Selasa, 25 Agustus 2020

1. Virus Corona Sengaja Disebar oleh Dokter,
Tenaga Medis dan Apoteker
Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial Instagram
Virus Corona sengaja disebar oleh Dokter dengan
narasi "ada 3 serangkai dalam penyebaran virus
Corona.

Mereka

adalah

dokter,

nakes,

dan

apoteker. Mereka adalah lingkaran setan yang
menyebabkan virus corona tidak kunjung hilang
dari Indonesia".
Faktanya, dikutip dari Antaranews.com klaim Virus
Corona (Covid-19) sengaja disebarkan oleh dokter,
tenaga medis dan apoteker adalah salah. Tidak
ada satupun rujukan yang menunjukan dokter,
tenaga kesehatan dan apoteker di Indonesia
terlibat

dalam

kasus

penyebaran

Covid-19.

Sebaliknya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat
sudah ada 74 dokter meninggal dunia akibat
terinfeksi Virus Corona maupun berstatus Pasien
Dalam Pengawasan (PDP).

Hoaks
Link Counter:
https://www.antaranews.com/berita/1667558/virus-corona-sengaja-disebarkan-dokter-apoteker-i
ndonesia-cek-faktanya
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-dokter-dan-tenaga-medis-sengaja-sebar-v
irus-covid-19.html
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2.

Akun Twitter Tommy Soeharto

Penjelasan :
Beredar akun media sosial Twitter mengatasnamakan Tommy Soeharto. Melalui cuitannya,
akun @Tommy_Soeharto kerap menuliskan kalimat yang bernada “menyerang” kinerja
Pemerintahan Joko Widodo.
Menanggapi beredarnya akun Twitter yang mencatut nama Tommy Soeharto, Erwin Kallo
selaku kuasa hukumnya menegaskan akun tersebut bukanlah milik Tommy. Erwin
mengatakan bahwa akun Twitter Tommy yang resmi ialah @hputrasoeharto. Sementara
itu,

melalui

akun

Instagram

resmi

Tommy

bernama

@hputrasoeharto,

telah

mengkonﬁrmasi bahwa akun Twitter @Tommy_Soeharto adalah akun palsu atau fake
account.

Hoaks
Link Counter:
https://www.jpnn.com/news/hati-hati-ada-akun-twitter-mengklaim-sebagai-tommy-soeharto-aktif-serang-jokowi
https://jatimtimes.com/baca/221732/20200824/181200/beredar-akun-twitter-catut-nama-tommy-soeharto-cuitan-berna
da-serang-jokowi
https://instagram.com/stories/hputrasoeharto/2383296247984124067?utm_source=ig_story_item_share&igshid=clliz2m
ufaxg
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3.

Devils Tower Adalah Pohon Purba Raksasa

Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial
yang memuat gambar dari penampakan
Devils Tower yang disebut sebagai pohon
purba raksasa yang tersisa sampai saat ini.
Diketahui Devils Tower berada di Crook
County, Wyoming, Amerika Serikat dan
tercatat

sebagai

Monumen

Nasional

Amerika Serikat pertama, diresmikan pada
24 September 1906.
Dilansir dari laman situs Liputan6.com,
klaim yang menyebutkan Devils Tower
adalah pohon purba raksasa adalah tidak
benar. Faktanya, Devils Demon terbentuk
dan terdiri dari batuan beku langka yang
disebut porﬁri fenolit.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4338951/cek-fakta-tidak-benar-devils-tower-adalah-po
hon-purba-raksasa
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-devils-tower-not-tree-idUSKBN25H2EL
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4.

Pernyataan Maruarar Sebut Orang yang Tak Pilih
Jokowi Bodoh dan Gila
Penjelasan :
Beredar

postingan

Facebook

berupa

di

media

sosial

tangkapan

layar

berita dengan narasi bertuliskan “Tak
mempan diserang sana-sini, Maruarar:
Kekuatan

Jokowi

itu

rakyat.

Hanya

Orang Bodoh Dan Gila, Yang Tak Mau
Pak Jokowi, Jadi Presiden RI”.
Setelah ditelusuri, faktanya postingan
yang berisi tangkapan layar tersebut
adalah hasil suntingan atau editan dari
artikel asli. Artikel berita aslinya berjudul
“Tak

mempan

diserang

sana-sini,

Maruarar: Kekuatan Jokowi itu rakyat”
yang dimuat oleh situs Hops.id. Dalam
artikel itu tidak terdapat pernyataan
Maruarar Sirait yang menyebut orang
yang

tak

memilih

Presiden

Jokowi

adalah bodoh dan gila.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/24/salah-pernyataan-maruarar-sebut-orang-yang-tak-pilih-joko
wi-bodoh-dan-gila/
https://www.hops.id/tak-mempan-diserang-sana-sini-maruarar-kekuatan-jokowi-itu-rakyat/
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5. Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Pemutihan
Perkara

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan gedung terbakar disertai
narasi, "Tanggal 22 Agustus jam 7 malam terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Blok M, untuk
yang melintas mungkin untuk mencari jalur yang lain dulu ya karena pasti akan terjadi penutupan
jalan sekitar sini. Untuk sementara ini blanwir belum sampai lokasi masih menunggu sementara
diamankan oleh petugas setempat untuk clear area." Video tersebut diunggah dan diberi
keterangan, "Bkn kebakaran... Tapi lgi pemutihan. KEREN lgi gedung KPK nya ikutan kebakar."
Berdasarkan penelusuran, klaim kebakaran gedung Kejaksaan Agung pemutihan perkara tidak
benar. Faktanya, peristiwa dalam tayangan video tersebut merupakan kebakaran gedung utama
Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Sabtu 22 Agustus 2020. Kejaksaan
Agung memastikan tidak ada satupun berkas perkara yang rusak akibat kebakaran hebat di
gedung utama Kejaksaan Agung. Seluruh proses penyelidikan dan penyidikan kasus akan terus
berjalan.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4338471/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-kebaka
ran-gedung-kejaksaan-agung-pemutihan-perkara?medium=Headline&campaign=Headline_click_
1
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6. Foto Penampakan Sosok Berbaju Putih di
Gedung Kejaksaan Agung yang Terbakar

Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan sosok
berbaju putih di gedung Kejaksaan Agung. Dengan narasi sebagai berikut:
"Penampakan baju putih tangan ke belakang setelah tragedi kebakaran. Kenapa
bukan pas kebakaran dia disitu ya".
Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa foto itu memperlihatkan sosok berbaju
putih di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar adalah tidak benar. Faktanya,
foto itu merupakan hasil editan.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRGwqxN-foto-penampakan-sosok-berbaju-putih-digedung-kejaksaan-agung-yang-terbaka
https://megapolitan.okezone.com/berita/338-2266028/asap-putih-masih-terlihat-di-gedung-kejak
saan-agung-pasca-terbakar
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7. Anies Batalkan Pemasangan Masker di Patung
Jendral Sudirman karena Dianggap Tidak Waras
oleh Warga

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial sebuah hasil tangkapan layar berita yang berjudul "Karena di
anggap tidak waras oleh warga jakarta Anies batalkan pasang masker di patung Jendral
Sudirman".
Faktanya, menurut Cek Fakta Liputan6.com, informasi Anies batal memasang masker di
patung Jenderal Sudirman karena dianggap tidak waras oleh warga Jakarta tersebut tidak
benar. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI
Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan rapat yang digelar di Biro KDH akan memutuskan
jadi atau tidaknya Anies memasang masker di patung pahlawan Kemerdekaan RI tersebut.
Hal ini mempertimbangkan kepadatan lalu lintas yang biasa terjadi di Jalan Jendral
Sudirman pada sore hari jadi rencananya sudah ada (pemasangan masker), tapi kami
pelajari juga karena sore takutnya mengganggu lalu lintas juga.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4338154/cek-fakta-tidak-benar-anies-batal-pasang-ma
sker-di-patung-jenderal-sudirman-karena-dianggap-tak-waras
https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/19/anies-batal-pasang-masker-di-patung-pahlawan-je
nderal-sudirman-hari-ini-berikut-ini-penyebabnya?page=2
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8.

Video Makanan Asli dan Palsu Buatan China

Penjelasan :
Diunggah oleh salah satu akun Twitter sebuah konten video yang menampilkan beberapa
jenis makanan palsu dan asli, dengan narasi unggahan yang menggambarkan agar tidak
memakan makanan yang dibuat di China.
Faktanya, klaim unggahan yang seolah menggambarkan agar tidak memakan makanan
yang dibuat di China karena terindikasi makanan palsu tersebut adalah salah. Diketahui
bahwa unggahan tersebut tidak menggambarkan makanan yang dibuat di China. Dari hasil
penelusuran turnbackhoax.id mengenai video tersebut, ditemukan bahwa video itu
merupakan potongan video yang berasal dari unggahan akun Facebook Blossom yang
diunggah pada 1 Juni 2019 dengan judul “Is your food fake or real? Find out with these 16
easy tests at home!”. Saat ini video tersebut telah dihapus karena beberapa dari klaim di
video tersebut adalah salah dan menyesatkan berdasarkan pada hasil pemeriksaan fakta.
Adapun video serupa diunggah kembali oleh akun YouTube Rytopia dengan judul “Fake Food
vs Real Food Test. What is in it that we eat?” pada 3 Juni 2019.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/25/salah-video-perbandingan-makanan-asli-dan-palsu-yang-dib
uat-di-china/
https://www.snopes.com/fact-check/fake-real-food-tests/
https://cekfakta.com/focus/4707
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9.

Vietcong Belajar Taktik Gerilya dari Indonesia

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa
Vietcong memenangkan perang melawan Amerika berkat membaca buku
"Pokok-Pokok Perang Gerilya" karangan Jendral A.H. Nasution.
Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim bahwa Vietcong memenangkan perang
melawan Amerika berkat membaca buku "Pokok-Pokok Perang Gerilya" karangan
Jendral A.H. Nasution adalah tidak benar. Faktanya Vietnam telah melancarkan
taktik perang gerilya jauh sebelum pemikiran Jenderal A.H. Nasution diterbitkan
dalam sebuah buku.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/08/25/salah-vietcong-belajar-taktik-gerilya-dari-indonesia/

Selasa, 25 Agustus 2020

10.

CCTV Kejagung Ikut Terbakar Hangus

Penjelasan :
Sebuah akun media sosia Facebook membagikan
gambar tangkapan layar sebuah artikel terkait
peristiwa

kebakaran

gedung

Kejaksaan

Agung

dengan narasi unggahan berbunyi “Tepat sasaran ..
CCTV ikut terbakar hangus”.
Setelah dilakukan penelusuran informasi, klaim yang
menyebut CCTV terkait peristiwa kebakaran di
Kejaksaan Agung ikut hangus adalah tidak tepat.
Dilansir

dari

merdeka.com,

Polisi

telah

mengamankan rekaman CCTV di Gedung Kejaksaan
Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Dirkrimum Polda
Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut
tim baru sekedar mengambil dan mengamankan
saja. Sementara untuk isi rekaman CCTV memang
belum

diperiksa.

memastikan
kerusakan

Tubagus

kondisi
usai

CCTV

kebakaran.

juga

belum

tersebut

dapat

terdampak

Termasuk

jumlah

banyaknya rekaman yang diambil petugas.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.merdeka.com/peristiwa/selidiki-kebakaran-gedung-kejaksaan-agung-polisi-ambil-r
ekaman-cctv.html
https://www.suara.com/news/2020/08/23/160140/polisi-temukan-cctv-rekam-detik-detik-kebakar
an-dahsyat-kejaksaan-agung

