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1. [HOAKS] Ekstrak Nanas Bisa Dijadikan Obat 
Corona

Penjelasan: 

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan buah nanas 
bisa menjadi salah satu solusi untuk pengobatan Covid-19. Dalam unggahan 
tersebut ekstrak buah disebutkan mampu menurunkan protein akibat Virus 
Corona.

Dilansir dari Kumparan.com, hal tersebut dibantah oleh Profesor David Morris. 
Ia mengatakan bahwa minum nanas tidak akan menyembuhkan seseorang 
dari penyakit Corona. Sebab, ekstrak tersebut harus dikombinasikan dengan 
zat lain. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan penelusuran AFP, foto yang 
digunakan dalam unggahan itu berasal dari saluran berita Australia 7News 
yang ditayangkan pada 18 Agustus 2020 di YouTube.

Hoaks
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2. [HOAKS] Kelangkaan BBM Gara-gara Kilang 
Balongan Terbakar

Penjelasan: 
Beredar pesan berantai WhatsApp 
yang menyebut BBM akan 
mengalami kelangkaan imbas 
kebakaran yang terjadi di Kilang 
Balongan, Indramayu, Jawa Barat. 

Faktanya, SVP Communication and 
Investor Relation PT Pertamina 
(Persero), Agus Supriyanto 
menyatakan informasi tersebut 
hoaks. Dalam konferensi pers yang 
diadakan Pertamina, Direktur 
Logistik dan Infrastruktur 
Pertamina, Mulyono memastikan 
stok BBM secara nasional tetap 
aman meski terjadi kebakaran di 
kilang tersebut.

Hoaks
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3. [DISINFORMASI] Terjemahan Kata AstraZeneca 
yang Berarti "Senjata yang Membunuh"

Penjelasan: 
Beredar klaim di media sosial Facebook bahwa kata 

AstraZeneca, nama perusahan yang memproduksi 

vaksin Covid-19 di Inggris, berasal dari Bahasa Latin. 

Kata tersebut jika diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Inggris berarti weapon that kills (senjata yang 

membunuh).

Faktanya, klaim kata AstraZeneca berasal dari Bahasa 

Latin yang berarti senjata yang membunuh adalah 

tidak benar. Nama AstraZeneca merupakan 

perusahaan gabungan antara Astra AB dan Zeneca. 

Astra AB dibangun pada 1913 di Södertälje, Swedia. Kata 

Astra berasal dari kata astron (Bahasa Yunani) yang 

berarti bintang. Sementara itu, perusahaan Zeneca 

dibentuk pada Juni 1993 oleh badan farmasi dari 

Imperial Chemical Industries. Nama Zaneca dibuat 

sesuai instruksi badan tersebut, yang dimulai dengan 

huruf awal atau akhir alfabet, mudah diingat, tidak 

lebih dari tiga suku kata dan tidak menyinggung dalam 

bahasa apapun. Kemudian, pada tahun 1999, kedua 

perusahaan tersebut bergabung dengan nama 

AstraZeneca dan memiliki kantor utama di Inggris. 

Disinformasi
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4. [DISINFORMASI] 20 Jamaah Meninggal Dunia 
akibat Ledakan  AC Masjid

Penjelasan: 
Beredar sebuah foto di media sosial dengan narasi yang menyebut 20 
jemaah meninggal dunia akibat  ledakan AC Masjid saat sedang sholat.

Dilansir dari Liputan6.com, klaim Masjid mengalami kebakaran karena 
AC meledak dan menyebabkan 20 jamaah meninggal dunia adalah tidak 
benar. Faktanya, foto kejadian tersebut merupakan peristiwa lama. 
Peristiwa tersebut terjadi di Masjid Takarub, Desa Alue Bungkoh, 
Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara pada tanggal 28 Desember 2019 lalu. 
Diduga penyebab kebakaran Masjid itu karena korsleting listrik.

Disinformasi
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5. [DISINFORMASI] Inggris Turunkan Status 
Covid-19 sebab Bisa Disembuhkan dengan 
Paracetamol

Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp berisi klaim Pemerintah Inggris 
menurunkan status Covid-19, sebab bisa disembuhkan dengan obat Paracetamol.

Dikutip dari Cek Fakta Liputan6.com, informasi Pemerintah Inggris menurunkan 
status Covid-19 sebab bisa disembuhkan dengan obat Paracetamol adalah tidak 
benar. Pemerintah Inggris memang menurunkan status Covid-19 dari klasifikasi 
sebagai penyakit menular konsekuensi tinggi (HCID), namun bukan karena Covid-19 
bisa sembuh dengan Paracetamol. Meski Covid-19 tidak masuk dalam kategori HCID, 
tetapi masih berbahaya. Pemerintah Inggris pun berupaya memutus penularan 
penyakit tersebut dengan melakukan lockdown pada Januari 2021 karena kasusnya 
meningkat.

Disinformasi
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6. [DISINFORMASI] Video Ibu Gendong Bayi Pakai 
Plastik Usai Melahirkan karena Corona

Penjelasan: 
Beredar sebuah video TikTok yang memperlihatkan seorang ibu menggendong bayinya usai 
melahirkan secara caesar dengan pembatas berupa plastik. Dalam video tersebut terlihat 
petugas rumah sakit memberikan bayi kepada ibunya dengan pembatas plastik. Setelah 
menerima bayi itu, wanita yang terlihat memakai masker tersebut mengembalikan ke 
petugas. Video tersebut diunggah kembali di media sosial Facebook dan mengaitkan 
penggunaan plastik dengan Virus Corona (Covid-19). 

Faktanya, klaim yang beredar tersebut adalah tidak benar. Direktur Layanan Obstetrik 
Anestesi Rumah Sakit Wanita di Boston, Amerika Serikat, William Camann mengatakan 
bahwa penggunaan tirai bening (plastik) itu memberikan pengalaman melahirkan secara 
caesar yang berbeda karena ada hubungan dan ikatan yang jauh lebih baik antara orang tua 
dan bayi. Praktik penggunaan tirai transparan tersebut sudah dilakukan sebelum pandemi 
Covid-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya infeksi dalam operasi. Selain itu, 
penggunaan tirai transparan plastik juga bisa meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi 
sejak lahir.

Disinformasi
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7. [DISINFORMASI] Gibran Duduk di Atas Meja 
Depan Menteri PUPR

Penjelasan: 
Beredar di media sosial kabar viral yang memberitakan Wali Kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka, duduk di atas meja di depan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Faktanya, menurut penjelasan Seniman Sardono W Kusumo yang bersamaan 
berada di foto viral tersebut, menyatakan tempat yang diduduki Gibran 
bukanlah meja, melainkan kursi penonton pertunjukan seni di MasDon Art 
Center yang memang berlevel. Ketinggian kursi penonton semakin kedepan 
semakin rendah. Sardono juga menjelaskan awal mula Gibran duduk di atas. 
Ternyata Gibran duduk di atas karena diminta oleh Basuki. Sardono secara 
pribadi menilai posisi Gibran di atas bukan bermaksud tidak sopan. Situasi saat 
itu pun berlangsung cair.

Disinformasi


