Jumat, 28 Februari 2020

1. Gangguan Pasokan Air Akibat Tercemar Limbah
Domestik
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial
yang

memberikan

informasi

bahwa

gangguan pasokan air bersih Perumda
Tirta Pakuan Kota Bogor di wilayah
Zona IV terganggu akibat sumber air
baku tercemar limbah domestik.
Faktanya

setelah

ditelusuri

Direktur

Utama Perumda Tirta Pakuan Kota
Bogor Deni Surya Senjaya mengatakan
bahwa informasi tersebut adalah berita
bohong

atau

hoaks.

Terkait

kabar

tersebut, Deni menegaskan gangguan
pengaliran di zona IV tidak terganggu
akibat air baku yang tercemar limbah
domestik. Potensi gangguan pasokan
air bersih terjadi di sebagian zona IV
karena

terdampak

perbaikan

valve

outlet Reservoir Pajajaran diameter 900
mm pada Kamis (27/2/2020) pukul 09:00
– 14:00 WIB.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9Eb6lCFnRc/?igshid=fyjbif4ubsyf
https://twitter.com/perumdatpkb/status/1232996860962406401
https://mediabogor.id/hoax-gangguan-pasokan-air-akibat-limbah/
https://bogorchannel.id/hoax-gangguan-pasokan-air-akibat-limbah/
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2. Harimau Sumatera di Perkebunan Kelapa Sawit
PT Surya Bratasena Plantation Pelalawan Riau
Penjelasan :
Beredar

di

informasi

media

sosial

kemunculan

terkait
harimau

Sumatera di area perkebunan PT Surya
Bratasena Plantation (SBP) di Desa
Sorek

Satu

Kecamatan

Kuras

Kabupaten

Pangkalan

Pelalawan

pada

tanggal 25 Februari 2020.
Faktanya setelah ditelusuri dan dicek
tim mitigasi tidak ditemukan jejak
harimau. Menurut Kepala Balai Besar
Konservasi

Sumber

Daya

Alam

(BBKSDA) Riau, Suharyono, tim mitigasi
menuju ke lokasi PT SBP bersama tim
Polsek Pangkalan Kuras di Pelalawan
serta

masyarakat

dan

pihak

perusahaan. Namun setelah dicek tim,
jejak

tersebut

bukan

bekas

tapak

harimau. Analisis tim, tapak tersebut
dinilai tidak lazimnya tapak harimau
dan diduga satwa jenis kucing hutan.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4916548/heboh-5-harimau-muncul-di-riau-dicek-bbksda-ternyat
a-foto-editan/1
https://news.detik.com/berita/d-4916963/akui-sebar-hoax-5-harimau-muncul-di-pelalawan-syawa
l-minta-maaf
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3. Foto Anies Terendam di Air Penuh Sampah

Penjelasan :
Beredar postingan foto gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terendam air
dan sampah. Postingan tersebut berisi narasi "Dapet dari WAG.
Keren sih."
Faktanya, hal tersebut telah diklariﬁkasi oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air
(SDA), Juaini Yusuf yang menyatakan foto itu tidak asli. Beliau menyebutkan
foto itu adalah hasil rekayasa digital.

Hoaks
Link Counter :
https://www.covesia.com/techno/baca/91959/foto-anies-terendam-di-air-penuh-sampah-viral-kad
is-sda-itu-hoaks-keterlaluan
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4. Penculikan Anak di Taliwang Nusa Tenggara
Barat

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menyebutkan adanya isu penculikan anak di
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal
24 Februari 2020. Dalam postingan yang beredar dituliskan bahwa ada seorang anak
yang dipaksa naik motor oleh orang yang tak dikenal dan diselamatkan oleh 2 orang
guru yang kebetulan berada di ujung jalan.
Faktanya, Polda NTB melalui akun Instagram resminya @poldantb menegaskan bahwa
informasi tersebut adalah hoaks. Kabidhumas Polda NTB, Kombes Pol Artanto, SIK., M. Si
yang melakukan klariﬁkasi melalui Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono,
SIK., MH menerangkan bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima adanya
laporan terkait kejadian tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9DWQ8LBj4r/
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5. Informasi Lowongan Kerja di Rumah Sakit Islam
Jombang

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan bahwa Rumah
Sakit Islam (RSI) Jombang baru saja membuka lowongan kerja dengan beberapa
persyaratan tertentu. Dalam pesan yang beredar itu juga mencantumkan nama dan
nomor telepon yang bisa dihubungi.
Menanggapi informasi tersebut, RSI Jombang melalui akun Instagramnya @rsijombang
menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Saat ini RSI Jombang sedang
tidak membuka lowongan pekerjaan. Pihaknya menghimbau untuk mengabaikan
apabila ada yang telah menghubungi nomor tersebut dan diminta sejumlah uang. RSI
Jombang juga menambahkan, apabila mendapatkan informasi serupa, bisa ditanyakan
langsung ke akun media sosial resminya atau menghubungi (0321) 860074 dengan Unit
HRD.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9BAqkynSBS/
https://turnbackhoax.id/2020/02/28/salah-informasi-lowongan-kerja-di-rumah-sakit-islam-jomba
ng/
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6. Jemaah Indonesia Ditolak Arab Saudi karena
Positif Corona
Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

Facebook yang menyebutkan jemaah
dari Indonesia ditolak masuk Arab Saudi
karena

18

orang

dinyatakan

positif

terinfeksi virus Corona COVID-19. Dalam
informasi

itu

disebutkan

bahwa

280

jamaah dari Palembang dan Makassar
terpaksa harus kembali ke Indonesia.
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh
Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(P2P)

Kementerian

Kesehatan,

dr

Achmad Yurianto. Ia mengatakan bahwa
informasi

tersebut

tidak

benar

alias

hoaks. Selain itu, Yuri juga menghimbau
kepada

masyarakat

agar

tidak

menyebarkan berita bohong tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4918073/viral-hoax-jemaah-indonesia-ditolak-arabsaudi-karena-positif-corona
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7. Diskotik Banyak Yang Tutup Pindah Ke Istana
Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media
sosial Facebook dengan narasi "Apa
karena

diskotik

banyak

yang

ditutup..makanya pindah ke Istana..??
Enak nya mrk joget2 di dalam Istana di
depan lambang Garuda.
Istana bukan lagi tempat terhormat..
orang2 terhormat..
Kelakuan alay tik tok pun bukan lagi
milik remaja alay".
Setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim
bahwa

dampak

dari

penutupan

sejumlah diskotik, maka tempat joget
pindah

ke

Istana,

adalah

salah.

Faktanya aksi joget itu dilakukan di
dalam

Gedung

Kementerian

Luar

Pancasila,

Kantor

Negeri,

Jakarta

Pusat.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B5cPfPKgHyb/
https://m.medcom.id/internasional/asia/akW8L4BK-menlu-retno-ajak-rombongan-anak-sd-tur-g
edung-pancasila
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNl4OzBN-diskotek-banyak-yang-tutup-tempat-joget
-pindah-ke-istana
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8. RSMH Palembang Merawat Satu Pasien Suspect
Virus Corona
Penjelasan :
Telah

beredar

Facebook

di

media

tentang

sosial
RSMH

Palembang merawat satu pasien
suspect virus corona.
Setelah

ditelusuri

lebih

lanjut,

Pihak Rumah Sakit Muhammad
Hoesin

(RSMH)

Sumatera

Palembang,

Selatan

membantah

kabar seorang pasien berinisial TH
(62) yang dirawat di ruang isolasi
karena terpapar virus corona. Ketua
tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
RSMH

Palembang

Ahmad

Dokter

mengatakan,

dari

Zen
hasil

diagnosis yang mereka terima, TH
hanya mengalami gejala Infeksi
Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
usai

melakukan

perjalanan

ke

Malaysia.

Disinformasi
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/02/18/15130951/rsmh-palembang-bantah-pasien-di-ruangisolasi-terpapar-virus-corona?page=all
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9. Penculikan Anak di Dekat Terminal Bekasi

Penjelasan :
Beredar sebuah video di Youtube yang menampilkan seorang ibu-ibu menculik seorang
anak kecil di Terminal Bekasi.
Faktanya menurut Kapolsek Bekasi Timur, Kompol Sutoyo mengatakan bahwa video itu
adalah kejadian lama. Sutoyo menyebut tuduhan penculikan itu hanya salah paham.
Menurutnya wanita tertuduh itu mengalami gangguan jiwa. Karena hanya salah paham,
ibu-ibu yang dituduh menculik itu tidak ditahan. Namun, Polisi membawanya ke panti
kejiwaan untuk dibina.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4917634/viral-video-penculikan-anak-di-terminal-bekasi-begini-f
aktanya/1
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10. Foto "UK mau di Shariah kan oleh kaum
PENGUNGSI suriah"
Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial
Twitter

yang

sejumlah

memperlihatkan

pria

memegang

berdiri

spanduk

sambil

bertuliskan

"SHARIAH FOR THE UK". Foto tersebut
disertai narasi; "UK mau di Shariah
kan oleh kaum PENGUNGSI suriah..."
Faktanya foto tersebut merupakan
foto lama yang diambil pada tanggal
12

Januari

2010.

memperlihatkan

Foto

Anjem

itu

Choudary,

juru bicara organisasi Islam4UK di
Britania

Raya

bersama

pendukungnya di Millbank, London
Pusat,

setelah

memberikan

konferensi pers di Millbank House.
Orang-orang

dalam

foto

tersebut

bukan pengungsi Suriah. Pengungsi
Suriah

diketahui

baru

masuk

ke

Inggris pada tahun 2015.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/anjem-choudary-of-islam4uk-seen-with-suppo
rters-on-millbank-news-photo/157796736
https://turnbackhoax.id/2020/02/23/salah-uk-mau-di-shariah-kan-oleh-kaum-pengungsi-suriah/?f
bclid=IwAR0KU8LVSiiTkNDhzAevxARi7453Y0Iroxq0-2kVS-upNTBZioD-z7_YtEI
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11. Vitamin D Efektif dalam Mencegah Infeksi Virus
Corona

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan dalam bahasa Thailand. Jika diterjemahkan,
postingan tersebut mengatakan bahwa vitamin D efektif dalam mencegah infeksi
virus Corona yang baru.
Faktanya, dikutip dari factcheck.afp.com, pakar kesehatan Thailand Dr. Thiravat
Hemachudha mengatakan bahwa vitamin D tidak melindungi manusia dari virus
Corona atau infeksi virus lainnya. Selain itu, tidak ada penelitian langsung tentang
bagaimana vitamin D bertindak terhadap infeksi virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/health-experts-say-there-no-evidence-vitamin-d-effective-preventingnovel-coronavirus-infection

