
Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah edaran yang 

mengatasnamakan Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Palembang. Surat edaran 

tersebut menggunakan kop surat layaknya 

surat resmi dan dibubuhkan tanda tangan 

Plt Kepala Dinas Kota Palembang.

Dilansir dari situs resmi 

dinkes.palembang.go.id, surat edaran 

tersebut telah ditambahkan stempel 

hoaks. Dalam situs tersebut juga dihimbau 

kepada masyarakat untuk berhati- hati 

terhadap berita hoaks atau penipuan. 

Apapun berita yang berkaitan yang 

mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota 

Palembang agar dapat dikonfirmasikan 

terlebih dahulu datang langsung ke 

alamat kami atau melalui via telepon 

terima kasih.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CJXHp0zg93f/?igshid=1m9rvp4cxomyb 

https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=716 

1. Surat Edaran Mengatasnamakan Dinas 
Kesehatan Pemerintah Kota Palembang

https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=716
https://www.instagram.com/p/CJXHp0zg93f/?igshid=1m9rvp4cxomyb
https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=716


Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media 

sosial WhatsApp soal adanya Razia STNK 

yang akan dilakukan di seluruh wilayah 

di Indonesia. Dalam pesan berantai itu, 

razia disebut akan dilakukan pada 30 

Desember 2020.

Faktanya, dilansir dari Merdeka.com, 

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen 

Rusdi Hartono menegaskan, jika 

informasi tersebut tidaklah benar alias 

hoaks. Mengutip dari Headlinekaltim.co, 

Kabag Humas Polresta Samarinda, AKP 

Annisa Prastiwi juga turut membantah 

informasi tersebut. Dirinya pun meminta 

masyarakat untuk tidak mudah 

mempercayai kabar-kabar yang tidak 

jelas kebenaran sumbernya. 

Hoaks

Link Counter:

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pesan-razia-stnk-di-seluruh-wilayah-indon

esia.html 

https://headlinekaltim.co/polresta-samarinda-bantah-isu-razia-stnk-besok/ 

https://ijn.co.id/cek-fakta-hoaks-pesan-razia-stnk-di-seluruh-wilayah-indonesia/ 

2. Razia STNK di Seluruh Wilayah Indonesia 
Tanggal 30 Desember 2020
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Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :
Beredar pesan berantai terkait sambal 
bawang yang dapat mencegah Covid-19. 
Dalam pesan berantai disebutkan orang 
Indonesia kebal pada Covid-19 karena sering 
mengonsumsi sambal bawang. Klaim 
bahwa bawang harus dikonsumsi dengan 
cabai karena mengandung vitamin C dosis 
tinggi untuk mencegah virus, kuman, 
maupun bakteri.   

Dilansir dari Liputan6.com, klaim yang 
menyebutkan sambal bawang bisa 
mencegah Covid-19 adalah tidak benar. 
Menurut dr Putu Eka Prayastiti Kefani, 
Dokter keluarga sekaligus Co-founder Sadar 
Sehat menjelaskan bahwa klaim yang 
menyebut bawang harus dikonsumsi 
dengan cabai karena mengandung vitamin 
C dosis tinggi untuk mencegah Covid-19 
tidak tepat, sebab jumlah vitamin C yang 
dibutuhkan sebagai dosis terapeutik 
(membantu tubuh melawan virus pada 
umumnya) adalah 1000-2000 mg, yakni 
setara dengan 2 kg cabai. Hal tersebut tidak 
rasional karena dalam 100 gram cabai hanya 
mengandung 50 mg vitamin C. Ia juga 
menyebut pencegahan efektif untuk 
menangkal Covid-19 adalah dengan 
penerapan protokol kesehatan.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4445466/cek-fakta-tidak-benar-sambal-bawang-bisa-c

egah-covid-19 

3. Sambal Bawang Dapat Cegah Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4445466/cek-fakta-tidak-benar-sambal-bawang-bisa-cegah-covid-19
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Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial yang memuat tautan dari 

Youtube berjudul "HEB0H! GIBRAN SERAHKAN DIRI KE KPK DEMI 

IST4NA ! KENAPA LURR". Sedangkan dalam thumbnail video tersebut 

terdapat narasi yang berbunyi "GIBRAN MENYERAH !!! DEMI ISTANA".

Dilansir dari Medcom.id, Klaim Gibran menyerahkan diri ke KPK adalah 

salah. Faktanya, tidak ada informasi valid dari media arus utama terkait 

hal itu.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeYv2rk-cek-fakta-klaim-gibran-menyerahkan-diri-k

e-kpk-hoaks-ini-faktanya 

4. Klaim Gibran Menyerahkan Diri ke KPK

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeYv2rk-cek-fakta-klaim-gibran-menyerahkan-diri-ke-kpk-hoaks-ini-faktanya
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Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah video di media sosial yang diklaim puluhan ribu paket 

bansos terbengkalai yang sudah kedaluwarsa di kawasan industri Pulogadung.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim tersebut tidak benar. Kanit 

Reskrim Polsek Cakung, Iptu Stevanus Leonard Johannes memastikan bahwa 

paket bansos tersebut belum kadaluarsa. Di mana masa kadaluarsa masa 

cukup lama, yakni pada 2023 mendatang.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4444843/cek-fakta-tidak-benar-bansos-terbengkalai-d

i-pulogadung-sudah-kedaluwarsa 

5. Bansos Terbengkalai di Pulogadung Sudah 
Kedaluwarsa

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4444843/cek-fakta-tidak-benar-bansos-terbengkalai-di-pulogadung-sudah-kedaluwarsa
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Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menyebut petugas medis 

menggunakan jarum palsu saat vaksinasi. Dengan narasi "Sudah diketahui bahwa mereka 

menggunakan jarum suntik palsu untuk orang yang disuntik. Tapi, tolong jangan terlalu 

kelihatan di TV. Mereka menunjukkannya, bahkan lebih dari sekali? Hampir seperti mereka 

ingin kau melihat ini... oh...".

Dilansir dari Liputan6.com, klaim jarum palsu dalam pemberitaan video di situs BBC News 

adalah tidak benar. Faktanya, itu merupakan jarum suntik yang bisa ditarik (retractable 

needles). BBC menjelaskan, petugas medis tersebut menggunakan safety syringe. Jarum ini 

akan masuk ke perangkat secara otomatis setelah digunakan. Masih dalam penjelasan BBC, 

safety syringe sudah digunakan secara luas selama lebih dari satu dekade. Alat ini berfungsi 

untuk melindungi staf medis dan pasien dari cedera hingga infeksi.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4444711/cek-fakta-petugas-medis-ini-pakai-jarum-pals

u-saat-vaksinasi-simak-penelusurannya 

https://www.bbc.com/news/55364865 

6. Petugas Medis Pakai Jarum Palsu saat Vaksinasi
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Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan yang menampilkan dua buah foto dimana terdapat beberapa 

wanita bersama dengan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Dalam 

keterangannya, nama akun Deni ini menyatakan bahwa foto tersebut merupakan foto 

bintang iklan untuk jamu Covid-19.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, unggahan tersebut ternyata hoaks. Wanita yang 

terdapat dalam gambar bukan merupakan bintang iklan untuk jamu Covid-19. Foto 

pertama merupakan foto dari pasien 01,02, dan 03 Covid-19 yang berhasil sembuh.  Dilansir 

dari detiknews, Menteri Kesehatan pada saat itu, Terawan Agus Putranto pun secara 

langsung memberikan jamu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai buah tangan. 

Sementara foto kedua adalah foto dari ketiga orang yang sama yaitu pasien 01,02 dan 03 

Covid-19 yang berhasil sembuh. Melansir dari Kumparan.com, Juru bicara pemerintah 

untuk penanganan Corona pada saat itu, Achmad Yurianto, untuk pertama kali 

memperkenalkan ketiga pasien tersebut di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Disinformasi

Link Counter:

https://news.detik.com/berita/d-4941297/menkes-beri-langsung-jamu-dari-jokowi-ke-tiga-pasien

-corona-yang-sembuh 

https://kumparan.com/kumparannews/foto-sosok-pasien-1-2-3-yang-sembuh-dari-corona-1t2NkP

KXXER 

7. Tiga Wanita Bintang Iklan Jamu Covid-19
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Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah video pada platform Youtube berdurasi 9:36 menit dengan judul "MENGEJUTKAN! BERITA 
HARI INI, PRABOWO, PERINGATKAN MALAYSIA, LAGU INDONESIA RAYA, HRS KAPOLRI", video tersebut 
menampilkan cuplikan pidato Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diklaim sebagai tindakan 
peringatan keras terhadap Pemerintah Malaysia atas sebuah video penghinaan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya yang diduga diunggah oleh akun Youtube Malaysia "MT Asean".

Faktanya, dari hasil penelusuran Cek Fakta Medcom.id diketahui bahwa klaim Prabowo memberikan 
peringatan kepada Malaysia soal penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah salah. Pidato 
pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada video tersebut merupakan hasil manipulasi 
digital editing yang mengambil cuplikan video pidato Prabowo Subianto pada saat kampanye Pilpres 2019 
lalu, tepatnya disampaikan saat berkunjung ke Kawasan Wisata Danau Cimpago, Padang, Sumatra Barat, 
Rabu, 3 April 2019. Saat ini kasus penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh kanal YouTube 
bernama MT Asean tengah diselidiki oleh pihak berwajib di Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh pihak 
Kedutaan Malaysia di Jakarta pada akun Facebook resminya pada Minggu, 27 Desember 2020, dengan 
menyatakan Kedutaan mengutuk segala bentuk provokasi negatif yang mempengaruhi hubungan 
bilateral Malaysia dan Indonesia dan memastikan bakal melakukan tindakan tegas bila terbukti video 
diunggah oleh warga mereka, hukum bakal diberlakukan sesuai undang-undang setempat.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwlMa3k-cek-fakta-prabowo-peringatkan-malaysia-soal-peng
hinaan-lagu-indonesia-raya-ini-faktanya 
https://www.medcom.id/internasional/asia/1bV2qwGb-beredar-video-penghinaan-lagu-indonesia-raya-mal
aysia-lakukan-investigasi 
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/ppdsu3428/nasional/politik/19/04/03/ppd1c7409-pra
bowo-tak-ingin-rakyat-indonesia-dihina-bangsa-lain 

8. Peringatan Keras Menteri Prabowo Subianto 
Kepada Pemerintah Malaysia Terkait Penghinaan 
Lagu Indonesia Raya
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Rabu, 30 Desember 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video berdurasi 24 detik 

yang dinilai dapat meresahkan masyarakat, 

menunjukkan kondisi isolasi yang diduga 

pasien Covid-19 dengan keterangan video 

yang mengatakan bahwa isolasi itu 

berlokasikan di GOR Jayabaya Kediri.

Faktanya, dilansir dari laman resmi 

Kedirikota.go.id, Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Kediri, dr. Fauzan Adima membantah 

bahwa kondisi tersebut terjadi di Kota 

Kediri. Menurut pihaknya, GOR Jayabaya 

memang sempat difungsikan untuk 

observasi pemudik lebaran lalu. Namun, 

tercatat sejak 1 Oktober 2020 GOR Jayabaya 

sudah tidak difungsikan untuk tempat 

observasi bagi pemudik lagi. Adapun video 

serupa sempat beredar di daerah lain 

seperti di Istora Senayan Jakarta dan GOR 

Lembupeteng, tentu saja hal ini dibantah 

oleh pemerintah setempat.

Disinformasi

Link Counter:

https://rsudgambiran.kedirikota.go.id/siaran-pers-pemkot-kediri-pastikan-berita-isolasi-pasien-c
ovid-19-di-gor-jayabaya-adalah-hoax/ 
https://surabaya.tribunnews.com/2020/12/28/inilah-kondisi-gor-kediri-sekarang-video-yang-sebut
-pasien-covid-19-dirawat-di-sini-dipastikan-hoax 
http://www.elshinta.com/news/222210/2020/12/29/pemkot-kediri-pastikan-kabar-isolasi-pasien-c
ovid19-di-gor-jayabaya-adalah-hoaks 

9. Video GOR Jayabaya Kediri Digunakan Sebagai 
Tempat Isolasi Pasien Covid-19
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