Minggu, 22 Maret 2020

1. Pesan WhatsApp Koneksi Internet Gratis 100
GB

Penjelasan :

Beredar pesan di media sosial platform Whatsapp terkait koneksi
internet gratis selama 90 hari sebesar 100 GB. Dijelaskan pula bahwa
untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara klik link yang tersedia
dalam pesan tersebut.
Faktanya, CEO Digital Forensic Indonesia Ruby Alamsyah menyatakan
bahwa pesan tersebut adalah hoaks. Ruby menjelaskan bahwa pesan
tersebut merupakan modus kejahatan siber untuk mencuri
kontak-kontak hingga browsing history korban, apabila klik link dalam
pesan tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://inet.detik.com/security/d-4948300/hoax-pesan-whatsapp-koneksi-internet-gratis-100-gb
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2. Pembukaan Donasi Mengatasnamakan
RSPI Sulianti Saroso

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Twitter sebuah gambar yang menginformasikan
bahwa Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso membuka donasi dengan
mencantumkan nomor rekening salah satu bank.
Faktanya, RSPI Sulianti Saroso membantah informasi yang beredar tersebut. Melalui
laman instagramnya, pihak RSPI menegaskan bahwa hal itu adalah tindak penipuan.
Gambar tersebut merupakan hasil suntingan dengan mengatasnamakan RSPI
Sulianti Saroso.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-A-0yhl_lX/

Minggu, 22 Maret 2020

3. Vladmir Putin Menurunkan 800 Harimau dan
Singa agar Warga Tinggal di Rumah
Penjelasan :
Beredar postingan berupa foto singa
yang sedang berjalan di jalan raya
dengan narasi Presiden Vladmir Putin
telah menurunkan 800 harimau dan
singa supaya warga tidak keluar dan
tetap di dalam rumah.
Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut,
foto tersebut adalah foto seekor singa
yang berjalan di jalanan Braamfontein
kota Johannesburg, Afrika Selatan. Jadi
foto

singa

yang

dikaitkan

dengan

Vladmir Putin jelas salah dan tidak
terkait sama sekali.

Hoaks
Link Counter :
https://www.news24.com/Drum/Archive/social-media-reacts-to-the-braamfontein-lion-20170728
https://m.traveller24.com/MyTravels/pics-is-that-a-lion-in-braamfontein-joburg-20160412
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4.

Pasien PDP Covid-19 Kabur dari Ruang Isolasi
RSUD Embung Fatimah

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsAppi bahwa ada
seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 kabur dari RSUD Embung
Fatimah kurang lebih pukul 19:00 WIB hari ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi
Kusmarjadi menegaskan bahwa pesan berantai tersebut tidak benar. Didi
menjelaskan bahwa pasien tersebut bukan kabur dari RSUD Embung
Fatimah tetapi, dia dipulangkan dan dipantau petugas Dinkes. Dia sudah
diberi obat, edukasi dan dipulangkan untuk menunggu hasil swab. "Pasien
awalnya dicek, ternyata cuman mengidap pneumonia ringan dan sudah
diberi obat, diberikan edukasi lalu dipulangkan," terang Didi Kusmarjadi.

Disinformasi
Link Counter :
https://batamtoday.com/batam/read/145918/Kadinkes-Batam-Tegaskan-Kabar-Pasien-Suspect-C
orona-Kabur-dari-RSUD-Tak-Benar
https://haluankepri.com/2020/03/21/viral-pasien-suspect-corona-kabur-dari-rsud-ini-penjelasan-k
adinkes-batam/
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5. Gara-Gara Virus Corona, Buruh Asal China
Digaji 200 Juta Per Tahun
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial
berisikan narasi yang menyatakan
bahwa dampak dari virus Corona atau
COVID-19 menjadikan tampak bahwa
buruh asal China digaji 200 juta per
tahun. Dalam postingan itu dimasukkan
beberapa potongan tangkapan layar
judul berita dari cnnindonesia.com dan
tribunews.com.
Klaim Virus Corona membongkar gaji
buruh asal China Rp 200 juta bebas
pajak tidak terbukti, artikel yang
digunakan untuk mendukung klaim
tidak memberikan keterangan buruh
asal China digaji Rp 200 juta per tahun
lebih besar dari buruh asli Indonesia.
Pembebasan pajak hanya berlaku untuk
pekerja industri manufaktur dan bukan
hanya pekerja asing asal China.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200313111643-532-483100/dampak-corona-buruh-gaji-rp200-juta-per
-tahun-bebas-pajak?fbclid=IwAR2BT0H4SrpDQnACDgATNnCGWICLP1ksnDckTukZhkhvhGrlnBYANvZg-OM
https://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/26/terungkap-gaji-tenaga-kerja-asing-tiga-kali-lipat-pekerja-loka
l-dan-tidak-terkena-pajak?fbclid=IwAR3y-1-6GsmkZ78s3I9iS28Y3_kh3TY8IJKZFd308sxFKsqYo-Fq7tz5u4s
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4203175/cek-fakta-gaji-buruh-asal-china-diklaim-rp-200-juta-per-tahu
n-benarkah?fbclid=IwAR3Wrdk-0UfY5X7TwCQ2BEOmGZ58Cd6pT5LlBdFeGIZeWSuWfc7av0Qvz7w
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6. Foto keadaan kota kota di dunia saat Corona
mendera datang. Jakarta paling beda
Penjelasan :
Beredar di media sosial unggahan
sebuah gambar yang merupakan
gabungan dari 4 foto berbeda dengan
narasi “Keadaan kota kota di dunia saat
Corona mendera datang. Jakarta paling
beda…! Nekat, Tidak Mengerti, atau…?”.
Masing foto tersebut bertuliskan kota
dan negara.
Foto kiri atas tertulis “WUHAN”, foto
kanan atas tertulis “ITALY”, foto kiri
bawah tertulis “PHILLIPINE”, dan foto
kanan bawah tertulis “INDONESIA”.
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim di
narasi yang menyertai foto unggah
sumber klaim itu adalah klaim yang
keliru. Foto di kanan bawah yang
bertuliskan “INDONESIA” itu bukanlah
foto keadaan Indonesia, ataupun Jakarta
pada saat virus corona COVID-19
diumumkan sudah positif ada di
Indonesia. Foto itu sudah diunggah ke
internet setidaknya sejak tahun 2016.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00126417.html
https://turnbackhoax.id/2020/03/21/salah-foto-keadaan-kota-kota-di-dunia-saat-corona-menderadatang-jakarta-paling-beda/
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7. Gambar Sampul Koran Tempo “Gotong Royong
Melawan Virus Corona”

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook
sebuah gambar sampul koran
Tempo dengan judul "Gotong
Royong Melawan Virus Corona"
disertai tulisan "Giliran Korupsi
Diem-Diem".
Faktanya,
gambar
sampul
tersebut
merupakan
hasil
suntingan. Diketahui judul asli
sampul koran Tempo itu adalah
“Tersandung Perkara Gula”, yang
diterbitkan pada tanggal 3 Mei
2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://koran.tempo.co/edisi/6935/2019-05-03
https://turnbackhoax.id/2020/03/22/salah-gambar-sampul-koran-tempo-gotong-royong-melawan
-virus-corona/
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8. Kerusuhan di Inggris Dampak Dari Lockdown
COVID-19

Penjelasan :
Beredar informasi video di salah satu kanal Youtube yang menggambarkan
kerusuhan yang terjadi di Inggris dampak dari diberlakukannya lockdown. Postingan
tersebut disertai keterangan narasi “Inggris mulai rusuh, Akibat Lockdown, Rakyat
mulai Kelaparan & bertindak secara brutal, penjarahan dimana mana, demi mengisi
perut lapar”.
Faktanya, seperti yang dilansir dari cek fakta Liputan6.com, bahwa video tersebut
merupakan rekaman peristiwa kerusuhan di Inggris pada Agustus 2011 dan tidak ada
kaitannya dengan lockdown yang terjadi di tengah pandemi COVID-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4208293/cek-fakta-hoaks-video-viral-kerusuhan-di-ing
gris-yang-diklaim-dampak-lockdown-covid-19
https://stevepafford.com/six-years-ago-today-night-i-feared-life/

