
Link Counter:

- https://www.facebook.com/186726692261925/posts/897122764555644/
- https://www.instagram.com/p/CPpPMhZlnTN/?utm_medium=copy_link 
- https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1120713/cek-fakta-bpjs-bantu-dana-rp150-juta 

Penjelasan: 

Beredar sebuah link tautan pada pesan singkat atau SMS mengenai bantuan dana 
dari BPJS kesehatan sebesar 150 juta rupiah.

Dikutip dari akun Facebook Jabar Saber Hoaks yang telah terverifikasi, informasi 
tersebut adalah tidak benar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron 
Mukti, M. Sc, Ph.D., AAK melalui akun Instagram resmi milik BPJS Kesehatan 
mengatakan bahwa segala bentuk informasi yang mengatakan tentang 
pemberian dana dari BPJS Kesehatan melalui SMS atau Whatsapp merupakan 
hoaks. Segala bentuk informasi mengenai BPJS kesehatan hanya diinformasikan 
melalui akun resmi media sosial BPJS Kesehatan pada Facebook, Twitter, Youtube, 
Tiktok, Instagram, Mobile JKN serta Care Center di nomor 1500 400.

Minggu, 12  September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Bantuan 150 Juta dari BPJS Kesehatan

https://www.facebook.com/186726692261925/posts/897122764555644/
https://www.instagram.com/p/CPpPMhZlnTN/?utm_medium=copy_link
https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1120713/cek-fakta-bpjs-bantu-dana-rp150-juta


Link Counter:

- https://www.jambiupdate.co/read/2021/09/12/96463/beredar-hoaks-akun-fb-hairan-journey
-wabup-tanjab-barat-dibuat-berang 

Penjelasan: 

Beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 
(Tanjabar), Hairan Journey. Akun tersebut terlihat menggunakan foto Hairan yang 
mengenakan baju dinas sebagai profilnya.

Faktanya akun tersebut merupakan akun palsu. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, 
Hairan, S.H. mengatakan bahwa akun yang beredar itu bukan akun resmi atau akun 
yang dibuat oleh timnya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengabaikan 
permintaan dari akun yang mengatasnamakan dirinya.

Minggu, 12  September 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Facebook Wakil Bupati Tanjung 
Jabung Barat Hairan, S.H.

https://www.jambiupdate.co/read/2021/09/12/96463/beredar-hoaks-akun-fb-hairan-journey-wabup-tanjab-barat-dibuat-berang
https://www.jambiupdate.co/read/2021/09/12/96463/beredar-hoaks-akun-fb-hairan-journey-wabup-tanjab-barat-dibuat-berang


Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9ME8XT-2 
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-heboh-tarif-denda-di-aplikasi-pelacaka

n-corona-malaysia-1wVtI5iZxWD/full 

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan di media sosial 
berupa informasi tarif denda bagi warga 
Malaysia yang tidak melakukan 'check out' di 
aplikasi pelacakan Covid-19, MySejahtera. 
Disebutkan juga bahwa jika warga tidak 
melakukan 'check out' dari aplikasi usai 'check 
in' di suatu lokasi dalam aplikasi tersebut maka 
diwajibkan untuk membayar denda sebesar 
1.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp5,1 juta.

Faktanya, dikutip dari factcheck.afp.com 
Kemenkes Malaysia menegaskan informasi 
terkait adanya denda sebesar RM1.500 jika tidak 
melakukan 'check out' di MySejahtera adalah 
tidak benar. Informasi tersebut juga 
disampaikan melalui Kementerian Komunikasi 
dan Multimedia Malaysia pada 4 September 
2021.

Minggu, 12  September 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Tarif Denda di Aplikasi Pelacakan Covid-19 
Malaysia

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9ME8XT-2
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Link Counter:

-

Penjelasan: 

Beredar sebuah kabar melalui postingan media sosial yang menyebut bahwa Suku 
Dayak mengusir rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru di Pulau 
Kalimantan. Aksi pengusiran itu disebut dilakukan pada 7 September 2021.

Dilansir dari Liputan6.com, tidak ditemukan informasi valid mengenai kabar 
adanya pengusiran rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru oleh Suku Dayak 
di Kalimantan. Berdasarkan hasil penelusuran, yang ditemukan adalah video yang 
memuat berita warga Kalimantan Barat mendatangi tempat pertambangan emas 
terkait dengan pemenuhan komitmen pengelola pertambangan tersebut. Berita 
tersebut ditemukan di beberapa sumber berita pada bulan September 2020.

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4655676/cek-fakta-hoaks-kabar-suku-dayak-

usir-rencana-bangun-ibu-kota-negara-di-kalimantan 

Minggu, 12  September 2021

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Kabar Suku Dayak Usir Rencana 
Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Pulau 
Kalimantan
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