat berada di 

kerumunan. Dalam foto tersebut Erick Thohir 

terlihat sedang di wawancara oleh para 

wartawan.

Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim bahwa 

Menteri BUMN Erick Thohir tidak menggunakan 

masker di kerumunan adalah keliru. Faktanya, 

foto tersebut diambil sebelum adanya anjuran 

dari WHO dan pemerintah mengenai kewajiban 

memakai masker di ruang publik. Foto tersebut 

diambil pada tanggal 11 Maret 2020 saat awal 

masuknya Covid-19 di Indonesia. Saat itu Erick 

Thohir sedang meninjau kesiapan Bandara 

Soekarno Hatta dalam upaya pencegahan 

Covid-19 masuk ke Indonesia dari luar negeri. 

Sedangkan  kewajiban memakai masker sendiri 

mulai berlaku pada 5 April 2020 sesuai anjuran 

dari WHO.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4jzyN-cek-fakta-foto-erick-thohir-tak-bermas

ker-di-kerumunan-ini-faktanya 

- https://foto.bisnis.com/view/20200311/1211986/menteri-bumn-tinjau-kesiapan-bandara-meng

hadapi-covid-19 

6. [DISINFORMASI] Foto Erick Thohir Tidak 
Menggunakan Masker di Kerumunan

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4jzyN-cek-fakta-foto-erick-thohir-tak-bermasker-di-kerumunan-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNL4jzyN-cek-fakta-foto-erick-thohir-tak-bermasker-di-kerumunan-ini-faktanya
https://foto.bisnis.com/view/20200311/1211986/menteri-bumn-tinjau-kesiapan-bandara-menghadapi-covid-19
https://foto.bisnis.com/view/20200311/1211986/menteri-bumn-tinjau-kesiapan-bandara-menghadapi-covid-19


Sabtu, 8 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah video pada media sosial Facebook yang memperlihatkan iring-ringan 

kendaraan rombongan Presiden Joko Widodo disertai dengan narasi "Rakyat nya dlarang 

pulang kampung... diri nya pulang kampung . rezim yg selalu memberi contoh yg tdk 

baik????????". Video tersebut di unggah pada sabtu, 8 Mei 2021.

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan Presiden Jokowi pulang kampung saat mudik 

lebaran 2021 adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut adalah iring-iringan rombongan 

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Surabaya. Dilansir liputan6.com, Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis, 6 Mei 2021 kemarin. Presiden 

diagendakan menuju Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong yang terletak 

di Kabupaten Lamongan.

Disinformasi

Link Counter:
- https://surabaya.liputan6.com/read/4551382/kunjungan-ke-jatim-ini-agenda-jokowi 

- https://medcom.id/s/9K55Z3nK?utm_source=share_mobile&utm_medium=share_whatsapp&

utm_campaign=share 

7. [DISINFORMASI] Video Iring-Iringan Presiden 
Jokowi Pulang Kampung

https://surabaya.liputan6.com/read/4551382/kunjungan-ke-jatim-ini-agenda-jokowi
https://medcom.id/s/9K55Z3nK?utm_source=share_mobile&utm_medium=share_whatsapp&utm_campaign=share
https://medcom.id/s/9K55Z3nK?utm_source=share_mobile&utm_medium=share_whatsapp&utm_campaign=share

