
Selasa, 14 April 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video yang viral di media sosial Facebook terkait penghadangan truk 
muatan sembako oleh ojek online yang berada di Surabaya. Dalam video tersebut 
tampak ojek online berkerumun seperti menghalangi truk tersebut untuk berjalan.

Faktanya, kabar penghadangan truk sembako oleh ojek online di Surabaya, Jawa 
Timur (Jatim) sebagaimana video yang beredar ternyata hoaks. Yang benar, 
keramaian itu terjadi karena puluhan driver ojek online mengantri pembagian 
sembako oleh sebuah komunitas di Surabaya. Saking banyaknya ojek online yang 
mengantri, akses jalan di depan Galaxy Mall menjadi macet. Karena itu, Polisi terpaksa 
membubarkan. Sebab, selain mengganggu arus lalulintas, aktivitas sosial tersebut 
juga tidak berizin.

Hoaks

Link Counter :

https://jatim.inews.id/berita/viral-video-ojol-hadang-truk-sembako-di-surabaya-hoaks-ini-klarifik
asi-polisi 

1. Penghadangan Truk Sembako oleh Ojol di 
Surabaya

https://jatim.inews.id/berita/viral-video-ojol-hadang-truk-sembako-di-surabaya-hoaks-ini-klarifikasi-polisi
https://jatim.inews.id/berita/viral-video-ojol-hadang-truk-sembako-di-surabaya-hoaks-ini-klarifikasi-polisi


Penjelasan :

Telah beredar sebuah informasi pada 

salah satu akun Instagram yang 

mengatasnamakan “BNPB Provinsi”.  

Akun tersebut meminta masyarakat 

yang ingin menyalurkan sumbangan 

dana dapat mengirim ke rekening yang 

dicantumkan dalam akun tersebut.

Faktanya, melalui akun Instagram resmi 

milik Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), @bnpb_indonesia 

mengatakan bahwa akun yang 

meminta sumbangan dana tersebut 

adalah akun palsu. BNPB menghimbau 

masyarakat agar lebih berhati-hati 

dalam menerima informasi.

Selasa, 14 April 2020

Hoaks

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/04/13/salah-akun-instagram-mengatasnamakan-bnpb-minta-sumb
angan-dana/

2. Akun Instagram Mengatasnamakan BNPB 
Meminta Sumbangan Dana

https://www.instagram.com/p/B-33FtLnEld/
https://turnbackhoax.id/2020/04/13/salah-akun-instagram-mengatasnamakan-bnpb-minta-sumbangan-dana/
https://turnbackhoax.id/2020/04/13/salah-akun-instagram-mengatasnamakan-bnpb-minta-sumbangan-dana/


Selasa, 14 April 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial akun Erick Thohir yang bertujuan untuk mencalonkan dirinya 

sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) di masa mendatang.

Faktanya Menteri BUMN, Erick Thohir mengklarifikasi akun  media sosial yang 

mengatasnamakan dirinya. Menurutnya, ia tidak pernah membuat akun sosial media 

baik di Facebook, Instagram ataupun Twitter yang bernama seperti Erick Thohir for 

Indonesia ataupun Erick Thohir for President. Di Twitter, akun resmi Erick Thohir yang 

bercentang biru tanda telah diverifikasi kepemilikannya adalah akun @erickthohir. 

Nama yang sama juga digunakan untuk akun Instagram yang juga telah mendapat 

centang biru. 

Hoaks

Link Counter :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4973562/erick-thohir-bantah-punya-akun-med
sos-buat-jadi-presiden
https://bisnis.tempo.co/read/1330450/erick-thohir-bantah-punya-akun-medsos-erick-thohir-for-pr
esident
https://cyberthreat.id/read/6178/Kata-Menteri-Erick-Soal-Akun-Erick-Thohir-for-President

3. Akun Media Sosial "Erick Thohir For President 
2024"

https://twitter.com/erickthohir
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4973562/erick-thohir-bantah-punya-akun-medsos-buat-jadi-presiden
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4973562/erick-thohir-bantah-punya-akun-medsos-buat-jadi-presiden
https://bisnis.tempo.co/read/1330450/erick-thohir-bantah-punya-akun-medsos-erick-thohir-for-president
https://bisnis.tempo.co/read/1330450/erick-thohir-bantah-punya-akun-medsos-erick-thohir-for-president
https://cyberthreat.id/read/6178/Kata-Menteri-Erick-Soal-Akun-Erick-Thohir-for-President


Selasa, 14 April 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang menginformasikan hasil perhitungan jumlah 

bantuan sosial PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta. Disebutkan bantuan sosial yang 

diberikan terdiri dari Beras 5 kg, Minyak Goreng 1 L, Sarden 2 kaleng 198 gram, Biskuit 2 Pak, 

Sabun giv 2 batang, dan masker kain 2 pcs, dengan total sebesar Rp. 115.000,-. Jika ditotal 

sebanyak 4 kali jumlah menjadi Rp. 460,000,- dan selisih sebesar Rp. 140.000,- dari total 

bantuan Pemerintah Pusat yang seharusnya Rp. 600.000,-. Dari jumlah tersebut diperkirakan 

terjadi potensi korupsi Rp. 168 Miliar  dengan target bantuan kepada 1,2 juta warga miskin.

Faktanya, informasi dalam pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman 

situs data.jakarta.go.id, Program Bansos PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta yang sedang 

disalurkan saat ini adalah bersumber dari relokasi APBD Provinsi DKI Jakarta dan bukan 

bersumber dari pendanaan bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Hoaks

Link Counter:

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-ANGGARAN-BANSOS-PSBB-DKI-JAKARTA-BER

POTENSI-DIKORUPSI

http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1206-SP-HMS-04-2020

4. Anggaran Bansos PSBB DKI Jakarta Berpotensi 
Dikorupsi

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-ANGGARAN-BANSOS-PSBB-DKI-JAKARTA-BERPOTENSI-DIKORUPSI
https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-ANGGARAN-BANSOS-PSBB-DKI-JAKARTA-BERPOTENSI-DIKORUPSI
https://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-ANGGARAN-BANSOS-PSBB-DKI-JAKARTA-BERPOTENSI-DIKORUPSI
http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1206-SP-HMS-04-2020


Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial akan kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

mengeluarkan kartu sakti baru untuk menangani wabah Covid-19 yang bernama Kartu 

Corona Indonesia Sehat (Karcis).

Dilansir dari liputan6.com, sejumlah program yang diluncurkan oleh Pemerintah 

dalam meringankan beban masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19, yaitu 

Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Diskon dan Gratis 

Tarif Listrik, Antisipasi Kebutuhan Pokok dan Keringanan Pembayaran Kredit. Jadi, 

klaim tentang Presiden Jokowi mengeluarkan Kartu Corona Indonesia Sehat (KARCIS) 

tidak benar atau hoaks. 

Selasa, 14 April 2020

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4225554/cek-fakta-tidak-benar-presiden-jokowi-keluar

kan-karcis-untuk-tangani-dampak-covid-19

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200331152536-4-148798/6-paket-bantuan-jokowi-listrik-

gratis-sampai-kartu-sembako

5. Presiden Jokowi Keluarkan Kartu Corona 
Indonesia Sehat (KARCIS)

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4225554/cek-fakta-tidak-benar-presiden-jokowi-keluarkan-karcis-untuk-tangani-dampak-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4225554/cek-fakta-tidak-benar-presiden-jokowi-keluarkan-karcis-untuk-tangani-dampak-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4225554/cek-fakta-tidak-benar-presiden-jokowi-keluarkan-karcis-untuk-tangani-dampak-covid-19
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200331152536-4-148798/6-paket-bantuan-jokowi-listrik-gratis-sampai-kartu-sembako
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200331152536-4-148798/6-paket-bantuan-jokowi-listrik-gratis-sampai-kartu-sembako


Selasa, 14 April 2020

Penjelasan :

Beredar kabar di media sosial pengacara ternama, Hotman Paris berencana mengundang 

boyband asal Korea yakni BTS dan EXO setelah Virus Corona atau Covid-19 teratasi. Hal itu 

diketahui dari cuitan sebuah akun Twitter dengan naman Hotman Paris.

Faktanya kabar tersebut tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, Hotman Paris yang merasa 

dirugikan dengan cuitan yang membawa namanya tersebut pun memberikan klarifikasinya. 

Pada Instagram resminya yang bernama @hotmanparisofficial, ia menyatakan cuitan 

tersebut adalah hoaks dan meminta kepada netizen untuk melaporkan akun palsu itu ke 

pihak Twitter.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/04/14/salah-hotman-paris-berencana-undang-bts-dan-exo-setelah-

virus-corona-teratasi/

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4226214/viral-kabar-hotman-paris-datangkan-bts-dan-e

xo-usai-wabah-corona-covid-19-ini-faktanya?

6. Hotman Paris Berencana Undang BTS dan EXO 
setelah Virus Corona Teratasi

https://turnbackhoax.id/2020/04/14/salah-hotman-paris-berencana-undang-bts-dan-exo-setelah-virus-corona-teratasi/
https://turnbackhoax.id/2020/04/14/salah-hotman-paris-berencana-undang-bts-dan-exo-setelah-virus-corona-teratasi/
https://turnbackhoax.id/2020/04/14/salah-hotman-paris-berencana-undang-bts-dan-exo-setelah-virus-corona-teratasi/
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4226214/viral-kabar-hotman-paris-datangkan-bts-dan-exo-usai-wabah-corona-covid-19-ini-faktanya?
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4226214/viral-kabar-hotman-paris-datangkan-bts-dan-exo-usai-wabah-corona-covid-19-ini-faktanya?


Selasa, 14 April 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook 

dengan narasi “papa Setnov Masuk penjara 2018 

dibebasin 2020 padahal Vonisnya 15 tahun 

penjara Bahagia banget ya para koruptor 

hidupnya di era Jokowi” 

Faktanya,narasi tersebut tidak benar, dikutip 

dari Turbackhoax.id, Presiden Joko Widodo 

menegaskan tidak ada pembebasan napi 

koruptor dan PP 99/2012 tidak akan direvisi. 

Pemerintah memberlakukan kebijakan 

pembebasan napi hanya untuk narapidana 

umum. Selain itu juga dipertegas oleh Menko 

Polkuham, Mahfud MD, ia mengatakan bahwa 

Pemerintah hingga saat ini tetap berpegang 

pada sikap pada 2012 lalu dan tidak mengubah 

atau merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 dan 

tidak ada remisi bagi napi koruptor. Serta 

sebanyak 30 ribu napi yang dibebaskan adalah 

terkait napi tindak pidana umum.

Hoaks

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/04/14/salah-setya-novanto-dibebaskan-karena-covid-19/

https://tirto.id/jokowi-sebut-napi-koruptor-tak-dibebaskan-pp-992012-tak-direvisi-eLiP 

https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1246413448818245632

7. Setya Novanto Dibebaskan karena COVID-19

https://turnbackhoax.id/2020/04/14/salah-setya-novanto-dibebaskan-karena-covid-19/
https://turnbackhoax.id/2020/04/14/salah-setya-novanto-dibebaskan-karena-covid-19/
https://tirto.id/jokowi-sebut-napi-koruptor-tak-dibebaskan-pp-992012-tak-direvisi-eLiP
https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1246413448818245632


Selasa, 14 April 2020

Penjelasan :
Telah beredar video di media sosial yang memuat 

kedatangan TKA asal China ke Indonesia melalui 

Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 

Cengkareng. Saat ini, video tersebut beredar luas di 

media sosial dengan berbagai narasi, salah satu 

narasi yang beredar bertuliskan "Fakta Puluhan TKA 

China Di Bandara Dua Masuk Ke Indonesia 

Mengerikan.Adapa Dengan Rakyat Indonesia 

Lockdown."

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa video 

yang dilampirkan dalam postingan tersebut adalah 

video lama yang pernah diunggah jauh sebelum 

pandemi Virus Corona terjadi, yaitu pada tanggal 25 

November 2018 yang diunggah oleh salah satu akun 

di Facebook. Terkait penerbangan dari China 

menuju Indonesia ataupun sebaliknya, Pemerintah 

sudah mengeluarkan kebijakan penutupan jalur 

tersebut pada tanggal 5 Februari 2020. Oleh karena 

itu, sudah dipastikan bahwa informasi yang beredar 

dalam postingan video tersebut adalah tidak benar.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.facebook.com/ridho.huda/videos/1757628001033339/ 

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/02/16275631/pemerintah-indonesia-resmi-tutup-pener

bangan-dari-dan-ke-china 

8. Video TKA China Terus Berdatangan ke 
Indonesia 

https://www.facebook.com/ridho.huda/videos/1757628001033339/
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/02/16275631/pemerintah-indonesia-resmi-tutup-penerbangan-dari-dan-ke-china
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/02/16275631/pemerintah-indonesia-resmi-tutup-penerbangan-dari-dan-ke-china


Selasa, 14 April 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan video di media sosial yang 

menyebutkan bahwa telah terjadi 

penembakan di sebuah perumahan di 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Dalam unggahan video 

yang beredar dinarasikan "Kejadian di perum 

Monjali Jogja tadi siang korban anak dari 

pemilik pempek Ny Kamto,kena tembak dan 

uang 20jt, mohon waspada n hati hati".

Faktanya, informasi yang beredar tersebut 

adalah keliru. Kasat Reskrim Polres Sleman, 

AKP Rudy Prabowo menegaskan bahwa 

peristiwa penembakan itu tidak terjadi di 

Sleman. Kejadian tersebut berlokasi di luar 

Pulau Jawa, tepatnya di Daerah Jambi. Dia 

pun mengimbau kepada masyarakat yang 

sudah terlanjur mendapatkan informasi 

tersebut agar mengecek kebenaran informasi 

sebelum menyebarkan berita.

Disinformasi

Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4974887/beredar-info-penembakan-di-perum-monjali-slema
n-polisi-hoax

9. Informasi Penembakan di Perum Monjali 
Sleman

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4974887/beredar-info-penembakan-di-perum-monjali-sleman-polisi-hoax
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4974887/beredar-info-penembakan-di-perum-monjali-sleman-polisi-hoax

