Senin, 9 Maret 2020

1. Pembunuh Anjani Bee Ditangkap

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial dan Whatsapp Group (WAG) yang menyebutkan
bahwa pembunuh Intan Marwah Soﬁyah alias Anjani Bee bukanlah pacarnya dan
pembunuhnya sudah ditangkap. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa
pelakunya ada tujuh orang, dari jumlah total itu sebanyak lima orang sudah tertangkap
dan dua orang yang merupakan satu laki-laki dan satu perempuan masih buron.
Faktanya, Kapolres Cimahi AKBP M Yoris Maulana Yusuf menyampaikan bahwa pelaku
hingga

saat

ini

belum

tertangkap.

Pihak

Kepolisian

memastikan

kabar

yang

menyebutkan pelaku pembunuh Anjani Bee sudah tertangkap merupakan berita
bohong.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4930108/beredar-kabar-pembunuh-anjanii-bee-ditan
gkap-polisi-hoaks
https://jabar.tribunnews.com/2020/03/08/beredar-kabar-pembunuh-wanita-bertato-di-lembangditangkap-polisi-sebut-hoaks
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2. Suspect Corona Sudah di RS Saleh Probolinggo

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dengan
narasi "Suspect Corona sudah di RS SALEH
Probolinggo,

Semoga

kita

diberi

ditelusuri,

Polres

perlindungan”.
Faktanya

setelah

Probolinggo

Kota

melalui

akun

media

sosialnya menjelaskan bahwa terkait suspect
Corona

di

RSUD

Dr.

Moch

Saleh

Kota

Probolinggo adalah tidak benar atau hoaks.
Foto

tersebut

penanganan

dan

merupakan

simulasi

kesiapsiagaan

Kota

Probolinggo bilamana ada suspect Corona
agar dapat tertangani dengan baik.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/polrestaprobolinggo/photos/a.1409822089105741/2830696363684966/?type=3&
theater
https://turnbackhoax.id/2020/03/08/salah-foto-suspect-corona-sudah-di-rs-saleh-probolinggo-semoga-kita
-diberi-perlindungan/
https://portal.probolinggokota.go.id/index.php/k2/k2-category/1443-hoaks-ini-hanya-simulasi
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3.

Ada Pasien Corona di RS Siti Asiyah
Lubuklinggau

Penjelasan :
Warga Kota Lubuklinggau dihebohkan beredarnya pesan berantai berisi informasi
adanya pasien positif Corona. Dalam pesan itu disebutkan bahwa pasien berobat ke RS
Siloam dan dipindahkan ke AR Bunda dan kemudian dipindahkan ke RS Siti Aisyah.
Faktanya, informasi dalam pesan tersebut langsung dibantah oleh Kepala Dinas
Kesehatan (Kadinkes) Kota Lubuklinggau, Cikwi Faris. Cikwi Faris menyampaikan sudah
menghubungi Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau untuk memastikan
informasi tersebut dan ternyata informasi adanya pasien Corona tersebut tidak benar
alias hoaks. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan
berita-berita bohong.

Hoaks
Link Counter :
https://sumsel.tribunnews.com/2020/02/17/dinkes-lubuklinggau-pastikan-hoax-pesan-beratai-pa
sien-virus-corona-di-rs-siti-asiyah
https://www.linggaupos.co.id/beredar-pesan-berantai-ada-pasien-corona-di-rs-lubuklinggau-dr-c
harly-hoax/?fbclid=IwAR1RBUKOmR-i-4ttHoeuk4gKo5n8pT4rvrpR0AJLMyejV7wUkvdmsdt1-fI
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4.

Jackie Chan Terkena Virus Corona

Penjelasan :
Belum lama beredar isu bahwa aktor legendaris Jackie Chan dikabarkan terjangkit Virus
Corona. Ia bahkan disebut-sebut sedang menjalani karantina untuk menyembuhkan
Virus Corona.
Faktanya, Jackie Chan melalui akun Instagram miliknya membantah bahwa dirinya
dikarantina. Ia memastikan saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. "Terima kasih atas
perhatian semua orang! Saya aman dan kuat, dan sangat sehat. Tolong jangan
khawatir, saya tidak dalam karantina. Saya harap semua orang juga selalu aman dan
sehat" tulis Jackie diakhir keterangan unggahannya. Postingan tersebut sekaligus
membantah rumor yang beredar bahwa dirinya dikarantina karena terinfeksi Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9EUcdplVsc/?igshid=k78veusq746k&fbclid=IwAR3rRHL3BYrxwa8
n7vs28n6sEi_XHzvGQeDuTjGihVG7qQk7qEkhXu85OR8
https://www.kompas.com/hype/read/2020/02/28/095850266/jackie-chan-jawab-isu-dirinya-terke
na-virus-corona
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5. Akun Facebook Mengatasnamakan Briptu
Deindah Lakacini
Penjelasan :
Beredar

akun

Facebook

mengatasnamakan

yang

Anggota

Polwan

Polres Kotawaringin Barat (Kobar), Briptu
Deindah Lakacini. Dalam postingannya
akun

tersebut

menawarkan

jual

beli

motor atau mobil lelang via online.
Faktanya,

akun

Facebook

yang

mengatasnamakan

Briptu

Deindah

Lakacini

palsu,

Kapolres

adalah

Kotawaringin

Barat

(Kobar),

AKBP

E

Dharma B Ginting menghimbau agar
tidak menanggapi tawaran jual beli akun
Facebook

yang

mengatasnamakan

Deindah Lakacini tersebut, karena Briptu
Deindah Lakacini tidak mempunyai akun
Facebook.

Hoaks
Link Counter :
https://www.borneonews.co.id/berita/158131-nama-dan-foto-polwan-polres-kobar-dicatut-pelakupenipuan-online
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6. Polda Jawa Barat Izinkan Aksi Damai Tolak
Ahmadiyah di Bogor
Penjelasan :
Beredar sebuah selebaran di media sosial berisi
ajakan

mengikuti

"Aksi

Damai

Tolak

Ahmadiyah" di depan gedung Bupati Bogor,
Jawa Barat pada hari Senin 16 Maret 2020.
Dalam

selebaran

terdapat

logo

yang

Polda

beredar
Jawa

tersebut

Barat

yang

mengisyaratkan aksi tersebut telah mendapat
izin atau persetujuan dari pihak berwajib.
Dilansir dari Instagram resmi Humas Polda
Jawa

Barat

memberikan

@humaspoldajbr,
klariﬁkasi

atas

pihaknya
beredarnya

informasi tersebut. Kabid Humas Polda Jawa
Barat Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso
memastikan bahwa informasi tersebut tidak
benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/humaspoldajbr/status/1236613868815659008/photo/1
https://jabar.suara.com/read/2020/03/09/103122/cek-fakta-benarkah-polda-jabar-izinkan-aksi-da
mai-tolak-ahmadiyah-di-bogor
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7. Merokok, Salah satu solusi pencegahan Covid-19
Penjelasan :
Telah beredar informasi di sebuah artikel dari salah satu
situs daring dengan judul "WHO : Merokok, Salah satu
solusi pencegahan Covid-19". Dalam artikel tersebut,
tertulis bahwa "Di Indonesia, selain 60% dari rokok yang
kita hisap adalah pajak untuk negara, ternyata perokok
tidak disukai COVID-19." dan terdapat juga informasi
yang seolah menyatakan, merokok adalah salah satu
solusi dari World Health Organization (WHO) atau Badan
Kesehatan Dunia untuk mengantisipasi COVID-19.
Faktanya,

dilansir

dari

Turnbackhoax.id,

informasi

tersebut dinyatakan tidak benar. Dikarenakan WHO tak
pernah menyebut bahwa aktivitas merokok dapat
menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi
SARS-CoV-2 atau Virus Corona baru. Faktanya, memang
benar bahwa artikel tersebut mengutip informasi yang
dikeluarkan oleh WHO pada bagian Q&A. Namun,
ternyata informasi tersebut telah dihapus dan diganti
oleh WHO dengan informasi yang lebih valid. Dengan
demikian,

pernyataan

anggapan

bahwa

mengobati

tersebut

merokok

COVID-19,

yang

telah

dapat
justru

mematahkan

mencegah

atau

merokok

bisa

berbahaya bagi tubuh.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/08/salah-who-merokok-salah-satu-solusi-pencegahan-covid-19/
https://www.suara.com/news/2020/03/08/155839/cek-fakta-merokok-mampu-mencegah-virus-co
rona
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8. Mencegah Virus Corona dengan Tito’s Vodka

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa minuman alkohol
dengan merk Tito’s Vodka dapat dijadikan sebagai pembersih tangan dan mencegah
penyebaran virus Corona.
Faktanya, dikutip dari snopes.com klaim tersebut tidak benar. The Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) menulis bahwa orang dapat menggunakan pembersih
tangan berbasis alkohol dengan setidaknya mengandung 60% alkohol jika tidak tersedia
sabun dan air. Namun kebanyakan vodka (termasuk Tito's Vodka) hanya mengandung
40%. Pihak Tito's Vodka melalui akun Twitter resminya pun menjelaskan bahwa
produknya bukan pembersih tangan yang cocok.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/hand-sanitizer-titos-vodka/
https://twitter.com/TitosVodka/status/1235620831222534145
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9. Sudah Ada yang Meninggal Karena Corona di
Sukabumi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya seorang pasien yang
meninggal dunia karena Virus Corona di Kota Sukabumi. Klaim tersebut mengacu
kepada seorang pasien yang sakit sepulang dari Umroh di Mekkah.
Faktanya, informasi tersebut adalah keliru. Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut
dibantah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Beliau mengatakan bahwa
"(Pasien Cianjur) Saya sampaikan, hasilnya negatif alhamdulillah. Untuk Sukabumi saya
sudah cek lewat Walikota Sukabumi yang secara teknis ada di lapangan hasilnya negatif,
bukan virus corona, tapi meninggalnya betul".

Disinformasi
Link Counter :
https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/03/18165911/pasien-di-cianjur-dan-sukabumi-me
ninggal-pemprov-jabar-pastikan-negatif
https://www.facebook.com/ofﬁcial.jabarsaberhoaks/posts/517799565821301?
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10. Pasien Virus Corona di Rumah Sakit Wahidin
Didampingi Gubernur

Penjelasan :
Beredar foto disertai keterangan terkait adanya pasien Virus Corona di Rumah Sakit
Wahidin Sudirohusodo yang diklaim datang dengan didampingi oleh Gubernur Sulawesi
Selatan, Nurdin Abdullah.
Faktanya, Kadis Kesehatan Provinsi Sulsel Muhammad Ichsan Mustari memastikan
bahwa adanya pasien Virus Corona yang dirawat di Gedung Infeksi Center RSUP Wahidin
Sudirohusodo, Makassar adalah hoaks. Ia juga menjelaskan jika keterangan dari foto
yang beredar itu tidak benar. Foto tersebut merupakan momen ketika Gubernur Sulsel,
Wali Kota Makassar dan Kadis Kesehatan Sulsel berkunjung ke Gedung Infeksi Centre
RSUP Wahidin Sudirohusodo dalam rangka melihat kesiapan RS termasuk meninjau
beberapa fasilitas yang ada.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.bonepos.com/2020/03/09/beredar-foto-pasien-diduga-virus-corona-di-rs-wahidin-su
dirohusodo-ini-faktanya

