
Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar infografis di media sosial dengan narasi ucapan terima kasih Satgas 
Covid-19 kepada Polri yang membantu dan menjadi garda terdepan dalam 
penanggulangan Covid-19. Dalam infografis tersebut juga terdapat foto Juru 
Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito bersama dr. Reisa 
Broto Asmoro. 

Faktanya, infografis yang telah beredar tersebut tidak pernah dikeluarkan 
oleh Satgas Penanganan Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, 
Prof. Wiku Adisasmito juga tidak pernah muncul bersama dengan dr. Reisa 
Broto Asmoro untuk menyampaikan hal tersebut. 

. Hoaks

Link Counter :
- Klarifikasi Langsung dari Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. drh. Wiku Bakti 

Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD.

1. [HOAKS]  Infografis Satgas Covid-19 Ucapkan 
Terima kasih Kepada Polri



Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook yang menyebarkan informasi mengenai 
beberapa sayuran yang tidak boleh dikonsumsi bagi ibu hamil. Pada unggahan tersebut dijelaskan 
bahwa ternyata tidak semua sayuran baik untuk dikonsumsi ibu hamil seperti daun pepaya, lalapan 
mentah, pare, taoge dan kangkung karena berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan janin. 

Berdasarkan penelusuran, klaim beberapa sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil 
tersebut adalah keliru. Menurut dokter kandungan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, dr Boy 
Abidin, tidak ada kaitan antara konsumsi daun pepaya dengan ari-ari rapuh. Pada umumnya, ibu 
hamil memang disarankan untuk mengonsumsi makanan yang sudah dimasak atau matang. Ibu 
hamil, diminta menghindari makanan mentah demi mengurangi risiko kuman yang masuk dalam 
tubuh seperti lalapan mentah dan taoge. Namun, bukan berarti ibu hamil dilarang makan sayur 
mentah. Mengenai pare, Boy mengatakan bahwa pare tidak berbahaya asalkan tidak dikonsumsi 
berlebih. Hal sama juga berlaku untuk kangkung. Boy menyarankan agar kangkung dicuci dan 
dimasak sampai matang terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Lebih lanjut, Boy menjelaskan bahwa 
kunci untuk mengonsumsi sayur bagi ibu hamil adalah faktor kebersihan untuk memperkecil risiko 
adanya kuman-kuman yang masuk ke saluran pencernaan. Mengkonsumsi makanan dengan gizi 
seimbang harus tetap diutamakan bagi ibu hamil termasuk sayur karena menjadi kebutuhan.

. Hoaks

Link Counter :
- https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/16/093000965/ramai-soal-sayuran-yang-berba

haya-bagi-ibu-hamil-ini-penjelasan-dokter-?page=1

2. [HOAKS] Sayuran yang Berbahaya bagi Ibu 
Hamil
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Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan dengan klaim bahwa China mulai meninggalkan suntikan vaksin  
Corona dan menggantinya dengan vaksin yang bisa dihirup. Dalam narasi tersebut, 
disebutkan bahwa produk vaksin dengan metode dihirup mulai diedarkan pada 14 Mei 
2021. 

Dikutip dari laman Kumparan.com yang mengutip dari AFP, informasi yang menyebutkan 
bahwa China mulai meninggalkan suntikan vaksin Corona dan menggantinya dengan 
vaksin yang bisa dihirup adalah tidak benar. Tidak ada kata kunci vaksin yang bisa dihirup 
dalam laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) China dan Komisi 
Kesehatan Nasional negara tersebut. Hanya saja, perusahaan CanSino Biologics telah 
mengembangkan produk tersebut. Produk mereka, Vektor Adenovirus Tipe 5, telah 
disetujui oleh Administrasi Produk Medis Nasional China. Namun, perusahaan tersebut 
belum menjamin akan mengembangkan dan memasarkan produk mereka hingga 
akhirnya berhasil untuk dihirup.
.

Disinformasi

Link Counter :
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-china-mulai-menggunakan-vaksin-coro

na-yang-dapat-dihirup-1vlEfqwEsK8/full 

3. [DISINFORMASI] China Mulai Menggunakan 
Vaksin Corona yang Dapat Dihirup  
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Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebutkan 
bahwa  Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto sedang melakukan ziarah kubur. Video 
tersebut menuai beragam komentar dari warganet karena Bima Arya dianggap melanggar 
kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Pemerintah Daerah se-Jabodetabek 
dan Cianjur yang melarang kegiatan ziarah kubur pada 12 hingga 16 Mei 2021.

Setelah ditelusuri, klaim video yang menyebutkan kegiatan Wali Kota Bogor, Bima Arya 
Sugiarto sedang melakukan ziarah kubur adalah salah. Berdasarkan klarifikasi Pemkot 
Bogor, Bima Arya yang terlihat berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Blender dan 
didampingi Wakapolresta Bogor tersebut bukan untuk melakukan ziarah kubur, melainkan 
dalam rangka peninjauan kondisi TPU Blender pada Rabu, 12 Mei 2021 setelah diberlakukan 
peniadaan ziarah kubur di TPU di Wilayah Kota Bogor sampai dengan 16 Mei 2021.

Disinformasi

Link Counter :
- https://www.republika.co.id/berita/qt8mp0484/video-bima-arya-kunjungai-tpu-saat-pelara

ngan-ziarah-emhoaxem 

- https://www.viva.co.id/ragam/cek-fakta/1372909-bima-arya-kedapatan-ziarah-kubur-ini-fak

tanya? 

- https://bogor.pojoksatu.id/baca/bima-arya-ketahuan-ziarah-kubur-begini-faktanya 

-

4. [DISINFORMASI] Video Bima Arya Kedapatan 
Ziarah Kubur 
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Selasa, 18 Mei 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang menampilkan 
Presiden Turki pada sosial media Facebook  
dan pernyataan yang diklaim dari Presiden 
Turki Recep Tayyip Erdogan menyangkut 
China. Dalam unggahan itu dituliskan bahwa 
Erdogan menyebut ada negara yang akan 
disita China. Foto dan pernyataan tersebut 
dikomentari dengan narasi "Indonesia 
kah?....."

Dikutip dari cek fakta Medcom.id, klaim 
Erdogan menyebut ada negara yang akan 
disita China tidak benar. Faktanya, tidak ada 
sumber valid terkait pernyataan Erdogan 
tersebut. Foto Erdogan yang terdapat dalam 
unggahan tersebut adalah momen saat 
Erdogan memberikan pidato secara virtual 
dalam Forum Bisnis Turki-Afrika pada 
Oktober 2020 lalu. Foto tersebut diunggah di 
akun twitter @RTEdijital yang telah 
terverifikasi atau centang biru pada 8 Oktober 
2020 lalu.

Disinformasi

Link Counter :
- https://twitter.com/RTEdijital/status/1314182816591216640

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeE56Zk-cek-fakta-erdogan-sebut-ada-negara

-yang-akan-disita-china-karena-utang-ini-faktanya

5. [DISINFORMASI] Erdogan Sebut Ada Negara 
yang akan Disita China karena Utang
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