Kamis, 5 Maret 2020

1. Orang yang Bergolongan Darah O Lebih Rentan
Terinfeksi Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar artikel yang dimuat oleh sebuah situs daring dengan judul artikel "Orang
yang Bergolongan Darah O Lebih Rentan Terinfeksi Virus Corona, Ini Penjelasannya".
Dalam artikel tersebut dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan golongan darah O
lebih rentan terkena virus.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam artikel tersebut adalah keliru.
Dilansir dari laman situs Liputan6.com, kabar tentang orang dengan golongan darah O
rentan terjangkit virus corona ternyata tidak benar. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB membantah
kabar tersebut. Dia menyebut bahwa kabar orang dengan golongan darah O rentan
terjangkit virus corona adalah hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4193810/cek-fakta-hoaks-golongan-darah-o-rentan-terj
angkit-virus-corona
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2. Fahri Hamzah dan Fadli Zon Didukung 65
Persen Rakyat Indonesia Maju di Pemilihan
Presiden

Penjelasan :
Beredar sebuah foto memperlihatkan foto mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan
Fadli Zon di media sosial yang dinarasikan bahwa mereka mendapat dukungan sebanyak
65 persen rakyat Indonesia sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
Faktanya, sejauh ini belum ada satu tokoh pun yang mendeklarasikan diri akan maju di
Pilpres 2024. Begitu pula dengan Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Justru Fahri belakangan ini
sibuk mengkonsolidasikan partai barunya yang didirikan bersama mantan Presiden PKS,
Anis Matta. Sementara Fadli Zon tampak sibuk sebagai Anggota DPR. Soal klaim bahwa
dua orang ini mendapatkan dukungan mayoritas rakyat Indonesia maju di Pilpres, juga
tidak berdasar. Sejauh ini tidak ada data atau hasil survei terpercaya yang mendukung
klaim tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1231229876448960513
https://twitter.com/fadlizon/status/1234294736418037765
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2XEz2K-fahri-hamzah-dan-fadli-zon-didukung-65-p
ersen-rakyat-indonesia
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3. 7 Warga Kalbar Ditolak di PLBN Entikong
karena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah kabar di sosial media yang menyebutkan 7 warga Kalimantan Barat
ditolak di PLBN Entikong terkait virus corona.
Setelah

ditelusuri,

kabar

tersebut

tidaklah

benar

atau

hoaks.

Dikutip

dari

antaranews.com Kapolsek Entikong, AKP Novrial Alberti Kombo, membantah
postingan di media sosial yang menyebutkan tujuh orang ditolak gegara virus Corona
(Covid-19). Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyidikan Ia
menghimbau kepada masyarakat agar selalu melihat media massa yang jelas dan
terveriﬁkasi, bukan percaya pada media sosial.

Hoaks
Link Counter :

https://kalsel.antaranews.com/nasional/berita/1334294/tidak-ada-warga-kalbar-ditolak-di-plbn-e
ntikong-terkait-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antar
anews
https://kumparan.com/hipontianak/soal-7-warga-ditolak-masuk-di-perbatasan-malaysia-kapolse
k-entikong-itu-hoaks-1sxT7v987ax
https://news.okezone.com/read/2020/03/04/340/2177774/heboh-7-orang-ditolak-di-plbn-entikon
g-karena-korona-ini-faktanya
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4.

Seorang Wanita Terinfeksi Virus Corona di
Kupang, NTT
Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai WhattsApp yang
mengatakan bahwa seorang wanita terpapar
Virus Corona yang diarahkan ke RS Johanes
Kupang. Dalam pesan tersebut juga terdapat
nama, umur dan alamat korban secara lengkap.
Faktanya dalam akun Facebook milik

Rumah

Sakit Johanes Kupang membuat klariﬁkasi yang
mengatakan bahwa ada pasien positif Covid-19
di RSUD Johannes Kupang itu tidak benar.
Wanita yang diklaim terkena Virus Corona juga
melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atas
pencemaran

nama

baik.

Hingga

saat

ini

Kasubdit V Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda
Nusa Tenggara Timur, Kompol Fisie Rahmat
Putra menuturkan masih memeriksa sejumlah
saksi dan mengumpulkan beberapa keterangan
untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/rsud.kupang.3/posts/232668827916237
https://kupang.kompas.com/read/2020/03/04/21133281/diisukan-terpapar-virus-corona-warga-ntt
-polisikan-akun-medsos?page=allb
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5. Warga Pamekasan Tersuspect Virus Corona
Penjelasan :
Telah beredar di sejumlah media sosial surat
edaran perihal tindakan penyebaran virus
corona tertanggal 3 Maret 2020 dengan
nomor surat 267/02.06/Yankes/III/2020 yang
menyebutkan bahwa salah seorang warga
Pamekasan tersuspect Covid-19.
Faktanya,

Plt

Kepala

Dinas

Kesehatan

Pamekasan (Kadinkes Pamekasan), dr Farid
Anwar menegaskan bahwa warga Pamekasan
yang disebut virus corona dalam surat edaran
tersebut adalah hoaks. Dalam surat edaran
itu, yang dinilai hoaks adalah, disebutkan
bahwa

jumlah

warga

Jawa

Timur

yang

suspect virus Corona sebanyak 65 orang. Dari
jumlah

warga

tersebut

ada

warga

Pamekasan, sedangkan di Pamekasan sendiri
belum pernah ada kasus pasien tersuspect
virus

Corona.

Adapun

dr

Farid

Anwar

mengaku belum menerima surat resmi dari
PMI. sehingga surat tersebut tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/254568/soal-surat-edaran-virus-corona-dari-pmi-plt
-kadinkes-pamekasan-hoaks
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6. Warga Kaliajir Positif Virus Corona

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp informasi yang mengatakan adanya warga kaliajir,
Banjarnegara positif terkena Virus Corona. Pada pesan menyebutkan alamat warga yang
diisukan terkena Virus Corona, yaitu di RT 05/RW 05 Desa Kaliajir Kecamatan
Purwanegara.
Faktanya dilansir dari jateng.suara.com, klaim yang menyebutkan adanya warga Kaliajir
RT 05 RW 05 yang positif Corona tidak tepat, sebab menurut Satam selaku Sekretaris
Desa Kaliajir mengatakan jika di Desa Kaliajir tidak ada RW 05 dan tidak ada warga yang
baru pulang dari luar negeri. Terkait informasi tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian

Penyakit

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Banjarnegara,

Ery

Rosita

mengonﬁrmasikan ke otoritas RSUD Margono Purwokerto dan dipastikan bahwa rumah
sakit itu tidak menangani pasien suspect Corona dari Desa Kaliajir, Banjarnegara.

Hoaks
Link Counter :
https://jateng.suara.com/read/2020/03/04/214625/isu-warga-kaliajir-positif-virus-corona-pemkabbanjarnegara-pastikan-hoaks
https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/04/pasien-asal-kaliajir-positif-corona-rsud-margonopurwokerto-pastikan-hoaks-ini-info-sebenarnya?page=all
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7. Pamﬂet Lowongan PT KAI Formasi Kondektur

Penjelasan :
Beredar

sebuah

pamﬂet

berupa

gambar yang memberikan informasi
mengenai lowongan pekerjaan dari
PT Kereta Api Indonesia untuk formasi
kondektur

dengan

periode

pendaftaran pada tanggal 12-16 Maret
2020.
Faktanya
benar

informasi

atau

bantahan

tersebut

tidak

hoaks

sesuai

dengan

dalam

akun

resmi

Facebook @keretaapikita. Dijelaskan
bahwa

informasi

resmi

lowongan

kerja KAI dapat dicek pada situs web
recruitment.kai.id.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/keretaapikita/videos/2343920379244935/
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8. Pesan Facebook Mengatasnamakan Plt
Gubernur Aceh

Penjelasan :
Beredar di media sosial akun Facebook mengatasnamakan Plt Gubernur Aceh, Nova
Iriansyah. Dalam tangkapan layar tersebut diketahui akun Nova Iriansyah mengirimi pesan
kepada sejumlah pengguna Facebook.
Faktanya, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto menyatakan
bahwa pesan yang mengatasnamakan Plt Gubernur Aceh tersebut adalah tidak benar atau
hoaks. Menurut Iswanto, hal tersebut adalah modus penipuan melalui akun Facebook yang
mengatasnamakan Nova Iriansyah. Iswanto menghimbau agar hati-hati dan melaporkan
ke pihak berwajib apabila menerima pesan tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://aceh.tribunnews.com/2020/03/04/hati-hati-akun-facebook-plt-gubernur-aceh-dibajak-pel
aku-kejahatan
https://analisadaily.com/berita/baca/2020/03/04/1002852/waspada-akun-facebook-palsu-mengat
asnamakan-plt-gubernur-aceh/
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9. Kabar Terkini, India Dilanda Badai Tornado

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan video di media sosial yang menampilkan peristiwa badai.
Postingan

video

tersebut

dengan

narasi

"Kabar

Terkini..India

di

Landa

Badai

Tornado..Azab Allah Sangat Nyata".
Faktanya setelah ditelusuri, peristiwa dalam video yang beredar adalah kejadian lama.
Video tersebut merupakan rekaman badai tropis siklon Fani yang terjadi di India pada
tanggal 3 Mei 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/05/salah-kabar-terkini-india-di-landa-badai-tornado/
https://edition.cnn.com/videos/world/2019/05/03/india-tropical-cyclone-fani-landfall-ge-lon-orig.c
nn
https://www.theguardian.com/world/2019/may/03/tropical-cyclone-fani-india-biggest-storm-in-d
ecades-makes-landfall
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10. Foto “Rumah Sakit tega meloloskan seorang
bapa membawa pulang mayat anaknya dengan
sepeda motor”
Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial
Facebook dengan narasi yang mengklaim
bahwa

sebuah

meloloskan

rumah

seorang

sakit

bapak

telah

membawa

pulang mayat anaknya dengan sepeda
motor karena tidak mampu membiayai
biaya sewa ambulance.
Faktanya

klaim

tersebut

tidak

benar.

Keterangan foto telah diubah dari fakta
aslinya. Foto itu adalah foto yang diambil
oleh blogger senior Solo, Blontank Poer
ketika gempa di Klaten yang pusatnya
berada di Yogyakarta pada Mei 2006.
Blontank

Poer

menulis

narasi

bahwa

kemungkinan jenazah pasien rumah sakit
itu terpaksa diangkut dengan sepeda
motor

lantaran

ambulans

masih

digunakan untuk evakuasi korban gempa.

Disinformasi
Link Counter :
https://solo.tribunnews.com/2016/05/30/jadi-viral-foto-karya-blogger-solo-ini-dimanfaatkan-olehakun-fb-tertentu-demi-keuntungan-pribadi
https://turnbackhoax.id/2020/03/05/salah-foto-rumah-sakit-tega-meloloskan-seorang-bapa-mem
bawa-pulang-mayat-anaknya-dengan-sepeda-motor/
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11. Pasien Rujukan dari Padang Sidempuan ke
RSUP Adam Malik Medan Positif Corona

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menyebutkan terdapat 3 orang pasien baru
menderita virus Corona (COVID-19) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam
Malik Medan. Dalam postingan yang beredar dituliskan, satu dari pasien tersebut
berasal dari Padang Sidempuan dan diketahui baru saja pulang dari Singapura.
Faktanya, pihak RSUP Adam Malik Medan membantah ada seorang warga berasal dari
Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara terinfeksi virus Corona. RSUP Adam Malik
menyatakan, hingga kini tidak ada pasien terduga virus Corona yang dirawat di rumah
sakit Adam Malik. Koordinator COVID-19 RSUP Adam Malik, Ade Rahmaini dalam
konferensi pers di Medan mengatakan, memang ada empat orang dirujuk ke RSUP
Adam Malik terkait dengan dugaan COVID-19. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan,
mereka dinyatakan tidak terindikasi virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/04/133619/kabar-warga-padang-sidempuan-dirawat-karen
a-virus-corona-ini-faktanya
https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/15404951/tak-mengarah-ke-virus-corona-4-wargadipulangkan-dari-rsup-haji-adam-malik
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12. Foto- foto Gereja yang dibangun dari Tulang
Belulang Muslim yang dibunuh Di Spanyol
Penjelasan :
Beredar foto-foto disertain narasi di
media

sosial

Facebook

yang

menyebutkan material bangunan
terbuat dari tengkorak dan tulang
belulang kaum Muslimin spanyol
yang dibunuh secara massal.
Faktanya, seperti yang dilansir dari
periksafakta.afp.com,

bahwa

foto-foto

ternyata

tersebut

bangunan-bangunan gereja yang
ada di Austria (Osuarium Hallstatt),
Republik Ceko (Osuarium Sedlec)
dan Portugal (Capela dos Ossos di
Evora)

yang

dihiasi

dengan

tulang-tulang umat gereja, bukan
di Spanyol.

Disinformasi
Link Counter :
https://periksafakta.afp.com/foto-foto-ini-menunjukkan-bangunan-gereja-di-austria-republik-cek
o-dan-portugal-yang-dihiasi-tulang

