
Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4660499/cek-fakta-tidak-benar-kemenkes-tak-l
agi-tanggung-biaya-pasien-covid-19 

- https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5727373/viral-kemenkes-tak-lagi-cover-biaya
-pasien-corona-per-1-oktober-ini-faktanya 

Penjelasan: 

Beredar di media sosial sebuah narasi yang menyebutkan bahwa mulai 1 Oktober 2021, biaya 

pasien Covid-19 tidak ditanggung Kemenkes lagi dan BPJS hanya menanggung biaya 

maksimal Rp18 juta. Narasi tersebut juga berisi imbauan agar memiliki alternatif lain seperti 

asuransi sendiri.

Faktanya, dilansir dari liputan6.com, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. 

mengatakan informasi tersebut adalah tidak benar. Ia menegaskan, bahwa biaya perawatan 

pasien Covid-19 tetap ditanggung oleh pemerintah dan sumber anggaran masih dari 

Kementerian Kesehatan RI. dr. Nadia juga menambahkan, tidak benar bahwa besaran 

perawatan biaya pasien Covid-19 dibatasi Rp18 juta. Mekanisme perhitungan penggantian 

biaya menggunakan metode INA-CBGs dan besarannya bervariasi. Penghentian penjaminan 

biaya pasien Covid-19 dilakukan, apabila masa isolasi Covid-19 sudah dinyatakan selesai.

Jumat, 17 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Tidak 
Ditanggung oleh Kemenkes Mulai 1 Oktober 2021

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4660499/cek-fakta-tidak-benar-kemenkes-tak-lagi-tanggung-biaya-pasien-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4660499/cek-fakta-tidak-benar-kemenkes-tak-lagi-tanggung-biaya-pasien-covid-19
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5727373/viral-kemenkes-tak-lagi-cover-biaya-pasien-corona-per-1-oktober-ini-faktanya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5727373/viral-kemenkes-tak-lagi-cover-biaya-pasien-corona-per-1-oktober-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4660499/cek-fakta-tidak-benar-kemenkes-tak-lagi-tanggung-biaya-pasien-covid-19


Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5725077/yaqut-jelaskan-kekayaannya-naik-11-kali-lipat-usa
i-jadi-menag 

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/DkqXazpb-cek-fakta-benarkah-kekayaan-yaqut
-meningkat-tajam-setelah-9-bulan-jadi-menteri-agama-ini-faktanya 

Penjelasan: 

Beredar di media sosial Facebook sebuah 

narasi bahwa kekayaan Yaqut Cholil Qoumas 

meningkat drastis hingga Rp10 miliar setelah 

sembilan bulan menjabat sebagai Menteri 

Agama.

Faktanya, klaim kekayaan Yaqut meningkat 

drastis setelah menjadi Menteri Agama 

(Menag) adalah salah. Yaqut menjelaskan 

penambahan harta itu diperoleh sebelum dia 

menjabat Menteri Agama. Ia menegaskan 

pendapatan tersebut merupakan hasil dari 

usaha pribadi. 

Jumat, 17 September 2021

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Kekayaan Yaqut Meningkat Tajam 
setelah 9 Bulan jadi Menteri Agama 
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Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1507/keliru-bank-bni-bri-dan-mandiri-cairkan-bantuan-ua
ng-bagi-penggunanya-pada-september-2021 

Penjelasan: 

Beredar sebuah tautan dan narasi di media sosial 

Facebook berisi informasi mengenai sejumlah bank 

milik negara seperti Bank BNI, BRI, Mandiri dan 

lain-lain mencairkan uang bantuan kepada para 

nasabahnya. Disebutkan pula bagi yang memiliki 

kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari bank 

tersebut bisa mencairkan uang sebesar Rp600 

ribu-Rp1,2 juta di bulan September 2021.  Di akhir 

penjelasan, disebutkan bahwa untuk mengetahui 

cara mencairkan langsung cek link 

https://bit.ly/3DkYlNf.

Faktanya, klaim bahwa Bank BNI, BRI dan Mandiri 

mencairkan uang Rp600 ribu-Rp1,2 juta di bulan 

September 2021 adalah tidak benar. Tautan yang 

diunggah bersamaan dengan narasi tersebut 

merujuk pada artikel mengenai pinjaman atau 

kredit online. Foto-foto yang digunakan juga sama 

sekali tidak berhubungan dengan artikel tersebut.

Jumat, 17 September 2021

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Bantuan Uang dari Sejumlah Bank 
Milik Negara pada September 2021
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Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/wkB4ZeBN-cek-fakta-ribuan-burung-pipit-mati-
karena-chemtrail-atau-gas-beracun-di-udara-ini-faktanya 

Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan video yang memperlihatkan ribuan 

burung pipit jatuh tergeletak di tanah. Adapun 

unggahan tersebut bertuliskan "Akibat CHAM 

TRAIL ribuan burung Pipit pada mati dan 

dedaunan pada layu, seandainya ini terjadi pada 

kalian yang melakukan perbuatan ini, apakah tidak 

akan menderita jangka panjang dan kemudian 

mati karena menghirup udara yang mengandung 

Gas beracun...GIANYAR, KAMIS 9/9 2021". 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa ribuan 

burung pipit jatuh dan mati karena chemtrail 

adalah salah. Menurut Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha BKSDA Bali, Prawono Meranto menduga 

fenomena tersebut dipengaruhi hujan asam. 

Sehingga, menyebabkan burung-burung pipit itu 

terjatuh dan mati.

Jumat, 17 September 2021

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Ribuan Burung Pipit di Gianyar 
Mati karena Chemtrail
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Link Counter:

- https://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-192617760/hoax-7-kali-gempa-dikabar
kan-runtuhkan-kalimantan-hingga-akibatkan-kota-ini-lumpuh

Penjelasan: 

Beredar sebuah video melalui kanal YouTube dengan judul “Berita Viral ~ MENCEKAM.,, 7KALI 

GEMPA DAHSAT RUNTUHKAN KALIMANTAN AKIBATNYA KOTA INI LUMPUH & PARAH”. Pada 

thumbnail video, terlihat foto reruntuhan bangunan yang disertai narasi “KALIMANTAN 

BERDVK4, 7 KALI GEMPA KUAT MENIMBULKAN KERUSAKAN PARAH”.

 

Dilansir dari kabarbesuki.pikiran-rakyat.com, klaim bahwa Kalimantan diguncang gempa 

hingga tujuh kali dan menyebabkan salah satu kota lumpuh adalah tidak benar. Faktanya, 

video tersebut berisi cuplikan rekaman kejadian gempa yang terjadi pada masa lalu dan 

bukan yang baru saja terjadi. Sedangkan, gambar pada thumbnail video yang menunjukkan 

reruntuhan bangunan, bukanlah gempa yang terjadi di Kalimantan dan foto tersebut 

merupakan foto hasil suntingan.

 

Jumat, 17 September 2021

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] 7 Kali Gempa Kalimantan 
Mengakibatkan Kota Ini Lumpuh
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