
Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan:

Telah beredar pada platform media sosial sebuah video dengan durasi sekitar 1.27 Menit, yang 

menampilkan seorang laki-laki sedang melakukan protes terhadap salah satu rumah sakit di 

Medan karena menganggap salah seorang keluarganya tidak terpapar Covid-19, tetapi pihak 

rumah sakit mengklaim positif Covid-19. Laki-laki tersebut dalam videonya menyebutkan bahwa 

pihak rumah sakit telah melakukan pemalsuan data pasien dan disebutkan rumah sakit tersebut 

adalah RSU Mitra Medika Medan.

Faktanya, rumah sakit yang disebutkan merawat keluarga dari laki-laki tersebut adalah tidak 

tepat. Pada akun media sosial milik RSU Mitra Medika Medan diklarifikasi bahwa segala tuduhan 

yang disampaikan laki-laki tersebut terhadap RSU Mitra Medika adalah tidak benar dan pihak 

RSU Mitra Medika tidak merawat orang yang dimaksud dalam video tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CC_TL25pCb0/

https://www.instagram.com/rsu.mitramedika/

https://www.instagram.com/p/CDAUGT_gl-I/?igshid=1pcumfdd6q38u

https://www.instagram.com/p/CC-yaqaFUhx/

 

1. Protes Keras Seorang Laki-laki Kepada RSU 
Mitra Medika Medan

https://www.instagram.com/p/CC_TL25pCb0/
https://www.instagram.com/rsu.mitramedika/
https://www.instagram.com/p/CDAUGT_gl-I/?igshid=1pcumfdd6q38u
https://www.instagram.com/p/CC-yaqaFUhx/


Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan:

Beredar di media sosial sebuah informasi tentang 

panggilan tes interview PT PLN (Persero) pada 

tanggal 25-26 Juli 2020 yang dilaksanakan di 

Kantor PLN Yogyakarta, Jl P Mangkubumi No.16, 

Gowongan, Kec.Jetis, Kota Yogyakarta.

Faktanya setelah ditelusuri, dilansir dari 

jogja.tribunnews.com, Senior Manager Keuangan 

dan Sumber Daya Manusia PT PLN Unit Induk 

Pembangunan (UIP) Jawa Bagian Tengah II, 

Istiyadi mengatakan bahwa informasi terkait 

rekrutmen pegawai yang mencantumkan alamat 

unit PLN UIP Jawa Bagian Tengah II di jalan 

Mangkubumi Yogyakarta tersebut tidak benar atau 

hoaks. Istiyadi menghimbau kepada masyarakat 

untuk lebih waspada terhadap penerimaan 

pegawai yang mengatasnamakan panitia 

penerimaan pegawai PT PLN (Persero).

Hoaks

Link Counter:

https://jogja.tribunnews.com/2020/07/24/pln-info-rekrutmen-pegawai-yang-beredar-di-media-so

sial-itu-hoaks

 

2. Panggilan Tes Interview PT PLN pada Tanggal 
25-26 Juli 2020 di Yogyakarta

https://jogja.tribunnews.com/2020/07/24/pln-info-rekrutmen-pegawai-yang-beredar-di-media-sosial-itu-hoaks
https://jogja.tribunnews.com/2020/07/24/pln-info-rekrutmen-pegawai-yang-beredar-di-media-sosial-itu-hoaks
https://jogja.tribunnews.com/2020/07/24/pln-info-rekrutmen-pegawai-yang-beredar-di-media-sosial-itu-hoaks


Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan:
Sebuah akun Facebook membagikan foto Presiden 

Joko Widodo yang tengah berpidato disertai narasi 

tulisan “SAYA TEGASKAN UNTUK TEST CORONA 

MEREKA HARUS BAYAR INI INDONESIA BUNG TIDAK 

ADA YANG KAMI GRATISKAN!! ENAK SAJA MAU GRATIS 

BUZZER SAYA MAKAN APA NANTI WONG GAJI MEREKA 

UANGNYA DARI KALIAN KOK”.

Setelah dilakukan penelusuran gambar pada mesin 

pencarian, diketahui foto tersebut adalah foto ketika 

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas 

dengan topik pembahasan percepatan penanganan 

dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, 

Senin (29/6/2020).  Foto dengan ekspresi yang sama 

ditemukan juga pada laman berita cnbcindonesia.com 

dengan judul “Jokowi Marahi Menteri, Ultimatum 

Jangan Bekerja Datar Saja!”. Adapun klaim bahwa 

Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang 

menegaskan bahwa test Corona harus berbayar 

dikaitkan dengan gaji Buzzer adalah klaim yang keliru 

dan tidak ditemukan pada media manapun. Fakta 

lainya, pemerintah telah banyak memberikan 

pengadaan fasilitas tes Corona gratis bagi masyarakat.

Hoaks

Link Counter:

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630082016-4-168935/jokowi-marahi-menteri-ultimat

um-jangan-bekerja-datar-saja

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/16323011/pemerintah-tes-corona-gratis

 

3. Jokowi Tegaskan Tes Corona Harus Berbayar 
Untuk Gaji Buzzer 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630082016-4-168935/jokowi-marahi-menteri-ultimatum-jangan-bekerja-datar-saja
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630082016-4-168935/jokowi-marahi-menteri-ultimatum-jangan-bekerja-datar-saja
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630082016-4-168935/jokowi-marahi-menteri-ultimatum-jangan-bekerja-datar-saja
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/16323011/pemerintah-tes-corona-gratis


Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan:

Baru baru ini isu jenazah Covid-19 harus dibakar ramai diperdebatkan di media sosial. Sejumlah 

pengguna Facebook dalam unggahannya maupun dalam kolom komentar bahkan mengklaim 

himbauan jenazah Covid-19 harus dibakar berasal dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Faktanya, Mendagri dalam klarifikasinya menyebut dirinya tidak pernah menyampaikan bahwa 

jenazah Covid-19 harus dibakar. Apa yang disampaikannya dalam acara diskusi di webinar FKUB 

tentang penanganan jenazah Covid-19 telah disalahtafsirkan. Penyebabnya ada media yang 

memberitakan pernyataannya tersebut secara sepotong-sepotong. Dalam diskusi webinar itu, ia 

menyampaikan jenazah Covid-19 diduga mengandung Virus. Secara teori dan hasil penelitian ahli, 

Virus yang ada pada jenazah akan mati salah satunya dengan cara dipanaskan pada suhu 56 derajat 

celcius. Dari teori tersebut maka seyogyanya jenazah Covid-19 dibakar untuk membunuh Virus yang 

ada pada jenazah yang terpapar Corona. Namun Tito menyebut secara praktek hal itu tidak bisa 

dilakukan lantaran bertentangan dengan keyakinan dan akidah agama tertentu. 

Disinformasi

Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2020/07/24/14473141/mendagri-saya-tidak-pernah-sampaikan-jenazah-C

ovid-19-harus-dibakar 

https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2251144/kemendagri-luruskan-pernyataan-tito-karnavia

n-terkait-jenazah-Covid-19-dibakar 

https://medan.tribunnews.com/2020/07/25/mendagri-bantah-bilang-jenazah-korban-harus-dibakar

 

4. Tito Karnavian Sebut Jenazah Covid-19 Harus 
Dibakar

https://regional.kompas.com/read/2020/07/24/14473141/mendagri-saya-tidak-pernah-sampaikan-jenazah-covid-19-harus-dibakar
https://regional.kompas.com/read/2020/07/24/14473141/mendagri-saya-tidak-pernah-sampaikan-jenazah-covid-19-harus-dibakar
https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2251144/kemendagri-luruskan-pernyataan-tito-karnavian-terkait-jenazah-covid-19-dibakar
https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2251144/kemendagri-luruskan-pernyataan-tito-karnavian-terkait-jenazah-covid-19-dibakar
https://medan.tribunnews.com/2020/07/25/mendagri-bantah-bilang-jenazah-korban-harus-dibakar?fbclid=IwAR3mRlVJqec4EDtGTs6jdXMOmDeDqGRxOnGnpH4aVCnHA_lY1KepVrPaPto


Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan:

Beredar kabar di media sosial Facebook bahwa 

uji coba vaksin Virus Corona atau Covid-19 dari 

China hanya dilakukan di Indonesia. 

Pengunggah kabar tersebut turut mengklaim 

bahwa Indonesia hanya menjadi kelinci 

percobaan vaksin Covid-19 asal China tersebut. 

Dikutip dari liputan6.com, klaim yang 

menyebut Indonesia hanya menjadi kelinci 

percobaan vaksin Corona dari China adalah 

salah. Faktanya selain Indonesia beberapa 

negara lain seperti Brasil, Bangladesh dan Turki 

juga mengadakan uji klinis tahap 3 untuk calon 

vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech, China. 

Selain itu klaim yang menyebut bahwa China 

tidak menguji coba calon vaksin di negaranya 

sendiri adalah salah. Pasalnya pada fase 1 dan 2 

uji klinis dilakukan di China dan menggunakan 

sukarelawan di sana.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313657/cek-fakta-hoaks-uji-klinis-calon-vaksin-Virus-

Corona-Covid-19-hanya-di-indonesia 

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-indonesia-jadi-kelinci-percobaan-va

ksin-Covid-19.html 

 

5.  Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Vaksin 
Covid-19 dari China

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313657/cek-fakta-hoaks-uji-klinis-calon-vaksin-virus-corona-covid-19-hanya-di-indonesia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313657/cek-fakta-hoaks-uji-klinis-calon-vaksin-virus-corona-covid-19-hanya-di-indonesia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4313657/cek-fakta-hoaks-uji-klinis-calon-vaksin-virus-corona-covid-19-hanya-di-indonesia
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-indonesia-jadi-kelinci-percobaan-vaksin-covid-19.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-indonesia-jadi-kelinci-percobaan-vaksin-covid-19.html


Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan:

Beredar di media sosial sebuah foto Presiden Joko 

Widodo disertai narasi seolah-olah beliau menyebut 

Virus Corona bisa masuk melalui handphone atau 

telepon genggam. Akun Facebook tersebut 

mengunggah foto itu pada 22 Juli 2020. Presiden Jokowi 

dalam foto tersebut tengah memberikan keterangan 

resminya di Istana Negara terkait penanganan Covid-19. 

Pengunggah menambahkan narasi pada foto itu 

sebagai berikut, "Jokowi, Virus Corona bisa Masuk 

melalui Hp Jadi Jangan kelamaan memegang hp."

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Presiden Joko 

Widodo menyebut Virus Corona bisa masuk melalui 

handphone adalah salah. Faktanya, foto tersebut hasil 

suntingan dari berita sebenarnya. Foto itu disunting dari 

foto asli yang diunggah oleh fotografer Antara Sigid 

Kurniawan saat Presiden Joko Widodo memberikan 

keterangan pers terkait kebijakan penanganan Covid-19 

di Istana Kepresidenan Bogor pada 15 Maret 2020. 

Dilansir dari Medcom.id, Presiden Joko Widodo saat itu 

meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan 

kewaspadaan terhadap penyebaran Virus Corona 

(Covid-19).

Disinformasi

Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLG95vK-cek-fakta-jokowi-sebut-Virus-bisa-korona-masuk-me

lalui-hp-simak-faktanya 

 

6. Jokowi Sebut Virus Corona Bisa Masuk Melalui 
Handphone

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLG95vK-cek-fakta-jokowi-sebut-virus-bisa-korona-masuk-melalui-hp-simak-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLG95vK-cek-fakta-jokowi-sebut-virus-bisa-korona-masuk-melalui-hp-simak-faktanya


Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan: 

Telah beredar informasi di media sosial yang berisi klaim bahwa kalung eucalyptus 

sebagai jimat antivirus Corona yang dibuat oleh Menteri Pertanian RI.

Dilansir dari laman situs Liputan6.com, kabar yang menyebut tentang Kalung eucalyptus 

sebagai jimat antivirus Corona adalah disinformasi. Faktanya, Kementerian Pertanian 

(Kementan) menyebut kalung eucalyptus bukan jimat antivirus Corona. Dalam 

pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk eucalyptus pun 

tidak diklaim sebagai antivirus Sars-CoV-2 penyebab Covid-19. Walaupun tidak diklaim 

sebagai antivirus, Eucalyptus disebut berpotensi membunuh Virus.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4312763/cek-fakta-disinformasi-kalung-eucalyptus-dis

ebut-jimat-Virus-Corona

https://www.liputan6.com/health/read/4297912/kementan-sebut-kalung-eucalyptus-bukan-jimat

-antiVirus

 

7. Kalung Eucalyptus Disebut Jimat Virus Corona

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4312763/cek-fakta-disinformasi-kalung-eucalyptus-disebut-jimat-virus-corona
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4312763/cek-fakta-disinformasi-kalung-eucalyptus-disebut-jimat-virus-corona
https://www.liputan6.com/health/read/4297912/kementan-sebut-kalung-eucalyptus-bukan-jimat-antivirus
https://www.liputan6.com/health/read/4297912/kementan-sebut-kalung-eucalyptus-bukan-jimat-antivirus


Minggu, 26 Juli 2020

Penjelasan:

Beredar foto sebuah truk untuk pengujian 

COVID-19 atau “Covid-19 Mobile Testing Faculty” di 

Amerika Serikat dengan klaim yang menyebut ada 

gambar Anubis atau sosok berkepala srigala yang 

diyakini sebagai dewa kematian orang Mesir kuno 

pada logo truk tersebut.  

Faktanya, simbol yang terlihat pada truk fasilitas 

pengujian Covid-19 itu bukanlah gambar Anubis, 

melainkan logo Aardvark. Fact Check milik 

reuters.com telah melansir dari Philadelphia 

Business Journal yang menyebut bahwa truk 

tersebut adalah milik perusahaan bernama 

Aardvark Mobile Tours dan membawa logo 

mamalia pemakan serangga dari Afrika 

sub-Sahara. Larry Borden, pemilik perusahaan 

yang berbasis di Conshohocken, Pennsylvania,  

telah memodifikasi sebuah truk sehingga dapat 

digunakan sebagai fasilitas pengujian COVID-19 

selama pandemi. 

Disinformasi

Link Counter:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-anubis/fact-check-aardvark-is-mistaken-for-egypti

an-god-of-the-dead-in-logo-of-covid-testing-trucks-idUSKCN24O2FI

 

8. Gambar Dewa Anubis pada Logo Truk “Covid-19 
Mobile Testing Faculty”

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-anubis/fact-check-aardvark-is-mistaken-for-egyptian-god-of-the-dead-in-logo-of-covid-testing-trucks-idUSKCN24O2FI
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-anubis/fact-check-aardvark-is-mistaken-for-egyptian-god-of-the-dead-in-logo-of-covid-testing-trucks-idUSKCN24O2FI
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-anubis/fact-check-aardvark-is-mistaken-for-egyptian-god-of-the-dead-in-logo-of-covid-testing-trucks-idUSKCN24O2FI

