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Minggu, 12 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah video di Facebook disertai 
informasi berbahasa inggris yang 
mengklaim bahwa Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) menyatakan jika pasien 
Covid-19 tidak perlu diisolasi dan 
dikarantina. Dalam informasi juga disebut 
jarak sosial tidak diperlukan karena 
Covid-19 tidak dapat ditransmisikan dari 
orang ke orang. 

Faktanya informasi yang disertakan pada 
video tersebut adalah salah. Dilansir dari 
reuters.com, video yang disebarkan 
tersebut merupakan video Dr. Maria Van 
Kerkhove, pimpinan teknis WHO yang 
telah dipotong dan digabungkan dengan 
video lain sehingga menimbulkan persepsi 
yang keliru. WHO sendiri telah 
menyatakan bahwa isolasi dan karantina 
adalah tindakan penting dalam 
penanganan Covid-19 untuk menghindari 
menulari orang lain. Menurut pedoman 
WHO, bukti saat ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar penularan Coronavirus 
terjadi dalam kontak dekat antara orang ke 
orang, untuk itu social distancing, isolasi 
dan karantina adalah upaya yang sangat 
penting.

Hoaks

Link Counter:

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-who-transmission/fact-check-the-world-h

ealth-organization-did-not-say-covid-19-cant-transmit-from-person-to-person-idUSKBN2

492YC 

 

1. Pernyataan WHO "Pasien Corona Tidak Perlu 
Diisolasi karena Tidak dapat Mentransmisikan 
ke Orang Lain"

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-who-transmission/fact-check-the-world-health-organization-did-not-say-covid-19-cant-transmit-from-person-to-person-idUSKBN2492YC
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-who-transmission/fact-check-the-world-health-organization-did-not-say-covid-19-cant-transmit-from-person-to-person-idUSKBN2492YC
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-who-transmission/fact-check-the-world-health-organization-did-not-say-covid-19-cant-transmit-from-person-to-person-idUSKBN2492YC
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-who-transmission/fact-check-the-world-health-organization-did-not-say-covid-19-cant-transmit-from-person-to-person-idUSKBN2492YC


Minggu, 12 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar luas di media sosial sebuah foto 
disertai informasi yang menyebut ada 
rombongan jemaah haji dari Padang 
Sumatera Barat yang berangkat ke 
Bandara untuk selanjutnya menuju Tanah 
Suci untuk menunaikan haji tahun 2020. 
Jemaah disebut bisa berangkat karena ada 
lobi khusus tokoh dan ulama Padang 
dengan Kerajaan Arab Saudi.

Faktanya Kepala Kanwil Kemenag Provinsi 
Sumatera Barat H. Hendri memastikan 
bahwa informasi tersebut tidak benar alias 
hoaks. Adapun foto yang beredar tersebut 
adalah foto lama yaitu foto keberangkatan 
jemaah haji tahun 2018. Dilansir dari 
kemenag.go.id, Kemenag telah 
menerbitkan Keputusan Menteri Agama 
(KMA) No. 494 Tahun 2020 tentang 
Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 
pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 
1441 H/2020 M. Kanwil Kemenag Sumbar 
juga sudah mensosialisasikan kebijakan ini 
ke 19 Kankemenag Kabupaten/Kota sejak 
Juni 2020.

Hoaks

Link Counter:

https://kemenag.go.id/berita/read/513669/viral-jemaah-padang-sumbar-berangkat-haji-2

020--kemenag--hoaks 

 

2. Viral Jemaah Padang Sumbar Berangkat Haji 
2020

https://kemenag.go.id/berita/read/513669/viral-jemaah-padang-sumbar-berangkat-haji-2020--kemenag--hoaks
https://kemenag.go.id/berita/read/513669/viral-jemaah-padang-sumbar-berangkat-haji-2020--kemenag--hoaks
https://kemenag.go.id/berita/read/513669/viral-jemaah-padang-sumbar-berangkat-haji-2020--kemenag--hoaks


Minggu, 12 Juli 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial 

Facebook dengan narasi “doa Assyeikh 

sudais imam besar Masjidil haram 

Mekah terhadap musibah Virus Corona 

yang melanda umat saat ini mari kita 

Aamiin kan Doa bersama tersebut”. 

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim 

tersebut tidak benar. Faktanya video 

tersebut adalah video yang beredar pada 

tahun 2007. Video tersebut merupakan 

cuplikan ketika Imam Besar Syekh Dr. 

Abdurrahman as-Sudais memimpin 

pembacaan doa agar umat Islam berjuang 

untuk persatuan dan solidaritas,  di Masjid 

Badshahi, Pakistan, dan bukan berkaitan 

dengan virus Corona saat ini. 

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/07/11/salah-video-doa-imam-besar-masjidil-haram-mekah-a

ssyeikh-sudais-terhadap-musibah-virus-corona/

 

3. Video Doa Imam Besar Masjidil Haram Mekah 
Assyeikh Sudais terhadap Musibah Virus Corona

https://turnbackhoax.id/
https://turnbackhoax.id/2020/07/11/salah-video-doa-imam-besar-masjidil-haram-mekah-assyeikh-sudais-terhadap-musibah-virus-corona/
https://turnbackhoax.id/2020/07/11/salah-video-doa-imam-besar-masjidil-haram-mekah-assyeikh-sudais-terhadap-musibah-virus-corona/

