Rabu, 12 Februari 2020

1. 7 Penumpang Lion Air di Manado Positif
Terinfeksi Virus Corona
Penjelasan :
Beredar foto yang memperlihatkan kru
pesawat
bandara

dan
Sam

sejumlah

petugas

Ratulangi

medis

International

Airport, Manado, berkerumun di garbarata,
tepatnya di muka pintu pesawat bagian
depan. Disebutkan, petugas medis yang
mengenakan

rompi

kuning

tengah

memeriksa tujuh orang penumpang Lion
Air yang positif terinfeksi virus korona.
Faktanya hal tersebut telah diklariﬁkasi oleh
pihak Lion Air. Dilansir Kompas.com, melalui
artikel berjudul "Lion Air: 7 Penumpang Asal
China yang Tiba di Manado Negatif Virus
Corona" dimuat pada Minggu 26 Januari
2020, Corporate Communications Strategic
Lion

Air

Danang

Mandala

Prihantoro

memastikan, tujuh penumpang Lion Air
tersebut negatif virus korona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBwDrK-cek-fakta-hoaks-7-penumpang-lion-air-dimanado-positif-terinfeksi-virus
https://money.kompas.com/read/2020/01/26/105213926/lion-air-7-penumpang-asal-china-yang-tib
a-di-manado-negatif-virus-corona
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2. Video Penampakan Peresmian Payung Raksasa
Menutupi Masjidil Haram
Penjelasan :
Beredar sebuah video memperlihatkan
peresmian

payung

raksasa

yang

dipasang di atas Masjidil Haram, Makkah,
Arab

Saudi.

tersebut

Belakangan

viral

di

ini,

pesan

video

berantai

WhatsApp.
Faktanya melalui akun Youtube Al Quran
HD pada Selasa 11 Februari 2020 melalui
siaran langsung di Masjidil Haram, tidak
tampak payung raksasa menutupi masjid
tersebut. Kabar hoaks serupa juga pernah
beredar pada Senin 30 Juli 2018 dan telah
dibantah

pada

saat

itu

oleh

Kepala

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
daerah kerja Makkah Endang Jumali
membantah
memastikan
payung

video
tidak

raksasa

tersebut.
ada

Ia

pemasangan

sebagaimana

yang

dimaksud.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLGMmyK-viral-video-penampakan-payung-raksasamenutupi-masjidil-haram
https://news.detik.com/berita/d-4141636/beredar-lagi-hoax-di-saudi-kali-ini-soal-payung-raksasadi-haram
https://www.youtube.com/watch?v=fNhMvIZoCqo
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3. 4 Orang Teridentiﬁkasi Virus Corona di Rs
Persahabatan Jakarta

Penjelasan :
Telah beredar pesan di media sosial WhatsApp yang menyebutkan bahwa terdapat 4
orang pasien yang teridentiﬁkasi Virus Corona di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta.
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto yang menyatakan
bahwa informasi yang beredar di aplikasi pesan WhatsApp itu tidak benar, karena
Kemenkes biasanya akan terlebih dahulu mendapat laporan apapun tentang dugaan
kasus di Rumah Sakit. Hal serupa juga ditanggapi oleh Kepala Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Dwi Oktavia yang juga
membantah informasi tersebut. Ia mengatakan sejauh yang mereka monitor sampai
saat ini, belum ada pasien conﬁrm Corona Virus di Jakarta.

Hoaks
Link Counter :
https://papua.antaranews.com/berita/523774/kemenkes-bantah-4-orang-teridentiﬁkasi-virus-cor
ona-di-rs-persahabatan
https://www.suara.com/news/2020/02/11/180155/isu-4-orang-terinfeksi-corona-di-rs-persahabatan
-kemenkes-tidak-benar
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4.

Corona di RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial WhatsApp yang berisi
percakapan grup tentang adanya pasien suspect Corona di RSUD
Sampang.
Direktur RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang, dr. Titin Hamidah
menegaskan bahwa isu suspect Corona yang menyebar di percakapan
grup WhatsApp tersebut tidak benar. Pasien tersebut terjangkit
Tuberkulosis (TB) paru, dan tengah dirawat di ruang tulip atau
perawatan paru.

Disinformasi
Link Counter :
https://portalmadura.com/hoaks-viral-pesan-berantai-pasien-suspect-virus-corona-di-sampang-2
20685
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5. Antrian Warga Singapura untuk dapatkan
Makanan Halal, Indonesia Malah akan Cabut
Label Halal

Penjelasan :
Diunggah sebuah video pada platform Facebook yang memperlihatkan kerumunan orang
sedang mengantri di sebuah toko perbelanjaan. Pada narasi unggahannya diklaim bahwa
warga Singapura sedang berebut makanan halal, sedangkan di Indonesia label makanan
halal akan dicabut.
Faktanya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menegaskan
bahwa tidak ada pencabutan label halal pada makanan di Indonesia dan penyertaan label
halal pada sebuah produk sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga
tidak sembarangan dicabut. Mengenai klaim video antrian warga Singapura di sebuah toko
perbelanjaan Mustafa Centre adalah benar, tetapi menurut laman berita mothership.sg
antrean warga tersebut adalah untuk pembelian masker bukan berebut makanan Halal.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4176438/cek-fakta-warga-singapura-belanja-makananhalal-ri-justru-cabut-label-halal-ini-faktanya
https://mothership.sg/2020/02/coronavirus-bangladesh-worker-mustafa/
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6. Mobil Masuk Sawah di Madiun

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui aplikasi chat
WhatsApp terkait adanya mobil masuk
persawahan. Isi dari pesan berantai tersebut
antara lain "Di Kanigoro Dekat Pabrik Gula
Madiun. Mobil masuk sawah jam 3 pagi saat
mampir warung sarapan pagi dikira parkir di
warung. Bangun tidur di dalam mobil kaget
tak taunya bangun di tengah sawah".
Faktanya dilansir dari kanal Youtube Ofﬁcial
iNews,

Kapolres

Wicaksono

Madiun,

AKBP

Ruruh

menjelaskan

bahwa

berdasarkan keterangan pengemudi mobil
kejadian tersebut terjadi pada pukul 12.40
siang. Pengemudi menerangkan

jika saat

mengendarai mobil tersebut, stir mobil
tidak

dapat

dibelokan

sehingga

melompat ke area persawahan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=VR5kCwD7P90

mobil
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7. Orang-orang Mencoba Kabur #China’s
#CoronaCamps
Penjelasan :
Beredar di sosial media Twitter sebuah video
berisi adegan mobil mendobrak gerbang.
Video

tersebut

disertai

dengan

narasi

"Bukan adegan dari Fast and Furious, tetapi
orang-orang mencoba kabur

#China’s

#CoronaCamps".
Setelah ditelusuri, video tersebut sudah
dipublikasikan pada tahun 2018. Dikutip dari
turnbackhoax.id,

video

tersebut

adalah

momen dramatis sebuah mobil mendobrak
gerbang saat pengejaran Polisi di Tiongkok,
menurut

laporan

menghentikan

Polisi

mobil

berusaha

karena

diduga

menggunakan plat palsu. Kesimpulannya,
narasi

pada

menimbulkan

unggahan

tersebut

kesalahpahaman,

karena

video tersebut tidak ada dengan virus
Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/02/12/false-people-trying-to-escape-chinas-coronacamps-video/
https://www.newsﬂare.com/video/196045/crime-accidents/runaway-car-smashes-down-gate-duri
ng-police-chase
https://sg.news.yahoo.com/runaway-car-smashes-down-gate-080000137.html
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8. Pusat Perbelanjaan Jepang Diskon Harga
Masker
Penjelasan :
Beredar

sebuah

dengan

narasi

akun
"Di

Facebook

supermarket,

pusat2 perbelanjaan Jepang, harga
masker

bukan

secara

naik

malah

discount

dijual

dengan

menempelkan plakat ".
Setelah

ditelusuri

liputan6.com,
masker
Jepang

di

klaim

pusat

yang

pada

laman

diskon

harga

perbelanjaan
diunggah

di

akun

Facebook Telefashion tidak terbukti,
harga

masker

di

Jepang

justru

mengalami kenaikan karena stoknya
menipis

di

tengah

wabah

Virus

Corona (2019-nCoV).

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4176707/cek-fakta-pusat-perbelanjaan-jepang-diskonharga-masker-ini-faktanya
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9. Pasien RSUD Abdul Moeloek Di Lampung
Meninggal karena Ditelantarkan

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial YouTube yang menyebutkan bahwa seorang pasien meninggal
karena ditelantarkan. Dalam video tersebut terdengar suara “Kami di sini dibiarin aja. Setelah itu
dipindahin, dititipin di ruangan. Setelah sekarat baru dipindahin di ruangan sebenarnya".
Faktanya, ini dibantah oleh Direktur Pelayanan RSAM, Pad Dilangga, ia menyatakan bahwa tidak
benar bahwa pihak rumah sakit telah menelantarkan pasien bernama MR. selain itu, Pad
Dilangga menegaskan bahwa pasien MR ditransfer ke ruang Nuri dengan oksigen terpasang dan
didampingi dua petugas. Di depan ruang Nuri, pasien MR mendadak kejang dan perawat yang
sudah menunggu langsung memberikan tindakan medis. Namun, keluarga pasien marah
sehingga memukul petugas kami dan mencabut selang oksigen yang masih terpasang.
Akibatnya proses penanganan kegawatdaruratan terganggu pasien dinyatakan meninggal.
Pasien tersebut dibawa ke rumah duka menggunakan mobil jenazah RSAM.

Disinformasi
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/02/11/16141601/viral-pasien-bpjs-rs-di-lampung-meninggal
-di-selasar-diduga-ditelantarkan?page=3
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10. Video Puluhan Pasien Virus Corona
Kejang-kejang

Penjelasan :
Beredar di aplikasi TikTok unggahan sebuah video berjudul "kematian di Cina
semakin meningkat akibat virus Corona" dan diberi narasi “Mudah mudahan kita
dijauhi oleh ALLAH SWT dari virus Corona yang berbahaya ini,amin”. Dalam video
tersebut terlihat sejumlah orang di halaman sebuah gedung yang tubuhnya
kejang-kejang.
Fakta dari video itu adalah kegiatan inisiasi di sekolah menengah yang direkam
sekitar tanggal 28 Januari 2020 di Gauteng, Afrika Selatan dan tidak ada
hubungannya dengan virus Corona. Kegiatan anak sekolah tersebut diminta untuk
berpura-pura sedang berada di tengah-tengah bom yang meledak atau gempa
bumi, kegiatan itu disebut bom skok.

Disinformasi

Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/610/fakta-atau-hoaks-benarkah-orang-yang-kejang-kejang-dala
m-video-ini-adalah-pasien-virus-corona
https://factcheck.afp.com/viral-video-shows-high-school-initiation-south-africa

