
Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan berantai pada platform 

WhatsApp yang memberikan informasi bahwa vaksin 

Covid-19 yang telah disuntikkan merupakan rangkaian 

teknis yang akan terkoneksi ketika jaringan internet 

5G diaktifkan dan secara otomatis orang yang telah 

divaksinasi akan menjadi antena wifi dan terpantau 

gerak-geriknya.

Faktanya, informasi bahwa vaksinasi Covid-19 adalah 

rangkaian teknis untuk mengendalikan manusia dan 

terkoneksi melalui jaringan 5G tersebut adalah hoaks, 

juga tidak memiliki kredibilitas informasi. Hoaks 

serupa pernah juga beredar di antaranya 

menyebutkan bahwa vaksinasi Covid-19 terdapat 

microchips yang mengandung unsur magnetik. Saat 

ini, vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah 

adalah bentuk ikhtiar agar masyarakat dunia dapat 

keluar dari krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19.

Senin, 18 Oktober 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Adalah Antena 5G dan 
Pengendali Manusia

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/1bVAmlWN-cek-fakta-vaksin-covid-19-penjara-berjalan-in

i-faktanya

- https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN001651/VAKSIN-COVID-19-PADA-DASARN

YA-ADALAH-ANTENA-WIFI-BERJALAN

- https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-vaksin-covid-19-mengandung-microchip-magnetik

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/1bVAmlWN-cek-fakta-vaksin-covid-19-penjara-berjalan-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/1bVAmlWN-cek-fakta-vaksin-covid-19-penjara-berjalan-ini-faktanya
https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN001651/VAKSIN-COVID-19-PADA-DASARNYA-ADALAH-ANTENA-WIFI-BERJALAN
https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN001651/VAKSIN-COVID-19-PADA-DASARNYA-ADALAH-ANTENA-WIFI-BERJALAN
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-vaksin-covid-19-mengandung-microchip-magnetik


Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram, informasi yang 

menyatakan bahwa selebgram Rachel Vennya akan dinobatkan menjadi Duta 

Covid-19. Disebutkan pula tugasnya akan memberikan penyuluhan tentang 

vaksin, karantina, dan menjaga daya tahan tubuh. 

Dilansir dari news.detik.com, Juru Bicara Satgas Pusat Prof. drh. Wiku Bakti 

Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD, dalam konferensi pers menyatakan bahwa 

informasi tersebut tidak benar. Wiku memastikan proses hukum terkait 

kaburnya selebgram Rachel Vennya saat masa karantina tengah berjalan.

Senin, 18 Oktober 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Rachel Vennya Menjadi Duta Covid-19

Link Counter:

- https://news.detik.com/berita/d-5769511/satgas-bantah-isu-rachel-vennya-jadi-duta-covid-1

9-tidak-benar 

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-rachel-vennya-menjadi-duta-covid-1

9.html 

https://news.detik.com/berita/d-5769511/satgas-bantah-isu-rachel-vennya-jadi-duta-covid-19-tidak-benar
https://news.detik.com/berita/d-5769511/satgas-bantah-isu-rachel-vennya-jadi-duta-covid-19-tidak-benar
https://news.detik.com/berita/d-5769511/satgas-bantah-isu-rachel-vennya-jadi-duta-covid-19-tidak-benar
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-rachel-vennya-menjadi-duta-covid-19.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-rachel-vennya-menjadi-duta-covid-19.html


Penjelasan: 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah informasi yang mengklaim bahwa hanya 

dengan rebusan air daun sirih merah dapat menyembuhkan katarak yang telah dialami 

selama 10 tahun. Pada unggahan tersebut juga terdapat langkah-langkah cara 

pengobatan mata katarak dengan daun sirih merah.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa air daun sirih merah dapat menyembuhkan 

katarak adalah salah. Dokter spesialis mata dari Jakarta Eye Center, dr. Setiyo Budi 

Riyanto, Sp.M (K) mengatakan belum ada penelitian mengenai air rebusan daun sirih 

untuk menyembuhkan mata katarak. Sampai saat ini, tidak ada daun-daunan yang 

digunakan untuk menyembuhkan katarak. Hal serupa juga disampaikan oleh dr. Ferdiriva 

Hamzah, Sp.M. Dirinya juga mengatakan sudah banyak korban dari informasi yang salah 

terkait air sirih untuk mata, bahkan hal ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada 

mata.

Senin, 18 Oktober 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Air Rebusan Daun Sirih Merah Bisa 
Sembuhkan Katarak

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4686520/cek-fakta-tidak-benar-air-rebusan-daun-sirih-bis

a-sembuhkan-katarak?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

- https://id.berita.yahoo.com/cek-fakta-tidak-benar-air-070040610.html

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4686520/cek-fakta-tidak-benar-air-rebusan-daun-sirih-bisa-sembuhkan-katarak?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4686520/cek-fakta-tidak-benar-air-rebusan-daun-sirih-bisa-sembuhkan-katarak?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://id.berita.yahoo.com/cek-fakta-tidak-benar-air-070040610.html


Penjelasan: 
Beredar di media sosial sebuah video dengan narasi yang menyebutkan adanya 
insiden pesawat jatuh dan terbakar di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. 
Video tersebut juga viral karena telah tersebar di grup WhatsApp. Video yang beredar 
tersebut menayangkan api yang berkobar-kobar di balik pagar besi. 

Berdasarkan penelusuran, video yang diklaim merupakan video kecelakaan pesawat 
adalah tidak benar. Kapolsek Ngemplak AKP Arifin Suryani mengatakan, pihaknya 
langsung mengecek ke lokasi dan melakukan konfirmasi kepada PT Angkasa Pura I 
terhadap informasi yang beredar. Lebih lanjut, kebakaran yang terjadi di lokasi 
bukanlah kebakaran akibat dari kecelakaan pesawat, melainkan kebakaran lahan di 
dalam bandara namun sudah dipadamkan oleh petugas pemadam bandara. Staf 
Hubungan Masyarakat Bandara Adi Soemarmo Solo, Danar Dewi, turut memastikan 
bahwa tidak ada kecelakaan pesawat yang terjadi di Bandara Adi Soemarmo tersebut. 

Senin, 18 Oktober 2021

Hoaks

4. [HOAKS] Pesawat Jatuh dan Terbakar di Bandara 
Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah 

Link Counter:

- https://regional.kompas.com/read/2021/10/17/173040378/beredar-hoaks-pesawat-terbakar-

di-solo-penyebarnya-diburu-polisi 

- https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/17/pesawat-jatuh-dan-terbakar-di-bandara-a

di-soemarmo-solo-ternyata-hoaks-polisi-buru-penyebar-video 

https://regional.kompas.com/read/2021/10/17/173040378/beredar-hoaks-pesawat-terbakar-di-solo-penyebarnya-diburu-polisi
https://regional.kompas.com/read/2021/10/17/173040378/beredar-hoaks-pesawat-terbakar-di-solo-penyebarnya-diburu-polisi
https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/17/pesawat-jatuh-dan-terbakar-di-bandara-adi-soemarmo-solo-ternyata-hoaks-polisi-buru-penyebar-video
https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/17/pesawat-jatuh-dan-terbakar-di-bandara-adi-soemarmo-solo-ternyata-hoaks-polisi-buru-penyebar-video


Penjelasan: 

Telah beredar sebuah kuesioner berhadiah Rp2 juta dalam rangka HUT PLN 

ke-80 tahun. 

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa link kuesioner berhadiah itu terkait PLN, 

tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal 

tersebut. Informasi senada telah banyak beredar mencatut perusahaan 

lainnya. 

Senin, 18 Oktober 2021

Hoaks

5. [HOAKS] Kuesioner Berhadiah Rp2 Juta Dalam 
Rangka HUT PLN ke-80

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mBRnN-cek-fakta-beredar-link-survei-berha

diah-rp2-juta-hut-pln-ke-80-ini-faktanya 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mBRnN-cek-fakta-beredar-link-survei-berhadiah-rp2-juta-hut-pln-ke-80-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mBRnN-cek-fakta-beredar-link-survei-berhadiah-rp2-juta-hut-pln-ke-80-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mBRnN-cek-fakta-beredar-link-survei-berhadiah-rp2-juta-hut-pln-ke-80-ini-faktanya


Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan dengan klaim situs penanganan Covid-19 milik Pemerintah 

Belanda, coronacheck.nl dibuat sebelum adanya pandemi dan klaim bahwa Pemerintah 

Belanda telah membodohi warga negaranya.

Dikutip dari kumparan.com, Pemerintah Belanda mendeteksi kasus pertama Covid-19 

pada 27 Januari 2020, sementara situs penanganan Covid-19 Belanda terdaftar pada 25 

Februari 2020. Namun, hal itu bukan berarti Pemerintah Belanda telah memiliki informasi 

dan dampak Covid-19. Kemenkes Belanda menegaskan bahwa situs tersebut dibuat oleh 

pihak ketiga, lalu domain tersebut diakuisisi oleh negara. Jadi, klaim yang menyebutkan 

Pemerintah Belanda telah mengetahui informasi seputar Covid-19 karena pendaftaran 

situs lebih dulu daripada kasus pertama Covid-19 adalah kurang tepat, karena klaim 

tersebut memiliki konteks yang berbeda dari aslinya.

Senin, 18 Oktober 2021

Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Situs Penanganan Covid-19 Belanda 
Diluncurkan sebelum Adanya Pandemi

Link Counter:
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-website-corona-belanda-diluncurkan-sebelum-a

danya-pandemi-1wjkSuEP5FB?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=A1t7e1Se3Q5y

https://coronacheck.nl/nl/
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-website-corona-belanda-diluncurkan-sebelum-adanya-pandemi-1wjkSuEP5FB?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=A1t7e1Se3Q5y
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-website-corona-belanda-diluncurkan-sebelum-adanya-pandemi-1wjkSuEP5FB?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=A1t7e1Se3Q5y
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-website-corona-belanda-diluncurkan-sebelum-adanya-pandemi-1wjkSuEP5FB?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=A1t7e1Se3Q5y

