Selasa, 11 Februari 2020

1. Serangan Virus Corona telah Masuk ke
Indonesia melalui 19 Bandara di Indonesia
Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi "Serangan
virus Corona yang mematikan telah masuk
ke Indonesia melalui para emigran China
melalui 19 Bandara di wilayah Indonesia,
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merilis baru 1
bandara yang ketahuan terpapar virus
Corona."
Faktanya

video

yang

menjadi

rujukan

postingan tersebut tidak ada kaitannya.
Video itu berasal dari Berita Satu yang
hanya

menyampaikan

data

dari

Kementerian Kesehatan bahwa sebanyak
19 wilayah berisiko tinggi tertular virus
Corona. Hal itu lantaran wilayah tersebut
memiliki akses langsung dari dan ke
Tiongkok. Terkait klaim bahwa virus Corona
telah

masuk

ke

Indonesia

melalui

19

bandara di Indonesia adalah salah karena
per Senin 10 Februari 2020 belum ada
satupun kasus pasien positif terinfeksi
Corona

atau

meninggal

karena

virus

Corona di Indonesia.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZRmoqK-serangan-virus-korona-telah-masuk-ke-indonesiamelalui-19-bandara
https://turnbackhoax.id/2020/02/10/salah-terbongkar-19-bandara-di-indonesia-sebagai-jalan-masuk-emigra
n-china/
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2. China Minta Persetujuan Bunuh 20 Ribu Pasien
Virus Corona
Penjelasan :
Beredar

sebuah

artikel

berita

yang

berjudul "China Meminta Persetujuan
Pengadilan untuk Membunuh Lebih dari
20.000

Pasien

Virus

Corona

untuk

Menghindari Penyebaran Virus Lebih
Lanjut"
Faktanya, klaim yang diunggah situs
ab-tc.com

bahwa

China

meminta

persetujuan untuk menghabisi 20 ribu
pasien untuk mengendalikan wabah
Virus Corona (2019-nCoV) sama sekali
tidak

disertai

bukti

pendukung,

khususnya soal dokumen pengadilan.
Temuan

para

pencari

fakta

dari

sejumlah negara juga membantah klaim
tersebut, salah satunya karena reputasi
situs

ab-tc.com

yang

beberapa

kali

menyebar berita hoaks sebelumnya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4175259/cek-fakta-hoaks-china-minta-persetujuan-habisi-20-rib
u-pasien-virus-corona
https://international.sindonews.com/read/1522066/40/cek-fakta-china-ingin-bunuh-20000-pasien-virus-cor
ona-hoaks-1581310917
https://www.snopes.com/fact-check/china-kill-coronavirus-patients/
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3. Penculikan Pelajar di SD YKPP 2 Palembang

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp berisi info kejadian penculikan di SD YKPP 2 di
Jalan Kelapa Sawit Komperta Plaju. Seorang anak kelas 6 dibawa oleh penculik dan
mengaku sebagai keponakan anak tersebut.
Kepala SD YKPP 2 Palembang, Asman memastikan kabar tersebut tidak benar. Asman
mengatakan kabar yang beredar dan menyebar luas terkait kasus penculikan
bukanlah pelajar dari SD YKPP 2 Palembang. Menurutnya atas kabar tersebut pihak
sekolah merasa dirugikan karena merasa sekolah tersebut tidak aman.

Hoaks
Link Counter :
https://palembang.tribunnews.com/2020/02/10/viral-pesan-berantai-di-wa-pelajar-sd-ykpp-2-palembang-di
culik-kepsek-soroti-perbedaan-seragam?page=all
https://www.facebook.com/sripoku/posts/10158118388254661https://www.facebook.com/sripoku/posts/1015
8118388254661
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4.

Thailand Berhasil Sembuhkan Pasien Virus
Corona dengan Ganja

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah artikel berita dengan judul "Thailand Berhasil
Sembuhkan Pasien Virus Corona dengan Ganja."
Dilansir dari cekfakta.tempo.co, informasi yang beredar bahwa Pemerintah Thailand berhasil
menyembuhkan pasien Virus Corona Wuhan dengan ganja merupakan narasi yang tidak
benar. Adapun obat yang digunakan para Dokter di Thailand untuk mengobati pasien Virus
Corona Wuhan, yaitu obat antiﬂu dan obat anti-HIV, obat tersebut tidak mengandung ganja.
Selain itu, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ganja bisa membunuh Virus
Corona Wuhan.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/611/fakta-atau-hoaks-benarkah-thailand-berhasil-sembuhkan-pasien-viruscorona-wuhan-dengan-ganja
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5. Pengumuman Kelulusan SKD CPNS Pemprov
Sulawesi Utara

Penjelasan :
Beredar pengumuman kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Faktanya, melalui akun Facebook resmi BKD Pemprov Sulut mengklariﬁkasi bahwa lembar
pengumuman kelulusan yang beredar tersebut bukan pengumuman resmi. Hingga saat ini
belum ada pengumuman resmi terkait peserta yang dinyatakan lulus SKD CPNS Instansi
Pemprov Sulut. Karenanya, dihimbau untuk tidak mempercayai pengumuman hasil kelulusan
SKD dari pihak manapun sebelum diumumkan secara resmi oleh Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan CPNS Pemprov Sulut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/BKDProvSulut/photos/a.247640662392300/785467525276275/?type=3&theater
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6. Video Pasien RSJ Grhasia Berjoget-joget

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang berisi sebuah video yang menampilkan beberapa
orang yang terlihat sedang berjoget dengan iringan musik dan pada unggahannya
ditambahkan keterangan lokasi pengambilan video tersebut di Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
Grhasia, Pakem Yogyakarta.
Faktanya, video tersebut dibantah oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia, dr. Akhmad Akhadi
S., MPH yang menegaskan bahwa keterangan lokasi pada video tersebut bukan di RSJ Grhasia.
Beliau menyatakan, RSJ Ghrasia tidak pernah mempublikasikan wajah pasien sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan dan pasien RSJ Grhasia memiliki seragam khusus, bukan
seperti pakaian yang dipakai oleh pria pada video tersebut.

Hoaks
Link Counter :
- (Klariﬁkasi langsung yang disampaikan kepada pihak Kominfo)
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7. TKA China Ditemukan Meninggal Karena Virus
Corona di Meikarta
Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial
yang menyebutkan bahwa terdapat Tenaga
Kerja Asing (TKA) China yang ditemukan
meninggal

karena

Virus

Corona

di

pembangunan proyek Apartemen Meikarta,
Cikarang Selatan.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak
benar.

Kapolres

Hendra

Metro

Gunawan

mengklariﬁkasi

Bekasi,

Kombes

membantah

info

tersebut.

dan

Menurut

penyelidikan di lokasi kejadian, dugaan
sementara meninggal karena kecelakaan
kerja.

Beliau

mengatakan

hasil

pemeriksaan Dokter ada tengkorak korban
pecah karena diduga terjatuh, kaki korban
juga ada sedikit patah dan terkait korban
meninggal

yang

tengah

mengenakan

masker, Kombes Hendra memastikan itu
adalah

perlengkapan

standar

operasional

melekat
pekerja

sesuai
proyek

ketentuan K3.

Disinformasi
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/10/09060301/wna-china-yang-meninggal-di-apartemen-meikarta-lippo
-cikarang-dipastikan
https://www.liputan6.com/news/read/4174821/polisi-tka-china-tewas-di-meikarta-bekasi-bukan-karena-virus-corona
https://aktualindonesia.com/2020/02/10/wna-tiongkok-di-apartement-meikarta-tewas-karena-virus-corona-hoax-berik
ut-bukti-buktinya/
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8. Dokter Israel Membantu Pasien Corona di China

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media
sosial yang mengklaim bahwa dokter
dari Israel membantu pasien corona di
China dengan percobaan vaksin produk
dari Israel. Postingan tersebut juga
menyertakan

beberapa

foto

yang

diklaim merupakan tim dokter Israel.
Faktanya,

setelah

ditelusuri

klaim

tentang dokter dari Israel membantu
pasien

Corona

di

China

dengan

percobaan vaksin produk dari Israel
tersebut tidak benar. Foto tersebut
bukan merupakan foto dokter Israel
yang

membantu

pasien

Corona,

melainkan dokter-dokter dari Israel
Defense Forces (IDF) yang membantu
korban topan Haiyan pada 8 November
2013.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.ﬂickr.com/photos/106770524@N05/11066014895?fbclid=IwAR11LjVpXQdJDf_3wyuJBvHkm0HT
wzLwShxJEjWdovDbeAxibglwq42MO34
https://www.idf.il/en/minisites/our-soldiers/5-ways-the-idf-keeps-soldiers-and-civilians-healthy/?fbclid=Iw
AR1b5PTuyGZ2BFtJzdwNDxq_7kdUwNxnCPHuCbzZIByTnoVogt-u5_G90FM
https://turnbackhoax.id/2020/02/10/salah-dokter-israel-membantu-pasien-corona-di-china/
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9. Indonesia Tak Mampu Deteksi Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar informasi yang meresahkan terkait dengan kekhawatiran WHO karena
Indonesia belum melaporkan satupun kasus virus Corona yang terkonﬁrmasi, yang
mana hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa Indonesia tidak mampu
mendeteksi virus Corona.
Faktanya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan,
Siswanto menyanggah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa laboratorium
Balitbang Kemenkes mampu mendeteksi virus Corona dan sudah berpengalaman
dalam memeriksa penyakit new emerging atau penyakit yang baru muncul yang
menginfeksi manusia seperti virus Corona. Sekretaris Ditjen P2P Kementerian
Kesehatan RI, dr. Achmad Yurianto menyampaikan sampai saat ini telah masuk 62
spesimen dengan hasil laboratorium yang menunjukkan 59 spesimen dinyatakan
negatif dan tiga spesimen lain masih dalam observasi lebih lanjut. Yuri menambahkan
masyarakat Indonesia sebaiknya tidak kecewa dengan posisi Indonesia yang masih
zero positif virus novel Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1305895/kemenkes-pastikan-indonesia-mampu-deteksi-virus-corona
https://www.suara.com/health/2020/02/10/182721/kemenkes-ri-sanggah-tuduhan-indonesia-tak-mampu-de
teksi-virus-corona?page=2

