
Link Counter:

Beredar sebuah video singkat berdurasi 30 detik menampakkan puluhan Warga Negara Asing

(WNA) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/7/2021). Di dalam video tercantum tanggal

ketibaan meraka , yakni pada (3/7/2021) pada hari pertama diterapkannya PPKM darurat se-

Jawa Bali.

Berdasarkan hasil penelusuran, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Bandara Soekarno-Hatta Sam Fernando berujar bahwa video tersebut adalah hoaks. WNA

dalam video merupakan WNA asal China yang hendak keluar dari Indonesia pada Juni 2020.

HOAX

Video Rombongan WNA di Bandara Soekarno-Hatta

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/04/16332391/imigrasi-hoaks-video-

rombongan-wna-di-bandara-soekarno-hatta-pada-3-juli?page=all

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/04/16332391/imigrasi-hoaks-video-rombongan-wna-di-bandara-soekarno-hatta-pada-3-juli?page=all


Link Counter:

Beredar sebuah gambar di facebook dengan narasi “Semoga pemimpin Indonesia punya

pikiran sperti pemimpin Turki ini….” Di gambar yang ia unggah, terdapat foto Presiden

Turki, Recep Tayyip Erdogan serta narasi “Tidak ada mesjid yang akan ditutup di Turki dari

ancaman virus corona. Penutupan mesjid lebih berbahaya dari virus corona.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan

menyatakan bahwa tidak ada masjid yang akan ditutup di Turki karena ancaman virus

Corona merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, informasi ini merupakan informasi lama yang beredar kembali. Pada tahun 2020

Sejak 16 Maret 2020, pemerintah Turki telah menutup masjid untuk kegiatan salat

berjamaah, termasuk salat Jumat dan Isra Miraj. Pada bulan Ramadhan 2021, masjid di

Turki juga meniadakan kegiatan salat tarawih di masjid.

HOAX

Tidak ada masjid yang akan ditutup di Turki dari ancaman virus corona

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://turnbackhoax.id/2020/04/09/salah-erdogan-tak-akan-tutup-mesjid-di-turki-selama-

pandemi-covid-19/

https://turnbackhoax.id/2020/04/09/salah-erdogan-tak-akan-tutup-mesjid-di-turki-selama-pandemi-covid-19/


Link Counter:

Beredar Sebuah Gambar dengan Narasi: Cina minta pulau kalimantan diserahkan sebagai

jaminan hutang. Martabat bangsa benar benar dilecehkan. Alangkah baiknya rezim dan kroni

kroninya saja yg diserahkan ke cina sebagai jaminan hutang.

Setelah ditelusuri, klaim yang mengatakan bahwa China akan datang ke Indonesia untuk

meminta Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang adalah tidak benar.

Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid terkait hal tersebut. Selain itu, di dalam video

berdurasi 11 menit 47 detik tersebut tidak mengandung informasi yang membenarkan klaim

yang beredar. Salah satu sumber video, CGTN pada 3 Oktober 2013: “Chinese President Xi

Jinping has addressed Indonesia’s parliament – It is the first speech from a foreign leader to the

assembly.”

HOAX

Cina Minta Pulau Kalimantan Diserahkan Sebagai 

Jaminan Hutang

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/21/073000065/-hoaks-presiden-china-xi-

jinping-minta-pulau-kalimantan-sebagai-jaminan?page=all

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/21/073000065/-hoaks-presiden-china-xi-jinping-minta-pulau-kalimantan-sebagai-jaminan?page=all


https://www.timesindonesia.co.id/read/news/358818/hoaks-demo-ricuh-tolak-ppkm-darurat-di-

pasuruan

Link Counter:

Beredar sebuah rekaman suasana ricuh yang diklaim sebagai suasana demo PPKM

Darurat di Pasuruan.

Faktanya, Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman, menegaskan video yang beredar itu

adalah Hoaks. Kadiskominfo Pemkot Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat juga menjelaskan

rekaman yang beredar tersebut bukanlah kejadian demo PPKM Darurat di Pasuruan.

Melainkan kejadian video aksi demo menolak Omnibus Law yang terjadi di depan

gedung DPRD Kota Pasuruan pada bulan Oktober 2020 lalu.

DISINFORMASI

Video Demo Ricuh Tolak PPKM di Pasuruan

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/358818/hoaks-demo-ricuh-tolak-ppkm-darurat-di-pasuruan


https://www.instagram.com/p/CRTsDBShyIW/?fbclid=IwAR0rAwiJNhOoX8NwgW2t-

jegYouHlvxwaH0AfOgtBrvUTkkQBEYiHRh6cBw

Link Counter:

Beredar di media sosial Facebook unggahan tautan link Youtube dengan klaim bahwa

pendaftaran CPNS tahun 2021 akan berakhir pada 14 juli 2021.

Berdasarkan penelusuran, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meluruskan informasi

mengenai batas waktu pembuatan akun dan pendaftaran seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN)

2021 baik untuk CPNS maupun PPPK berakhir pada Rabu, 14 Juli 2021. Melalui akun

Instagram-nya @bkngoidofficial, BKN menyatakan pendaftaran masih bisa dilakukan hingga

21 Juli 2021. Sebagai informasi, pembuatan akun dan pendaftaran calon ASN telah

berlangsung sejak 20 Juni 2021 lalu. Namun, para peserta masih dapat melakukan

pembuatan akun serta pendaftaran hingga 21 Juli 2021. Kemudian untuk pengumuman

seleksi administrasi peserta akan dilaksanakan pada 28 Juli hingga 29 Juli 2021.

DISINFORMASI

Pendaftaran CPNS Tutup pada 14 Juli 2021

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.instagram.com/p/CRTsDBShyIW/?fbclid=IwAR0rAwiJNhOoX8NwgW2t-jegYouHlvxwaH0AfOgtBrvUTkkQBEYiHRh6cBw
https://www.instagram.com/p/CRTsDBShyIW/?fbclid=IwAR0rAwiJNhOoX8NwgW2t-jegYouHlvxwaH0AfOgtBrvUTkkQBEYiHRh6cBw


Link Counter:

Beredar sebuah pesan yang berisi informasi bahwa pihak Telegram memberikan hadiah berupa

voucher pulsa senilai Rp300 ribu kepada pengguna nomer WhatsApp yang dituju sebagai

bentuk apresiasi dari pihak Telegram.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa pesan tersebut merupakan salah satu modus

penipuan pencurian data atau biasa dikenal dengan pishing. Yang mana, sistem kerja penipuan

tersebut adalah pelaku meminta korban untuk mengirimkan 5 digit angka yang masuk melalui

SMS ataupun telegram dengan mengiming-imingi korban akan mendapatkan voucher pulsa

sebesar Rp300 ribu tersebut secara otomatis.

HOAX

Hadiah cashback voucher pulsa gratis dari TELEGRAM senilai 300.000

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://aceh.tribunnews.com/amp/2018/04/16/awas-aksi-penipuan-atasnamakan-telegram-

marak-pulsa-di-hp-bisa-habis-disedot-pelaku?page=2

https://aceh.tribunnews.com/amp/2018/04/16/awas-aksi-penipuan-atasnamakan-telegram-marak-pulsa-di-hp-bisa-habis-disedot-pelaku?page=2


Link Counter:

Telah beredar di media sosial Instagram sebuah postingan yang diunggah oleh akun

@3rdeyemesseger yang mengklaim bahwa daun teh Pinus putih atau yang biasa di sebut

Suramin dapat menghentikan efek berbahaya dari vaksin covid-19. Postingan ini diunggah

pada tanggal 10 Juni 2021.

Setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Seperti

dilansir USA Today, Dr. Matthew Laurens, spesialis penyakit menular dan peneliti vaksin di

Fakultas Kedokteran Universitas Maryland, mengatakan orang yang divaksinasi tidak

melepaskan spike protein atau vaksin itu sendiri. Protein spike yang dikodekan oleh

messenger RNA, atau mRNA, dari vaksin Pfizer dan Moderna, tidak dapat ditularkan dari

satu orang yang divaksinasi ke orang lain yang tidak divaksinasi.

HOAX

Daun Teh Pinus Putih hentikan bahaya Vaksin Covid-19

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb747VWk-cek-fakta-mengonsumsi-teh-daun-

pinus-putih-diklaim-hentikan-efek-bahaya-vaksin-covid-19-ini-faktanya

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb747VWk-cek-fakta-mengonsumsi-teh-daun-pinus-putih-diklaim-hentikan-efek-bahaya-vaksin-covid-19-ini-faktanya


https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/20285371/wapres-aturan-baru-ppkm-tak-ada-kata-

menutup-masjid-tetapi-dilarang

Link Counter:

Beredar sebuah video pada sosial media Facebook dengan klaim Wapres Ma'ruf Amin

menyatakan Haram Buka Masjid dan Sholat Idul Adha.

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan Wapres Ma'ruf menyatakan haram membuka

masjid dan Idul Adha adalah salah. Faktanya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan

bahwa dalam aturan baru terkait PPKM darurat terbaru, tidak ada lagi penutupan tempat

ibadah, termasuk masjid. Aturan tersebut adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri

(Inmendagri) Nomor 19 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari Inmendagri Nomor 15 Tahun

2021 tentang PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali, diktum ketiga huruf g dan k.

Dalam aturan PPKM darurat, pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan kerumunan

termasuk saat beribadah di rumah ibadah seperti di masjid. Dalam acara Pertemuan Virtual

Wakil Presiden RI dengan Para Ulama dan Tokoh Agama Islam, Senin (12/7/2021), Wapres

Ma'ruf mengatakan dalam aturan baru sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-

kata menutup masjid, tetapi dilarang untuk berkerumun.

DISINFORMASI

Wapres Ma'ruf Amin Resmi Nyatakan Haram Buka Masjid dan Sholat Idul 

Adha

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/20285371/wapres-aturan-baru-ppkm-tak-ada-kata-menutup-masjid-tetapi-dilarang


Link Counter:

Beredar unggahan selebaran di media sosial Facebook yang mengabarkan adanya

penyediaan obat Avigan di Rumah Sakit Premier Surabaya. Dalam selebaran itu disebutkan,

bagi masyarakat yang membutuhkan obat Avigan dapat langsung mendatangi UGD RS

Premier Surabaya dengan membawa hasil swab positif Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Rumah Sakit Premier Surabaya melalui laman Instagram-nya

mengklarifikasi bahwa informasi mengenai penyediaan obat Avigan di RS Premier Surabaya

adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya menegaskan, RS Premier Surabaya tidak

bertanggung jawab atas informasi dalam selebaran yang beredar tersebut.

DISINFORMASI

Informasi Penyediaan Obat Avigan di RS Premier Surabaya

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/rs-premier-bantah-kabar-obat-avigan-

bisa-didapatkan-secara-bebas/

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/rs-premier-bantah-kabar-obat-avigan-bisa-didapatkan-secara-bebas/


Link Counter:

Sebuah kanal youtube dengan nama pengguna “PILAR ISTANA” mengunggah sebuah video yang

berjudul “VIRAL TERBARU HARI INI ~ KENA AZAB AKHIRNYA UAS BERPULANG SAAT INI?” Pada

12 juli 2021 lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut tidak berisi berita bahwa Ustadz Abdul Somad

meninggal dunia, melainkan menceritakan pengalamannya ketika terpapar virus Corona

beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut, setelah video tersebut diunggah, UAS masih rutin

mengunggah beberapa foto dan video di akun Instagram resminya, ustadzabdulsomad_official.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh kanal YouTube “PILAR ISTANA” tersebut dapat

dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

HOAX

Ustaz Abdul Somad Meninggal Kena Azab

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.instagram.com/p/CRWdIGbgXKr/

https://www.instagram.com/p/CRWdIGbgXKr/


Link Counter:

Beredar informasi melalui pesan Whatsapp tentang sejumlah kurir perusahaan logistic atau jasa

layanan pengantaran barang yang terkena COVID-19 tapi tetap harus bekerja. Kurir-kurir yang sakit

itu membuat layanan menjadi terganggu, bahkan membuat keterlambatan hingga dua minggu.

Setelah dilakukan penelusuran, VP Sales & Marketing Anteraja Andri Hidayat membantah pesan

yang beredar tersebut dan menegaskan perusahaannya selalu mementingkan keselamatan kurir,

serta menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dengan ketat dan disiplin. Jika terbukti positif,

kurir harus menjalani isolasi mandiri dan tidak boleh bekerja guna mencegah penularan lebih lanjut.

Seluruh kurir yang sedang menjalani isolasi mandiri bahkan diberikan tunjangan agar mereka dapat

tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos,

dan Logistik Indonesia (Asperindo), Mohamad Feriadi. Dia menjelaskan penerapan protokol

kesehatan yang ketat dan disiplin menjadi hal yang terus dikomunikasikan asosiasi kepada anggota.

Protokol kesehatan itu tidak hanya bagi kurir, tapi secara keseluruhan seperti kantor, alat

transportasi dan lainnya. Selain itu, Feriadi juga mengemukakan, pihaknya juga terus mendorong

vaksinasi bagi seluruh karyawan.

HOAX

Kurir tetap bekerja meski positif COVID-19

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://bit.ly/3ruLP8J

https://bit.ly/3ruLP8J


Link Counter:

Beredar klaim Oseltamivir obat Covid-19 berbahaya dan mematikan. Klaim tersebut diunggah akun

Facebook Nawa Rawdha, pada 15 Juli 2021. Klaim Oseltamivir obat Covid-19 berbahaya dan

mematikan berupa video yang menampilkan satu strip obat berbentuk kapsul berwarna putih dan

kuning.

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Prof. Zullies Ikawati, Ph.D., Apt . Zullie yang juga pakar Ikatan

Apoteker Indonesia (IAI) menyatakan, klaim Oseltamivir obat Covid-19 berbahaya dan mematikan

seperti yang ada pada video yang beredar salah.

Zullies berpendapat kemungkinan yang dialami oleh wanita tersebut bukan disebabkan oleh

Oseltamivir. Ini dilatarbelakangi karena belum diketahui obat apa saja yang diminum dan

bagaimana kondisi pasiennya.

Menurutnya, Oseltamivir termasuk obat yang aman digunakan, dengan efek samping bersifat

individual, meliputi mual, muntah, insomnia, vertigo, dialami hanya sebagian orang.

HOAX

Oseltamivir Obat Covid-19 yang Berbahaya dan Mematikan

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-

providers/tamiflu-oseltamivir-phosphate-information

https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/tamiflu-oseltamivir-phosphate-information


Link Counter:

Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp terkait isu yang menyebut Pemerintah

Indonesia mengirim drone (Pesawat Nirawak) ke rumah-rumah Ulama yang bertujuan untuk

menyemprotkan virus mematikan. Melalui pesan berantai tersebut, disebutkan virus

mematikan itu berupa cairan yang sengaja disemprotkan oleh drone.

Setelah ditelusuri kebenaran video dan kabar tersebut, isu yang menyebut Pemerintah

Indonesia mengirim drone ke rumah Ulama di Madura merupakan hoaks. Dalam hal ini,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, Madura, Amrin Hidayat

memastikan pesan berantai yang beredar di WhatsApp itu merupakan kabar bohong alias

hoaks.

HOAX

Pemerintah Dikabarkan Kirim Drone ke Rumah Ulama Semprotkan Virus 

Mematikan

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-012243291/cek-fakta-pemerintah-dikabarkan-

kirim-drone-ke-rumah-ulama-semprotkan-virus-mematikan-simak-faktanya

https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-012243291/cek-fakta-pemerintah-dikabarkan-kirim-drone-ke-rumah-ulama-semprotkan-virus-mematikan-simak-faktanya


https://www.kompas.tv/article/193822/hoax-potongan-video-berita-kompas-tv-dengan-narasi-

vaksin-covid-palsu?medium=whatsapp

Link Counter:

Beredar di media sosial sebuah video yang memuat logo Kompas TV berisi narasi terkait

vaksin Covid-19 palsu. Pengunggah dalam narasinya mengklaim banyak vaksin Covid-19

palsu yang disuntikkan ke penerima vaksin.

Faktanya, video tersebut tidak terkait dengan vaksin Covid-19. Potongan video Kompas TV

dengan narasi vaksin Covid palsu tersebut adalah hoaks. Video itu merupakan video lama

berupa potongan berita dari Kompas TV yang diunggah ke akun Youtube Kompas TV pada 15

Juli 2016. Saat itu, Indonesia tengah dihebohkan dengan peredaran vaksin palsu untuk balita

di beberapa rumah sakit.

DISINFORMASI

Video Berita Kompas TV terkait Vaksin Covid-19 Palsu

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.kompas.tv/article/193822/hoax-potongan-video-berita-kompas-tv-dengan-narasi-vaksin-covid-palsu?medium=whatsapp


Link Counter:

Beredar di media sosial sebuah video yang

memperlihatkan salat jenazah dengan lima

keranda sekaligus dengan narasi sebagai berikut:

“Innalilahi wa’innallillahi raji’un Di Probolinggo, 16

Juli 2021 Meninggal bersama 5 orang serumah

setelah di vaksin.. Kalau sudah begini, siapa yang

bertanggung jawab..??? Aturan wajib vaksin harus

dikaji ulang !!!”

Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan klaim

yang salah. Faktanya, lima orang yang meninggal

itu bukan karena divaksin dan bukan di

Probolinggo. Namun, lima jenazah di video itu

merupakan warga Kecamatan Paciran, Lamongan

yang disalatkan bersama karena meninggal secara

bersamaan di lokasi yang berdekatan.

Camat Paciran, Yuli Wahyuono menyatakan kelima

orang tersebut meninggal dunia murni karena sakit

biasa dan faktor usia.

DISINFORMASI

5 Orang Satu Rumah Meninggal Serentak Usai Divaksin

https://www.suara.com/news/2021/07/18/104806/cek-fakta-benarkah-5-orang-serumah-

di-probolinggo-meninggal-usai-divaksin-covid-19?page=all

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.suara.com/news/2021/07/18/104806/cek-fakta-benarkah-5-orang-serumah-di-probolinggo-meninggal-usai-divaksin-covid-19?page=all


Link Counter:

Beredar di media sosial posting-an terkait Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengizinkan

sholat Idul Adha 1442 H berjamaan di wilayah PPKM Darurat. Posting-an itu ramai dibagikan

sejak pekan lalu. Salah satu akun yang mem-posting-nya bernama Wahyu Diono. Dia

mengunggahnya di Facebook pada 14 Juli 2021.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak benar. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas

menekankan bahwa saat ini tidak diperbolehkan menggelar salat Iduladha di masjid dan

lapangan. Hal ini mengingat pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah wilayah.

HOAX

Menteri Agama Izinkan Sholat Idul Adha Berjemaah di Wilayah PPKM 

Darurat

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.liputan6.com/news/read/4608866/ppkm-darurat-menag-tegaskan-tidak-ada-

salat-iduladha-di-masjid-dan-lapangan?source=search

https://www.liputan6.com/news/read/4608866/ppkm-darurat-menag-tegaskan-tidak-ada-salat-iduladha-di-masjid-dan-lapangan?source=search


Link Counter:

Beredar sebuah informasi melalui media sosial yang mengatakan bahwa memakan labu

kuning kukus dapat menyembuhkan orang dari penyakit akibat Covid-19. Informasi ini juga

menyertakan kisah dari orang lain yang sembuh dari Covid-19, 3-4 hari setelah

mengonsumsi labu kuning kukus ini.

Namun setelah dilakukan penelusuran, informasi ini ternyata keliru. Khasiat labu untuk

dapat menyembuhkan penyakit Covid-19 belum dapat dibuktikan kebenarannya. Guru

Besar Farmasi UGM, Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt menyatakan bahwa belum ada hasil

penelitian terhadap labu kuning hangat bisa menyembuhkan penderita Covid-19. “Belum
ada hasil penelitiannya,” kata Zullies, melansir dari artikel Liputan6.com, 09 Juli 2021.

HOAX

Labu Kuning Kukus Dapat Sembuhkan Covid-19

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://m.liputan6.com/amp/4602766/cek-fakta-labu-kuning-tidak-terbukti-klinis-

sembuhkan-penderita-covid-19

https://m.liputan6.com/amp/4602766/cek-fakta-labu-kuning-tidak-terbukti-klinis-sembuhkan-penderita-covid-19


Link Counter:

Telah beredar pesan berantai melalui WhatsApp berisi informasi terkait nilai CT (Cycle

Threshold) pada tes PCR Covid-19. Dalam pesan tersebut, nilai CT dikelompokkan dalam

beberapa kategori untuk menentukan kesembuhan pasien Covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi yang beredar tersebut tidak benar. Melalui

unggahan akun Twitter resmi @PBIDI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengonfirmasi bahwa

tidak ada pengelompokan berdasarkan nilai CT dan nilai CT tidak dapat dibandingkan antar

lab karena ada perbedaan dalam metode, alat, reagen, beserta sampel yang diperiksa. Selain

itu, ditegaskan juga berapapun nilai CT apabila hasil tes PCR menunjukkan positif, maka

harus menjalani isolasi dan berkonsultasi dengan dokter.

HOAX

Nilai CT Pada Tes PCR Menentukan Kesembuhan Pasien Covid-19

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://liputan6.com/cek-fakta/read/4596735/cek-fakta-tidak-benar-ct-value-sebagai-

penentu-kesembuhan-pasien-covid-19

https://liputan6.com/cek-fakta/read/4596735/cek-fakta-tidak-benar-ct-value-sebagai-penentu-kesembuhan-pasien-covid-19


HOAX

https://www.kompas.tv/article/193822/hoax-potongan-video-berita-kompas-tv-dengan-

narasi-vaksin-covid-palsu

Link Counter:

HOAX

Semangkin Gawat Indonesia sekarang ini! Banyaknya Rumah Sakit 

Penerima Vaksin Palsu

Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

Beredar unggahan akun Facebook dengan nama pengguna Doni S Sos dalam forum Media

Cetak dan Online Ampera News mengunggah sebuah potongan video dengan logo Kompas TV

yang memberitakan tentang peredaran vaksin palsu di beberapa rumah sakit. Unggahan

tersebut juga disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi

baru-baru ini.

Pihak Kompas TV melalui situs resminya, kompas.tv, menegaskan bahwa video tersebut

merupakan potongan berita Kompas TV yang meliput peredaran vaksin palsu untuk balita

pada tahun 2016 lalu. Video lengkap sudah pernah diunggah ke kanal YouTube Kompas TV

pada 15 Juli 2016 yang lalu.

https://www.kompas.tv/article/193822/hoax-potongan-video-berita-kompas-tv-dengan-narasi-vaksin-covid-palsu


https://seputarpapua.com/view/beredar-di-medsos-karyawan-meninggal-setelah-vaksin-wabup-

dan-freeport-itu-tidak-benar.html

Link Counter:

Telah beredar di media sosial sebuah informasi terkait seorang Karyawan Elektrik

Underground di PT Freeport Indonesia meninggal dunia usai divaksin di area PT Freeport

Indonesia pada Sabtu (17/7/2021).

Faktanya, Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob menjelaskan informasi yang

beredar bahwa karyawan yang meninggal dunia karena vaksin itu tidak benar. Johannes

menambahkan bahwa almarhum Bapak Nano Susanto adalah karyawan underground, yang

mengikuti vaksin pertama tanggal 7 Juli 2021. Beliau meninggal tanggal 16 Juli. Dijelaskan

Almarhum juga memiliki riwayat penyakit jantung koroner.

DISINFORMASI

Seorang Karyawan PT Freeport Indonesia Meninggal Dunia Setelah Divaksin

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://seputarpapua.com/view/beredar-di-medsos-karyawan-meninggal-setelah-vaksin-wabup-dan-freeport-itu-tidak-benar.html


Link Counter:

Beredar sebuah narasi yang disebarkan melalui layanan pesan singkat atau SMS yang

mengatakan terdapat pemberian dana dari BPJS Kesehatan sebesar Rp150 juta. Pesan tersebut

juga mencantumkan tautan dan pin yang nantinya dimasukkan dalam tautan tersebut.

Setelah ditelusuri, hal tersebut tidak benar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron

Mukti, M. Sc, Ph.D., AAK melalui akun resmi Instagram 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.

HOAX

Bantuan Dana BPJS Sebesar Rp150 Juta

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://turnbackhoax.id/2021/06/27/salah-sms-bantuan-dana-dari-bpjs/

https://turnbackhoax.id/2021/06/27/salah-sms-bantuan-dana-dari-bpjs/


Link Counter:

Beredar pesan di whatsapp yang menyebutkan bahwa pendaftaran Prakerja Gelombang 18

dengan bantuan sebesar Rp. 600.000 telah dibuka dan pendaftaran akan ditutup 3 hari lagi.

Mereka yang tertarik bisa mendaftar ke situs http://danaprakerja.online/prakerja-

18/?InsentifJuli.

Faktanya, hingga saat ini masih belum ada kepastian soal kapan Kartu PraKerja gelombang 18

dibuka. Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa

Tuhatu mengatakan, pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 18 perlu dikoordinasikan dengan

Komite Cipta Kerja.

Situs resmi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 hanya diakses

melalui https://www.prakerja.go.id/ bukan melalui link yang lain.

HOAX

Link dan Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.ayocirebon.com/read/2021/07/16/12953/siap-siap-pembukaan-kartu-prakerja-

gelombang-18-peserta-bisa-cek-langsung-di-link-ini

https://www.ayocirebon.com/read/2021/07/16/12953/siap-siap-pembukaan-kartu-prakerja-gelombang-18-peserta-bisa-cek-langsung-di-link-ini


Link Counter:

Beredar informasi dari akun Facebook Nexcy Chank berupa sebuah narasi yang diklaim

berasal dari Kementrian Kesehatan Singapura bahwa Singapura menjadi negara pertama

yang melakukan otopsi pada jenazah Covid-19 dan menemukan bahwa Covid-19 bukanlah

virus melainkan bakteri yang terpapar radiasi.

Setelah dilakukan penelusuran, Singapura belum melakukan otopsi seperti itu. Pesan

tersebut menyatakan informasi palsu mengenai patofisiologi infeksi covid-19, yang tidak

didukung oleh bukti saat ini. Versi sebelumnya dari pesan yang beredar ini, yang

menyebutkan Rusia dan bukan Singapura, juga telah terungkap sebagai tidak benar.

HOAX

Singapura Negara Pertama yang Lakukan Otopsi Jenazah Covid-19

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://turnbackhoax.id/2021/05/03/salah-covid-19-adalah-bakteri-yang-terpapar-radiasi-

sumber-kementerian-kesehatan-rusia/

https://turnbackhoax.id/2021/05/03/salah-covid-19-adalah-bakteri-yang-terpapar-radiasi-sumber-kementerian-kesehatan-rusia/


Link Counter:

Beredar sebuah gambar pada salah satu komentar di grup Facebook Info Jember oleh akun

Jenny II yang mengatakan bahwa pada hari Rabu 21 Juli 2021 Warga Jember dapat melepas

masker. Infografis tersebut juga memuat lambang dari Pemerintah Kabupaten Jember dan

juga menyertakan foto Bupati dan Wakil Bupati Jember.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar., Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informasi (Kominfo) Pemkab Jember, Habib Salim mengatakan bahwa hal tersebut

merupakan berita bohong. Per tanggal 16 Juli 2021, Jember merupakan wilayah dengan

kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan angka kematian tertinggi pada hari tersebut di Jawa

Timur. Melansir melalui laman berita Antara, per tanggal 16 Juli 2021 tercatat sebanyak 263

kasus baru, pasien sembuh sebanyak 63 orang, dan angka kematian karena Covid-19

sebanyak 39 orang dalam satu hari.

HOAX

Imbauan Lepas Masker Mulai Rabu 21 Juli 2021 oleh Bupati Jember

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://jatimtimes.com/baca/245766/20210717/193200/muncul-pesan-bergambar-jember-

bebas-masker-pemkab-jember-sebut-hoax

https://jatimtimes.com/baca/245766/20210717/193200/muncul-pesan-bergambar-jember-bebas-masker-pemkab-jember-sebut-hoax


DISINFORMASI

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/06/170400465/-hoaks-bumi-di-titik-aphelion-

sebabkan-suhu-dingin-di-indonesia?page=all#page2

Link Counter:

DISINFORMASI

Fenomena Aphelion Penyebab Udara Dingin di Surabaya

Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

Beredar pesan berantai di whatsapp mengenai suhu dingin di Surabaya disebabkan fenomena

Aphelion, dimana letak bumi akan sangat jauh dari matahari. Pesan tersebut juga menjelaskan

dampak yang akan terjadi dan menghimbau kita untuk meningkatkan imun dengan banyak meminum

vitamin dan suplemen agar imun kita kuat.

Melalui akun instagram resminya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengkonfirmasi

bahwa adanya fenomena Aphelion benar adanya, dan fenomena tersebut terjadi setiap tahun.

Terkait dengan suhu dingin yang terjadi bukan disebabkan karena fenomena Aphelion, melainkan

karena di musim kemarau tidak ada banyak awan yang menutup atmosfer, sehingga tidak ada panas

yang kembali dipantulkan ke permukaan Bumi.

Selain itu, suhu dingin yang saat ini terjadi juga disebabkan oleh posisi Matahari yang sedang ada di

belahan Bumi bagian Utara. Hal itu menyebabkan belahan Bumi Utara memiliki tekanan udara yang

lebih rendah, alhasil udara pun bergerak dari Selatan menuju Utara. Udara dari Selatan membawa

suhu dingin, mengingat Australia saat ini tengah ada di musim dingin.

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/06/170400465/-hoaks-bumi-di-titik-aphelion-sebabkan-suhu-dingin-di-indonesia?page=all#page2


https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/22/150600165/-hoaks-memasukkan-bawang-putih-

ke-hidung-bisa-keluarkan-cairan-dari-paru?page=all

Link Counter:

Beredar di media sosial facebook, unggahan video berdurasi 60 detik yang memperlihatkan

cara melegakan hidung tersumbat dengan memasukkan bawang putih yang sudah dikupas

ke dalam hidung.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam. Ia menyebut, apa

yang dilakukan dalam video itu tidak benar. Menurut Ari, dikarenakan letaknya yang sangat

dalam, mengeluarkan cairan atau lendir dari paru-paru tidak bisa dilakukan dengan semudah

itu. Sehingga untuk mengeluarkan lendir, lanjutnya, dilakukan dengan cara fisioterapi. Ari

bahkan menyebut, memasukkan bawang putih ke hidung seperti dalam video, justru bisa

berbahaya jika dilakukan secara sembarangan.

DISINFORMASI

Bawang Putih Dapat Keluarkan Cairan di Paru-paru Akibat Covid-19

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/22/150600165/-hoaks-memasukkan-bawang-putih-ke-hidung-bisa-keluarkan-cairan-dari-paru?page=all


Link Counter:

HOAX

Minuman Penambah Imun untuk Cegah Penularan Virus COVID-19

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_2

Beredar sebuah narasi oleh akun Instagram catatan.sidokter yang mengatakan bahwa

terdapat jenis-jenis minuman herbal yang dapat digunakan untuk mencegah penularan Covid-

19. Minuman-minuman tersebut adalah jus jeruk, kunyit asam, teh hijau, air kelapa muda dan

wedang jahe. Minuman-minuman tersebut diklaim dapat meningkatkan imun yang dapat

mencegah penularan Covid-19.

Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Melansir melalui situs resmi WHO,

hingga saat ini belum ada suplemen dan teh herbal yang membuktikan dapat digunakan

untuk mencegah atau menyembuhkan dari Covid-19. WHO mengatakan bahwa cara untuk

mencegah penularan Covid-19 adalah dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan

menggunakan sabun, menjaga jarak minimal satu meter, berdiam diri di rumah jika merasa

sakit, menggunakan masker, menghindari untuk menyentuh wajah, serta membatasi

konsumsi rokok atau kegiatan apapun yang dapat membuat fungsi paru-paru menurun.

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_2


https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNr9aG1K-cek-fakta-benarkah-tidak-ada-kasus-covid-19-

di-london-saat-final-euro-2020-ini-faktanya

Link Counter:

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebut tidak adanya kasus Covid-19 di

London, Inggris saat Final Euro 2020 digelar.

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan tidak ada kasus Covid-19 saat Final Euro 2020 di

London adalah salah. Faktanya, saat gelaran Euro 2020 justru kasus Covid-19 di Inggris

meningkat. Tujuh hari setelah berlangsungnya final Euro 2020, tren kasus Covid-19 Inggris

melesat tajam, bahkan hampir mencapai 50%. Dikutip dari situs resmi Corona

Inggris coronavirus.data.gov.uk, tren peningkatan kasus dalam sepekan terakhir mencapai

43,3%. Data yang dihimpun pada periode 12-18 Juli 2021 mencatat total kasus sebanyak

316.691 infeksi. Sementara sepekan sebelumnya (5-11 Juli 2021), total kasus hanya

mencapai 221.052 kasus. Terjadi penambahan hingga 95.639 infeksi. Angka kejadian Covid-

19 Inggris dalam sepekan terakhir mencapai 376,1 kasus per 100 ribu orang.

DISINFORMASI

Tidak Ada Kasus Covid-19 di London saat Final Euro 2020

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNr9aG1K-cek-fakta-benarkah-tidak-ada-kasus-covid-19-di-london-saat-final-euro-2020-ini-faktanya
https://coronavirus.data.gov.uk/


Link Counter:

Beredar tangkapan layar sebuah video dengan judul “PUTRA JOKOWI GIBRAN RAKABUMING

RAKA ALAMI LUMPUH TOTAL AKIBAT VAKS1N || INI FAKTANYA” Dalam halaman sampul

video tersebut juga terdapat narasi "WALIKOTA SOLO (PUTRA JOKOWI) LUMPUH TOTAL

AKIBAT OBAT KOV1T 19".

Setelah ditelusuri, klaim Gibran mengalami kelumpuhan total usai mengkonsumsi obat

Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka telah

dinyatakan sembuh dari Covid-19. Hal itu diketahui dari hasil tes swab yang dijalaninya pada

hari Senin, 19 Juli 2021.

DISINFORMASI

Gibran Alami Kelumpuhan setelah Konsumsi Obat Covid-19

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdJOXrb-cek-fakta-gibran-alami-kelumpuhan-setelah-

konsumsi-obat-covid-19-ini-faktanya

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdJOXrb-cek-fakta-gibran-alami-kelumpuhan-setelah-konsumsi-obat-covid-19-ini-faktanya


Link Counter:

Beredar sebuah informasi yang mengklaim bahwa dunia sudah menyetujui Vaksin Nusantara.

Vaksin tersebut berbasis Dendrintic Cell Vaccine Immunotherapy, yang diklaim dapat melawan

Covid-19.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Faktanya tidak ada sumber yang kredibel bahwa dunia

sudah menyetujui Vaksin Nusantara. Kemudian, jurnal yang dijadikan landasan pengembangan

Vaksin Nusantara tersebut baru berupa hipotesa. Jurnal tersebut berisikan hipotesa terhadap

kemungkinan terdapat efektivitas melawan Virus Corona, bukan jurnal yang melaporkan hasil

penelitian.

HOAX

AKHIRNYA!! DUNIA SETUJUI VAKSIN NUSANTARA

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/29/170100323/ahli-jurnal-vaksin-sel-

dendritik-tidak-disertai-pembuktian?page=all

https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/29/170100323/ahli-jurnal-vaksin-sel-dendritik-tidak-disertai-pembuktian?page=all


Link Counter:

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Faty Alan yang memberikan informasi bahwa

meminum air hangat dengan campuran lemon dan soda kue dapat membunuh virus Corona.

Postingan dengan narasi serupa juga sempat beredar di awal pandemi tahun 2020 dan

menyatakan bahwa negara Israel bebas Corona karena menerapkan pengobatan tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran, klaim Faty Alan adalah hoax. Negara Israel hingga Juli 2021

belum bebas dari virus Corona. Melansir dari data WHO per tanggal 13 Juli 2021, kematian

akibat virus Corona di Israel mencapai 6439 jiwa. Adapun klaim yang menyatakan bahwa

campuran lemon dan soda kue dapat membunuh virus Corona juga tidak terbukti secara ilmiah.

HOAX

Campuran Lemon dan Soda Kue Dapat Membunuh Virus Corona

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.who.int/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-

covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness

https://www.who.int/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness


Link Counter:

Beredar sebuah video berdurasi 02.00 menit yang diunggah di Youtube pada tanggal

8/7/21 oleh akun TRIBUN PNS. Video tersebut memuat judul “BERITA TERKINI ~ Ma’ruf
Amin Mundur, Jokowi: Prabowo Gantikan Posisi!”.

Setelah ditelusuri, klaim bahwa posisi Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden RI diganti oleh

Prabowo adalah salah. Faktanya, hingga saat ini tidak ada informasi resmi dan valid terkait

klaim tersebut. Selain itu, narasi dalam video tidak mengandung informasi atau pun fakta-

fakta terkait klaim yang beredar.

HOAX

Ma’ruf Amin Mundur, Jokowi: Prabowo Gantikan Posisi

HOAX
Informasi yang mengandung data palsu/salah/tidak 

terbukti kebenarannya

https://www.suara.com/news/2021/07/22/091711/cek-fakta-benarkah-maruf-amin-

mundur-posisi-wapres-digantikan-oleh-prabowo?page=all

https://www.suara.com/news/2021/07/22/091711/cek-fakta-benarkah-maruf-amin-mundur-posisi-wapres-digantikan-oleh-prabowo?page=all


Link Counter:

Beredar sebuah foto di media sosial yang menunjukkan Bapak Jokowi Widodo, Presiden

Republik Indonesia, sedang makan sendirian. Foto tersebut disandingkan dengan narasi

terkait pandangan pribadi terhadap sosok Jokowi.

Setelah ditelusuri, foto yang disematkan dalam unggahan tersebut merupakan hasil

suntingan. Melalui penelusuran yandex, diketahui foto asli dari unggahan tersebut berasal

dari berita yang diunggah oleh detik.news yang berjudul “Jokowi Ngangkring Bareng

Penggemar di Fatmawati” pada 1/6/2012 dan Tribunnews yang berjudul “Lahap Jokowi

Nikmati Makan Malam di Cangkringan Fatmawati” pada tanggal 2/6/2012. Dalam foto

aslinya terlihat Jokowi sedang makan bersama dengan beberapa orang lainnya dan foto

tersebut diambil pada tahun 2012 silam.

DISINFORMASI

Foto Jokowi Makan Sendiri

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://news.detik.com/berita/d-1930904/jokowi-ngangkring-bareng-penggemar-di-fatmawati

https://news.detik.com/berita/d-1930904/jokowi-ngangkring-bareng-penggemar-di-fatmawati


Link Counter:

Beredar di media sosial WhatsApp, sebuah

video yang memperlihatkan sekumpulan orang

yang hendak melaksanakan salat Iduladha

ditangkap dan dirantai, kejadian tersebut

diklaim berlokasi di daerah Bekasi.

Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan

bahwa kejadian tersebut di Bekasi adalah tidak

benar. Dilansir dari situs media Malaysia

utusan.com.my, kejadian tersebut merupakan

video 30 warga asing dan seorang wanita

setempat ditahan setelah mengadakan

perayaan Iduladha di sebuah rumah di Taman

Selayang Utama, Batu Caves, Malaysia.

Diketahui 30 warga asing tersebut, hanya 4

orang yang memiliki dokumen perjalanan yang

sah dan 6 orang yang memiliki izin kerja

sementara yang telah habis masanya.

DISINFORMASI

Video Sekumpulan Orang akan Melaksanakan Salat Iduladha Ditangkap dan 

Dirantai di Bekasi

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 

makna pada suatu isu

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mXMvN-cek-fakta-video-jemaah-salat-iduladha-di-

bekasi-diborgol-langgar-ppkm-darurat-ini-faktanya

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mXMvN-cek-fakta-video-jemaah-salat-iduladha-di-bekasi-diborgol-langgar-ppkm-darurat-ini-faktanya


Link Counter:

Viral sebuah video yang menampilkan sejumlah pengendara yang sedang menghindari petugas di

depan SPBU Panaragan, Bogor, Jawa Barat. Narasi yang beredar menyebut peristiwa itu untuk

menghindari penyekatan.

Faktanya, menurut Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro, petugas saat itu sedang

melakukan persiapan penyekatan. Dalam video tersebut penyekatan belum dimulai. Petugas sedang

melakukan persiapan karena harus dilaksanakan serentak di 10 titik. Jika nantinya penyekatan sudah

berlaku, pengendara dipastikan tidak bisa menghindar, sekalipun masuk melalui SPBU Panaragan.
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