Senin, 1 Juni 2020

1. The Rock Dwayne Johnson Beri Uang untuk
Pengguna Facebook di Tengah Wabah Covid-19
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial
yang

menyebutkan

bahwa

aktor

Hollywood Dwayne Johnson alias The
Rock membagikan uang untuk 10 ribu
pengguna Facebook di tengah wabah
Virus Corona (Covid-19).
Dilansir dari laman situs Liputan6.com,
klaim

yang

menyebutkan

Dwayne

Johnson membagikan uang untuk 10
ribu

pengguna

wabah

Facebook

Covid-19

adalah

di

tidak

tengah
benar.

Klaim serupa sebelumnya telah muncul
pada

2018,

Johnson

pun

telah

membantah klaim tersebut.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4267482/cek-fakta-hoaks-the-rock-beri-uang-untuk-pe
ngguna-facebook-di-tengah-wabah-covid-19
https://www.bbc.com/news/52398014
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2. Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil
Walikota Manado Mor Bastiaan

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook di media sosial yang mengatasnamakan Wakil
Walikota Manado, Mor Bastiaan. Akun tersebut menggunakan foto proﬁl Mor
Bastiaan dan mengirim sebuah pesan untuk meminta bantuan.
Melalui akun resminya, Mor Bastiaan mengumumkan jika ada oknum yang
sengaja memalsukan akun Facebook-nya. Ia pun meminta oknum yang
memalsukan akunnya itu untuk menghubungi Mor secara pribadi. Mor juga
menawarkan bantuan. “Bagi yang membuat akun palsu ini bisa menghubungi
saya. Mungkin saya bisa bantu. Terima kasih. Tuhan memberkati”, ujarnya.

Hoaks
Link Counter:
https://manadopost.jawapos.com/kawanuapolis/31/05/2020/hati-hati-ada-akun-fb-palsu-mor-bast
iaan-gentayangan/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3265176670238922&id=100002398639502
https://today.line.me/id/article/Hati+hati+Ada+Akun+FB+Palsu+Mor+Bastiaan+%E2%80%98Gentayang
an%E2%80%99-yY9MVB
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3. Satu Orang Pasien Positif Covid-19 di RT 5
Kelurahan Mendawai Kotawaringin Barat
Penjelasan :
Telah diunggah sebuah narasi pada
platform WhatsApp yang menyebutkan
bahwa ada satu pasien positif Covid-19
di
RT
5
Kelurahan
Mendawai,
Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin
Barat.
Faktanya, informasi tersebut
adalah
tidak benar. Pihak Kelurahan Mendawai
melalui akun media sosial resminya,
mengklariﬁkasi
bahwa
informasi
tersebut adalah hoaks. Pihaknya juga
menghimbau
agar
masyarakat
setempat tidak mempercayai informasi
yang beredar. Sampai saat ini di daerah
tersebut belum ditemukannya warga
yang
terinfeksi
Covid-19.
Kendati
demikian,
pihak
Kelurahan
menghimbau agar masyarakat tetap
mematuhi protokol Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=273970230420018&id=100034211283685
https://borneo24.com/headlines/hoax-pemilik-warung-coto-manggala-di-isukan-terkena-virus-co
rona-ini-kata-lurah-mendawai
https://www.instagram.com/p/CA4DqtRJElj/?igshid=lnk8wkzh1ml7
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4.

Video Pembatasan Aktivitas di Surabaya Mulai 1
Juni

Penjelasan :
Beredar video yang berjudul 'Surabaya besok Senin 1 Juni'. Pada video tersebut
terdengar suara seorang pria mengatakan jika aktivitas masyarakat dibatasi
hingga pukul 14.00 WIB
Faktanya Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko
menegaskan informasi yang beredar tersebut merupakan hoaks. Menurut
Kombes Trunoyudo, hoaks serupa sudah beredar di daerah lain bahkan sudah
seminggu yang lalu. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat jangan mudah
percaya kabar yang tidak diketahui sumber kebenarannya.

Hoaks
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5035546/beredar-kabar-pembatasan-aktivitas-hingg
a-pukul-2-siang-polisi-sebut-hoaks
https://surabaya.liputan6.com/read/4267790/polda-jatim-sebut-hoaks-video-pembatasan-kegiata
n-warga-hingga-pukul-1400
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5. Covid-19 Bisa Disembuhkan dengan Minyak
Kayu Putih
Penjelasan :
Baru-baru ini warganet kembali dihebohkan
dengan kabar yang menyebutkan Covid-19
bisa disembuhkan dengan minyak kayu
putih. Informasi tersebut bermula dari
beredarnya video mantan pasien Covid-19
yang
menyebut
Covid-19
dapat
disembuhkan dengan minyak kayu putih.
Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co,
klaim
mantan
pasien
Covid-19
yang
menyebut Covid-19 bisa disembuhkan
dengan minyak kayu putih menyesatkan.
Sejauh ini, penelitian menunjukkan bahwa
Eucalyptus, tanaman yang menjadi bahan
baku minyak kayu putih, memang efektif
membunuh Virus Corona. Namun, penelitian
itu tidak melibatkan Virus Corona penyebab
Covid-19, SARS-CoV-2, melainkan virus
Corona jenis lain. Dengan demikian,
Eucalyptus belum bisa disebut sebagai obat
Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/804/fakta-atau-hoaks-benarkah-mantan-rektor-unhas-ini-sebutcovid-19-bisa-disembuhkan-dengan-minyak-kayu-putih
https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/09/170400623/eucalyptus-jadi-antivirus-corona-be
narkah-bisa-bunuh-virus-covid-19-?page=1
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6. Viral Warung Makan di Pantai Tanjung Pakis
Gurame Seharga Rp 1,3 Juta

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan sebuah
warung di kawasan Pantai Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Karawang,
Jawa Barat mematok harga 3 porsi ikan gurame seharga Rp 1,3 juta.
Hasil penelusuran Suara.co, bahwa hal tersebut tidak benar. Hal ini
disampaikan oleh pemilik warung Dede. Faktanya harganya tersebut Rp 320
ribu. Selain itu Ketua Umum Satgas Covid-19 Karang Taruna Kabupaten
Karawang, Chandra Caniago, berharap dengan adanya klariﬁkasi tersebut
masyarakat tidak lagi menyebarkan informasi menyesatkan.

Disinformasi
Link Counter:
https://jabar.suara.com/read/2020/05/31/230122/viral-gurame-rp-13-juta-pemilik-warung-itu-tidakbenar-yang-benar
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7. Makan Salad Pepaya dapat Mencegah Infeksi
dari Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial dalam bahasa Thailand yang
mengklaim bahwa makan salad pepaya dapat membantu mencegah infeksi
dari Virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Para ahli kesehatan
mengatakan tidak ada bukti bahwa salad pepaya dapat mencegah orang dari
terjangkit Virus Corona. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa
memakai masker, menjaga jarak sosial dan mencuci tangan secara teratur
adalah metode yang paling efektif untuk mencegah infeksi.

Disinformasi
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/health-experts-refute-misleading-claim-eating-papaya-salad-c
an-prevent-covid-19
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8. Metro Tv Akui Anies Adalah Presiden RI

Penjelasan :
Telah beredar sebuah hasil tangkapan
layar yang mengutip tayangan stasiun
televisi
nasional
Metro
TV
yang
disebutkan bahwa “MetroTV Akui Anies
Adalah Presiden RI” yang terlihat dari
teks headline video yang berjudul
“Presiden Tinjau Kesiapan Kenormalan
Baru”
di
program
Selamat
Pagi
Indonesia.
Faktanya video tersebut adalah hasil
editan, potongan dari cuplikan program
Metro Tv yang tidak lengkap. Video
berikut merupakan potongan liputan
pemberitaan Jokowi bersama Anies saat
tinjau kesiapan kenormalan baru di
stasiun MRT Bundaran HI.

Disinformasi
Link Counter:
https://metro.tempo.co/read/1346340/new-normal-anies-dampingi-presiden-jokowi-tinjau-stasiun-mrt
https://ﬁnance.detik.com/infrastruktur/d-5028402/duet-jokowi-anies-tinjau-stasiun-mrt-persiapan-new-no
rmal
https://www.youtube.com/watch?v=j-8J3n6h-Gc&t=42s
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9.

PKI Didukung TKA, Foto Penangkapan Militer RRC
yang Menyamar Jadi Pekerja LRT di Karawang

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang diklaim sebagai foto penangkapan oknum Militer RRC yang
menyamar sebagai pekerja proyek LRT di Karawang. Foto tersebut juga disertai dengan
narasi yang menyebut bahwa selama ini PKI didukung oleh para Tenaga Kerja Asing (TKA).
Faktanya foto yang di klaim sebagai penangkapan oknum Militer RRC yang menyamar
menjadi pekerja proyek LRT adalah klaim yang keliru. Adapun foto serupa ditemukan pada
situs news.detik.com, dengan judul berita “Dokumen Lengkap, 6 WN China yang Dijaring di
Karawang Dibebaskan”, 18 September 2018. Diketahui foto tersebut merupakan foto 6
Warga Negara China yang diamankan aparat keamanan di salah satu hotel di Kabupaten
Karawang, Jawa Barat. Enam WN China tersebut sempat ditegur sejumlah warga. Namun
karena tidak bisa berbahasa Indonesia, warga mendatangi Hotel tempat WN China itu
menginap. Kemudian Unit Intelkam Polres dan Babinsa membawa keenamnya ke Kantor
Imigrasi Karawang. Setelah dipastikan tidak ada pelanggaran keimigrasian, 6 WN China
tersebut dilepaskan. Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya juga membantah isu yang
mengaitkan keenam WNA itu dengan organisasi atau paham komunis.

Disinformasi
Link Counter:
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4218183/dokumen-lengkap-6-wn-china-yang-dijaring
-di-karawang-dibebaskan
https://www.instagram.com/p/CA4OKh8BZQA/
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10. Gedung Putih AS Disebut Dimasuki Para
Demonstran

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang memberikan informasi bahwa para demonstran
memasuki Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat.
Faktanya setelah ditelusuri, dilansir dari kompas.com peristiwa yang terekam pada video
tersebut bukan terjadi di Gedung Putih, melainkan di Ohio Statehouse di Columbus.
Bangunan di samping tempat aksi protes pada video tersebut juga sama dengan bangunan
tinggi di sebelah Ohio Statehouse, yaitu KeyBank dan Chase.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/01/110821665/hoaks-gedung-putih-as-disebut-dimas
uki-para-demonstran

