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Penghentian Kegiatan Perkantoran sampai 2 April 2020

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]

[HOAKS] - Info Departemen Patologis AIIMS tentang
Perbedaan Jenis Batuk

Beredar sebuah pesan berantai melalui media WhatsApp berisi informasi yang diklaim berasal
dari Dinas Kesehatan Departemen Patologis AIIMS. Pesan tersebut berisi tentang perbedaan
gejala-gejala dan jenis batuk. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa batuk kering
disertai bersin, nyeri tubuh, kelemahan, demam, kesulitan bernafas dan hilangnya indera
pengecap adalah gejala seseorang terinfeksi virus corona.

Beredar luas Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berisi penghentian sementara
kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid19. Dalam surat edaran
tersebut dinyatakan bahwa
penghentian
kegiatan 0813
kantor
dilakukan
sampai 2 April 2020.
@jalahoaks
5000 5331
data.jakarta.go.id/jalahoaks
@jalahoaks
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, ditemukan fakta bahwa Surat Edaran Gubernur
Provinsi DKI Jakarta yang berisi penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka
mencegah penyebaran wabah Covid19 menjelaskan bahwa penghentian kegiatan kantor ditetapkan
pada tanggal 23 Maret 2020 s/d 5 April 2020.

Sumber/Link Klarifikasi
https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1135-SP-HMS-03-2020
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Jakarta Lockdown dan Dijaga Polisi

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Viral pesan berantai berisi informasi bahwa Jakarta akan mulai Lock down dan warga di luar Jakarta
tidak diperbolehkan masuk kecuali ada izin dari polisi. Pesan tersebut melampirkan pemberitaan
media online.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, pesan yang disampaikan bahwa Jakarta akan Lock
down dan warga di luar Jakarta tidak diperbolehkan masuk kecuali ada izin dari polisi sama sekali
tidak benar, kondisi yang terjadi saat ini adalah Pemprov. DKI Jakarta sedang memberlakukan pembatasan aktivitas untuk mencegah semakin meningkatnya penyebaran virus.

Sumber/Link Klarifikasi
1. https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1134-SP-HMS-03-2020
2. https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1135-SP-HMS-03-2020
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Jakarta Lockdown dan Dijaga Polisi

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar kabar melalui pesan berantai yang menyampaikan bahwa TPU Tanah Kusir ditutup dan
dianjurkan untuk menunda pemakaman.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks, klaim pada pesan berantai tersebut yang menyatakan bahwa TPU Tanah Kusir ditutup dan dianjurkan untuk menunda pemakaman adalah salah.
Faktanya, terdapat kekeliruan dalam penulisan redaksi dalam spanduk, dimana masyarakat dihimbau agar dapat membatasi ziarah dan membatasi aktivitas diluar rumah sampai dengan situasi
normal kembali.

Sumber/Link Klarifikasi
1.https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/03/19/klarifikasi-pemprov-dki-soal-spanduk-penutupan-tpu-di-jakartayang-viral-di-media-sosial?page=2
2.https://www.jawapos.com/jabodetabek/19/03/2020/klarifikasi-pemprov-dki-soal-tpu-tanah-kusir-tutup-karena-covid-19/?
amp
3.https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/03/19/klarifikasi-pemprov-dki-soal-spanduk-penutupan-tpu-di-jakartayang-viral-di-media-sosial?page=2
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Sejumlah Gerbang Tol Menuju Jakarta Ditutup

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Viral, gambar yang berisi daftar tol yang ditutup arah Jakarta yang disebarkan melalui pesan berantai dan media sosial. Gambar tersebut tersebar pada hari Sabtu, 21 Maret 2020.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks informasi penutupan sejumlah ruas tol di wilayah
Jakarta tidak terjadi dan informasi yang beredar sengaja dibuat untuk tendensi tertentu.

Sumber/Link Klarifikasi
1. https://metro.tempo.co/read/1322344/hoax-akses-ke-jakarta-lewat-jalan-tol-ditutup/full&view=ok
2. https://news.detik.com/berita/d-4948196/ada-kabar-gerbang-tol-ditutup-karena-jakarta-lockdown-polisi-hoax
3. https://tirto.id/bantah-ada-penutupan-jasa-marga-pastikan-tol-beroperasi-normal-eGFb
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Sejumlah Gerbang Tol Menuju Jakarta Ditutup

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi percakapan Whatsapp bahwa pada Minggu, 22 Maret 2020
malam warga dihimbau untuk tidak keluar rumah pada pukul 23.00 WIB karena akan ada penyemprotan racun untuk virus Corona dari Malaysia dan Singapura melalui udara.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi tentang himbauan agar pada Minggu, 22
Maret 2020 malam warga tidak keluar rumah pada pukul 23.00 WIB karena akan ada penyemprotan
racun untuk virus Corona dari Malaysia dan Singapura melalui udara, adalah tidak benar. Kabar
tersebut dibuat dan disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan masyarakat dihimbau
agar tidak menyebarkannya.

Sumber/Link Klarifikasi
1.https://cekfakta.tempo.co/fakta/692/fakta-atau-hoaks-benarkah-akan-ada-penyemprotan-racun-untuk-corona-dari-mala
ysia-dan-singapura-lewat-udara
2.https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4208591/cek-fakta-hoaks-malaysia-dan-singapura-semprotkan-racun-pembas
mi-corona-covid-19-dari-udara
3.https://www.suara.com/news/2020/03/22/202315/cek-fakta-helikopter-malaysia-singapura-semprot-racun-bunuh-coron
a-benar
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Orang Tergeletak Di Tanah Abang

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Sebuah video beredar viral di media sosial adanya seorang pria yang tergeletak di trotoar di Tanah
Abang, Jakarta Pusat. Dalam video itu disebutkan bahwa tidak ada warga yang berani menolongnya
karena khawatir akan tertular virus Corona.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks Informasi yang menyebutkan bahwa laki-laki tergeletak di trotoar di Tanah Abang, Jakarta Pusat akibat virus corona sehingga tidak ada warga yang
berani menolongnya, adalah tidak benar. Faktanya, laki-laki tersebut tergeletak karena belum makan
dan sedang tidak enak badan.

Sumber/Link Klarifikasi
https://news.detik.com/berita/d-4949780/viral-pria-tergeletak-di-tanah-abang-tak-ditolong-warga-ini-kisah-di-baliknya
https://gridmotor.motorplus-online.com/read/292073390/makin-mencekam-corona-menyebar-biker-berjatuhan-di-jalan-tid
ak-ada-yang-berani-menolong?page=all
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Beredar video di media sosial adanya Ojol disebut
meninggal karena Corona di Tebet.

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar sebuah foto yang viral di media sosial yang menyebutkan seorang driver ojek online (ojol)
di Jakarta Barat meninggal dunia karena virus corona.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi pada foto yang menyebutkan bahwa driver
ojol meninggal dunia di Jakarta Barat karena virus corona adalah tidak benar. Faktanya, driver ojol
tersebut meninggal karena serangan jantung.

Sumber/Link Klarifikasi
https://metro.tempo.co/read/1322952/polisi-kabar-pengemudi-ojol-tewas-di-tebet-akibat-corona-hoaks
https://news.detik.com/berita/d-4950069/viral-foto-ojol-disebut-meninggal-karena-corona-di-tebet-ini-faktanya
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/18/20160941/pengemudi-ojol-meninggal-saat-tunggu-orderan-di-tebet-did
uga-karena
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Paket Makanan Untuk Warga DKI

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar video di media sosial yang menampilkan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberi penjelasan tentang bantuan paket bahan makanan yang akan dibagikan kepada seluruh warga
DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan selama 14 hari berupa beras, minyak goreng, dan
makanan siap saji lainnya.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi pada video yang menyebutkan bahwa
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta akan membagikan bantuan berupa makanan siap saji dan logistik
natura kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan selama 14 hari, adalah tidak
benar. Faktanya, bantuan tersebut hanya akan diberikan warga DKI Jakarta yang berstatus ODP,
PDP, dan Positif Covid-19 dengan memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang telah ditetapkan.

Sumber/Link Klarifikasi
https://indopolitika.com/viral-video-dinas-sosial-dki-siapkan-paket-bantuan-bahan-pangan-untuk-14-hari-begini-penjelasa
nnya
https://batamclick.com/2020/03/25/pemprov-dki-beri-makanan-gratis-ke-pasien-corona-yang-isolasi-mandiri/
https://metro.sindonews.com/read/1567459/171/dki-bagikan-logistik-untuk-odp-pdp-dan-keluarga-pasien-positif-covid-191585104392
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Surat Seruan Gubernur Terkait Pengehentian Sementara
Hubungan Suami Istri

SINDIRAN/PARODI

[PENJELASAN]
Beredar di media sosial sebuah foto surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penghentian Sementara Hubungan Suami Istri Dalam Rangka Penghentian Penyebaran Virus
Covid-19 di Lingkungan Keluarga.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks Informasi dalam foto yang menyebutkan bahwa Seruan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Sementara Hubungan
Suami Istri Dalam Rangka Penghentian Penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan Keluarga, adalah tidak
benar. Isi sebenarnya dari regulasi tersebut telah diubah sebagai lelucon yang dapat berpotensi untuk
mengelabui penerima pesan.

Sumber/Link Klarifikasi
1. https://corona.jakarta.go.id/id/publikasi
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Rekrutmen Relawan penanganan virus Corona atau
Covid-19

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi di media sosial yang mencatut nama dan nomor telepon seorang dokter bernama
Dokter Irna dari Kementerian Kesehatan, yang meminta dicarikan volunteer tenaga kesehatan untuk
merawat pasien Covid-19 di Wisma Atlet, Jakarta, dengan batas usia maksimal 40 tahun dan mendapatkan
gaji sebesar Rp. 6,3 juta rupiah serta fasilitas mes.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi tentang pencarian relawan tenaga kesehatan
untuk merawat pasien Covid-19 di Wisma Atlit Jakarta dengan mencatut nama dan nomor telepon Dokter
Irna dari Kemenkes adalah tidak benar. Faktanya, Kemenkes hanya melakukan kegiatan rekrutmen tenaga
kesehatan dalam penanganan Covid-19 melalui Organisasi Profesi seperti IDI, PPNI, IBI, IAI, PAFI, HAKLI,
PETKLI, PERSAGI, dan PARI.

Sumber/Link Klarifikasi
https://turnbackhoax.id/2020/03/24/salah-rekrutmen-relawan-penanganan-pasien-virus-corona-oleh-dokter-irna/
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-rekrutmen-relawan-untuk-menangani-pasien-covid-19-atas-nama-dr
-irna.html
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Vitamin yang Dilarang karena memicu keparahan gejala
Covid-19

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi di media sosial yang menyatakan bahwa berbagai jenis vitamin dengan kandungan
echinacea seperti IMBOOST, IMUNOS, FITUNO, dan lain-lain, serta vitamin/ suplemen dengan kandungan
PROPOLIS, dapat memperparah gejala Covid-19.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi bahwa berbagai jenis vitamin dengan kandungan
echinacea seperti IMBOOST, IMUNOS, FITUNO, dan lain-lain, serta vitamin/ suplemen dengan kandungan
PROPOLIS, dapat memperparah gejala Covid-19, adalah tidap benar. Faktanya, menurut penjelasan para
ahli, suplemen justru baik dikonsumsi ketika kita terjangkit infeksi. Suplemen yang mengandung Imunostimulan atau Imunomodulator dapat membantu daya tahan tubuh menjadi lebih baik dan dianjurkan
untuk mengkonsumsinya pada saat kondisi tubuh sedang kurang baik, namun tidak disarankan dikonsumsi setiap hari saat kondisi tubuh sehat/ normal.

Sumber/Link Klarifikasi
https://mnctrijaya.com/index.php?/news/detail/30368/cegah-virus-corona-dengan-perkuat-sistem-kekebalan-tubuh
https://health.grid.id/read/352063549/update-covid-19-terlalu-banyak-konsumsi-suplemen-imun-bisa-timbulkan-risiko-aut
oimune?page=all
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Korban COVID-19 di sekitar OTW Kelapa Gading Jakarta
Utara

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar video yang memberitakan tentang kerumunan massa dan polisi karena terdapat korban yang
positif COVID-19 di sekitar OTW Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi pada video yang menyatakan bahwa kerumunan
massa dan polisi karena terdapat korban yang positif COVID-19 di sekitar OTW Kelapa Gading, Jakarta
Utara, adalah tidak benar. Faktanya, keramaian di lokasi tersebut disebabkan karena dijadikan titik kumpul
petugas untuk melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan sebagai langkah pencegahan penyebaran
COVID-19 di lingkungan sekitar.

Sumber/Link Klarifikasi
Rekaman video klarifikasi anggota Dewan Kota bersama Camat Kelapa Gading dan anggota Polsek Kelapa Gading
https://foto.okezone.com/view/2020/03/26/1/62407/semprot-disinfektan-dan-sosialisasi-pencegahan-penyebaran-covid-1
9-di-wilayah-kelapa-gading
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Semua Warga Negara Berhak mendapatkan kompensasi
dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19

KONTEN
BUATAN
PARODI/SINDIRAN

[PENJELASAN]

[HOAKS] - Info Departemen Patologis AIIMS tentang
Perbedaan Jenis Batuk

Beredar sebuah pesan berantai melalui media WhatsApp berisi informasi yang diklaim berasal
dari Dinas Kesehatan Departemen Patologis AIIMS. Pesan tersebut berisi tentang perbedaan
gejala-gejala dan jenis batuk. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa batuk kering
disertai bersin, nyeri tubuh, kelemahan, demam, kesulitan bernafas dan hilangnya indera
pengecap adalah gejala seseorang terinfeksi virus corona.

Beredar pesan Whatsapp yang menginformasikan bahwa mulai Kamis, 26 Maret 2020, semua
Warga Negara Berhak mendapatkan kompensasi Rp. 350.000 per hari untuk tinggal di rumah dalam
rangka menghindari penyebaran
COVID-19.
Pelayanan
diakses semua orang tanpa
@jalahoaks
0813 5000 5331 ini dapat
data.jakarta.go.id/jalahoaks
@jalahoaks
memandang status pekerjaan. Pendaftaran dengan mengisi formulir dan NIK pada link
https://bit.ly/3dptRNa
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi bahwa mulai Kamis, 26 Maret 2020,
semua Warga Negara Berhak mendapatkan kompensasi Rp. 350.000 per hari untuk tinggal di
rumah dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19, adalah tidak benar. Faktanya, pesan
tersebut dibuat sebagai parodi yang dapat berpotensi mengelabui penerima pesan.

Sumber/Link Klarifikasi
https://bit.ly/3dptRNa
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Air Rebusan Bawang Putih Dapat Menyembuhkan Corona

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar informasi di media sosial yang menyatakan bahwa Virus Corona dapat sembuh dengan
sendirinya dengan semangkuk air bawang putih yang baru direbus. Dokter muslim Tiongkok yang
telah membuktikan keefektifannya dan banyak pasien juga telah terbukti efektif. Dalam pesan juga
disebutkan resep pembuatan yakni dengan mendidihkan 8 siung bawang dengan 7 gelas air.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi bahwa Virus Corona dapat sembuh
dengan sendirinya dengan semangkuk air bawang putih yang baru direbus, adalah tidak benar.
Faktanya, bawang putih yang dipanaskan tidak dapat menyembuhkan flu, dan sampai saat ini
secara ilmiah belum ditemukan obat virus Covid-19.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4204822/cek-fakta-air-rebusan-bawang-putih-bisa-sembuhkan-covid-19-ini-fakta
nya
https://www.tribunnews.com/corona/2020/03/17/beredar-di-whatsapp-air-rebusan-bawang-putih-bisa-sembuhkan-virus-c
orona-ini-kata-dokter
https://cekfakta.tempo.co/fakta/582/fakta-atau-hoaks-benarkah-pasien-virus-corona-wuhan-bisa-sembuh-dengan-minumair-bawang-putih
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Jakarta Besok Lockdown, Masyarakat Dihimbau Stok
Makanan Seminggu

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar lagi pesan berantai berisi informasi yang menyebutkan bahwa Rencananya mulai besok
DKI Jakarta akan diberlakukan lockdown. Keputusannya nanti malam dan warga diminta untuk
antisipasi dan mulai mempersiapkan sembako untuk satu minggu kedepan.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, kondisi yang terjadi saat ini adalah sesuai dengan
siaran Pers yang pernah diterbitkan Pemprov. DKI Jakarta bahwa saat ini sedang diberlakukan pembatasan aktivitas untuk mencegah semakin meningkatnya penyebaran virus. Pesan viral tersebut
sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membingkai isu bahwa kota
Jakarta akan lockdown dan meminta masyarakat untuk melakukan pembelian stok bahan pangan
dalam seminggu kedepan.

Sumber/Link Klarifikasi
1. https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1134-SP-HMS-03-2020
2. https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1135-SP-HMS-03-2020
3. https://www.antaranews.com/berita/1383442/persediaan-stok-pangan-aman-tidak-perlu-panic-buying
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Pemukulan Jamaah Sholat Jumat untuk Mencegah
Penyebaran Virus Corona

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar video tentang aparat polisi yang memukuli jama'ah Shalat Jumat di sebuah masjid karena
tidak patuh pada himbauan pencegahan penyebaran virus corona, dengan narasi menggunakan
salah bahasa daerah di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi pada video yang dikemas seolah kejadian
pemukulan jama'ah Shalat Jumat oleh aparat polisi karena virus corona tersebut terjadi di Indonesia,
adalah tidak benar. Faktanya, lokasi kejadian tersebut adalah di India.

Sumber/Link Klarifikasi
Video asli pada akun Youtube Hindustan Times: https://youtu.be/snMl0XcSzOU
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Kunyah dan Konsumsi Daun Sirih Membantu Penyembuhan
Pasien Positif COVID19

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi WhatsApp bahwa mengunyah daun sirih satu lembar di pagi hari
bisa menjadi antiseptik untuk penyembuhan virus corona, berdasarkan saran dari dokter kepada
seorang pasien positif corona dari RS Singapura yang dikarantina di RS Batam.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, klaim bahwa mengunyah daun sirih satu lembar di
pagi hari bisa menjadi antiseptik untuk penyembuhan virus corona, adalah tidak berdasar. Faktanya,
sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan mengunyah daun sirih dapat mencegah atau pun
menyembuhkan pasien positif corona atau Covid-19.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.alodokter.com/berbagai-manfaat-daun-sirih-merah-untuk-kesehatanhttps://www.liputan6.com/cek-fakta/read/
4208591/cek-fakta-hoaks-malaysia-dan-singapura-semprotkan-racun-pembasmi-corona-covid-19-dari-udara
https://gaya.tempo.co/read/1322329/daun-sirih-alternatif-antiseptik-cegah-corona-perhatikan-hal-ini
https://www.indozone.id/health/EnsayB/ini-manfaat-daun-sirih-bagi-kesehatan-tubuh/read-all
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Kita akan berada di tingkat infeksi maksimum

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar sebuah informasi melalui aplikasi Whatsapp bahwa mulai besok jangan keluar rumah mencari makan atau untuk apapun, karena tanggal inkubasi telah tiba sehingga banyak yg terinfeksi
positif akan menunjukkan gejalanya dan banyak orang bisa tertular, jadi sangat penting untuk tetap
di rumah dan tidak berhubungan dengan tidak bertemu orang lain. Dari 23 Maret hingga 3 April kita
berada di puncak penyebaran virus dan semua yang terinfeksi akan muncul, kemudian dua minggu
tenang. Pesan tersebut seolah-olah diedarkan oleh seorang dokter yang bertugas di RS Dr. Mohammad Hosein (RSMH) Palembang.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi tentang peringatan untuk jangan keluar
rumah mencari makan atau untuk apapun karena tanggal inkubasi telah tiba sehingga banyak yg
terinfeksi positif akan menunjukkan gejalanya dan banyak orang bisa tertular, adalah tidak benar.
Faktanya, tidak ada dokter dari RSHM Palembang yang membuat pernyataan tersebut dan menurut
Ahli Virologi bukan masa inkubasi telah tiba, akan tetapi semakin lama resiko transisi penyakitnya
yang semakin besar sehingga dihimbau jangan keluar rumah.
Sumber/Link Klarifikasi
https://m.kumparan.com/amp/urbanid/hoaxbuster-pernyataan-rsmh-palembang-soal-tanggal-inkubasi-corona-1t6lIvdQzu
h?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=int&__twitter_impression=true
https://bali.tribunnews.com/2020/03/27/hoaks-pesan-berantai-28-maret-puncak-inkubasi-virus-corona-namun-ahli-ungka
p-fakta-lebih-berbahaya
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Video Seorang Pria Menyampaikan bahwa Wilayah
Cipinang Melayu Lockdown

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Viral pesan berantai berisi video seorang pria melaporkan wilayah Cipinang Melayu, Kecamatan
Makasar, Jakarta Timur, telah di lockdown. Pria yang membuat video itu menyampaikan bahwa
akses ke Cipinang Melayu sudah ditutup. Dari video yang beredar, tampak seorang pria yang mengambil video di sebuah lokasi proyek. Pria itu kemudian melaporkan adanya kondisi lockdown
melalui rekaman video.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, kondisi yang terjadi saat ini adalah kelurahan
Cipinang Melayu hanya mempersempit akses keluar masuk dengan kesepakatan pengurus RW 04,
dan pengurus RT serta tokoh masyarakat dan warga tetap dapat menggunakan akses masuk
wilayah RW 04 melalui Jembatan Kuning yang berada di samping Jalan Raya Kalimalang.

Sumber/Link Klarifikasi
https://news.detik.com/berita/d-4957370/viral-cipinang-melayu-jaktim-lockdown-begini-yang-sebenarnya
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/29/16535931/penjelasan-lurah-soal-video-viral-warga-cipinang-melayu-tut
up-jalan
https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1159-SP-HMS-03-2020 (Siaran Pers Provinsi DKI Jakarta)
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Kompensasi dari PLN Bagi Pelanggan Prabayar/ Token
Karena Adanya WFH

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai tentang adanya kompensasi bagi pelanggan PLN yang menggunakan
sistem prabayar token dikarenakan adanya Work From Home selama masa tanggap darurat bencana Corona.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, tautan yang disebarkan merupakan tautan
pelayanan kompensasi PLN saat terjadi blackout tahun lalu.

Sumber/Link Klarifikasi
https://turnbackhoax.id/2020/03/30/salah-kompensasi-listrik-oleh-pln-karena-work-from-home/?utm_source=rss&utm_me
dium=rss&utm_campaign=salah-kompensasi-listrik-oleh-pln-karena-work-from-home
https://finance.detik.com/energi/d-4957573/bantah-ada-kompensasi-listrik-karena-kerja-dari-rumah-pln-hoax
https://money.kompas.com/read/2020/03/29/211637126/pln-pastikan-informasi-yang-beredar-soal-kompensasi-listrik-hoa
ks
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4054747/begini-cara-cek-kompensasi-pelanggan-pln-terdampak-pemadaman
https://republika.co.id/berita/q7yldi438/pln-kompensasi-listrik-karena-wfh-hoax
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