Rabu, 21 April 2021

1.

[HOAKS] Kamper, Cengkeh, Biji Carom dan
Minyak Kayu Dapat Meningkatkan Kadar Oksigen

Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan narasi yang mengklaim
bahwa campuran kamper, cengkeh, biji carom dan minyak kayu putih dapat
meningkatkan kadar oksigen. Klaim tersebut dikaitkan dengan fenomena
berkurangnya kadar oksigen yang dialami oleh pasien Covid-19.
Dilansir dari Kumparan.com, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Dalam
penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Szeged, Hungaria, kamper hanya
meningkatkan aliran udara melalui hidung. Sementara itu, pada pasien Covid-19
penurunan oksigen bukan disebabkan oleh penyumbatan hidung, melainkan
karena kerusakan pada paru-paru. Penggunaan kamper justru dapat
menyebabkan keracunan pada manusia, terutama anak-anak. Selain itu,
kandungan biji carom memiliki cara kerja yang sama dengan kamper, yaitu hanya
dapat menghilangkan penyumbatan di hidung, bukan meningkatkan kadar
oksigen.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kamper-cengkeh-dan-minyak-kayu-put
ih-dapat-tingkatkan-kadar-oksigen-1vaXaWrDnJi/full

-

https://newsmobile.in/articles/2021/04/19/fact-check-no-camphor-clove-eucalyptus-oil-cannot-be-used-to-elevate-oxygen-level/
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2.

[DISINFORMASI] Video Seorang Kakek Ditahan
karena Tidak Memakai Masker setelah Vaksinasi

Penjelasan:
Beredar unggahan video di media sosial Instagram dengan narasi yang menyebutkan
bahwa seorang kakek dalam video tersebut ditangkap oleh Polisi karena tidak memakai
masker setelah vaksinasi.
Faktanya, kakek dalam video tersebut ditahan Polisi Metropolitan London karena
melanggar pembatasan Covid-19 saat demo mendukung pendiri Wikileaks di luar
pengadilan London pada 6 Januari 2021, bukan karena tidak memakai masker setelah
vaksinasi. Berdasarkan hasil penelusuran Turnbackhoax.id, ditemukan video yang sama
dalam akun Youtube Storyful Rights Management yang diunggah pada 6 Januari 2021
dengan judul “Police Arrest Elderly Man as Julian Assange is Denied Bail in London”.
Dalam keterangannya, Storyful Rights Management menjelaskan bahwa video tersebut
terekam saat demo mendukung pendiri Wikileaks, Julian Assange yang jaminannya
ditolak di luar pengadilan London pada 6 Januari 2021. Seorang pria berusia 92 tahun yang
bernama Eric Levy bersama dengan 6 orang lainnya ditahan Polisi Metropolitan London
karena melanggar aturan pembatasan Covid-19.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/04/19/salah-video-seorang-kakek-ditahan-karena-tidak-mem
akai-masker-setelah-vaksinasi/

-

https://www.youtube.com/watch?v=v4XZSBvyJTQ
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3.

[DISINFORMASI] Pﬁzer Umumkan Upgrade
Vaksin dengan Menyertakan Chip Microsoft
untuk Mengurangi Gejala

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi gambar hasil tangkapan layar dari
sebuah artikel berjudul “Pﬁzer Announces COVID-19 Vaccine Upgrade, Now Includes
Microsoft Chip For Reduced Symptoms”. Narasi dalam judul artikel tersebut mengklaim
bahwa kini Pﬁzer mengumumkan telah melakukan upgrade vaksin Covid-19 dengan
menyertakan Chip Microsoft untuk mengurangi gejala yang timbul.
Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui artikel tersebut diambil dari sebuah situs satir
bernama Thestonkmarket.com. Dilansir dari Reuters.com, Thestonkmarket.com dalam
catatan pada situsnya telah menyatakan diri sebagai situs satir keuangan yang memiliki
misi untuk memberikan humor harian. Penulis asli bermaksud agar artikel tersebut
memiliki efek humor. Namun, salinan yang dibagikan di media sosial telah mengakibatkan
beberapa pengguna mempercayai artikel tersebut sebagai klaim yang benar. Selanjutnya
dikutip dari AFP, pencarian online dari arsip rilis media untuk Pﬁzer dan Microsoft
menemukan bahwa tidak ada perusahaan yang mengumumkan rencana untuk merilis
“vaccine upgrade”. Adapun terkait adanya Chip Microsoft dalam vaksin merupakan berita
hoaks yang telah banyak dibantah.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.reuters.com/article/factcheck-chip-vaccine-idUSL1N2M71VS

-

https://thestonkmarket.com/pﬁzer-announces-covid-19-vaccine-upgrade-now-includes-mi
crosoft-chip-for-reduced-symptoms/

-

https://factcheck.afp.com/satirical-article-about-pﬁzer-biontech-covid-19-vaccine-upgrademisleads-facebook-users
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4.

[DISINFORMASI] MPR Gelar Sidang Istimewa,
Pemakzulan Jokowi Disahkan

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan di media sosial Youtube, sebuah video berjudul "KABAR HARI
INI! MPR GELAR SIDANG ISTIMEWA UTK JKW!!". Dalam thumbnail video tersebut terdapat
foto Jokowi dan gambar suasana sidang MPR dengan tulisan, "MPR Gelar Sidang Istimewa
Pemakzulan JKW Disahkan?!!”.
Dilansir dari Medcom.id, klaim MPR menggelar Sidang Istimewa pemakzulan Jokowi
adalah salah. Faktanya, tidak ada agenda Sidang Istimewa di MPR hari ini.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGWY9jN-cek-fakta-mpr-gelar-sidang-istime
wa-pemakzulan-jokowi-disahkan-ini-faktanya

-

https://www.dpr.go.id/agenda
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5. [DISINFORMASI] Pertamina di Tegal Gede,
Bekasi Kebakaran
Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan video pada media sosial
Facebook yang diklaim merupakan kebakaran di
Pertamina Tegal Gede. Pada narasi unggahan
tersebut dikatakan bahwa, "Pertamina tegal gede
meledak".
Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Pertamina
Tegal Gede Kebakaran adalah tidak benar.
Faktanya, Manager Communication Relations dan
CSR Pertamina Gas, Elok Riani Ariza menyatakan,
kobaran api di Stasiun Kompresor Gas (SKG) Tegal
Gede, Bekasi pada Senin 19 April 2021 lalu
merupakan bagian dari perawatan fasilitas
penyaluran gas, untuk menjaga performa sarana
distribusi gas agar tetap berfungsi optimal.
Menurutnya, kegiatan perawatan berlangsung
sekitar satu jam lebih, yang dimulai sejak pukul
17.33 WIB. Aktivitas utama berupa pembersihan
pipa yang mengalirkan gas dari Citarik ke Tegal
Gede, Bekasi. Saat aktivitas ﬂaring api memang
nampak relatif besar, namun kondisi tersebut
merupakan hal yang normal. Hal itu merupakan
salah satu tahapan dalam perawatan pada fasilitas
SKG Tegal Gede tersebut.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4538164/cek-fakta-tidak-benar-pertamina-tegalgede-kabakaran

