Rabu, 29 Januari 2020

1. Virus Corona Telah Masuk di Palembang

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp
yang berisi keterangan dari Kepala Dinas
Kesehatan Palembang dr.Hj. Letizia,
M.Kes Dan Kepala Bidang Pencegahan,
Pengendalian Penyakit: dr. Hj. Fauziah,
M.Kes, menghimbau bagi seluruh warga
Palembang bahwa virus corona sudah
memasuki beberapa Daerah di Kota
Palembang.
Faktanya, hal tersebut telah diklariﬁkasi
langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan
Palembang dr.Hj. Letizia, M.Kes. bahwa
pesan tersebut adalah hoaks, Beliau
menekankan kepada warga supaya lebih
bijak dalam menyampaikan informasi.
Karena hal ini akan membuat kisruh
masyarakat Palembang, apa lagi virus
corona sedang melanda di beberapa
Negara.

Hoaks
Link Counter :
https://intens.news/virus-corona-dikabarkan-masuk-palembang-dinkes-pastikan-hoax/
https://sumsel.tribunnews.com/2020/01/28/hoax-atau-fakta-heboh-pesan-berantai-sampaikan-vir
us-corona-masuki-palembang

Rabu, 29 Januari 2020

2. Korban Meninggal di Wuhan Akibat Virus
Corona Mencapai Sepuluh Ribu Orang

Penjelasan :
Sebuah akun Youtube diketahui telah membagi salah satu video yang diklaim sebagai
video suasana sebuah rumah sakit di Wuhan, Cina, pada tanggal 26 Januari 2020.
Dijelaskan pula bahwa korban yang meninggal dunia akibat virus Corona telah mencapai
lebih dari sepuluh ribu orang dan tidak terurus.
Faktanya, dilansir dari cekfakta.tempo.co, klaim bahwa korban tewas di Wuhan, Cina,
akibat virus Corona mencapai sepuluh ribu orang merupakan klaim yang menyesatkan.
Hingga tanggal 28 Januari 2020, korban meninggal akibat virus Corona di Provinsi Hubei,
tempat Kota Wuhan berada, mencapai 125 orang. Sementara di seluruh Cina, korban
meninggal akibat virus 2019-nCoV itu mencapai 132 orang.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/585/fakta-atau-hoaks-benarkah-korban-meninggal-di-wuhan-aki
bat-virus-corona-mencapai-10-ribu-orang
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3. Polsek Tampan Panam Telah Menemukan
40 Motor di Tempat Penadah

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp berisi himbauan yang berisi bahwa
siapapun yang kehilangan motor datangi Polsek Tampan Panam dengan membawa
surat surat lengkap, karena ada sekitaR 40 motor ditemukan di tempat penadah.
Dilansir dari goriau.com,

Kanit Reskrim Polsek Tampan, Ipda Budi Winarko,

menegaskan bahwa itu adalah kabar bohong. Budi menjelaskan ada kekeliruan pada
informasi yang beredar. Budi mengatakan “memang ada kami ambil BB tapi satu
motor itupun yang diamankan di Kampar ada empat kendaraan roda dua dan yang
satu ini memang laporan dari Polsek Tampan makanya kami jemput”.

Hoaks
Link Counter :
https://humas.polri.go.id/download/gara-gara-hoax-warga-ramai-ramai-datangi-polsek-tampan/
https://www.goriau.com/berita/baca/garagara-kabar-hoax-puluhan-masyarakat-datangi-polsek-t
ampan.html
http://inforiau.id/gara-gara-kabar-hoax-puluhan-masyarakat-datangi-polsek-tampan/
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4. Pasien Terjangkit Virus Corona di RSUD
Tarakan
Penjelasan :
Beredar di Media sosial (Medsos) WhatsApp
foto petugas medis, dan juga foto seorang
pasien di indikasi terjangkit virus corona di
RSUD Tarakan. Foto-foto yang beredar itu
sempat meresahkan masyarakat Kaltara.
Faktanya, foto yang sudah tersebar di media
sosial Whatsapp yang memperlihatkan tiga
orang petugas medis tengah menggunakan
alat pelindung diri (APD) dan seorang pasien
yang

terjangkit

virus

corona

hanyalah

candaan petugas medis tersebut. Ketiganya
bercanda soal penanganan pasien terinfeksi
virus Corona. Hasil pemeriksaan terhadap
pasien yang masuk RSUD Tarakan ternyata
negatif Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4877192/3-perawat-rsud-tarakan-disanksi-karena-candaan-virus-cor
ona?_ga=2.220778270.764630352.1580207577-1645689551.1579148861
http://mediakaltara.com/rsud-tarakan-klariﬁkasi-beredarnya-foto-pasien-terjangkit-corona-tiga-okn
um-penyebar-foto-di-sanksi/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200128175913-20-469511/bercanda-virus-corona-tiga-pera
wat-rs-tarakan-hadapi-sanksi
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5. "Jokowi: Virus corona minum bodrex 5
menit langsung sembuh"
Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi informasi
pernyataan "Jokowi:Virus corona minum
bodrex 5 menit langsung sembuh".
Setelah

ditelusuri,

ditemukan

fakta

bahwa tidak ditemui berita dengan
judul

“Jokowi:

Virus

corona

minum

bodrex 5 menit langsung sembuh”.
Sementara bodrex sendiri adalah obat
analgesik untuk mengobati sakit kepala,
demam, ﬂu, nyeri haid, sakit gigi dan
nyeri sendi. Umumnya, di dalam tiap
kaplet

bodrex

terdapat

kandungan

Paracetamol, Phenylephrine HCl, dan
Dextromethorphan bukan obat untuk
virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/01/28/salah-jokowi-virus-corona-minum-bodrex-5-menit-langsungsembuh/
https://hellosehat.com/obatan-suplemen/obat/bodrex/?fbclid=IwAR3BEOyjP5Az4ex3usbPCIAdNK
y43dHjqYxkAXFbDbmxQ4tZ7sN4CJX4bjI
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6. Foto Mayat Bergelimpangan di Jalanan
Kota Wuhan yang Disebut Korban Virus
Corona di China

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp sebuah foto mayat yang bergelimpangan
di jalanan kota Wuhan yang diklaim korban terjangkit virus Corona, dengan
tambahan keterangan bahwa foto tersebut diambil dari satelit.
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com yang mengutip dari VOA Cambodia, foto
tersebut adalah hoaks, adapun foto tersebut diambil pada 25 Maret 2014 yang
tengah melakukan aksi mengenang 528 korban pembantaian Nazi di Katzbach,
Jerman.

Disinformasi
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/01/28/foto-mayat-bergelimpangan-di-jalan-yang-disebut-korba
n-virus-corona-di-china-fakta-ini-terungkap
http://m.isplus.joins.com/news/article/article.aspx?total_id=14259313&ctg=1300&tm=i_lf
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7. Diduga Terjangkit Virus Corona, Satu Pasien
RS Doris Sylvanus Diisolasi
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan yang berisi
foto seseorang yang nampak tertidur
dan di dorong petugas RS Doris
Sylvanus

diduga

terjangkit

virus

Corona.
Faktanya,

setelah

foto

tersebut

ditelusuri dengan sumber artikel yang
terkait dengan "Simulasi Virus Corona,
Satu

Pasien

RS

Doris

Sylvanus

Diisolasi" ditemukan kejelasan bahwa
kegiatan sebenarnya adalah simulasi
yang dilakukan RS Doris Sylvanus
bukan pasien yang diisolasi karena
terjangkit virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
http://www.kaltengpos.co/berita/-40056-rs_doris_sylvanus_isolasi_satu_pasien_terdeteksi_virus_c
orona.html
https://suaranews.co.id/2020/01/27/simulasi-virus-corona-satu-pasien-rs-doris-sylvanus-diisolasi/
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8. Seorang Pasien Terpapar Virus Corona di
RS Siloam Jember

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di sosial media Whatsapp, yang berisikan ada
seorang pasien terpapar virus corona di RS Siloam Jember
Faktanya, dilansir dari viva.co.id, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis RS Siloam
Jember, dr I. Bayu Angga Dewa menjelaskan bahwa sempat terdapat pasien
dengan ciri-ciri terpapar virus corona. Namun setelah dilakukan perawatan,
pasien tersebut tidak terbukti terpapar virus corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1197748-rs-siloam-jember-bantah-rawat-pasien-virus-coro
na
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9. Sabotase Gorong-gorong ditumpuki Pasir di
Sepanjang Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat
Penjelasan :
Beredar di Media sosial (Medsos) Twitter
Video

yang

memperlihatkan

truk

pengangkut karung pasir. karung pasir
tersebut dimasukan ke gorong-gorong
agar aliran gorong-gorong tersumbat di
Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Faktanya, lubang tersebut bukan sumur
resapan, akan tetapi manhole utilitas dan
harus dimasukan kantong pasir sebelum
ditutup. Hal tersebut dilakukan untuk
mengantisipasi jika terjadi kecelakaan
atau jalanan amblas jika dilalui truk, bus
dan Transjakarta. saat proses pengerjaan
maka karung tersebut akan diangkat,
setelah itu proses boring subduct atau
pemasangan kabel Utillitas di bawah
tanah.

Dan

setelah

proses

tersebut

selesai, maka karung akan dimasukkan
kembali kedalam manhole tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/28/beredar-video-gorong-gorong-dki-jakarta-d
itumpuki-pasir-diduga-sabotase-agar-tersumbat/
https://indopolitika.com/hoaks-video-gorong-gorong-dki-jakarta-dilempari-karung-pasir-untuk-s
abotase/
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10. Tidak Diizinkan Pulang Petugas
Transjakarta Ditemukan Tewas
Penjelasan :
Beredar di media sosial seorang petugas
Transjakarta

ditemukan

tewas

saat

bekerja karena tidak diizinkan pulang
oleh korlapnya.
Faktanya,

Menurut

Sekretaris

Korporasi

Kepala
dan

Divisi

Humas

PT

Transportasi Jakarta, Nadia Diposanjoyo
dalam

siaran

pers,

secara

tegas

membantah kabar terkait seorang korlap
yang tidak memperbolehkan Yuyun yang
meminta izin pulang cepat lantaran sakit.
Nadia mengatakan bahwa Tidak benar
jika korlap melarang Yuyun pulang cepat.
Dalam hal ini, korlap yang bertugas justru
sangat khawatir karena melihat kondisi
Yuyun yang tampak tidak dalam kondisi
sehat.

Disinformasi
Link Counter :
https://republika.co.id/berita/q4ti4d366/transjakarta-bantah-korlap-tak-izinkan-yuyun-pulang
https://www.antaranews.com/berita/1269521/transjakarta-bantah-korlap-tak-izinkan-yuyun-pulan
g-lebih-cepat
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11. Tiga Orang TKA China PT.IWIP Meninggal
Dunia Akibat Virus Corona
Penjelasan :
Sebuah akun di media sosial memposting dua
buah foto berupa surat himbauan yang
ditujukan kepada karyawan PT. Indonesia
Weda Bay Industrial Park (IWIP) dengan
narasi

yang

menyebutkan

sudah

ada

3

karyawan TKA China yang meninggal dan
satu orang tak sadarkan diri yang dikaitkan
dengan virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Manajemen PT
IWIP mengatakan bahwa berdasarkan hasil
konﬁrmasi dari tim Medis di Site Lelilef, tidak
ada karyawan di Site yang terinfeksi virus
Corona. Dua foto yang diposting merupakan
surat

himbauan

pencegahan

dini

atau

langkah antisipasi oleh perusahaan terhadap
virus Corona. Selain itu, perusahaan telah
memutuskan tidak akan mendatangkan staf
dari China ke site IWIP di Weda, Halmahera
Tengah. Langkah itu diambil sebagai upaya
memutus mata rantai penyebaran virus.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/ceritamalukuutara/dampak-virus-corona-pt-iwip-di-halmahera-tengah-ba
tasi-tka-china-1sj32vIP6DF https://www.cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200127190337-20-469204/ramai-tka-china-maluku-uta
ra-antisipasi-risiko-virus-corona
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12. Video Detik-detik Warga Terkena Virus
Corona Di Pusat Perbelanjaan Lombok

Penjelasan :
Viral beredar sebuah video yang merekam saat seorang warga terjatuh pingsan di
sebuah pusat perbelanjaan. Video tersebut berjudul "Waspada Virus Corona Di
Lombok, Video detik-detik warga terkena virus di salah satu pusat perbelanjaan ".
Setelah ditelusuri, diketahui bahwa seorang pria yang terjatuh pingsan di sekitar area
bongkar muat bagian belakang Lombok Epicentrum Mall (LEM), Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, disebut mengidap penyakit Epilepsi. Kabag Operasional Polresta
Mataram Kompol Tauﬁk di Mataram menegaskan bahwa video yang mengisukan pria
tersebut terjangkit virus Corona adalah tidak benar.

Disinformasi
Link Counter :
https://mataram.antaranews.com/berita/99289/pria-ini-jatuh-pingsan-diviralkan-corona-ternyata
-pengidap-epilepsi
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13. Virus Corona Menyerang Shah Alam
Selangor
Penjelasan :
Beredar di media sosial video wanita
ambruk di supermarket Shah Alam
Selangor Malaysia yang disebut akibat
virus Corona.
Dilansir

dari

bali.tribunnews.com,

wanita dalam video tersebut bernama
Nur

Izzah

keluarga

Izzati,

dari

Izzah

adapun

pihak

melalui

akun

FacebooK “Art Fever Haﬁz Rusidah”
telah mengklariﬁkasi jika kematian
Izzah bukan karena virus Corona, Izzah
diketahui

meninggal

mendadak

dimana sebelumnya ia sehat serta
baik-baik saja.

Disinformasi
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/01/28/disebut-akibat-virus-corona-video-wanita-ambruk-di-sup
ermarket-viral-keluarga-bikin-klariﬁkasi
https://kupang.tribunnews.com/2020/01/28/video-viral-detik-detik-wanita-cantik-tewas-saat-bela
nja-klariﬁkasi-keluarga-bukan-virus-corona

