Kamis, 30 April 2020

1. SBY Siap Kembalikan Dana Bank Century Rp 6,7
Triliun untuk Bantu Covid-19
Penjelasan :
Beredar di media sosial unggahan sebuah
foto Presiden RI ke-6, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) yang nampak sedang
berpidato dengan mengenakan kemeja
putih, dasi dominan berwarna biru dan jas
hitam. Pada unggahan tersebut, pemilik
akun menambahkan narasi “MANTAP Siap
kembalikan dana Bank Century 6,7’T untuk
bantu Covid-19”.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui foto
SBY tersebut pernah ditayangkan oleh salah
satu media daring pada Sabtu, 2 Maret 2019
pada artikel bertajuk “SBY, Sang Pemain
Kunci”, tidak terkait dengan Virus Corona
atau Covid-19. Terkait dengan narasi yang
tertulis pada akun tersebut,
tidak
ditemukan berita dari media daring yang
mengatakan seperti klaim tersebut.

Hoaks
Link Counter:
https://www.pinterpolitik.com/sby-sang-pemain-kunci/?fbclid=IwAR0-jiHCfQnXGxq8mezH3HR0e
zRtochE4gylq5Fis0dlNu0Z0MZ_9_Y6tf0
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/11/16253011/ini-isi-putusan-praperadilan-kasus-century
-yang-menuai-kontroversi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220211846-12-476623/kpk-perkara-yang-dihentika
n-bukan-century-atau-sumber-waras

Kamis, 30 April 2020

2. Akhirnya Ketangkap Juga Biang Penyebar Virus
Corona dan Agen TKA China Ini

Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah foto disertai narasi yang terlihat sesosok pria mirip Basuki
Tjahaja Purnama atau Ahok yang sedang diamankan oleh pihak Kepolisian. Selain
itu terdapat narasi "Akhirnya ketangkap jg biang penyebar Virus Corona & agent TKA
CHINA ini..." disertai emoticon tertawa.
Setelah ditelusuri, foto tersebut adalah hasil suntingan atau editan dari dua foto
yang berbeda. Untuk foto pertama dimana seorang pria diamankan pihak Kepolisian
pada artikel milik Merdeka.com yang berjudul "Densus 88 amankan 3 pistol, bom
dan ratusan peluru di Bandung" yang tayang pada 8 Mei 2013. Sedangkan foto wajah
Ahok ditemukan pada artikel milik Medcom.id yang berjudul "Ahok: Saya Dendam
Luar Biasa pada PAM" yang tayang pada 08 Oktober 2014.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/nasional/metro/yNLqzAPb-ahok-saya-dendam-luar-biasa-pada-pam?fbc
lid=IwAR2yvPSvIiCbHuE4_gHO_-p_yuhnSYN3BP_7qFqrbjpCUfSatmKGWIlNN6I
https://www.merdeka.com/peristiwa/densus-88-amankan-3-pistol-bom-dan-ratusan-peluru-di-ba
ndung.html?fbclid=IwAR2AZ9S9nnpibGzfIWsKmHzBvzQlCFdbC0ca0UbLi4BWcvCM8kv_yNRIywc

Kamis, 30 April 2020

3. Penjemputan Pasien Positif Covid-19 di Toko
Buah Jalan Letjen S Parman 8 Jember

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp yang memberikan
keterangan tentang adanya pasien positif Covid-19 dijemput dengan ambulans oleh
petugas medis pada salah satu toko buah di jalan Letjen S Parman 8, Jember, Jawa
Timur. Pada Pesannya disebutkan pula bahwa informasi tersebut telah dibenarkan
oleh salah satu dokter di RSUD Soebandi Jember, yaitu dr Arif.
Faktanya, informasi pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Pemerintah
Kabupaten Jember melalui akun media sosialnya membantah informasi pada pesan
tersebut, dengan mengatakan bahwa menurut klariﬁkasi yang disampaikan dr Arif,
sampai saat ini tidak ada warga yang positif Covid-19 di daerah tersebut.

Hoaks
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B_gzOIcAl0w/?igshid=q70d3ltk986b
https://www.instagram.com/p/B_g3pJZJIHW/?igshid=1es6gn150s63h
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4.

Virus Corona Ciptaan FPI Bersaudara

Penjelasan :
Beredar narasi di media sosial Facebook yang mengklaim Virus Corona merupakan
ciptaan FPI bersaudara. Narasi tersebut tersebar bersamaan dengan unggahan
video ceramah berdurasi 2 menit 34 detik terkait larangan pulang ke Indonesia
terhadap petinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS).
Penceramah dalam video itu menilai Virus Corona yang menyebar di Indonesia
merupakan dampak dari dilarang pulangnya HRS ke Indonesia.
Faktanya, dikutip dari Medcom.id, klaim bahwa Virus Corona atau Covid-19
merupakan ciptaan FPI adalah salah. Para peneliti dari Tulane University, Amerika
Serikat menyebut Covid-19 bukan ciptaan manusia. Para peneliti menyimpulkan
bahwa Covid-19 bukanlah ciptaan manusia karena bukan bagian backbone
(rangkaian DNA) Virus yang telah digunakan sebelumnya dalam rekayasa.
Sementara itu, klaim bahwa Covid-19 masuk ke Indonesia dikaitkan dengan
pelarangan Habib Rizieq pulang ke Indonesia juga tidak berdasar.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRG3xwN-Virus-korona-atau-Covid-19-ciptaan-fpi-ber
saudara-ini-faktanya
https://mediaindonesia.com/read/detail/299891-isu-Covid-19-hasil-konspirasi-penelitian-ini-beri-ja
wabannya
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5. Jual Beli Bayi Mengatasnamakan Panti Asuhan
Sakinah Depok

Penjelasan :
Masyarakat Kota Depok dibuat resah dengan adanya penjualan bayi melalui media
sosial Instagram mengatasnamakan Panti Asuhan Sakinah. Dalam bio akun
Instagram itu tercantum kisaran harga jual bayi serta nomor telepon yang bisa
dihubungi.
Merespon hal tersebut, Polresta Metro Depok melalui laman Instagramnya
menegaskan bahwa informasi yang beredar itu adalah hoaks. Setelah didatangi dan
diklariﬁkasi terkait postingan akun tersebut, Bahja Wijaya selaku Ketua Yayasan
Panti Asuhan Sakinah mengatakan bahwa postingan itu tidak benar, karena di
Panti Asuhan tersebut tidak ada anak balita. Panti Asuhan Sakinah hanya memiliki
anak asuh usia 11 tahun hingga 19 tahun.

Hoaks
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/B_ jcBYjpk-z/
https://www.radardepok.com/2020/04/panti-asuhan-jual-beli-bayi-di-depok-hoaks/
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6. Warga Selandia Baru Masuk Islam Karena
Corona

Penjelasan :
Viral sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan warga Selandia
Baru masuk Islam karena Corona. Dalam video tersebut di narasikan dengan “Berkah
dari wabah corona,,,subhanallaahh.”
Faktanya, video yang dibagikan oleh netizen dengan penjelasan warga Selandia Baru
masuk

Islam

karena

Corona

adalah

tidak

benar

alias

hoaks.

video

yang

memperlihatkan sejumlah perempuan Selandia Baru menangis dengan latar
belakang lantunan adzan itu direkam pada 22 Maret 2019. Mereka menghadiri
peringatan satu minggu setelah penembakan terhadap jamaah Masjid Al Noor di
Christchurch, Selandia Baru.

Hoaks
Link Counter:
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/30/04/2020/hoaks-warga-selandia-baru-masuk-isla
m-karena-virus-korona/
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7. Jutaan Rokok Sampoerna Terpapar Covid-19

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa
terdapat jutaan rokok Sampoerna yang terpapar Covid-19 beredar
luas di masyarakat.
Faktanya, informasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar.
Dilansir dari Liputan6.com, klaim jutaan rokok Sampoerna terpapar
Covid-19 beredar di masyarakat tidak terbukti. Sampoerna telah
melakukan karantina produk selama lima hari sebelum akhirnya
didistribusikan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4241659/cek-fakta-jutaan-rokok-sampoerna-terpapar-c
ovid-19-beredar-di-masyarakat-ini-faktanya#
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8. Karimun Zona Merah Covid-19
Penjelasan :
Beredar
sebuah
informasi
yang
menyebar di media sosial yang
menyebutkan sejumlah Kabupaten
Karimun, Kepulauan Riau masuk zona
merah Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Sekda
Kabupaten
Karimun,
Muhammad
Firmansyah
mengatakan
bahwa
informasi
tersebut
tidak
benar.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan
Covid-19 Kabupaten Karimun sekaligus
Kepala Dinas Kesehatan Karimun,
Rachmadi mengatakan hal tersebut
tidak
benar.
Dia
menegaskan
pihaknya tidak pernah mengeluarkan
pernyataan yang menyebut sejumlah
wilayah di Karimun berstatus zona
merah Covid-19. Warga diminta bijak
dalam menyikapi sebuah informasi.

Hoaks
Link Counter:
https://wartakepri.co.id/2020/04/29/heboh-sejumlah-wilayah-karimun-zona-merah-corona-ini-kata-rachmadi-kadinkes
-karimun/
https://kumparan.com/batamnews/karimun-zona-merah-covid-19-ramai-di-medsos-benarkah-1tJjoSojkMT
https://suryakepri.com/2020/04/29/berseliweran-di-sosmed-info-zona-merah-corona-di-karimun-kepri-kadinkes-itu-ho
ax/
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9. Begal Tertangkap di Kebalen

Penjelasan :
Beredar melalui WhatsApp video yang diklaim sebagai penangkapan begal di
Jalan Kebalen, Kota Malang.
Faktanya Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Azi Pratas Guspitu
menyatakan bahwa pria yang ditangkap tersebut bukanlah pelaku begal,
melainkan
terlibat
kasus
penggelapan
dan
penipuan.
Kapolsekta
Kedungkandang, AKP Yusuf Suryadi menerangkan jika pelaku membawa
motor pemilik sebuah salon di kawasan Kecamatan Lowokwaru dengan alasan
untuk mengambil uang, setelah sebelumnya pelaku memotong rambut di salon
tersebut namun ia mengaku lupa membawa uang. Karena sekitar 2 sampai 3
hari pelaku tidak juga mengembalikan motor, akhirnya korban mencari
keberadaan pelaku yang ternyata sedang berada di kos teman perempuannya
di Jalan Kebalen.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.jatimtimes.com/baca/213769/20200429/150400/viral-begal-tertangkap-di-kos-teman
-perempuannya-ternyata
https://radarmalang.jawapos.com/kriminalitas/29/04/2020/viral-begal-ditangkap-di-kos-putri-keb
alen-ternyata/
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10. Setelah Adanya Covid-19 Umat Islam di Arab
Banyak yang Murtad, Gereja Dibuka di Mekah

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial dengan narasi " Puji Tuhan setelah adanya
Virus Covid-19. Umat Islam di Arab banyak yang Murtad". Postingan tersebut disertai
video dengan judul "Massyaallah pembukaan gereja di makkah".
Faktanya setelah ditelusuri dilansir dari medcom.id klaim bahwa setelah adanya
Covid-19 atau Virus Corona, banyak umat Islam di Arab yang murtad dan pembukaan
gereja di Mekah, adalah tidak benar. Video tersebut bukan terjadi di Mekah
melainkan di Abu Dhabi.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/lKYxqAQk-covid-19-umat-islam-di-arab-banyak-yangmurtad-gereja-dibuka-di-mekah-ini
https://www.khaleejtimes.com/nation/abu-dhabi/uae-minister-of-tolerance-attends-coptic-christ
mas-service

