Sabtu, 12 Juni 2021

1.

[HOAKS] Video “Eric Tohir Sangat Terbuka
Menjelaskan Tentang Chip yang Ada dalam Vaksin
Covid-19”
Penjelasan:
Beredar

sebuah

unggahan

video

yang

mengatakan bahwa Erick Thohir mengungkap
adanya chip dalam vaksin Covid-19.
Setelah dilakukan penelusuran, hal tersebut
tidak benar. Video yang diunggah merupakan
hasil suntingan dari video wawancara oleh CBN
News dengan Jay Walker, CEO dari Apiject
Systems dan sama sekali tidak ada sosok Erick
Thohir. Isi dari wawancara dalam video tersebut
menceritakan

bagaimana

kerjasama

yang

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan
Kementerian

Pertahanan

AS

dengan

perusahaan swasta AS yakni Apiject Systems of
America dalam distribusi vaksin Covid-19 bagi
warga Amerika Serikat.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.youtube.com/watch?v=WllUZVwQBZ8

-

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/12/16/fact-check-syringes-rﬁd-tech
nology-dont-track-recipients/3904995001
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2. [HOAKS] Surat Pengangkatan Tenaga Honorer
Mengatasnamakan Kementerian PANRB
Penjelasan:
Beredar surat bernomor 257/VI/2021 terkait
pengangkatan
tenaga
honorer
yang
mengatasnamakan Kementerian PANRB
yang seolah-olah berdasarkan keputusan
rapat bersama Komisi X DPR memberikan
kesempatan kepada tenaga honorer, tenaga
administrasi,
penyuluh
pertanian,
dan
tenaga honorer kesehatan yang berumur
lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi
pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes bagi
yang memenuhi persyaratan. Surat tersebut
seolah ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo
Kumolo dan ditujukan untuk Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan
Daerah.
Menanggapi hal itu, Kementerian PANRB
melalui
akun
Instagram
resminya
mengklariﬁkasi bahwa surat pengangkatan
tenaga honorer tersebut adalah hoaks.
Kementerian
PANRB
tidak
pernah
mengeluarkan kebijakan seperti itu dan
mengimbau agar masyarakat berhati-hati
dalam
menerima
informasi
yang
mengatasnamakan Kementerian PANRB.

Hoaks
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/CP-2NIhHk7z
https://menpan.go.id/site/berita-terkini/hati-hati-beredar-surat-palsu-tentang-peng
angkatan-honorer
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3. [HOAKS] Bantuan UMKM Senilai Rp2,1 Juta

Penjelasan:
Beredar pesan berantai melalui akun WhatsApp, pesan tersebut berisi tautan
untuk mengecek daftar nama penerima bantuan UMKM sebesar Rp2,1 juta.
Dengan unggahan "Cek nama Anda untuk menerima bantuan UMKM sebesar
Rp 2.100.000 Periksa apakah nama Anda ada di daftar untuk menarik manfaat
Daftar lengkap https://umkmnasional.online/bantuan-umkm/?UMKMTahan3".
Dilansir dari merdeka.com, klaim yang mengatakan informasi daftar penerima
bantuan UMKM sebesar Rp2.100.000 di aplikasi pesan WhatsApp adalah tidak
benar. Faktanya, Kepala Subag Publikasi Kementerian Koperasi dan UMKM Muh
Ali mengatakan informasi daftar penerima bantuan UMKM dari pemerintah
sebesar Rp 1,2 juta bukan Rp 2,1 juta.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-info-daftar-penerima-bantuan-umkm-senil
ai-rp21-juta-hoaks-simak-faktanya.html
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4.

[HOAKS] Info IGD RSHS Bandung Overload
Bikin Pasien Covid-19 Meninggal

Penjelasan:
Beredar melalui pesan berantai Whatsapp sebuah informasi terkait kondisi terkini
Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung yang disebut overload sehingga
banyak pasien Covid-19 meninggal. Sementara pasien dan ambulans dari luar
mengantre di luar dan lobi RSHS.
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh pihak RSHS. Dilansir dari Liputan6,
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Medik, Keperawatan dan Penunjang RSHS Yana
Akhmad menerangkan memang benar bahwa di RSHS terutama di IGD ada
peningkatan kasus Covid-19 namun suasana tidak segenting seperti informasi
yang baru-baru ini beredar. Sejauh ini kondisi masih terkendali dan seluruh pasien
dapat dilayani. Sebagai informasi, tempat tidur di ruangan perawatan intensif bagi
40 orang pasien Covid-19 di RSHS Bandung sudah terisi hampir 90 persen per
Rabu (9/6/2021). Sementara data di ruang isolasi biasa, ranjang yang terisi pasien
sebanyak 43,5 persen. Dari total 224 ranjang keterisiannya sebanyak 54,46 persen.

Hoaks
Link Counter:
-

-

https://www.liputan6.com/regional/read/4578183/beredar-info-igd-rshs-bandung-overloadbikin-pasien-covid-19-meninggal-begini-faktanya?fbclid=IwAR3dgQsdYNL5B1_RkjFSnsk8V5
sgES0bHlw48F0bbwRM0naifVzrNvTDKwM
https://www.republika.co.id/berita/qufpzl396/rshs-bandung-bantah-terjadi-emoverloadempasien-covid19?fbclid=IwAR2HIrRC_DVVGCa5mXK4fN-WBV_IeQtVNPSKh3NuKysWnc3HNC
c4eF42g8w

