
Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook terkait Covid-19 yang berjudul "Dahsyatnya 

Fitnah Corona". dalam tulisan tersebut, disebutkan bahwa Covid-19 hanyalah fitnah yang 

digunakan untuk menghambat kebangkitan umat Islam.

Dilansir dari Tempo.co,  bahwa klaim dalam tulisan berjudul "Dahsyatnya Fitnah Corona"  tidak 

benar. Faktanya, Virus Corona atau Covid-19 pun, bukanlah rekayasa untuk menghambat 

bangkitnya umat Islam. Data menunjukkan sepuluh Negara dengan kasus Covid-19 tertinggi 

adalah Negara-Negara yang populasi Muslimnya minoritas. Klaim bahwa WHO dikendalikan 

oleh AS dalam menangani Covid-19 juga tidak merujuk pada fakta. Kini, AS sedang berkonflik 

dengan WHO, di mana mereka telah menghentikan pendanaan sejak April 2020 dan 

mengumumkan akan keluar dari keanggotaan WHO.

Hoaks

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/888/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-diciptakan-untuk-ham

bat-kebangkitan-umat-islam

 

1. Covid-19 Diciptakan untuk Hambat 
Kebangkitan Umat Islam 

https://cekfakta.tempo.co/fakta/888/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-diciptakan-untuk-hambat-kebangkitan-umat-islam
https://cekfakta.tempo.co/fakta/888/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-diciptakan-untuk-hambat-kebangkitan-umat-islam
https://cekfakta.tempo.co/fakta/888/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-diciptakan-untuk-hambat-kebangkitan-umat-islam


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar surat edaran yang berisi tentang 

perubahan dan penambahan peserta seleksi 

CPNS 2019 yang lolos SKD dan berhak 

mengikuti SKB instansi Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi RI. Surat ini beredar di sejumlah 

aplikasi Media sosial dan aplikasi percakapan. 

Faktanya, Saat dikonfirmasi terkait surat edaran 

ini, Kepala Bagian Kepegawaian Setjen 

Kemendes PDTT Aditya Hendra Krisna 

menegaskan bahwa informasi di dalam surat 

tersebut tidak benar. Menurut dia, pihaknya 

telah melakukan koordinasi dengan Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) terkait konfirmasi 

kebenaran surat ini. “Kami sudah cek dan 

koordinasikan dengan BKN, dan dapat 

dipastikan bahwa surat tersebut hoaks. Jadi 

tidak benar adanya,” jawab Aditya saat 

dihubungi Kompas.com, Rabu (15/7/2020) siang.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/07/16/salah-penambahan-peserta-skb-cpns-2020-kemendes-pdtt/ 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/183000465/-hoaks-penambahan-peserta-skb-cpn

s-2020-di-lingkungan-kemendes-pdtt 

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-12600753/cek-fakta-beredar-kabar-penambahan-p

eserta-skb-cpns-2020-untuk-kemendes-pdtt 

 

2. Penambahan Peserta SKB CPNS 2020 di 
Lingkungan Kemendes PDTT 

https://turnbackhoax.id/2020/07/16/salah-penambahan-peserta-skb-cpns-2020-kemendes-pdtt/
https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/183000465/-hoaks-penambahan-peserta-skb-cpns-2020-di-lingkungan-kemendes-pdtt
https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/183000465/-hoaks-penambahan-peserta-skb-cpns-2020-di-lingkungan-kemendes-pdtt
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-12600753/cek-fakta-beredar-kabar-penambahan-peserta-skb-cpns-2020-untuk-kemendes-pdtt
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-12600753/cek-fakta-beredar-kabar-penambahan-peserta-skb-cpns-2020-untuk-kemendes-pdtt


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook berupa tangkapan layar dari sebuah 

artikel dengan foto sampul yang memperlihatkan seorang pria paruh baya terkulai lemas 

dengan mengenakan kaos berwarna putih. Pria dalam foto yang beredar dinarasikan 

pendukung Presiden Joko Widodo yang meninggal setelah berjalan 15 kilometer.

Dari hasil penelusuran, klaim pada foto bahwa pendukung fanatik Jokowi meninggal 

setelah berjalan kaki sepanjang 15 kilometer adalah salah. Faktanya, foto yang beredar 

adalah hasil suntingan. Dilansir situs periksa fakta Turnbackhoax.id, tidak ditemukan artikel 

Kompas.com pada tanggal 20 juni 2020 dengan judul seperti klaim pada artikel yang 

beredar.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAY2LzN-cek-fakta-pendukung-fanatik-jokowi-meni

nggal-setelah-berjalan-15-km

 

3. Foto Pendukung Fanatik Jokowi Meninggal 
setelah Berjalan 15 Kilometer

http://turnbackhoax.id/
http://kompas.com/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAY2LzN-cek-fakta-pendukung-fanatik-jokowi-meninggal-setelah-berjalan-15-km
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAY2LzN-cek-fakta-pendukung-fanatik-jokowi-meninggal-setelah-berjalan-15-km


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media 

sosial yang mengklaim bahwa pada 

tanggal 16 Juli 2020 Jakarta memutih 

karena ada triliunan manusia 

membludak memenuhi dinding 

Gedung DPR dan tiang Monas.

Setelah ditelusuri dilansir dari 

medcom.id, klaim bahwa foto tersebut 

memperlihatkan sebanyak triliunan 

manusia yang membludak memenuhi 

dinding Gedung DPR dan tiang Monas 

pada Kamis 16 Juli 2020, adalah salah. 

Faktanya foto tersebut adalah hasil 

suntingan dan merupakan foto lama 

serta lokasinya yang berbeda jika 

dikaitkan dengan aksi 16 Juli 2020.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp0d2Dk-foto-triliunan-manusia-membludak-meme

nuhi-dinding-gedung-dpr-ini-faktanya

https://turnbackhoax.id/2020/07/17/salah-16-juli-2020-jakarta-putih-triliunan-manusia-membluda

k-memenuhi-dinding-gedung-dpr-dan-tiang-monas/

 

4. Foto Triliunan Manusia Membludak Memenuhi 
Dinding Gedung DPR  

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp0d2Dk-foto-triliunan-manusia-membludak-memenuhi-dinding-gedung-dpr-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp0d2Dk-foto-triliunan-manusia-membludak-memenuhi-dinding-gedung-dpr-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp0d2Dk-foto-triliunan-manusia-membludak-memenuhi-dinding-gedung-dpr-ini-faktanya
https://turnbackhoax.id/2020/07/17/salah-16-juli-2020-jakarta-putih-triliunan-manusia-membludak-memenuhi-dinding-gedung-dpr-dan-tiang-monas/
https://turnbackhoax.id/2020/07/17/salah-16-juli-2020-jakarta-putih-triliunan-manusia-membludak-memenuhi-dinding-gedung-dpr-dan-tiang-monas/


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah foto di media sosial yang mengklaim bahwa 

foto itu merupakan bayi yang meninggal karena terinfeksi Virus 

Corona.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Postingan itu 

sebenarnya menunjukkan foto yang telah beredar online sejak 2014 

dalam laporan tentang seorang pria yang membunuh istri dan 

anak-anaknya di New York City.

Disinformasi

Link Counter:

https://factcheck.afp.com/photo-has-circulated-reports-least-2014-years-covid-19-pandemic

 

5. Foto Bayi yang Meninggal Setelah Terinfeksi 
Virus Corona 

https://factcheck.afp.com/photo-has-circulated-reports-least-2014-years-covid-19-pandemic


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar foto yang berisi narasi Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan sedang mendengarkan Presiden Joko Widodo yang sedang 

menceritakan keluhan warganya yang terdampak hutang.

 
Faktanya, foto tersebut adalah momen ketika Presiden Joko Widodo dan 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Wisma Atlet Kemayoran 

untuk persiapan Asian Games 2018 kemarin. Foto identik juga ditemukan 

dalam artikel berjudul "Jokowi Ajak Anies Semobil Tinjau Akses Lalu Lintas 

Wisma Atlet”. Artikel diunggah di situs katadata.co.id  pada 26 Februari 2018.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzMxAdN-cek-fakta-foto-anies-sedang-mendengarkan-keluhan-j

okowi-ini-faktanya

https://news.detik.com/berita/d-3887237/tinjau-wisma-atlet-bareng-jokowi-anies-kami-akan-perbaiki-taman

https://katadata.co.id/berita/2018/02/26/jokowi-ajak-anies-semobil-tinjau-akses-lalu-lintas-wisma-atlet 

https://www.beritajakarta.id/potret/album/5262/gubernur-dki-bersama-presiden-tinjau-wisma-atlet

 

6. Foto Anies Sedang Mendengarkan Keluhan 
Jokowi 

https://katadata.co.id/berita/2018/02/26/jokowi-ajak-anies-semobil-tinjau-akses-lalu-lintas-wisma-atlet
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzMxAdN-cek-fakta-foto-anies-sedang-mendengarkan-keluhan-jokowi-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzMxAdN-cek-fakta-foto-anies-sedang-mendengarkan-keluhan-jokowi-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-3887237/tinjau-wisma-atlet-bareng-jokowi-anies-kami-akan-perbaiki-taman
https://katadata.co.id/berita/2018/02/26/jokowi-ajak-anies-semobil-tinjau-akses-lalu-lintas-wisma-atlet
https://www.beritajakarta.id/potret/album/5262/gubernur-dki-bersama-presiden-tinjau-wisma-atlet


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial WhatsApp foto personil TNI 

yang sedang berada di depan suatu sekolah di 

wilayah  Kecamatan Leces, disertai narasi “Salah 

satu MTS Di Wil. Kecamatan Leces mencoba untuk 

melaksanakan pembelajaran”. Dari pesan tersebut,  

berkembang isu di masyarakat Kabupaten 

Probolinggo terkait adanya penahanan terhadap 

salah seorang Kepala Sekolah di Desa Jorongan, 

Kecamatan Leces.

Faktanya, menurut Kepala Desa Jorongan, Masuni  

foto dengan narasi yang beredar itu adalah keliru. 

Sebab foto tersebut merupakan foto saat Babinsa 

setempat sedang melaksanakan penyemprotan 

disinfektan beberapa waktu lalu. Penyemprotan itu 

dilakukan karena ada salah satu warga yang hasil 

swab-nya positif Covid-19. Selain itu, Serka Tarmuji, 

Babinsa Desa Jorongan turut menegaskan bahwa 

kabar tersebut hoaks. Ia mengatakan pada Senin, 

13 Juli 2020 lalu pihaknya memang sedang 

mengadakan penyemprotan. Dirinya juga 

membantah pihaknya melakukan penangkapan 

kepada Kepala Sekolah tersebut.

Disinformasi

Link Counter:

https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/18/07/2020/penahanan-kepala-sekolah-di-lec

es-dipastikan-hoax/

 

7. Penahanan Kepala Sekolah di Kecamatan Leces

https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/18/07/2020/penahanan-kepala-sekolah-di-leces-dipastikan-hoax/
https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/18/07/2020/penahanan-kepala-sekolah-di-leces-dipastikan-hoax/


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook foto Habib Rizieq serta Kuasa 

Hukumnya dengan narasi "Dalam sehari, Habib berapa kali onani..?" Lima 

Kali".

Faktanya, narasi yang ditulis pada foto tersebut merupakan hasil editan dari 

artikel Jawapos.com yang berjudul "Kuasa Hukum Habib Rizieq: Beliau 

Umrah dan Hadiri Beberapa Undangan", yang dimuat 4 Mei 2017.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/04/05/2017/kuasa-hukum-habib-rizieq-be

liau-umrah-dan-hadiri-beberapa-undangan/

 

8. Narasi Percakapan Gambar Habib Rizieq, 
"Dalam sehari, Habib berapa kali onani? 'Lima 
Kali'

https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/04/05/2017/kuasa-hukum-habib-rizieq-beliau-umrah-dan-hadiri-beberapa-undangan/
https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/04/05/2017/kuasa-hukum-habib-rizieq-beliau-umrah-dan-hadiri-beberapa-undangan/
https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/04/05/2017/kuasa-hukum-habib-rizieq-beliau-umrah-dan-hadiri-beberapa-undangan/


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan foto seorang Aparatur Sipil 
Negara (ASN) memakai seragam Korps Pegawai 
Republik Indonesia (Korpri) dengan model gamis 
di depan kantor Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 
Foto itu ramai beredar di media sosial Facebook.

Setelah ditelusuri, klaim foto ASN memakai 
seragam Korpri di depan instansi Pemerintahan 
dengan model gamis adalah salah. Foto itu 
merupakan hasil editan atau suntingan. Dilansir 
dari situs Turnbackhoax.id, ditemukan foto serupa 
di salah satu situs online shop yang menampilkan 
seorang pria berpakaian seragam Korpri biasa 
dengan latar belakang gedung yang sama. Di foto 
asli yang digunakan oleh beberapa akun online 
shop, pria di foto itu sebenarnya mengenakan 
baju batik Korpri dengan model yang biasa, 
bukan berbentuk gamis. Dilansir dari Voi.id, Ketua 
Umum Korps Pegawai Republik Indonesia 
(Korpri), Zudan Arif Fakhrulloh melarang 
memodifikasi seragam Korpri yang tidak sesuai 
ketentuan. Ketentuan model seragam Korpri telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZRdPJK-cek-fakta-foto-asn-berseragram-k

orpri-model-gamis-ini-faktanya

https://turnbackhoax.id/2020/07/17/salah-model-baru-baju-batik-korpri/

https://voi.id/berita/8952/seragam-korpri-dilarang-dimodifikasi-seenaknya

 

9. Foto ASN Berseragam Korpri Model Gamis

https://turnbackhoax.id/2020/07/17/salah-model-baru-baju-batik-korpri/
https://voi.id/berita/8952/seragam-korpri-dilarang-dimodifikasi-seenaknya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZRdPJK-cek-fakta-foto-asn-berseragram-korpri-model-gamis-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZRdPJK-cek-fakta-foto-asn-berseragram-korpri-model-gamis-ini-faktanya
https://turnbackhoax.id/2020/07/17/salah-model-baru-baju-batik-korpri/
https://voi.id/berita/8952/seragam-korpri-dilarang-dimodifikasi-seenaknya


Sabtu, 18 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial 

WhatsApp berisi informasi instruksi Gubernur 

Jawa Timur berdasarkan hasil Rapat Tim Gugus 

Tugas Covid-19 Jatim bahwa akan ada 

penilangan bagi yang tidak menggunakan 

masker mulai 27 Juli 2020 dan akan didenda 

sebesar Rp100.000 s.d Rp150.000 serta akan 

diproses melalui aplikasi PIKOBAR.

Faktanya, melalui akun resmi Twitter Pemprov 

Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 

Parawansa mengklarifikasi bahwa informasi 

yang beredar tersebut adalah keliru. Khofifah 

mengaku tidak pernah menginstruksikan seperti 

pesan tersebut. Adapun instruksi akan adanya 

penilangan dan denda bagi yang tidak 

mengenakan masker di muka umum tersebut 

berasal dari Jawa Barat dan Aplikasi PIKOBAR 

sendiri adalah Pusat Informasi dan Koordinasi 

Covid-19 milik Provinsi Jawa Barat. 

Disinformasi

Link Counter:

https://twitter.com/JatimPemprov/status/1284197213204172801

https://www.instagram.com/p/CCvqwUghdCI/

http://madiuntoday.id/2020/07/18/lagi-informasi-bohong-beredar-melalui-pesan-berantai

-gubernur-khofifah-hoax-parah/

 

10. Instruksi Gubernur Jatim Tidak Memakai 
Masker Denda Rp100.000 s.d 150.000 Bayar Via 
Aplikasi PIKOBAR

https://twitter.com/JatimPemprov/status/1284197213204172801
https://www.instagram.com/p/CCvqwUghdCI/
http://madiuntoday.id/2020/07/18/lagi-informasi-bohong-beredar-melalui-pesan-berantai-gubernur-khofifah-hoax-parah/
http://madiuntoday.id/2020/07/18/lagi-informasi-bohong-beredar-melalui-pesan-berantai-gubernur-khofifah-hoax-parah/

