Minggu, 8 Maret 2020

1. Konsumsi Babi Penyebab Masuknya Virus
Corona Covid-19 ke Jakarta

Penjelasan :
Beberapa situs online diketahui mempublikasikan sebuah artikel dengan narasi bahwa
konsumsi babi merupakan salah satu penyebab masuknya penyakit virus Corona 2019
(coronavirus disease 2019 atau Covid-19) ke Jakarta.
Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co, klaim tersebut keliru dan tidak berdasarkan
penelitian dari para ahli terkait penularan Covid-19 yang pertama kali dilaporkan di
Wuhan, China, pada akhir Desember 2019 lalu. Covid-19 menyebar di Indonesia karena
ada WNI yang melakukan kontak dengan warga negara asing yang sebelumnya telah
terpapar virus Corona 2019. Dilansir dari Harvard Health Publishing, virus Corona 2019
tidak menular lewat konsumsi daging babi.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/657/fakta-atau-hoaks-benarkah-konsumsi-babi-penyebab-masu
knya-virus-corona-covid-19-ke-jakarta

Minggu, 8 Maret 2020

2. Corona Sudah Sampai di RSUD Leuwiliang

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial
Facebook

yang

berisi

informasi

bahwa virus Corona telah sampai di
daerah Leuwiliang dan pasiennya
sedang dirawat di RSUD Leuwiliang.
Faktanya, Kapolsek Leuwiliang, AKP
Ismet Inono mengatakan informasi
yang beredar tersebut tidak benar
atau

hoaks.

Berdasarkan

hasil

pengecekan yang dilakukan personil
Polsek
seorang

Leuwiliang,
pelajar

pasien

dari

adalah

salah

satu

Boarding School yang mengalami
sakit demam, batuk dan pilek bukan
diakibatkan virus Corona Covid-19.
Pasien tersebut ditangani petugas
medis RSUD Leuwiliang.

Hoaks
Link Counter :
http://mediapurnapolri.net/2020/03/07/berita-hoaxterkait-adanya-pemberitaan-medsos-seorangpelajar-yang-terjangkit-virus-corona-di-rsud-leuwiliang/
https://www.radarbogor.id/2020/03/07/viral-kabar-pelajar-terjangkit-corona-di-rsud-leuwiliang-p
olisi-itu-hoaks/
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3. Nota Dinas Penanganan Pasien Suspect Virus
Corona di RSUD Bengkalis
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah surat nota
dinas penanganan pasien suspect virus Corona
di RSUD Bengkalis. Surat nota dinas tersebut
tertanggal 7 Maret 2020 dengan nomor surat
/RSUD-WDP/II/2020.
Faktanya

setelah

ditelusuri,

dilansir

dari

riauterkini.com Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
RSUD

Bengkalis

dr.

Ersan

Saputra

TH

mengatakan bahwa surat tersebut tidak benar
atau hoaks. Sebab sejauh ini Ersan tidak
pernah memerintahkan bawahannya untuk
membuat surat tersebut. Diakui Ersan, saat ini
pihaknya

sedang

melakukan

proses

pengobatan terhadap pasien laki-laki berumur
sekitar 50 tahun asal Kecamatan Bantan,
sempat bekerja di Malaysia mengalami infeksi
paru-paru dan demam, akan tetapi bukan
sehubungan dengan virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=147950&judul=HOAX---Nota-Dinas-RSUD-Bengkalis-A
da-Pasien-Terpapar-Virus-Corona
https://riaukepri.com/2020/03/07/beredar-nota-dinas-penanganan-pasien-suspect-virus-corona-d
i-rsud-bengkalis-plt-direktur-itu-hoax/
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4.

Pembatalan Penerbangan Maskapai Malindo
Airways India-Malaysia pada 11 Maret 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada platform Whatsapp yang memberikan
informasi mengenai pembatalan penerbangan maskapai Malindo Airways
antara

India

dan

menginformasikan

Malaysia
agar

pada

pelanggan

11

Maret
yang

2020,

sudah

pesan

tersebut

membeli

tiket

juga

segera

reschedule atau mengambil uang tiket kembali ke bagian Imigrasi.
Faktanya informasi tersebut tidak memiliki sumber kredibel, dan telah dibantah
oleh pihak Malindo Airways melalui media sosial resminya bahwa kabar pada
pesan berantai tersebut adalah tidak benar.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/malindoair/status/1236289096722477056
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5.

Aplikasi Sensus Penduduk Online 2020

Penjelasan :
Beredar aplikasi bernama “Pendataan Penduduk” dan “Sensus Penduduk Online
Indonesia 2020”

di Playstore, aplikasi tersebut berfungsi sebagai sensus

penduduk online tahun 2020.
Dilansir dari kompasiana.com, aplikasi yang beredar di Playstore tersebut adalah
ilegal dan bukan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Direktur Sistem Informasi
Statistik BPS, Muchammad Romzi menyatakan bahwa sensus penduduk online
2020 hanya menggunakan situs resmi dengan alamat web sensus.bps.go.id

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompasiana.com/lukman2686/5e625d7ed541df099e259903/awas-hati-hati-penipuan-sensus-p
enduduk-online-2020
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/20/130234065/imbauan-bps-hati-hati-penipuan-berkedok-sen
sus-penduduk?page=all#page3
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6. Turis China Tidak Masuk dalam Daftar Larangan
Masuk dan Transit ke Indonesia
Penjelasan :
Beberapa akun media sosial Twitter dan
Facebook

diketahui

telah

mengunggah

sebuah tautan artikel berita terkait kebijakan
Pemerintah Indonesia yang melarang turis
dan pendatang masuk serta transit dari
wilayah sumber penyebaran virus corona
(Covid-19).

Akun-akun

tersebut

kemudian

mempersoalkan kenapa turis China tidak
masuk dalam larangan tersebut, sebab China
dinilai

merupakan

sumber

utama

virus

Corona.
Faktanya

pemerintah

Indonesia

melarang

penerbangan

dari

menangguhkan

visa

telah

China

kedatangan

dan

warga

negara

China

karena

mewabahnya

virus

Corona.

Hal

tersebut

disampaikan

oleh

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Larangan
juga berlaku untuk warga negara asing yang
melakukan perjalanan ke Negeri Tirai Bambu.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200202155518-106-470916/wabah-corona-wn-chin
a-dilarang-masuk-dan-transit-ke-ri
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4195625/cek-fakta-virus-corona-mewabah-wn-china-ti
dak-dilarang-masuk-indonesia-simak-faktanya
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7.

Penculikan Siswi SMP di Pangkep
Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi kabar
berita penculikan menggunakan obat
bius yang terjadi terhadap siswi MTs
DDI Shiratal Mustaqim, RW (14) di
Kelurahan

Sibatua,

Pangkajene,

Kabupaten

Kecamatan
Pangkep,

Sulawesi Selatan.
Faktanya,

hal

dikonﬁrmasi

tersebut

Kapolsek

telah

Pangkajene,

AKP Asgar menjelaskan bahwa berita
tersebut

hanyalah

rekayasa

RW(korban). Itu ia lakukan lantaran
takut dengan ayahnya karena seharian
tidak pulang.

Disinformasi
Link Counter :
https://makassar.tribunnews.com/2020/03/08/heboh-siswi-smp-di-pangkep-ngaku-diculik-ternyata-ini-fak
tanya
https://tagar.id/penculikan-siswi-smp-di-pangkep-hanya-prank
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8.

Video Detik-detik Penangkapan Pembunuh Sopir
Grab Kudus

Penjelasan :
Beredar di media sosial video yang diklaim merupakan detik-detik penangkapan tersangka
pembunuhan sopir grab Kudus. Tampak di video tersebut terjadi di sebuah SPBU.

Faktanya dikutip dari jateng.tribunnews.com, Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto
mengonfirmasi bahwa video yang diklaim merupakan detik-detik penangkapan tersangka
pembunuhan sopir grab Kudus adalah hoaks. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah
menangkap tiga pelaku pembunuhan sopir taksi online, namun video tersebut bukanlah
kasus sama yang ditangani oleh tim gabungan dari Polda Jateng, Polres Jepara dan Polres
Kudus. Menurut pantauan Tribunjateng.com video yang beredar itu merupakan
penangkapan kawanan begal di Karangawen, Demak

Disinformasi
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2020/03/03/beredar-video-detik-detik-menegangkan-penangkapan-pembu
nuh-sopir-grab-kudus-ini-jawaban-kapolres?page=all
https://www.facebook.com/watch/?v=193668701898913

