Selasa, 19 Mei 2020

1. Corona Mewabah Gubernur Ganjar Pranowo
Liburkan Sales dan Karyawan Se-Jateng Selama
2 Minggu
Penjelasan :
Beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar
yang yang mirip seperti tampilan judul berita
pada

media

daring

online,

dengan

menampilkan foto Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo yang seolah menyampaikan
pernyataan

“Corona

Mewabah,

Gubernur

Ganjar Liburkan Sales dan Karyawan Se-Jateng
2 Minggu”.
Faktanya

setelah

dilakukan

penelusuran,

diketahui bahwa gambar tangkapan layar
tersebut merupakan hasil digital editing dari
konten asli yang merupakan tampilan dari
media daring online detik.com dengan judul
berita “Corona Mewabah, Gubernur Ganjar
Liburkan

Sekolah

se-Jateng”.

Ganjar

menghimbau agar masyarakat tidak mudah
menyebarkan informasi yang belum jelas
kebenaranya,
masyarakat

juga
selalu

menghimbau

agar

mengkonﬁrmasi

setiap

informasi yang bukan dari sumber kredibel.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4939462/corona-mewabah-gubernur-ganjar-liburkan-sekola
h-se-jateng
https://jateng.inews.id/berita/ini-5-hoaks-virus-korona-di-jateng-yang-buat-ganjar-pranowo-marah
https://jateng.inews.id/berita/ganjar-pranowo-penyebaran-berita-hoaks-secepat-penularan-virus
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2. Suami Perawat RS Royal Meninggal

Penjelasan :
Beredar pesan broadcast di media sosial Whatsapp, dalam pesan tersebut menyatakan
bahwa suami dari perawat RS Royal yang bernama Ari Puspita Sari juga meninggal dunia
di ruang ICU Rumah Sakit Angkatan Laut karena positif Corona.
Faktanya, Humas Rumah Sakit Angkatan Laut, drg Aldiah menyatakan bahwa kabar
meninggal tersebut bohong atau hoaks. Menurut Aldiah, suami Ari tersebut masih
mendampingi waktu jenazah dimakamkan di TPU Keputih.

Hoaks
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/18/viral-suami-perawat-rs-royal-meninggal-terny
ata-hoax?page=all
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3. Wapres Tidak Masalah Konser Di Bulan
Ramadhan Malah Anda Ikut Nonton & Ikut
Berdonasi Pahalanya Melebihi Berpuasa
Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan sebuah gambar
yang seolah tangkapan layar artikel berjudul
"Wapres Tidak Masalah Konser Di Bulan
Ramadhan Malah Anda Ikut Nonton & Ikut
Berdonasi Pahalanya Melebihi Berpuasa".
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim artikel
berjudul "Wapres Tidak Masalah Konser Di
Bulan Ramadhan Malah Anda Ikut Nonton &
Ikut Berdonasi Pahalanya Melebihi Berpuasa"
adalah

klaim

diunggah
manipulasi.

yang

adalah
Artikel

salah.
hasil
asli

Gambar

yang

suntingan

atau

berjudul

"Wapres

Menyayangkan Khoﬁfah Mengizinkan Salat
Idul ﬁtri Berjamaah di Masjid" yang dimuat di
jpnn.com pada Senin, 18 Mei 2020 pukul 05.30
WIB.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb10Y1dN-kata-wapres-nonton-konser-dan-ikut-donasi-pahalanya
-melebihi-berpuasa?fbclid=IwAR01AnKn4bUGM1ehF8tGnNzOPvRDSww51BJvgZs7eRUFB-7QmL8OjYYHWi
Q
https://www.jpnn.com/news/wapres-menyayangkan-khofifah-mengizinkan-salat-idulfitri-berjemaah-di-masji
d?fbclid=IwAR3_9x5HYifS8P7K17iwTa0JqxGv43ox9xIsKLEJ3khU166jWfy6s48K2RM
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4.

Pengangkatan Tenaga Honorer Guru dan
Administrasi
Penjelasan :
Beredar

di

sosial

media

sebuah

surat

yang

mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara
terkait informasi pengangkatan tenaga honorer
guru dan administrasi.
Dikutip

dari

akun

Twitter

resmi

@BKNgoid

menyebutkan bahwa surat yang beredar di sosial
media yang mengatasnamakan BKN tersebut
bukan produk dari BKN. Mereka menghimbau
bahwa Informasi secara resmi akan diinformasikan
melalui kanal resmi BKN, bukan melalui hubungan
selular secara pribadi.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/BKNgoid/status/1260089281424449537/photo/1
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5. Program Mudik Sehat PSBB 2020 Blue Bird

Penjelasan :
Beredar sebuah brosur tawaran program mudik sehat yang dibuat oleh perusahaan transportasi
Bigbird yang merupakan salah satu unit usaha dari blue Bird Group. Dalam brosur tersebut
mudik akan menggunakan bus dengan kapasitas 54 kursi. Tetapi bus tersebut akan diisi dengan
27 penumpang saja.
Faktanya, pihak Blue Bird melalui Direktur Blue Bird Adrianto Djokosoetono saat dikonﬁrmasi
mengatakan, pihaknya membantah bahwa brosur tersebut berasal dari perusahaan. "Tidak ada
program ini dari perusahaan," jelas Direktur PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono, Selasa
(19/5/2020). "Saya masih telusuri dari mana. Yang pasti perusahaan tidak mempunyai program
mudik," lanjut dia.

Hoaks

Link Counter :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4258208/blue-bird-tidak-ada-program-mudik-sehat#
https://www.merdeka.com/uang/blue-bird-buka-suara-soal-beredarnya-penawaran-mudik-sehat-psbb-2020.ht
ml
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200519115355-17-159502/viral-soal-mudik-sehat-ini-penjelasan-manaje
men-blue-bird
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6. Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta Bayar
Rp550.000

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan rapid test Virus Corona di Bandara
Soekarno-Hatta dibandrol dengan harga Rp.550.000.
Faktanya kabar yang beredar tersebut tidak benar dan telah dibantah oleh Kepala Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta Anas Ma’ruf. Anas menegaskan rapid test
Virus Corona dan pelayanan pemeriksaan kesehatan di Soekarno-Hatta tidak dikenakan biaya
alias gratis.
Anas juga menjelaskan bahwa test tersebut dikhususkan bagi WNI yang telah melakukan
perjalanan dari luar negeri atau repatriasi. Sedangkan untuk penerbangan domestik,
penumpang harus melakukan test terlebih dahulu di luar bandara, artinya di rumah sakit.

Hoaks
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/05/19/salah-rapid-test-di-bandara-soekarno-hatta-bayar-rp550-ribu/
https://www.indozone.id/news/Bysp9nx/cek-fakta-benarkah-rapid-test-di-bandara-soetta-dibanderol-rp-550-rib
u/read-all
https://travel.kompas.com/read/2020/05/12/191100527/kkp-bandara-soekarno-hatta--tes-cepat-virus-corona-grati
s-hanya-untuk-wni?page=all
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7. Pemerintah Takkan Umumkan Lagi Kasus
Positif Covid-19
Penjelasan :
Beredar sebuah artikel berita yang saat ini
sedang ramai diperbincangkan dengan
judul "Pemerintah Takkan Umumkan Lagi
Kasus Positif Covid-19".
Berdasarkan
bahwa

hasil

penelusuran,

pemerintah

tidak

klaim

akan

lagi

mengumumkan kasus positif COVID-19
adalah klaim yang salah. Bukan tidak lagi
mengumumkan kasus positif COVID-19.
Tapi tidak lagi mengumumkan jumlah
ODP dan PDP secara akumulatif karena
ODP

dan

PDP

yang

sudah

selesai

dipantau dan diawasi maka tidak perlu
lagi dihitung sebagai ODP dan PDP.
Redaksi CNN Indonesia sendiri sudah
mengubah judul dan meminta maaf atas
kekeliruan pengutipan.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/05/18/salah-pemerintah-takkan-umumkan-lagi-kasus-positif-covid-19/?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-pemerintah-takkan-umumkan-lagi-kasus-positif-covid19
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-pemerintah-takkan-umumkan-lagi-kasus-positif-covid-19
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8. Begal Beraksi di Jalan Nangka Denpasar

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial, dengan narasi : "Partner saya jadi korban begal.
Ketika melintasi Jalan Nangka, dia distop oleh oknum berpakaian seperti pecalang dan
orang stbt sempat juga mengaku Intel. Korban diajak ke banjar (ternyata tidak diajak
ke banjar), lalu diajak keliling hingga ke Jalan Teuku Umar".
Faktanya, menurut Tim Resmob Kapolresta Denpasar, AKBP Jansen Avitus Panjaitan,
mengatakan bahwa unggahan tersebut adalah palsu alias hoaks. Selain itu AKBP
Jansen lebih lanjut menjelaskan bahwa MUB kehilangan telepon genggam yang baru
dibelikan oleh ayahnya. Hal tersebut lantas membuatnya stress dan akhirnya
mengarang cerita bahwa dirinya menjadi korban begal.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/05/18/salah-begal-beraksi-di-jalan-nangka-denpasar/
https://kumparan.com/kanalbali/takut-ayahnya-marah-karena-handphone-hilang-pemuda-di-bali-bikin-ho
aks-dibegal-1tRENUB5Aur
http://www.balipost.com/news/2020/05/18/123353/Ini,Pengakuan-Pemosting-Kasus-Begal…html
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9. Video Kecelakaan Tragis di Batu Kramat

Penjelasan :
Beredar melalui Whatsapp, video terkait
kecelakaan tragis yang diklaim terjadi di
Batu Kramat, Kota Agung Timur.
Faktanya Kasat Lantas Polres Tanggamus,
Iptu Rudi, S., SH. MH memastikan bahwa
video kecelakaan tersebut bukan terjadi di
Tanggamus. Menurut keterangannya tidak
ada laporan kejadian, kecelakaan lalu lintas
di

Jalan

Batu

Kramat.

Selain

itu,

berdasarkan hasil analisa mobil truk yang
terlihat pada video tersebut berplat KT
serta situasi jalan juga bukan di Batu
Kramat.

Disinformasi
Link Counter :
http://polrestanggamus.com/berita/2020/05/18/2300/kasat-lantas-polres-tanggamus--beredar-video-kecela
kaan-tragis-itu-bukan-di-batu-kramat
https://kupastuntas.co/2020/05/18/kasat-lantas-polres-tanggamus-video-kecelakaan-tragis-di-batu-kramat
-itu-hoax

Selasa, 19 Mei 2020

10. Foto "ada antek china baru niee lagi minta
sumbangan katanya APBD DKI lagi sekarat"
Penjelasan :
Beredar

sebuah

foto

yang

memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan bertemu dengan Duta
Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok
untuk Indonesia, Xiao Qian. Dinarasikan
foto itu memperlihatkan Anies meminta
sumbangan kepada Tiongkok di saat
APBD DKI Jakarta sedang sekarat.
Klaim

yang

menyatakan

bahwa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
meminta

sumbangan

kepada

Duta

Besar Tiongkok untuk Indonesia adalah
salah. Faktanya, pertemuan itu terjadi
pada Jumat, 5 April 2019 dalam rangka
saling

bertukar

pendapat

mengenai

hubungan kedua negara dan kerjasama
kota bersaudara.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgWao7N-penampakan-anies-minta-sumbangan-ke-dubes-tio
ngkok-saat-apbd-dki-sekarat?fbclid=IwAR0Ch_byhg76J8uSzeiiImPFyR3sRi5MDGYSlY6M5LsSgsz7H_Q99Yg
aeOA
http://id.china-embassy.org/indo/sgdt/t1652952.htm?fbclid=IwAR3MezRulV9j4BGBDYN8n9AUbifgjQ35h8Na
y9cxrJXOXbabDe-iCqC3zSY

