
Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial yang memuat foto dengan klaim bahwa kebijakan 
lockdown dan menjaga jarak yang diterapkan oleh pemerintah dunia di masa pandemi 
Covid-19 ini bukan merupakan usaha untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga, 
melainkan merupakan strategi pemerintah untuk mencegah revolusi.

Dilansir dari laman situs Covid19.go.id, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. 
Ditemukan penjelasan dari situs Who.int yang menyatakan bahwa kebijakan lockdown dan 
menjaga jarak merupakan cara paling efektif untuk menekan angka persebaran Covid-19. Hal 
ini dikarenakan virus penyebab Covid-19 ditularkan melalui percikan air liur yang berasal dari 
saluran pernapasan dan keluar melalui hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi 
Covid-19 batuk, bersin, maupun berbicara. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
juga menegaskan pentingnya menjaga jarak untuk mengurangi resiko penularan Covid-19.

Hoaks

Link Counter: 
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-kebijakan-lockdown-dan-menjaga-jarak-merupakan-strategi-unt

uk-mencegah-revolusi 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19 
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Penjelasan :
Beredar sebuah gambar di berbagai platform media sosial yang menampilkan sebuah tabel yang 
diklaim sebagai data "The highest covid case", gambar tersebut disertai narasi yang mengklaim bahwa 
Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Jawa Tengah.

Faktanya, klaim bahwa Purworejo adalah Kabupaten dengan kasus Covid-19 tertinggi di Jawa Tengah, 
dan keempat tertinggi di Indonesia adalah salah, juga tidak sesuai dengan data Covid-19 yang dimiliki 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Data Pemerintah Indonesia. Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Purworejo mengklarifikasi bahwa saat ini jumlah kasus Covid-19 di kabupaten 
Purworejo relatif terkendali dan secara kumulatif bukan berada pada posisi tertinggi di Jawa Tengah, 
Purworejo sendiri sudah masuk kategori orange, dengan risiko sedang. Adapun tabel gambar yang 
diklaim sebagai "The highest covid case" adalah tidak benar. Tabel tersebut adalah tabel Grafik Rate of 
Transmission kasus Covid-19 yang didasarkan pada rata-rata penyebaran kasus dari satu orang ke 
orang yang lainnya hasil testing dan tracing dalam penanganan pandemi Covid-19.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1007560619755975&id=250634595448585 

https://corona.jatengprov.go.id/data 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/24/193500165/hati-hati-11-daerah-tujuan-wisata-mas

uk-zona-merah-covid-19-mana-saja 

https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 
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