Rabu, 29 Juli 2020

1. Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati
Sleman
Penjelasan :
Beredar akun Facebook mengatasnamakan
Bupati Sleman, Sri Purnomo. Diketahui
akun

tersebut

menggunakan

foto

Sri

Purnomo, dan akun tersebut juga sudah
berinteraksi dengan masyarakat melalui
messenger

untuk

meminta

nomor

WhatsApp.
Faktanya,

Kepala

Bagian

Humas

dan

Protokol Sekretariat Daerah Sleman, Shavitri
Nurmala menyatakan bahwa akun yang
menggunakan nama dan foto Bupati Sri
Purnomo tersebut adalah palsu. Shavitri
menghimbau

kepada

masyarakat

yang

telah dihubungi untuk tidak mengikuti
perintah yang disampaikan. Jika diantara
masyarakat menemukan dan dihubungi
oleh

akun

melaporkan

tersebut,
sebagai

diharapkan

untuk

akun

palsu

menggunakan ﬁtur layanan Facebook.

Hoaks
Link Counter:
https://jogja.suara.com/read/2020/07/25/230531/muncul-akun-facebook-sri-purnomo-humas-pem
kab-sleman-itu-palsu?page=1
http://koranbernas.id/muncul-akun-sri-purnomo-palsu-di-facebook-ini-kata-pemkab-sleman
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3587922587902774&id=100000552038710

Rabu, 29 Juli 2020

2. Percobaan Vaksin di Indonesia Karena Lab China
Kehabisan Monyet
Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial
yang
menyebutkan
bahwa
laboratorium
di
China
kehabisan
monyet
untuk
percobaan
vaksin
Covid-19.
Informasi
tersebut
menambahkan bahwa rakyat Indonesia
yang menjadi monyet percobaan vaksin
tersebut.
Dilansir dari laman situs Liputan6.com,
klaim tentang uji coba vaksin Corona di
Indonesia karena laboratorium China
kehabisan monyet ternyata tidak benar.
Indonesia melalui PT Bio Farma
memang
bekerjasama
dengan
perusahaan
asal
China
Sinovach
Biotech Ltd untuk memproduksi vaksin
Virus Corona jenis baru penyebab
Covid-19. Namun, kehabisan monyet
bukan menjadi dasar uji coba vaksin
tersebut dilakukan pada manusia.

Hoaks
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4316131/cek-fakta-tidak-benar-uji-coba-vaksin-coronadi-ri-karena-laboratorium-china-kehabisan-monyet
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-percobaan-vaksin-di-indonesia-karena-lab
-china-kehabisan-monyet.html
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3. Jenazah Positif Covid-19 Dikuburkan
Mengenakan Daster dan Tidak Sesuai Syariat
Islam

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang memperlihatkan jenazah sedang disemayamkan di liang kubur.
Pengunggah foto tersebut dalam narasinya mengklaim jenazah positif Virus Corona (Covid-19) itu
dikuburkan masih menggunakan daster dan tidak sesuai syariat Islam. Disebutkan peristiwa itu
terjadi di Medan.
Faktanya, setelah ditelusuri klaim foto seorang jenazah positif Covid-19 di Medan yang dimakamkan
masih mengenakan daster dan tidak sesuai syariat fardu kifayah Islam adalah salah. Rumah sakit
telah memastikan jenazah tersebut dimandikan sebelum dikafani dan dimasukkan ke peti. Dilansir
dari detik.com, melalui artikel berjudul "Geger Jenazah Suspek Corona Berdaster dalam Kafan di
Medan" Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Sumatera Utara, Aris Yudhariansyah menjelaskan protokol
pengurusan jenazah pasien terkait Covid-19. Aris mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah
mengeluarkan fatwa soal hal itu. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman
pengurusan jenazah, muslim yang terpapar Covid-19 dapat dimandikan tanpa harus dibuka
pakaiannya.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8N003YrN-cek-fakta-viral-foto-jenazah-positif-covid-19
-dikuburkan-masih-mengenakan
https://news.detik.com/berita/d-5109035/geger-jenazah-suspek-corona-berdaster-dalam-kafan-di
-medan/2
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4.

Pernyataan Jokowi Siapkan Gibran Jadi
Presiden Masa Depan Indonesia

Penjelasan :
Beredar sebuah foto Presiden Joko Widodo dengan putranya yang juga bakal calon Wali
Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto tersebut, terdapat narasi ucapan Jokowi
yang mempersiapkan putra sulungnya itu sebagai Presiden masa depan Indonesia.
Faktanya, foto Jokowi dan Gibran dalam unggahan tersebut adalah momen saat pertama
kali Joko Widodo memperkenalkan anggota keluarganya kepada media di Pendopo
Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta usai terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia
2104 lalu. Jokowi pun menepis anggapan dinasti politik dengan majunya Gibran dan
Bobby di Pilkada 2020. Jokowi menegaskan, rakyatlah yang nantinya menentukan nasib
Gibran dan Bobby.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8KyXWOzk-cek-fakta-jokowi-siapkan-gibran-jadi-pres
iden-masa-depan-indonesia-ini
https://www.merdeka.com/peristiwa/pertama-kali-jokowi-perkenalkan-tiga-anaknya-di-hadapan
-media.html
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5. Foto Jokowi Pegang Penghargaan dari YouTube
Terkait 100 Ribu Kasus Covid-19

Penjelasan :
Beredar unggahan foto di media sosial Twitter yang memperlihatkan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih sambil
memegang penghargaan Silver Play Button dari YouTube. Di Silver Play Button itu
terdapat tulisan "Penghargaan untuk Jokowi atas 100.000 kasus Covid."
Setelah ditelusuri, foto Presiden Jokowi yang diklaim sedang memegang penghargaan
Silver Play Button dari YouTube karena kasus Covid-19 sudah tembus 100 ribu adalah
salah. Foto tersebut merupakan hasil manipulasi dari foto karya Pewarta Foto ANTARA,
Akbar Nugroho Gumay saat Presiden Jokowi membagikan sertiﬁkat tanah untuk rakyat di
Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta, pada 22 Februari 2019.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.antaranews.com/berita/1637150/jokowi-dapat-youtube-silver-play-button-terkait-co
vid-19-cek-faktanya
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-12639034/cek-fakta-beredar-foto-jokowi-dapat-yo
utube-silver-play-button-terkait-100-ribu-kasus-virus-corona
https://www.antaranews.com/foto/801364/pembagian-sertiﬁkat-tanah
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6. Kapal Kargo Pengangkut Kadrun Tenggelam di
Laut China Selatan
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar artikel
berlogo CNN di media sosial. Pada
tangkapan layar itu, tampak judul artikel
"Kapal

Kargo

Pengangkut

Kadrun

tenggelam di Laut China Selatan".
Setelah

ditelusuri,

tidak

ditemukan

artikel yang dimaksud di CNN.com dan
CNNIndonesia.com. Sementara itu, foto
kapal yang digunakan sebagai ilustrasi
pada artikel tersebut, identik dengan
foto yang dirilis Reuters pada Oktober
2011.

Kapal

berbendera

Liberia

itu

disebut menabrak karang Astrolabe
(Astrolabe Reef) yang terletak di sekitar
Selandia Baru.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPGpMWK-kapal-kargo-pengangkut-kadrun-tenggel
am-di-laut-china-selatan-ini-faktanya
https://www.reuters.com/article/idINIndia-59951520111018
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7.

FPI Semprotkan Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan dua anggota
FPI (Front Pembela Islam) sedang menyemprot cairan. Pengunggah foto dalam
narasinya mengklaim cairan yang disemprotkan oleh dua anggota FPI itu
merupakan Virus Corona.
Faktanya, klaim bahwa dua anggota FPI menyemprotkan Virus Corona adalah
salah. Foto tersebut merupakan foto Relawan HILMI-FPI (Hilal Merah Indonesia –
Front Pembela Islam) Kota Makassar yang melakukan penyemprotan cairan
disinfektan ke sejumlah Masjid pada tanggal 22 Maret 2020.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/07/28/salah-awas-hati-hati-apa-yang-disemprotkan-fpi-adalah-virus-corona/
https://www.fpi-online.com/2020/03/relawan-fpi-kota-makassar-melanjutkan.html
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8. Foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin “5 TAHUN
nggak ngapa-ngapain”

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook, sebuah hasil tangkapan layar unggahan di
platform Youtube berjudul “5 TAHUN nggak ngapa-ngapain” dengan sosok wajah
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin di dalamnya.
Setelah ditelusuri, diketahui bahwa unggahan hasil tangkapan layar tersebut sudah
melalui proses penyuntingan. Tangkapan layar tersebut disunting pada bagian
wajah yang diganti dengan sosok Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan pada
judul video. Video asli dari unggahan tersebut benar diunggah oleh channel
Youtube @sobatmiskinofﬁcial, namun bukan berjudul “5 TAHUN nggak
ngapa-ngapain” melainkan “2 JAM nggak ngapa-ngapain”.

Disinformasi
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/07/29/salah-foto-maruf-amin-5-tahun-nggak-ngapa-ngapain/
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9. Insentif Bagi Tenaga Medis Cuma Bacot

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah
tidak mencairkan insentif bagi tenaga medis saat pandemi Covid-19. Dalam unggahannya
memperlihatkan foto Presiden Jokowi dengan kutipan narasi “Akan diberikan insentif
bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan Rp 15 juta, dokter umum
dan dokter gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp 5
juta. Kemudian juga akan diberikan santunan kematian Rp 300 juta” dan menyandingkan
foto tersebut dengan foto 6 perawat yang tengah memegang kertas bertuliskan “BACOT!”.
Faktanya, klaim Pemerintah yang tidak mencairkan dana insentif bagi tenaga medis saat
pandemi Covid-19 tidaklah benar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah
membayarkan Rp 645 miliar untuk insentif tenaga medis per 24 Juli 2020. Sedangkan foto 6
perawat yang memegang kertas bertuliskan “BACOT!” adalah hasil suntingan dari foto asli
yang dimuat di artikel berjudul "Perawat Gaungkan Social Distancing: Tetap di Rumah dan
Tolong Bantu Kami" dalam situs suara.com pada 19 Maret 2020.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4317498/cek-fakta-tidak-benar-foto-insentif-bagi-tena
ga-medis-cuma-bacot
https://www.suara.com/news/2020/03/19/123706/perawat-gaungkan-social-distancing-tetap-di-ru
mah-dan-tolong-bantu-kami?page=all
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10. Tip Top Rawamangun Tutup karena 3
Karyawannya Positif Covid-19

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial yang berisi sebuah informasi yang menyebutkan
bahwa Supermarket Tip Top di Rawamangun, Jakarta Timur ditutup sampai 3 Agustus
2020 dikarenakan tiga karyawan supermarket tersebut positif Covid-19.
Faktanya, informasi mengenai penutupan Supermarket Tip Top Rawamangun karena
tiga karyawannya positif Covid-19 adalah tidak benar. Diklariﬁkasi oleh pihak Tip Top
bahwa penutupan sementara tersebut dilakukan karena mengikuti Program
Pemerintah mengenai sterilisasi tempat usaha dan perkantoran, dan juga mengingat
saat ini Kelurahan Rawamangun berada di zona merah Covid-19 siaga 3.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.instagram.com/p/CDLOgs9DlSE/?igshid=m4okgm9ndufo
https://web.facebook.com/TipTop.Supermarket/photos/a.257964560980022/2929065087203276/
https://www.ayojakarta.com/read/2020/07/29/22021/supermarket-tiptop-rawamangun-tutup-sela
ma-seminggu
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200728145756-20-529793/pemprov-dki-akui-ada-68-kl
aster-perkantoran-sebagian-tuntas
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11. “Para TKA Cina itu Akhirnya Akan Bisa Membuat
Dokumen Apapun dari Barak, Mess atau
Apartemennya”

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook mengunggah gambar hasil tangkapan layar artikel berjudul “Tak Perlu Antre,
Warga Bisa Cetak KK Hingga Akta Kelahiran Sendiri di Rumah” dengan disertai unggahan narasi “Inilah
yang paling mengerikan !!! Para TKA cina itu akhirnya akan bisa membuat dokumen apapun dari barak,
mess atau apartemennya”
Setelah ditelusuri, informasi yang terdapat dalam artikel asli yang dilansir dari News.detik.com tersebut
sama sekali tidak menyebutkan bahwa TKA Cina dapat membuat dokumen apapun dari barak, mess atau
apartemennya. Artikel tersebut memuat informasi mengenai kemudahan bagi masyarakat Indonesia
selama pandemi untuk mengurus dokumen yang dapat dilakukan secara online, seperti Akta Kelahiran,
Kartu Keluarga dan lainnya, bisa dicetak sendiri di rumah dengan menggunakan kertas HVS. Fakta lainya,
dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 UU 24/2013 menyebutkan “Penduduk Warga
Negara Indonesia dan orang asing memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau telah menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP el”. Menurut Zudan Arif Fakhrulloh, Dirjen
Dukcapil Kemendagri, prosedur pengajuannya sama dengan WNI mengajukan perekaman e-KTP. Mereka
harus datang ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk perekaman dan
mendapatkan e-KTP.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1245155689150297/
https://tka-online.kemnaker.go.id/syarat.asp?fbclid=IwAR23eP_k0CNUOsrjYxPtVztHlwwhMtepDJi
z6I1HgX6nCeO2bfEFony93Zg
https://news.detik.com/berita/d-5085725/tak-perlu-antre-warga-bisa-cetak-kk-hingga-akta-kelah
iran-sendiri-di-rumah/2?fbclid=IwAR1oQnwj2vW0QmQ5zO0EdPB3Y6TkmRODKy68QUGMGLWAq
ZU2COEFLrdTOiA

