Minggu, 29 Maret 2020

1. Kawasan Tertib Physical Distancing di
Jembatan Suramadu

Penjelasan :
Beredar unggahan poster di media sosial yang berisi informasi tentang kawasan
tertib Physical distancing di jembatan Suramadu dalam rangka memutus rantai
penyebaran Virus Covid-19 di Kota Surabaya. Dalam poster yang beredar dituliskan
bahwa jembatan Suramadu bebas dari segala bentuk aktivitas orang dan kendaraan
pada hari Jumat tanggal 27 Maret s/d Minggu 29 Maret 2020.
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Polres Bangkalan melalui laman Instagramnya
@polresbangkalan. Pihaknya menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak
benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-PHE-njBOf/
https://www.instagram.com/p/B-QyJK9hdw5/
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2. Pesan Berantai Mengatasnamakan KSP-RI
Penjelasan :
Beredar

pesan

WhatsApp
Hengki

berantai

yang

Halim

melalui

mengatasnamakan
dari

Kantor

Staf

Presiden-Republik Indonesia (KSP-RI),
pada pesan menyebutkan jika Kepala
Daerah

yang

membuat

aturan

lockdown sendiri akan mendapatkan
sanksi

mulai

dari

teguran

hingga

hukuman indisipliner.
Menanggapi kabar yang beredar, Juri
Ardiantoro

selaku

Deputi

Bidang

Komunikasi Politik Diseminasi Informasi
KSP menyatakan bah
wa itu adalah hoaks. Juri menuturkan
jika

Presiden

tidak

pernah

mengeluarkan kebijakan itu dan tidak
ada

pejabat

atau

pegawai

yang

bernama Hengki Halim di Istana atau
KSP.

Hoaks
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3.

Surat Edaran Keputusan Gubernur Bali Tentang
Perpanjangan Status Darurat Bencana

Penjelasan :
Telah

beredar

surat

edaran

dengan

Nomor

57/SatgasCovid19/III/2020

yang

mengatasnamakan Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster mengenai keputusan Gubernur
Bali terkait perpanjangan status darurat bencana akibat Virus Corona di Bali.
Faktanya, surat edaran tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Pemerintah
Provinsi Bali melalui akun Twitter dan Instagram nya yang menegaskan bahwa surat edaran
tersebut adalah hoaks. Gubernur Bali dan Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19
Provinsi Bali sedang melakukan evaluasi terkait perkembangan penyebaran Covid-19 di
Provinsi Bali dan direncanakan akan dibahas pada rapat gabungan pada hari Senin, 30 Maret
2020. Oleh karena itu, terkait keputusan apakah akan diperpanjang atau tidaknya status
siaga baru akan diputuskan pada rapat gabungan tersebut pada hari Senin, 30 Maret 2020.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-RoQn6g4VW/
https://twitter.com/HumasBali/status/1243860846075396096
https://twitter.com/BaleBengong/status/1243855107243905024
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4.

Penutupan Pasar di Lampung Barat

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa pasar
di Lampung Barat akan ditutup karena wabah Virus Corona (Covid-19). Postingan
tersebut dengan narasi "Mulai hari Senin pasar akan ditutup katanya di Lampung
Barat”.
Faktanya, dilansir dari radarlampung.co.id Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian
dan Perdagangan (Diskoperindag) Yudha Setiawan mengatakan bahwa informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Yudha juga menjelaskan bahwa hingga saat ini
belum ada perintah dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19
untuk melakukan penutupan sementara pasar-pasar. Pasar merupakan pusat
perekonomian, sehingga ketika nantinya penutupan benar-benar diberlakukan
dikhawatirkan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Hoaks
Link Counter :
https://radarlampung.co.id/2020/03/28/hoax-penutupan-pasar-di-lampung-barat/
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5. Pelabuhan Lampung Ditutup Sampai Lebaran
Haji Karena Covid-19

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa pelabuhan Merak Lampung
yang terhubung dengan pelabuhan Bakauheni di tutup sampai lebaran haji. Hal itu
dikarenakan adanya wabah Covid-19.
Faktanya, Humas PT ASDP Bakauheni, Syaifullahil Maslul, menyatakan sejauh ini
tidak ada perintah penutupan pelabuhan dari pemerintah pusat. Ia juga
menyatakan, terkait dengan merebaknya virus Covid-19, PT ASDP Bakauheni telah
melakukan upaya pencegahan penyebaran virus dengan melakukan pemeriksaan
suhu badan penumpang baik yang naik kapal dan yang turun dari kapal.
Penumpang juga dihimbau mencuci tangan menggunakan sabun atau hand
sanitizer. Syaifullah juga menambahkan pada masa pandemi ini memang ada
penurunan volume penumpang namun pelabuhan tetap beroperasi secara normal.

Hoaks
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1377770/pelabuhan-bakauheni-buka-layanan-sepert
i-hari-biasa
https://www.lampost.co/berita-tak-ada-lockdown-asdp-perketat-pelabuhan-bakauhenimerak.html
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6. Screening di Pintu Masuk Bontang Terkait
Corona
Penjelasan :
Beredar informasi di Whatsapp
himbauan terdapat screening untuk
memasuki
kota
Bontang
dan
dilakukan
isolasi
di
rusunawa
Guntung bagi warga dari luar kota
Bontang.
Faktanya
hal
tersebut
telah
dikonﬁrmasi Dinas Komunikasi dan
Informasi
(Diskominfo)
Bontang,
informasi tersebut adalah hoaks, “Saya
mohon kepada seluruh teman-teman,
kalau menemukan pesan berantai
seperti ini bisa langsung diambil
kesimpulan
bahwa,
pernyataan
tersebut
tentu
tidak
bisa
dipertanggungjawabkan,”
ujar
Iskandar, Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi
Publik
Diskominfo
Bontang, Sabtu (28/03/2020).

Hoaks
Link Counter :
https://kaltimtoday.co/hoax-terjadi-lagi-tidak-ada-screening-di-pintu-masuk-bontang/
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7.

Dinas Kesehatan (DKK) Purworejo Melayani
Pemeriksaan Bagi Pendatang Dari Luar Daerah

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada platform Whatsapp yang memberikan
informasi bahwa para pendatang yang akan masuk Kabupaten Purworejo harus
menjalani pengecekan yang dilakukan Dinas Kesehatan Purworejo di RS Kasih Ibu
dengan waktu pelayanan 24 Jam nonstop.
Faktanya disampaikan oleh akun media sosial Diskominfo Purworejo bahwa
informasi tersebut adalah tidak benar. Pada saat ini Dinas Kesehatan (DKK) tidak
melayani pemeriksaan bagi pendatang dari luar daerah.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-RzrkFp6Dw/
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8. Pasar Andir ditutup akibat Virus Corona

Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

Facebook bahwa pasar Andir sebagian
toko sudah tutup, dan akan banyak yang
tutup lagi, pengambilan barang ditunggu
secepatnya, dikarenakan banyak wabah
Covid-19.

dan

jangan

khawatir

pesan

barang bisa dikirim lewat toko langsung,
atau chat yang mau gabung di WhatsApp.
Faktanya,

hal

tersebut

dibantah

oleh

Direktur Utama PD Pasar Kota Bandung,
Heri Heryawan, Ia menjelaskan bahwa isu
mengenai penutupan pasar Cicaheum
dan Pasar Andir tidak benar atau hoaks.
Selain itu Heri menambahkan sampai saat
ini, tidak ada penutupan pasar tradisional
yang dilakukan oleh Pemkot Bandung.

Link Counter :
https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-01357614/cek-fakta-hoaks-kabar-ditutupny
a-pasar-andir-dan-cicaheum-akibat-virus-corona
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9. Pengumuman Kompensasi Uang Kuliah di
Universitas Brawijaya
Penjelasan :

Beredar sebuah postingan gambar di
media

sosial,

dalam

narasinya

menyatakan bahwa semua mahasiswa
Universitas Brawijaya berhak menerima
kompensasi uang kuliah dikembalikan
dalam rangka sebagai tunjangan tinggal
di

rumah

untuk

menghindari

penyebaran Covid-19.
Faktanya, informasi tersebut tidak benar
atau hoaks. Hal tersebut dibantah oleh
Universitas Brawijaya melalui akun resmi
Twitternya

@UB_Ofﬁcial,

yang

menyatakan bahwa kampus Universitas
Brawijaya

tidak

pernah

pengumuman tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/UB_Ofﬁcial/status/1243454043860504576

membuat
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10. Penjarahan di Meksiko yang Dipicu oleh
Kepanikan atas Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media sosial
yang

mengklaim

tersebut

bahwa

merupakan

dalam

video

penjarahan

yang

terjadi di Mexico yang dipicu oleh kepanikan
warga Mexico atas Virus Corona.
Setelah

ditelusuri

lebih

lanjut,

faktanya

dalam video tersebut merupakan peristiwa
penjarahan yang terjadi pada tahun 2017.
Saat itu orang-orang Meksiko turun ke jalan
untuk memprotes kenaikan harga bahan
bakar 20 persen. Demonstrasi yang kacau
menyebabkan mengamuk di beberapa toko
seperti yang terlihat dalam video tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/footage-looting-was-ﬁlmed-years-pandemic
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11. Kim Jong Un Mengenakan Kemeja Putih
Bertuliskan "Bersih, Merakyat, Kerja Nyata"
Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah foto Kim
Jong Un yang mengenakan kemeja putih
bertuliskan "bersih, merakyat, kerja nyata".
Foto

pada

unggahan

tersebut

disertai

dengan narasi "Ndro kayaknya kita butuh
Kim Jong Un, untuk mengatur TKA yg susah
diatur."
Setelah ditelusuri, foto yang beredar tidak
benar dan sebenarnya merupakan hasil
digital

editing.

Foto

tersebut

pernah

menjadi sampul dalam artikel kompas.com
yang berjudul "PBB : Produksi Pangan Korea
Utara pada 2018 Terus Menurun," artikel
tersebut

diunggah

pada

Kamis,

13

Desember 2018. Diketahui kemeja putih
bertuliskan bersih, merakyat dan kerja nyata
adalah kemeja milik Presiden Jokowi yang
dipakai saat Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Disinformasi
Link Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2018/12/13/14133701/pbb-produksi-pangan-korea-utara-pada-2018-te
rus-menurun
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/18115051/cerita-di-balik-kemeja-putih-jokowi-bersablon-bersi
h-merakyat-dan-kerja?page=all#page3
https://turnbackhoax.id/2020/03/28/salah-kim-jong-un-mengenakan-kemeja-putih-bertuliskan-bersih-mer
akyat-kerja-nyata/

Minggu, 29 Maret 2020

12. Foto : “Italia. Tidak ada lagi ruang yang tersedia
di rumah sakit. #CoronavirusLockdown”

Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial dengan keterangan yang menyebutkan sebuah
kondisi Italia dimana tidak ada lagi ruang yang tersedia di Rumah Sakit. Dalam
keteranganya juga disebutkan tagar #CoronavirusLockdown.
Faktanya, foto yang diklaim sebagai situasi di Italia saat tidak ada lagi ruang yang tersedia
di Rumah Sakit adalah salah. Foto tersebut ternyata merupakan foto situasi korban gempa
bumi yang terjadi di Zagreb, Kroasia.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/28/salah-foto-italia-tidak-ada-lagi-ruang-yang-tersedia-di-rumah-sakit-cor
onaviruslockdown/?fbclid=IwAR1FQZKgvcGMeDM9Xa23zw9b0KD5BCR3lvjT6BjFGGYp4fTFOiraNcQLM_U
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13.

Pemerintah Arab Saudi Membatalkan Ibadah Haji
Tahun ini untuk Mengatasi Penyebaran Virus Corona

Penjelasan :
Beredar kabar yang mengklaim Pemerintah Arab Saudi membatalkan ibadah haji tahun
ini untuk menghindari penularan wabah akibat Virus Corona. Klaim menyebutkan,
perusahan jasa perjalanan haji pun diminta membatalkan kesepakatan dengan pihak
hotel, bimbingan haji dan maskapai penerbangan. Kabar tersebut disertai dengan video
Duta Besar Arab Saudi

untuk Senegal Abdullah Ahmad Al Abdan yang sedang

memberikan keterangan.
Faktanya Duta Besar Arab Saudi untuk Senegal Abdullah Ahmad El Abdan menyatakan,
belum ada keputusan tentang pembatalan ibadah haji. Pihak berwenang Arab Saudi
masih menunggu perkembangan wabah COVID-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://oumma.com/annulation-du-hadj-pelerinage-a-la-mecque-larabie-saoudite-na-pas-encore-pris-de-d
ecision/
https://www.thecable.ng/coronavirus-no-decision-yet-on-this-years-hajj-says-saudi-ambassador
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4210947/cek-fakta-video-dubes-saudi-untuk-senegal-bukan-buk
ti-ibadah-haji-2020-dibatalkan
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14.

Kampung Krapyak Lockdown, Warga Krapyak
yang Baru Pulang dari Luar Negeri Dijemput
Ambulans

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp yang berisi informasi bahwa
Krapyak sudah lockdown karena ada yang baru pulang dari luar negeri, sampai
rumah langsung dijemput ambulans. Jangan lewat terminal lama ke utara sampai
Tegrat.
Dilansir dari solopos.com, Pengurus RT setempat menegaskan informasi tersebut
tidak benar atau hoaks. Sebab, tidak ada pelaku perjalanan dari luar negeri yang
dijemput ambulans. Warga Kampung Krapyak juga tidak melakukan lockdown
melainkan, hanya memblokade jalan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.solopos.com/beredar-hoaks-kampung-krapyak-sragen-lockdown-gegara-p
p-dijemput-ambulans-cek-faktanya-1054124
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15.

Jenazah Ibunda Jokowi Naik Ke Permukaan

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa
jenazah ibunda Presiden Jokowi naik ke permukaan usai pemakaman.
Dilansir dari suara.com, bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Foto
yang diunggah pada postingan tersebut merupakan foto sebuah makam di
Pontianak, Kalimantan Barat yang rusak karena tekstur tanah sangat lembek
dan terendam air. Namun, makam tersebut milik orang lain bukan makam
jenazah almarhumah Sudjiatmi Notomihardjo, Ibunda Jokowi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/29/123634/cek-fakta-benarkah-jenazah-ibunda-jok
owi-naik-ke-permukaan

