Minggu, 26 April 2020

1. Kakak Adik di Tangerang Terjangkit Covid-19
Setelah Bermain Diluar Rumah

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang berisi informasi mengenai dua saudara
kakak beradik yang terjangkit Covid-19 setelah pulang bermain dari luar rumah di
kawasan Tangerang.
Faktanya, informasi dalam pesan tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, Liza Puspadewi yang memastikan
bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Ia juga mengatakan bahwa Satuan Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 Tangerang juga telah mendatangi lokasi kakak beradik itu yang
disebut berada di kawasan Aeropolia, Neglasari, Tangerang. Namun, warga setempat
menyatakan tidak ada kakak beradik terjangkit Covid-19 yang dijemput oleh tim medis.

Hoaks
Link Counter:
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/25/16510281/hoaks-pesan-berantai-tentang-kakak-adik-di-t
angerang-terjangkit-covid-19
https://lampung.tribunnews.com/2020/04/25/kabar-kakak-adik-terjangkit-covid-19-setelah-bermain-ternya
ta-hoaks

Minggu, 26 April 2020

2. Jasa Pengurusan Klaim JHT Mengatasnamakan
BPJS Ketenagakerjaan

Penjelasan :
Beredar aplikasi dan akun media sosial yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan.
Akun dan aplikasi tersebut menawarkan jasa berupa pengurusan klaim Jaminan Hari
Tua (JHT) dengan proses yang cepat.
Menanggapi hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melalui laman Twitter resminya
@BPJSTKinfo menegaskan hal itu adalah tindak penipuan. Pengajuan klaim JHT
dilakukan tanpa perantara/diurus sendiri dengan mengakses antrian online melalui
antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id dan aplikasi BPJSTKU. Pihaknya juga menghimbau
kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan
BPJS Ketenagakerjaan di media sosial ataupun di media lainnya.

Hoaks
Link Counter:
https://twitter.com/BPJSTKinfo/status/1254006651985657856
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3. Surat Undangan Doa Bersama Pengasuh
Pesantren Mengatasnamakan Gubernur Jawa
Timur
Penjelasan :
Beredar
surat
di
media
sosial
mengatasnamakan Gubernur Jawa
Timur, Khoﬁfah Indar Parawansa.
Undangan doa bersama kepada
seluruh pengasuh Pesantren se-Jawa
Timur yang akan diadakan pada
Tanggal 27 April 2020 bertempat di
Gedung Grahadi Surabaya. Pada surat
tersebut
terdapat
kop
lambang
berlogo Garuda Pancasila bertuliskan
Gubernur Jawa Timur lengkap dengan
tanda tangan Khoﬁfah dan cap
stempel.
Khoﬁfah pun mengkonﬁrmasi surat
hoaks
tersebut
melalui
akun
Instagram pribadinya @khoﬁfah.ip,
Khoﬁfah menyebut surat tersebut
adalah ulah orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. "Saya pastikan
surat ini adalah hoaks yang disebarkan
oleh
orang-orang
yang
tidak
bertanggung jawab", begitu isi dari
postingan
di
Instagram
resmi
Khoﬁfah.

Hoaks
Link Counter:
https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2020/04/25/hoaks-surat-undangan-doa-bersama-peng
asuh-ponpes-di-grahadi-gubernur-khoﬁfah-physical-distancing
https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4991465/khoﬁfah-pastikan-undangan-doa-bersam
a-pengasuh-ponpes-se-jatim-hoaks
https://www.instagram.com/p/B_Z83_ygKjw/?hl=en
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4.

Video “Nasehat dari alm. Erma Yunita Simamora
yang meninggal pada tanggal 20-04-2020 di RS
AR Bunda Lubuk Linggau”
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan video di
media sosial dengan narasi "KORBAN
COVID-19 KISIMAK DG SEKSAMA…
SAMPAI HABIS.Mari dengarkan nasehat
dari alm. Erma Yunita Simamora yg
meninggal pd tanggal. 20-04-2020 di
RS AR Bunda Lbk Linggau. Semoga
bermanfaat buat semua, semoga alm
husnul khotimah. Aamiin YRA".
Faktanya setelah ditelusuri, klaim
bahwa wanita di video itu adalah Erma
Yunita Simamora yang meninggal
dunia saat menjalani perawatan di
Rumah Sakit Umum Lubuk Linggau
adalah tidak benar. Wanita di video
tersebut adalah Jenny Martinus, salah
satu pegawai Puskesmas Pagambiran,
Kota Padang yang terkonﬁrmasi positif
Covid-19 dan masih hidup. Saat ini
Jenny masih dalam proses perawatan
di Ruang Isolasi RSUP M. Djamil,
Padang.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/04/25/salah-video-nasehat-dari-alm-erma-yunita-simamora-yg-meninggal-pd
-tanggal-20-04-2020-di-rs-ar-bunda-lbk-linggau/
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-04371714/cek-fakta-viral-video-nasihat-almarhumah-ermayunita-simamora-faktanya-berbeda
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5. Seorang Pria Melempar Laptop dan
Membanting Televisi saat Menonton
Wawancara Jokowi

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan video yang memperlihatkan seorang pria yang tengah emosi
melempar laptop dan membanting TV saat melihat tayangan Mata Najwa episode
eksklusif Presiden Joko Widodo. Unggahan tersebut disertai dengan narasi “ Tahan Emosi
Bpk, Jangan Karena Hal Tersebut Bpk tdak Bisa Menahan Emosi Bpk, Klu sudah seperti itu
siapa yg rugi”.
Faktanya video tersebut merupakan hasil suntingan atau editan dari kedua video yang
berbeda. Video yang memperlihatkan seorang pria tengah membanting laptop tersebut
merupakan kejadian yang diunggah juni 2016 saat menonton pertandingan Euro 2016
antara Turki melawan Kroasia. Sedangkan video Najwa mewawancarai Presiden Jokowi
dilakukan pada Selasa, 21 April 2020. Video tersebut dapat dilihat pada Youtube Najwa
Shihab dengan judul "Jokowi Diuji Pandemi – Jokowi: Mudik dan Pulang Kampung Itu
Beda (Part 2) | Mata Najwa".

Disinformasi
Link Counter:
https://www.suara.com/news/2020/04/25/155944/cek-fakta-benarkah-pria-emosi-banting-tv-karena-wawa
ncara-jokowi
https://turnbackhoax.id/2020/04/25/salah-seorang-pria-melempar-laptop-dan-membanting-televisi-saat-m
enonton-wawancara-najwa-dengan-presiden-jokowi/
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6. Dua Rumah Sakit di Bontang Ditutup

Penjelasan :
Beredar di media sosial kabar yang menyebutkan bahwa di Kota Bontang ada dua
rumah sakit yang ditutup.
Faktanya Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahauddin membantah kabar tersebut
dengan menerangkan yang terjadi saat ini adalah RSIB membuat kebijakan
melakukan penutupan beberapa pelayanan meliputi IGD, rawat inap, Poli Spesialis
Anak, Poli Spesialis Radiologi, IGD Kebidanan, serta Poli Kandungan terhitung 23
April-7 Mei 2020. Sedangkan

RSUD Taman Husada Bontang yang mana

merupakan pusat rujukan Covid-19, menerapkan pembatasan pelayanan Poliklinik
dan menutup rawat jalan. Tindakan antisipasi tersebut diterapkan sebagai upaya
pencegahan penyebaran virus.

Disinformasi
Link Counter:
https://bontangpost.id/75362-dinkes-bontang-bantah-dua-rumah-sakit-tutup-masa-isolasi-diperp
anjang/
https://www.idntimes.com/news/indonesia/yuda-almerio-pratama-lebang/pdp-corona-8-tahunmeninggal-dua-rumah-sakit-tutup-layanan-kesehatan-nasional/3
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7. Tidak ada Pasien Positif Corona di Aceh

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang mengklaim bahwa tidak ada pasien
positif Corona di Aceh, pesan berantai tersebut kemudian juga tersebar di media
sosial Facebook.
Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dr
Azharuddin mengatakan bahwa pada Jumat malam, terdapat penambahan kasus
positif Covid-19 di Aceh. Sebelumnya Gugus Tugas merinci data positif Covid-19 di
Provinsi Aceh sebanyak tujuh kasus, dengan bertambahnya dua pasien asal
Kabupaten Barat Daya hingga saat ini jumlah total kasus Covid-19 di Aceh
bertambah menjadi sembilan kasus. Atas penjelasan tersebut klaim yang menyebut
bahwa tidak ada pasien kasus positif Corona di Aceh adalah tidak benar.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/04/25/salah-tidak-ada-pasien-positif-corona-di-aceh/
https://republika.co.id/berita/q9ba4w377/sembilan-kasus-positif-corona-di-aceh
https://kumparan.com/kumparannews/sempat-dinyatakan-negatif-warga-aceh-barat-daya-positi
f-corona-1tHtooq9L9s
https://www.tagar.id/hari-pertama-puasa-2-pasien-di-aceh-positif-corona
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8. Pesan Berantai Mengatasnamakan Kementerian
Sosial Republik Indonesia

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp, Menteri Sosial Juliari Peter
Batubara menyediakan nomor hotline pengaduan "Bantuan Sosial Kementerian
Sosial" untuk masyarakat Indonesia tidak mampu makan akibat terdampak
Virus Covid-19 dengan menghubungi nomor aduan Bansos Covid-19 di nomor
0811-10-222-10 dengan menuliskan format data nama lengkap, NIK dan alamat
lengkap.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI, Wiwit Widiansyah menegaskan
Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan permasalahan yang
ditemukan selama penyaluran bantuan sosial bisa menghubungi alamat email:
bansoscovid19@kemsos.go.id. Atau menyampaikan pesan tertulis pada nomor:
0811-10-222-10. Saluran ini tidak melayani pendaftaran penerima bansos, tetapi
pengaduan bansos Kementerian Sosial seperti salah sasaran, penyelewengan,
pungutan liar, bantuan sosial tidak sesuai komponennya, dan sebagainya.

Disinformasi
LInk Counter:
https://twitter.com/KemensosRI/status/1253337816206995459

