
Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di 
media sosial WhatsApp berisi informasi 
bahwa politikus senior PDIP, Sabam 
Sirait meninggal hari ini di RS Antam 
Medika Jakarta pukul 10.00 WIB dan 
akan disemayamkan di rumah duka 
salah satu Rumah Sakit di kawasan 
Semanggi. Pesan tersebut ramai 
beredar pada tanggal 17 April 2020.

Faktanya, kabar tersebut dibantah oleh 
anak Sabam, Maruarar Sirait. Menurut 
Maruarar, Sabam dan sang istri saat ini 
tengah berada di rumahnya yang 
berada di sekitar Bintaro, keduanya juga 
beraktivitas seperti biasa. Dia meminta 
informasi hoaks soal Sabam tidak 
disebarkan lagi.

Hoaks

Link Counter:

https://m.detik.com/news/berita/d-4980893/muncul-broadcast-sabam-sirait-meninggal-dunia-keluarga-pa

stikan-hoax 

https://turnbackhoax.id/2020/04/17/salah-sabam-sirait-meninggal-dunia-pada-17-april-2020/ 

https://www.liputan6.com/news/read/4230428/putra-nababan-kabar-sabam-sirait-meninggal-dunia-itu-ho

aks 

1. Pesan Berantai Sabam Sirait Meninggal Dunia

https://m.detik.com/news/berita/d-4980893/muncul-broadcast-sabam-sirait-meninggal-dunia-keluarga-pastikan-hoax
https://m.detik.com/news/berita/d-4980893/muncul-broadcast-sabam-sirait-meninggal-dunia-keluarga-pastikan-hoax
https://turnbackhoax.id/2020/04/17/salah-sabam-sirait-meninggal-dunia-pada-17-april-2020/
https://www.liputan6.com/news/read/4230428/putra-nababan-kabar-sabam-sirait-meninggal-dunia-itu-hoaks
https://www.liputan6.com/news/read/4230428/putra-nababan-kabar-sabam-sirait-meninggal-dunia-itu-hoaks


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media 
sosial yang memuat hasil 
tangkapan layar pemberitaan 
yang berjudul "China Menuding 
Indonesia Sebagai Sumber Virus 
Corona".

Faktanya, informasi dalam 
postingan tersebut adalah tidak 
benar. Dilansir dari laman situs 
Liputan6.com, kabar tentang 
China yang menuding Indonesia 
sebagai sumber Virus Corona 
COVID-19 adalah tidak benar. 
Pemerintah China tidak pernah 
menyampaikan bahwa Indonesia 
menjadi sumber Virus Corona 
COVID-19.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4230336/cek-fakta-hoaks-china-tuding-indonesia-seba

gai-sumber-virus-corona-covid-19   

2. China Tuding Indonesia sebagai Sumber Virus 
Corona Covid-19

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4230336/cek-fakta-hoaks-china-tuding-indonesia-sebagai-sumber-virus-corona-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4230336/cek-fakta-hoaks-china-tuding-indonesia-sebagai-sumber-virus-corona-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4230336/cek-fakta-hoaks-china-tuding-indonesia-sebagai-sumber-virus-corona-covid-19


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah 
artikel mengatasnamakan situs berita CNN Indonesia. Artikel tersebut berjudul 
"Bentrok Baku Tembak Antara TNI Penjaga Perbatasan dengan Polri di Papua".

Menanggapi hal tersebut, melalui laman Twitter resminya, CNN Indonesia 
membantah telah menayangkan artikel itu. Pihaknya menegaskan, gambar 
tangkapan layar tersebut adalah berita palsu dan tidak pernah dipublikasikan di 
situs cnnindonesia.com. CNN Indonesia pun menyesalkan pembuatan dan 
peredaran berita tersebut karena bisa menimbulkan persepsi negatif pada media 
CNN Indonesia, narasumber dan pihak lain yang disebutkan dalam berita palsu itu.

Hoaks

Link Counter:

https://twitter.com/CNNIndonesia/status/1251129533119344641 

3. Artikel Berita Mengatasnamakan CNN 
Indonesia

https://twitter.com/CNNIndonesia/status/1251129533119344641


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah hasil tangkapan layar dari artikel berita 
cnnindonesia.com yang diunggah pada hari kamis, 19 Maret 2020 pukul 10.31 WIB 
dengan judul "Darurat Corona, Ma'ruf Amin Himbau Mudik Lewat Tol Langit Saja ". 
Hasil tangkapan layar tersebut disertai dengan narasi "Emangnya udah siap ya Tol 
Langit..?."

Setelah ditelusuri, judul artikel dari cnn Indonesia yang diunggah pada hari kamis, 
19 maret 2020 pukul 10.31 WIB tidak sesuai dengan hasil tangkapan layar tersebut.  
Faktanya artikel tersebut merupakan hasil suntingan dari artikel asli yang berjudul 
"Darurat Corona, Ma'ruf Amin Imbau Warga Tak Mudik Lebaran."

Hoaks

Link Counter:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200319102112-20-484820/darurat-corona-maruf-amin-i

mbau-warga-tak-mudik-lebaran 

4. Ma'ruf Amin Imbau Mudik Lewat Tol Langit

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200319102112-20-484820/darurat-corona-maruf-amin-imbau-warga-tak-mudik-lebaran
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200319102112-20-484820/darurat-corona-maruf-amin-imbau-warga-tak-mudik-lebaran


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial 

bahwa telah terjadi aksi begal yang 

mengakibatkan putusnya telapak 

tangan seorang pria di kawasan 

Lingkar Barat, dekat Museum Mpu 

Tantular, Sidoarjo

Faktanya, pihak Kepolisian 

memastikan bahwa berita begal 

yang mengakibatkan korban hingga 

tangannya putus adalah Hoaks. 

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol 

Sumardji menegaskan bakal 

menelusuri dan menindak tegas 

pelaku penyebar berita yang sudah 

beredar luas di media sosial hingga 

grup WhatsApp itu.

Hoaks

Link Counter:

https://sidoarjonews.id/kapolresta-sidoarjo-foto-begal-yang-putuskan-tangan-korbannya-di-lingkar-barat-

adalah-hoax/ 

5. Foto Korban Begal yang Tangannya Putus di 
Lingkar Barat Sidoarjo

https://sidoarjonews.id/kapolresta-sidoarjo-foto-begal-yang-putuskan-tangan-korbannya-di-lingkar-barat-adalah-hoax/
https://sidoarjonews.id/kapolresta-sidoarjo-foto-begal-yang-putuskan-tangan-korbannya-di-lingkar-barat-adalah-hoax/


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media WhatsApp 
berisi informasi yang menyebut teh panas 
yang dicampur lemon ampuh mengobati 
virus Covid-19. Resep itu diklaim berasal dari 
Palestina disertai narasi yang menyebut 
semua orang di Palestina minum segelas air 
panas dengan campuran lemon di malam hari 
karena telah terbukti membunuh virus.

Dilansir dari Liputan6.com, Ketua Umum 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng M 
Faqih mengatakan bahwa mengkonsumsi 
lemon dan teh panas dapat menyembuhkan 
virus corona Covid-19 belum terbukti. 
Selanjutnya klaim serupa ternyata juga 
menyebar di negara lain. Bedanya, bukan 
Palestina yang disebut melainkan Israel. 
Dalam artikel berjudul, Lemon Juice Tea Does 
Not Cure COVID-19 in Israel, or Anywhere Else 
yang dimuat factcheck.org disebutkan, klaim 
bahwa campuran teh, lemon, dan sodium 
bicarbonate bisa menyembuhkan Covid-19 
dan mencegah kematian akibat wabah 
tersebut adalah salah. Sementara terkait data 
Covid-19 dunia terkini, pada 18 April 2020 
diketahui data Covid-19 di Palestina mencapai 
402 kasus Positif dan 2 Meninggal.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4224447/cek-fakta-hoaks-resep-lemon-dan-teh-panas-

untuk-sembuhkan-covid-19-dari-palestina

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/state-of-palestine/

6. Resep Teh Panas Dicampur Lemon dari 
Palestina untuk Sembuhkan Covid-19

http://liputan6.com/
http://factcheck.org/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4224447/cek-fakta-hoaks-resep-lemon-dan-teh-panas-untuk-sembuhkan-covid-19-dari-palestina
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4224447/cek-fakta-hoaks-resep-lemon-dan-teh-panas-untuk-sembuhkan-covid-19-dari-palestina
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/state-of-palestine/


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :
Beredar pesan melalui WhatsApp yang berisi informasi adanya instruksi dari Bapak 
Bupati Karanganyar untuk menutup seluruh jalan desa se-Kecamatan Mojogedang.

Menanggapi informasi tersebut, Camat Mojogedang, Eko Joko Iswanto menegaskan 
jika instruksi Bupati terkait penutupan seluruh jalan desa se-Kecamatan Mojogedang 
adalah tidak benar. Pihaknya telah menyampaikan kepada semua Kepala Desa 
bahwa tidak ada penutupan jalan. Eko menuturkan setelah adanya dua warga Desa 
Sewurejo yang meninggal dunia, Pemerintah Kecamatan memang memperketat 
pengawasan di wilayah tersebut dan sekitarnya. Namun, pelaksanaanya diserahkan 
ke masing-masing wilayah.

Disinformasi

Link Counter:

https://jateng.tribunnews.com/2020/04/17/hoaks-instruksi-penutupan-semua-jalan-kampung-di-

mojogedang-karanganyar

7. Instruksi Bapak Bupati untuk Menutup Seluruh 
Jalan Desa di Mojogedang Karanganyar

https://jateng.tribunnews.com/2020/04/17/hoaks-instruksi-penutupan-semua-jalan-kampung-di-mojogedang-karanganyar
https://jateng.tribunnews.com/2020/04/17/hoaks-instruksi-penutupan-semua-jalan-kampung-di-mojogedang-karanganyar


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah pemberitaan berupa 
foto dan narasi pada platform 
Instagram mengenai seorang Nenek 
lansia yang diklaim sebagai Nenek 
yang hidup sebatang kara dan 
membutuhkan uluran tangan para 
dermawan untuk kebutuhan 
hidupnya, disebutkan pula bahwa 
Nenek tersebut tinggal di Kota 
Tangerang.

Faktanya, klaim mengenai Nenek 
tersebut adalah tidak tepat. Dinas 
Sosial Kota Tangerang beserta Babinsa 
Kelurahan Periuk menelusuri kabar 
tentang Nenek tersebut. Dari hasil 
penelusuran diketahui bahwa Nenek 
pada foto tersebut bernama Hatima. 
Nenek Hatima masih memiliki 
keluarga yang tinggal serumah 
dengannya dan Nenek Hatima masih 
tergolong keluarga mampu. Pihak 
Keluarga dari Nenek Hatima 
menyayangkan pemberitaan tersebut 
dan menyatakan keberatan.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/B_HDMfmD8vB/?igshid=1p983rq1suswc 

https://www.instagram.com/p/B_FpucKlyKs/?igshid=18w201zt9vuce 

8. Seorang Nenek Hidup Sebatang Kara dan 
Memerlukan Bantuan di Kota Tangerang

https://www.instagram.com/p/B_HDMfmD8vB/?igshid=1p983rq1suswc
https://www.instagram.com/p/B_FpucKlyKs/?igshid=18w201zt9vuce


Sabtu, 18 April 2020

Penjelasan :

Beredar kabar di media sosial dan pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang 

menginformasikan bahwa tingkat penularan virus Corona lebih tinggi berasal dari ATM dan 

disebutkan bahwa sudah ada 70% pasien terinfeksi virus Corona dari ATM.

Faktanya, menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Daeng M Faqih, setiap benda 

yang banyak disentuh dapat menjadi media penularan virus Corona. Namun, belum 

terbukti bahwa ATM adalah media penularan tertinggi. Daeng menghimbau agar 

masyarakat tetap waspada meskipun ATM bukan media penularan tertinggi, karena virus 

Corona menular melalui kontak dengan benda yang sering tersentuh, tidak menjaga 

kebersihan tangan, tidak menerapkan etika batuk dan bersin, terjadi interaksi dengan 

banyak orang, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi, dan kurangnya 

pemahaman tentang virus Corona.

Disinformasi

Link Counter:

https://web.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/546661029601821 

https://depok.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-09362345/cek-fakta-hoaks-atm-jadi-tempat-tertinggi-penul

aran-corona-capai-70-persen?page=2 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4218774/cek-fakta-tingkat-penularan-virus-corona-covid-19-di-m

esin-atm-tinggi 

9. ATM Jadi Tempat Tertinggi Penularan Corona, 
Capai 70%

https://web.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/546661029601821
https://depok.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-09362345/cek-fakta-hoaks-atm-jadi-tempat-tertinggi-penularan-corona-capai-70-persen?page=2
https://depok.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-09362345/cek-fakta-hoaks-atm-jadi-tempat-tertinggi-penularan-corona-capai-70-persen?page=2
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4218774/cek-fakta-tingkat-penularan-virus-corona-covid-19-di-mesin-atm-tinggi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4218774/cek-fakta-tingkat-penularan-virus-corona-covid-19-di-mesin-atm-tinggi

