Senin, 14 Juni 2021

1.

[HOAKS] Pembatalan Ibadah Haji Tahun 2021
karena Alasan Keuangan

Penjelasan:
Beredar informasi melalui sebuah artikel berita yang menyebutkan bahwa pembatalan ibadah haji
tahun 2021 karena alasan keuangan serta dana haji yang digunakan untuk membiayai proyek
infrastruktur.
Faktanya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membantah informasi yang beredar tersebut.
BPKH menegaskan pembatalan ibadah haji tahun 2021 bukan karena alasan keuangan, melainkan
karena alasan kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Hal itu berdasarkan keputusan
Menteri Agama melalui KMA No. 660 Tahun 2021. Dalam Laporan Keuangan (LK) BPKH sampai
dengan LK 2020 juga tidak terdapat catatan hutang dalam kewajiban BPKH kepada pihak
penyedia jasa perhajian Arab Saudi. BPKH pun membantah informasi yang menyebut dana haji
dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Pihaknya menegaskan, alokasi investasi ditujukan
kepada investasi dengan proﬁl risiko low-moderate. 90 persen dari investasi yang dilakukan BPKH
berbentuk surat berharga syariah negara dan suku korporasi. Dikutip dari laman Instagram BPKH
@bpkhri, saldo dana haji dikelola BPKH secara syariah, amanah, dan akuntabel. Dari data yang ada,
pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 11% dari 2018 yang mencapai Rp 124,32 triliun. Di
tahun 2020 terjadi peningkatan lebih besar menjadi 16% dan mencapai Rp 144,78 triliun. Pada
tahun 2021 di bulan Maret terdapat kenaikan sebesar 3% yakni menjadi 149,15 triliun.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CPr-6ZztZ2R/
https://twitter.com/BPKHRI/status/1400756989538443276?s=08
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4576413/ramai-isu-soal-pengelolaan-dana-haji-simak-9-penjel
asan-lengkap-bpkh
https://suara.com/news/2021/06/08/063739/simak-kepala-bpkh-jawab-9-hoaks-soal-dana-haji
https://kabar24.bisnis.com/read/20210610/15/1403625/cek-fakta-9-tudingan-penyebab-ri-batalkan-ib
adah-haji-2021
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2.

[HOAKS] Prestasi Estafet Cupang dalam PPDB
2021

Penjelasan:
Beredar tangkapan layar pesan berantai WhatsApp yang berisi terkait data nilai siswa
pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2021 khususnya pada
instrumen detail pencapaian prestasi kriteria lomba non akademik. Dalam tangkapan
layar tersebut tertulis sertiﬁkat pemenang Juara 2 Perorangan Non Kedinasan Berjenjang
Tingkat Kampung “Estafet Cupang”.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Instagram resminya @disdikdki mengklariﬁkasi
bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Gambar yang beredar itu merupakan hasil
editan/suntingan. Pihaknya juga menegaskan bahwa Disdik DKI telah menjalankan sistem
seleksi yang ketat. Sehingga, prestasi pun juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang
sudah ditetapkan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CQBPikkjiqW/?utm_medium=copy_link

-

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/13/06/2021/soal-prestasi-estafet-cupang-dalam
-ppdb-2021-disdik-dki-hoaks/
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3. [HOAKS] Akun WhatsApp Bupati Klaten Sri
Mulyani

Penjelasan:
Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang mengatasnamakan
Bupati Klaten,

Sri Mulyani akun tersebut melakukan komunikasi dengan

beberapa pengurus yayasan pondok pesantren terkait penggalangan donasi.
Dilansir dari laman turnbackhoax.id, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Klaten menegaskan bahwa akun WhatsApp tersebut adalah palsu. Faktanya,
informasi

tersebut

mengatasnamakan
Komunikasi

dan

juga
Bupati

pernah
Sri

Informatika

beredar

Mulyani
Klaten,

melalui

pada

Amin

akun

Januari
Mustofa

Facebook

2021.

Kepala

mengimbau

yang
Dinas

kepada

masyarakat untuk segera memblokir akun tersebut jika mendapatkan pesan dari
akun WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati Sri Mulyani.

Hoaks
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/06/13/salah-akun-whatsapp-bupati-klaten-sri-mulyani/
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4.

[HOAKS] Video Presiden Jokowi Memiliki 20
Rekening di Luar Negeri

Penjelasan:
Telah beredar di media sosial sebuah video
yang

bertuliskan

"TERBONGKAR

PENGHIANATAN JOKOWI UANG SUAP DARI
KOMUNIS

CINA

DISIMPAN

PADA

20

REKENING REKENING LUAR NEGERI".

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa
Presiden Jokowi memiliki 20 rekening di luar
negeri adalah hoaks. Hoaks serupa pernah
beredar

pada

mengatakan

tahun
bahwa

2019

lalu

Presiden

yang
Jokowi

memiliki 32 rekening di luar negeri. KPK
telah memastikan bahwa Presiden Jokowi
tidak punya rekening di luar negeri.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-presiden-jokowi-memiliki-20-r
ekening-di-luar-negeri.html

-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/275/fakta-atau-hoaks-benarkah-jokowi-dan-iriana-punya-r
ekening-gendut-di-luar-negeri
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5.

[DISINFORMASI] Ratusan Warga Australia
Meninggal karena Vaksin Corona

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial berupa sebuah infograﬁs yang mengklaim kematian
warga Australia akibat Covid-19 berjumlah satu orang, sementara 210 orang meninggal
dunia karena vaksin Covid-19. Jumlah tersebut diambil dari 1 Januari hingga 23 Mei 2021
dengan mencatut logo lembaga BPOM Australia (TGA).
Dilansir dari kumparan.com, data tersebut bukan angka kematian akibat vaksin Covid-19,
melainkan laporan kasus meninggal dunia dari proses imunisasi secara umum. Dalam
laporan TGA pada 27 Mei 2021, sebanyak 210 orang dilaporkan meninggal dunia setelah
diimunisasi. Data tersebut diperbaharui hingga 23 Mei 2021.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ratusan-warga-australia-meninggal-kar
ena-vaksin-corona-1vvsL2viPWI

-

https://www.aap.com.au/meme-misuses-australian-data-to-falsely-claim-covid-19-vaccinedeaths/
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6. [DISINFORMASI] Roket Jatuh Usai Lewati Langit
Indonesia

Penjelasan:
Beredar sebuah video pada sosial media Facebook,
dengan narasi sebuah roket telah jatuh setelah
melewati teritorial langit di Indonesia dan Malaysia.
Dalam

keterangannya,

akun

tersebut

menyebutkan bahwa roket itu telah melewati
Indonesia dan Malaysia sebelum jatuh. Ia juga
mendoakan agar orang di dalam roket itu diberi
keselamatan.
Faktanya, dikutip dari suara.com roket itu jatuh
bukan setelah melewati langit Indonesia atau
Malaysia. Roket di video itu jatuh di Boca Chica,
sebuah lokasi yang berdekatan dengan lokasi
peluncuran SpaceX di Texas, Amerika Serikat pada
2 Februari 2021. Video tersebut identik dengan
yang diunggah di saluran YouTube bernama
Inﬁnite Space pada tanggal 4 Februari 2021.
Unggahan itu berjudul: “SpaceX Starship SN9
Launch, Landing, Explosion & Viewer Reactions!”.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.suara.com/news/2021/06/14/082558/cek-fakta-viral-video-roket-jatuh-usai-lew
ati-langit-indonesia-benarkah

