Senin, 20 September 2021

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah

Penjelasan:
Beredar di media sosial, akun Facebook mengatasnamakan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah, H. Edy Pratowo. Terlihat akun Facebook tersebut mencatut nama serta foto proﬁl H.
Edy Pratowo yang sedang menggunakan pakaian dinas.
Melalui akun Instagram resminya, Humas Polda Kalimantan Tengah mengklariﬁkasi bahwa
akun tersebut palsu dan bukan milik Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo.
Diduga kuat akun palsu tersebut dibuat untuk digunakan sebagai modus penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CT2-tPWBpyD/

Senin, 20 September 2021

2. [HOAKS] BSU Guru Honorer dan Non-PNS Cair
September 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru honorer dan
non-PNS yang disebut akan cair pada September 2021 yang disertai dengan link berisi informasi
dan syarat untuk mendapatkan BSU. Dalam informasi itu juga disebutkan bahwa bantuan
tersebut berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui Kemdikbudristek untuk membantu
meringankan masalah para guru honorer dan non-PNS yang terdampak pandemi Covid-19.
Faktanya, dikutip dari kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan

Masyarakat

(Kemdikbudristek),

Kementerian

Pendidikan,

Kebudayaan,

Riset,

dan

Teknologi

Anang Ristanto mengatakan, informasi tersebut tidak benar. Pihaknya

memastikan, tidak ada jadwal pencairan BSU guru honorer dan non-PNS pada September ini.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/19/083500265/hoaks-bsu-guru-honorer-dan-non-pns-ca
ir-september-2021

-

https://jateng.tribunnews.com/2021/09/15/rame-kabar-bsu-guru-honorer-cair-september-2021-ikipa
manggihe-kemendikbud
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3. [HOAKS] Bill Gates Serukan Penarikan Vaksin
Covid-19 karena Berbahaya

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan foto yang menyebutkan bahwa Bill Gates
menyerukan penarikan semua Vaksin Covid-19 dengan alasan “Vaksin jauh lebih berbahaya
daripada yang dibayangkan siapa pun”.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com, informasi di atas adalah hoaks. Dikutip dari theeexpose.uk,
pihak redaksi The Expose menjelaskan bahwa artikel yang mereka unggah adalah satire atau
sindiran. Satire tersebut adalah ﬁktif karena Bill Gates tidak pernah membuat pidato seperti
itu. Di sisi lain, Gates Foundation yang dimiliki Bill Gates justru mendukung program vaksinasi
Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4662545/cek-fakta-tidak-benar-bill-gates-serukan-penari
kan-vaksin-covid-19-karena-berbahaya

-

https://theexpose.uk/2021/08/29/bill-gates-calls-for-the-withdrawal-of-all-covid-19-vaccines/

-

https://www.reuters.com/article/factcheck-gates-vaccine-idUSL1N2QB2YM
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4.

[HOAKS] Ada Orang yang Mencari Kepala Manusia
dan Jantung di Palangka Raya

Penjelasan:
Beredar sebuah postingan di media
sosial Facebook, sebuah narasi yang
menyebutkan bahwa di Palangka Raya
ada seseorang yang mencari kepala dan
jantung manusia.
Dilansir

dari

akun

Humas

Polda

Instagram

Kalimantan

milik

Tengah

@humaspoldakalteng, mengklariﬁkasi
dengan menambahkan stempel hoaks
pada postingan tersebut. Tidak ada
orang yang mencari kepala dan jantung
manusia

di

Kalimantan

Kota

Palangka

Tengah.

Raya,
Dalam

unggahannya Humas Polda Kalteng
juga memastikan Kota Palangka Raya
aman dan kondusif.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CUBtWv2JkDX/
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5. [HOAKS] Video KPK
Bambang Yudhoyono

Geledah

Rumah

Susilo

Penjelasan:
Beredar di media sosial sebuah video yang disebut berisi pergerakan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) saat menggeledah rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), video tersebut
juga mengklaim bahwa KPK menemukan uang sejumlah Rp117 triliun saat melakukan
penggeledahan.
Setelah dilakukan penelusuran, klaim video KPK saat menggeledah rumah Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) adalah tidak benar. Video yang diunggah oleh kanal YouTube tersebut hanya
berisi pernyataan SBY pada beberapa momen. Salah satu cuplikan dalam video tersebut berisi
pernyataan saat SBY singgung pemberitaan Asia Sentinel. Selain berisi pernyataan SBY, video
tersebut juga berisi cuplikan pernyataan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terkait
permintaannya kepada KPK agar segera menyelesaikan kasus Century.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-video-sebut-rumah-sby-digeledah-kpk.html

-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1489/keliru-kpk-geledah-rumah-sby-dan-temukan-uang-rp-177-triliun

Senin, 20 September 2021

6. [HOAKS] Jaringan Internet akan Mati Dalam
Rangka Perbaikan Kabel Bawah Laut Palapa Ring

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi melalui pesan
berantai WhatsApp yang mengklaim
bahwa akan ada perbaikan kabel
jaringan bawah laut Palapa Ring, yang
mengakibatkan jaringan internet mati
pada tanggal 24-30 September 2021.
Berdasarkan
hasil
penelusuran,
informasi tersebut adalah keliru. Dilansir
dari portalsitaro.com, Jacson Baginda
Kepala
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
(Kominfo)
Sitaro
menjelaskan bahwa Palapa Ring paket
tengah memang akan mengalami
perbaikan dalam waktu dekat. Selama
perbaikan kabel ﬁber optik Palapa Ring,
layanan jaringan internet di Kabupaten
Kepulauan Sitaro akan terus diupayakan
tersedia, bukan mati total.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.portalsitaro.com/2021/09/masyarakat-jangan-termakan-informasi.html

-

https://manado.tribunnews.com/2021/09/15/perbaikan-kabel-ﬁber-optik-bawah-laut-link-sitaro-sang
ihe-segera-bergulir
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7. [DISINFORMASI] Susu Kental Manis Tidak Boleh
Diseduh dengan Air Panas

Penjelasan:
Beredar sebuah infograﬁs yang menjelaskan tentang 5 fakta susu kental manis (SKM), pada infograﬁsnya
disebutkan bahwa SKM tidak boleh diseduh dengan air panas, pernyataan tersebut juga diklaim sebagai
pernyataan dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM), Rita Endang. Disebutkan pula bahwa larangan menyeduh SKM menjadi minuman sudah
tertuang pada peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018.
Faktanya, informasi yang menyebutkan bahwa susu kental manis tidak boleh diseduh dengan air panas
tersebut adalah keliru. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM), Rita Endang tidak mengatakan hal tersebut, Menurut Rita, susu kental manis
seharusnya digunakan untuk topping dan bukannya untuk diseduh. Cara mengonsumsi susu kental
manis dengan diseduh, imbuhnya merupakan kebiasaan yang salah dan harus diubah. Peraturan BPOM
Nomor 31 Tahun 2018 juga tidak mengatur tentang pelarangan konsumsi SKM sebagai pengganti susu,
melainkan tentang pelabelan bahan pangan.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/09/19/salah-susu-kental-manis-tidak-boleh-diseduh-dengan-air-panas/

-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/16/060500865/alasan-mengapa-susu-kental-manis-tida
k-boleh-diseduh-dan-diminum-langsung

-

https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/peraturan/2018/0._PerBPOM_31_Tahun_2018_Label_Pang
an_Olahan_31_Jan_2019_Join.pdf
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8. [DISINFORMASI] Vaksin Tidak
Penerbangan Internasional

Menjadi

Syarat

Penjelasan:
Sebuah akun media sosial Facebook mengunggah narasi yang menyebut bahwa vaksin
ternyata tidak menjadi syarat dalam penerbangan internasional.
Faktanya, klaim yang beredar tersebut adalah keliru, sebab sejumlah negara telah menetapkan
vaksin Covid-19 sebagai syarat penumpang penerbangan. Berdasarkan hasil penelusuran Cek
Fakta liputan6.com, klaim yang menyebut syarat vaksin tidak ada dalam penerbangan
internasional mengarah pada artikel berjudul "Canada announces vaccine mandate for air
travel" yang dimuat situs edition.cnn.com, pada 14 Agustus 2021. Padahal artikel tersebut justru
menyebutkan Kanada akan mewajibkan sebagian besar penumpang komersial yang bepergian
melalui udara, kereta api, atau kapal besar untuk divaksinasi penuh pada musim gugur.
Selanjutnya pada artikel liputan6.com berjudul "Vaksinasi COVID-19 Jadi Syarat Naik Pesawat
Domestik di Arab Saudi"

juga menyebutkan bahwa maskapai-maskapai Arab Saudi

mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 dua dosis akan menjadi syarat wajib bagi
penerbangan domestik.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4662948/cek-fakta-tidak-benar-vaksin-tak-menjadi-syarat-penerbangan
-internasional

-

https://edition.cnn.com/travel/article/canada-air-rail-transportation-vaccination-requirement/index.html

-

https://www.liputan6.com/global/read/4642033/vaksinasi-covid-19-jadi-syarat-naik-pesawat-domestik-di-arab-saudi

