Rabu, 25 Maret 2020

1. Penutupan Pasar Induk Jakabaring
Palembang

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media
sosial WhatsApp yang menyebutkan
bahwa Pasar Induk Jakabaring
ditutup selama 1 minggu. Dalam
pesan
tersebut
dijelaskan
penutupan pasar induk karena ada
penyemprotan disinfektan.
Faktanya, Direktur Utama (Dirut) PD
Pasar Palembang Jaya Abdul Rizal
menyatakan
bahwa
informasi
penutupan pasar Induk untuk
pencegahan virus corona tersebut
hoaks. Karena sampai saat ini
seluruh pasar tradisional tetap buka
seperti biasa.

Hoaks
Link Counter :
http://mattanews.co/palembang/pasar-jakabaring-ditutup-pd-pasar-itu-hoax/
https://sumateranews.co.id/dirut-pd-pasar-palembang-jaya-bantah-keras-isu-pasar-induk-tutup/
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2. 9 Karyawan Aneka Buana Pondok Labu
Terinfeksi Korona

Penjelasan :
Beredar hasil tangkapan layar yang memperlihatkan percakapan di aplikasi
WhatsApp yang berisi tentang seorang pasien Covid-19 terinfeksi virus Corona
setelah dari sebuah pasar swalayan di Jakarta Selatan. Pasien tersebut diklaim
terinfeksi Corona dari karyawan AB Supermarket Pondok Labu. Sebab, sembilan
pegawai AB Pondok Labu disebut telah terinfeksi virus Korona.
Faktanya klaim bahwa sembilan karyawan Aneka Buana supermarket di Pondok
Labu terinfeksi Corona adalah tidak benar. Pihak AB Pondok Labu, telah
memberikan klariﬁkasi.

Hoaks
Link Counter :
https://posts.gle/aJEfj
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOGEqWN-9-karyawan-aneka-buana-pondok-labu-t
erinfeksi-korona-hoaks

Rabu, 25 Maret 2020

3. Pasien Positif Corona di Jambi Pernah Pingsan
di Swalayan
Penjelasan :

Beredar informasi di jejaring media
sosial
(Medsos)
hingga
pesan
berantai di grup-grup Whatsapp
yang menjelaskan bahwa terdapat
pasien yang dinyatakan positif virus
Corona pernah pingsan di salah satu
pusat perbelanjaan atau swalayan
Meranti di Kota Jambi.
Dikonﬁrmasi melalui Owner atau
Pemilik Swalayan Meranti, Didi
Bongsu, mengatakan bahwa hingga
saat ini pihaknya tidak pernah
menemukan
satu
diantara
konsumennya yang pingsan saat
berbelanja di Swalayan Meranti. ia
mengatakan bahwa kabar tersebut
tidaklah benar alias hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/jambikita/hoaxbuster-tak-benar-pasien-positif-corona-di-jambi-pernah-pi
ngsan-di-swalayan-1t5as1LYm6l?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=int
https://jambi.tribunnews.com/2020/03/24/hoaks-beredar-kabar-pasien-virus-corona-pingsan-di-s
walayan-meranti-ini-bantahan-pemilik-swalayan
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4.

Video Penumpang Pesawat yang Semuanya
Positif Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah video berjudul "Seluruh Penumpang Pesawat dinyatakan Positif Corona Italia" yang memperlihatkan sejumlah penumpang kesakitan dan terbaring di landasan
pacu pesawat. Selain itu terlihat belasan orang yang turun dari sebuah bus dan berusaha
melarikan diri. Beberapa orang yang mengenakan jubah hitam dan menenteng senjata
juga tampak berada di dekat bus itu. Terdengar pula satu kali suara tembakan di bagian
akhir video tersebut.
Faktanya video tersebut tidak terkait dengan Corona. Video tersebut menceritakan tentang
simulasi penyanderaan penumpang oleh teroris di Bandara Internasional Blaise Diagne
(AIBD), Senegal. Video dipublikasikan pada 28 November 2019, sebelum virus Corona
COVID-19 dilaporkan pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019.

Hoaks
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=lp4HRSBlP9g
https://cekfakta.tempo.co/fakta/698/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-video-penumpang-pesawatdari-italia-ke-ethiopia-yang-semuanya-positif-corona
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5. Pasien Positif Corona di Kabupaten Blitar
Meninggal Dunia

Penjelasan :
Beredar sebuah kabar pada 23 Maret 2020 di media sosial, yang memberikan keterangan
bahwa adanya pasien Corona yang meninggal dunia di Kabupaten Blitar.
Faktanya menurut keterangan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar sekaligus anggota
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona di Kabupaten Blitar, Eko Susanto
memastikan informasi yang beredar tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Menurutnya,
sampai saat ini pasien positif Corona di Kabupaten Blitar saat ini dalam kondisi baik. Adapun
mengenai pasien ODP di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang meninggal dunia, menurut Dirut
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Endah Woro Utami pasien tersebut meninggal karena sakit
komplikasi yang dideritanya dan bukan karena Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://mayangkaranews.com/kabar-pasien-positif-corona-di-kabupaten-blitar-meninggal-dunia-pemkabblitar-hoax/
https://www.instagram.com/p/B-EdbxOAanV/?igshid=yq1nk2ifp26h
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4949889/satu-odp-di-blitar-meninggal-bukan-karena-corona-t
api-komplikasi
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6. Pondok Indah Mall Lockdown Karena
Karyawan Toko Positif Covid-19

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi kabar
bahwa Pondok Indah Mall lockdown, sore ini teridentiﬁkasi 4 karyawan
toko dalam mall sudah positif Covid-19. Pesan berantai tersebut beredar
pada hari selasa tanggal 24 Maret 2020.
Menanggapi kabar tersebut, Humas Pondok Indah Mall (PIM) Fachriza,
mengatakan mall elit di kawasan Jakarta Selatan tersebut masih
beroperasi di tengah pandemi Corona. Fachriza menjelaskan terkait pesan
berantai tersebut tidak benar dan saat ini PIM masih beroperasi dengan
normal. Ia berharap agar pesan tersebut untuk tidak dikonsumsi
masyarakat tanpa konﬁrmasi kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/24/manajemen-bantah-pesan-berantai-terkait-pim-di
-lockdown
https://jakarta.tribunnews.com/2020/03/24/hoaxpusat-perbelanjaan-di-pondok-indah-lockdownakibat-karyawan-toko-positif-covid-19
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7. Postingan di Medsos Mendikbud Nadiem
Terkait Posting UN Ditiadakan

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Instagram yang mengatasnamakan Mendikbud Nadiem
Makarim yang mengunggah hasil pertemuan daring dengan fraksi DPR dan Jajarannya
yang membahas UN ditunda untuk jenjang SD hingga SMA tahun 2020.
Faktanya, Pihak Humas Kemendikbud memberikan penjelasan bahwa Mendikbud Nadiem
Makarim tidak memiliki akun sosial dalam platform apapun. Semua akun yang
mengatasnamakan
Mendikbud
adalah
akun
palsu
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan oleh Kemendikbud.

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/24/121118871/medsos-nadiem-posting-un-ditiadakankemendikbud-hoaks?page=all
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8. Selain Jack Ma, Habib Rizieq Galang Dana Rp
500 M Lawan Corona

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial sebuah tangkapan layar artikel dan gambar yang berjudul,
“Selain Jack Ma, Habib Rizieq Galang Dana Rp 500 M Lawan Corona”. Artikel tersebut dimuat
pada 19 Maret 2020 pukul 20.51 WIB. Unggahan itu disertai narasi: “Masha Allah, IB HRS
Sumbang Dana Untuk Pandemi Corona”.
Faktanya, setelah ditelusuri, gambar gambar tersebut adalah hasil suntingan atau editan.
Judul, nama media dan nama penulis artikel adalah manipulasi dari artikel berita asli
berjudul “Selain Jack Ma, Tzu Chi Galang Dana Rp 500 M Lawan Corona” yang dimuat di
situs CNBC Indonesia pada 19 Maret 2020. Terkait foto Habib Rizieq Shihab dengan
sejumlah orang yang ada di gambar itu adalah foto HRS dengan Hengky Setiawan, pemilik
Telesindo dan Romy Winata adik Tommy Winata dan sejumlah pengusaha Indonesia yang
sempat viral pada tahun 2016.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/25/salah-selain-jack-ma-habib-rizieq-galang-dana-rp-500-m-law
an-corona/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmYJo9b-habib-rizieq-shihab-galang-dana-rp500-mi
liar-lawan-korona
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9. Jus Labu Pahit dapat Mengobati Virus Corona

Penjelasan :
Salah satu akun Facebook telah memposting informasi dalam bahasa India yang
mengklaim bahwa pengobatan Virus Corona telah ditemukan oleh para ilmuwan India.
Dijelaskan bahwa jus labu pahit dapat menyembuhkan Virus Corona dalam waktu dua jam
setelah dikonsumsi.
Seteleh ditelusuri lebih lanjut, dikutip dari factcheck.afp.com Dr. Naveen Chandra Prasad,
Direktur Kepala Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Departemen
Bihar (India) mengatakan bahwa pesan ini salah. Tidak ada bukti bahwa jus labu pahit
dapat menyembuhkan Virus Corona. Selain itu, Biro Informasi Pers pemerintah India juga
mengeluarkan pernyataan di Twitter pada 18 Maret 2020, menyebut bahwa klaim itu salah.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/indian-health-authorities-refute-myth-juiced-vegetables-can-cure-covi
d-19
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1240226544095621121
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10. Obat yang Dibeli Jokowi dari Cina Komunis
Sangat Berbahaya dan Berakibat Kematian

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp dengan narasi yang mengklaim bahwa obat
untuk mengatasi virus Corona atau Covid-19 yang dibeli presiden Jokowi dari China sangat
berbahaya dan berakibat kematian. Pesan tersebut turut menyertakan tautan artikel yang
dimuat situs berita cnnindonesia.com yang berjudul “Warga AS Tewas Usai Minum Cairan
Mengandung Chloroquine”.
Faktanya, setelah ditelusuri narasi pesan berantai dengan konten artikel berita yang dibagikan
tidak berkaitan sama sekali. Artikel berita yang dimuat di situs berita cnnindonesia.com pada
tanggal 24 Maret 2020 tersebut memberitakan peristiwa meninggalnya seorang pria di Amerika
Serikat setelah menenggak cairan pembersih akuarium dengan kandungan Chloroquine. Dari
penjelasan tersebut jelas bahwa pria itu bukan meninggal lantaran meminum obat Chloroquine,
melainkan cairan pembersih akuarium yang di dalamnya terdapat kandungan Chloroquine.
Perlu diketahui, selain dijadikan obat, Chloroquine juga kerap digunakan sebagai salah satu
bagian untuk membuat cairan pembersih.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/25/salah-obat-yang-dibeli-jokowi-dari-cina-komunis-sangat-ber
bahaya-dan-berakibat-kematian/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200324103101-134-486343/warga-as-tewas-usaiminum-cairan-mengandung-chloroquine?

