
Penjelasan: 
Beredar pada sosial media Facebook 
sebuah tangkapan layar dari artikel yang 
berjudul "Lapor Jokowi, Mahfud 'Setor' 
Obat Sembuhkan Covid-19 Hasil Bertapa 
40 Hari". 

Faktanya, klaim berita pada artikel 
tersebut adalah salah. Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI 
(Menko Polhukam) Mahfud MD, 
mengklarifikasi berita yang beredar 
melalui akun twitter pribadinya 
@mohmahfudmd. Ia menyatakan bahwa 
berita yang beredar adalah hoaks. Dalam 
cuitannya, ia menjelaskan bahwa tidak 
pernah melaporkan hal tersebut kepada 
Presiden mengenai adanya obat Covid-19 
dari hasil bertapa 40 hari. Adapun berita 
sebenarnya yaitu, ada seseorang yang 
meminta beliau untuk diantar kepada 
Presiden karena menemukan obat 
Covid-19 setelah bertapa 40 hari.

Minggu, 1 Agustus 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Mahfud MD Setor Obat Sembuhkan 
Covid-19 Hasil Bertapa 40 Hari

Link Counter:
- https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1421427797482885121?s=19 
- https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-klarifikasi-soal-penemuan-obat-covid-1

9-setelah-bertapa-40-hari-1wFHo7Q9NqK 

https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1421427797482885121?s=19
https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-klarifikasi-soal-penemuan-obat-covid-19-setelah-bertapa-40-hari-1wFHo7Q9NqK
https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-klarifikasi-soal-penemuan-obat-covid-19-setelah-bertapa-40-hari-1wFHo7Q9NqK


Penjelasan: 

Beredar iklan situs melalui laman pencarian, iklan tersebut akan muncul apabila 

mengetik dengan kata kunci “Halo BCA”, “BCA” atau sejenis, maka akan muncul 

iklan situs seakan-akan seperti situs BCA. Ketika diklik situs tersebut akan diarahkan 

untuk menyebutkan atau mengisi nomor kartu ATM / debit, PIN, OTP dan data 

pribadi lainnya.

Faktanya, melalui situs resmi BCA menyatakan bahwa hal tersebut adalah modus 

penipuan iklan palsu situs yang mengatasnamakan BCA atau Halo BCA. Pihaknya 

juga, tidak pernah meminta data pribadi. Adapun situs resmi milik BCA yaitu 

bca.co.id.

Minggu, 1 Agustus 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Iklan Situs Mengatasnamakan BCA 
dan Halo BCA

Link Counter:
- https://www.bca.co.id/en/informasi/awas-modus/2021/06/07/08/25/waspada-iklan-website-

palsu-mengatasnamakan-bca-dan-halo-bca 

https://www.bca.co.id/en/informasi/awas-modus/2021/06/07/08/25/waspada-iklan-website-palsu-mengatasnamakan-bca-dan-halo-bca
https://www.bca.co.id/en/informasi/awas-modus/2021/06/07/08/25/waspada-iklan-website-palsu-mengatasnamakan-bca-dan-halo-bca


Penjelasan: 
Beredar unggahan sebuah tangkapan layar dari 
artikel berita berjudul “Pemerintah Pusat Kirim 
Bantuan Rp 224 miliar untuk Tangani Banjir di Cina 
Tengah”. Pengunggah mengklaim bahwa yang 
dimaksud “Pemerintah Pusat” dalam artikel 
tersebut adalah Pemerintah Indonesia, sehingga 
Pemerintah Indonesia yang membantu Cina 
dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 224 
miliar. Unggahan itu juga disertai narasi bahwa 
Pemerintah malah membantu “negara orang lain” 
di tengah kondisi negara sendiri yang sedang tidak 
stabil.

Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, klaim 
yang menyebutkan Pemerintah Indonesia 
membantu Cina dengan menggelontorkan dana 
Rp 224 miliar adalah keliru. Diketahui “Pemerintah 
Pusat” yang dimaksud dalam artikel pada 
tangkapan layar yang beredar adalah Kementerian 
Keuangan Cina. Kementerian Keuangan Cina 
mengalokasikan dana bantuan sebesar 100 juta 
yuan atau setara Rp 224 miliar untuk bencana hujan 
lebat dan banjir yang terjadi di Provinsi Henan, Cina 
bagian Tengah. Selain digunakan untuk 
penanganan banjir dan penyelamatan darurat, 
dana tersebut juga digunakan untuk pemulihan 
produksi pertanian dan infrastruktur pemeliharaan 
air bagi warga terdampak bencana.

Minggu, 1 Agustus 2021

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Pemerintah Indonesia Kirim 
Bantuan Rp 224 Miliar untuk Cina

Link Counter:
- https://turnbackhoax.id/2021/07/30/salah-pemerintah-indonesia-kirim-bantuan-rp224-milia

r-untuk-banjir-di-cina-tengah/
- https://www.suara.com/news/2021/07/30/085112/cek-fakta-benarkah-pemerintah-indonesia

-kirim-bantuan-rp-224-miliar-untuk-china?page=all
- https://dunia.tempo.co/read/1486308/pemerintah-pusat-kirim-bantuan-rp224-miliar-untuk-

tangani-banjir-di-cina-tengah 
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