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Info Pemalakan Warga di Cideng Jakarta Pusat

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi Whatsapp agar warga berhati-hati jika keluar rumah karena
sedang marak pemalakan kendaraan di Cideng, Jakarta Pusat. Pelaku disebutkan membawa senjata tajam, dan daerah yang rawan yakni Kelapa Gading dan PIK.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang sedang maraknya pemalakan di
kawasan Cideng, Jakarta Pusat, adalah tidak benar. Faktanya, Polisi sudah mengecek ke lokasi dan
mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4215410/cek-fakta-pesan-berantai-soal-pemalakan-di-cideng-jakarta-pusat-tida
k-terbukti
https://news.detik.com/berita/d-4958097/beredar-info-pemalakan-warga-di-cideng-jakpus-polisi-hoax
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Berita Positif: Nasehat Penanganan Virus Corona oleh
Muhammad Indro Cahyono

KONTEN TIRUAN/TIPUAN

[PENJELASAN]
Tersebar pesan melalui aplikasi Whatsapp yang memuat sebuah berita positif tentang nasehat penanganan virus corona oleh Drh. Muhammad Indro Cahyono, seorang dokter hewan yang telah
meneliti virus corona selama 20 tahun.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi yang tertulis dalam pesan tersebut tidak
semuanya ditemukan dalam petikan wawancara Drh. Muhammad Indro Cahyono kepada media,
antara lain: virus sudah lama sebelum Yesus di 200 SM, virus bisa jadi sengaja dibuat lewat intervesi
ilmuwan, virus diprediksi sudah masuk dari Februari, dan tidak perlu lockdown.
Sumber/Link Klarifikasi
https://kumparan.com/optimizer-act/5-hal-yang-keliru-dilakukan-dalam-menghadapi-virus-corona-1sxc5CMb4aG
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/24/virologis-drh-indro-cahyono-covid-19-mudah-nempel-tapi-tidak-menimb
ulkan-kerusakan
https://wow.tribunnews.com/2020/03/20/ahli-virologi-ungkap-virus-corona-mudah-hancur-di-luar-tubuh-manusia-bisa-mati
-dengan-deterjen?_ga=2.209859861.1439947239.1585708742-1829694341.1585708742
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/083000665/penjelasan-soal-sifat-bentuk-dan-cara-virus-corona-menginfe
ksi-manusia
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/21/162100765/penjelasan-para-ilmuwan-soal-sifat-virus-corona-dan-penyeb
arannya-yang
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Sumbangan dana Lock Down covid 19 di Indonesia

SINDIRAN/PARODI

[PENJELASAN]
Beredar di media sosial informasi mengenai perbandingan jumlah dana untuk lockdown dari Malaysia, India, dan Filipina, sedangkan Indonesia justru mengandalkan dana sumbangan sehingga
dipertanyakan bahwa Indonesia adalah negara atau yayasan?
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, informasi mengenai perbandingan jumlah dana
untuk lockdown dari Malaysia, India, dan Filipina, sedangkan Indonesia justru mengandalkan dana
sumbangan, adalah tidak benar. Faktanya, pemerintah tidak akan menerapkan lockdown untuk
mencegah penyebaran COVID-19, dan telah mempersiapkan dana tambahan sebesar Rp. 62,3
triliun untuk penanganan COVID-19 di Indonesia.
Sumber/Link Klarifikasi
https://www.liputan6.com/news/read/4215060/indonesia-tegaskan-tak-akan-lockdown-karena-ada-beberapa-negara-gagal
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4947420/sri-mulyani-tambah-anggaran-penanganan-corona-jadi-rp-623-t
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200319074122-4-145985/sri-mulyani-alihkan-anggaran-rp-27-triliun-untuk-covid-19
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e83f8ce57136/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2020
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Virus Corona Dapat Diobati dengan Berendam Air Laut

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan di aplikasi percakapan Whatsapp yang berisi testimoni dari seseorang yang
mengklaim berhasil sembuh dari Covid-19 setelah berendam air laut, yakni pada siang hari di jam
10.00 - 13.00 minimal 1 jam dan dilakukan selama seminggu berturut-turut setiap harinya.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang pasien Covid-19 dapat sembuh
setelah berendam air laut pada jam 10.00 - 13.00 minimal 1 jam selama seminggu berturut-turut,
adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada landasan ilmiah bahwa berendam air laut dapat mematikan
virus Covid-19 dan berdasarkan penelitian University of Exeter Medical School bersama Pusat
Ekologi dan Hidrologi AS justru menemukan bahwa mandi air laut bisa meningkatkan risiko terkena
penyakit hingga dua kali lipat.

Sumber/Link Klarifikasi
https://cekfakta.tempo.co/fakta/713/fakta-atau-hoaks-benarkah-berendam-di-laut-bisa-obati-infeksi-virus-corona-covid-19
https://republika.co.id/berita/p5tmwm284/peneliti-mandi-air-laut-berisiko-terpapar-banyak-penyakit
https://www.liputan6.com/global/read/3330511/berenang-di-laut-tingkatkan-risiko-terserang-penyakit-ini-alasannya
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Virus Corona dapat dikalahkan dengan Konsumsi Makanan
Alkali pH Tinggi di atas pH Virus.

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi Whatsapp bahwa pH virus corona bervariasi dari 5,5 - 8,5,
sehingga untuk mengalahkannya dianjurkan untuk konsumsi lebih banyak makanan alkali yang
berada di atas pH virus, antara lain:· Lemon (9,9 pH*), Kapur (8.2 pH*), Alpukat (15,6 pH*), Bawang
Putih (13,2pH*), Mangga (8.7pH*), Tangerine (8.5pH*), Nanas 12,7pH*), Dandelion (22,7pH*), dan
Jeruk (9.2pH*). Selain itu disarankan apabila mengalami gejala gatal di tenggorokan, tenggorokan
kering, batuk kering, suhu tinggi, sesak nafas, serta kehilangan bau dan rasa, agar segera minum
air hangat dengan lemon.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi pH virus corona bervariasi dari 5,5 - 8,5,
sehingga untuk mengalahkannya dianjurkan untuk konsumsi lebih banyak makanan alkali yang
berada di atas tingkat pH virus, adalah tidak benar. Faktanya, virus tidak memiliki pH dan tidak ada
bukti bahwa makanan alkali akan menyembuhkan infeksi Covid-19.

Sumber/Link Klarifikasi
https://cekfakta.tempo.co/fakta/715/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-bisa-dibunuh-dengan-konsumsi-makanan-al
kali
https://jvi.asm.org/content/jvi/65/4/1916.full.pdf
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Anggaran Penanganan COVID-19 Pemprov. DKI Jakarta
Hanya 130 Miliar

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui media sosial sebuah Infografis yang menunjukan perbandingan alokasi
anggaran penanganan Covid-19 antara Provinsi DKI Jakarta (130 M dari APBD 87,9 T), Jawa Barat
(500 M dari APBD 46 T), Kabupaten Musi Banyuasin (500 M dari APBD 28,3 T), dan yang tertinggi
adalah Jawa Tengah (1,4 T dari APBD 28,3 T). Grafik menunjukkan bahwa alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah yang terkecil dengan jumlah APBD yang paling besar dibandingkan dengan tiga daerah lainnya.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks Infografis yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah yang terkecil dengan jumlah APBD yang paling besar
dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kabupaten Musi Banyuasin, adalah tidak
benar. Faktanya, total anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan
Covid-19 adalah sebesar 3,032 Triliun rupiah untuk digunakan hingga akhir Mei 2020 dan akan
ditambahkan kembali jika pandemi Covid-19 masih terus terjadi hingga setelah bulan Mei.

Sumber/Link Klarifikasi
https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1175-SP-HMS-04-2020
https://www.instagram.com/p/B-eyZLNA3G2/?igshid=1368oug9xrshn
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Hacker Sudah Mulai Masuk Akun WhatsApp

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang menginformasikan TVOne baru saja
memberitakan bahwa hacker sudah mulai masuk WA, dengan menempatkan video seks/ porno,
atau permintaan dana dengan berbagai alasan dengan memakai nama para pengguna WA/
orang-orang terdekatnya tanpa diketahui.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks Informasi tentang TVOne baru saja memberitakan
bahwa hacker sudah mulai masuk WA, adalah tidak benar. Faktanya, pesan berbunyi serupa juga
pernah beredar pada tahun 2018 dan telah dijelaskan oleh Mafindo bahwa peretas (hacker) tidak
bisa begitu saja mengambil alih sebuah akun.

Sumber/Link Klarifikasi
https://makassar.terkini.id/beredar-pesan-berantai-hacker-sebar-video-porno-lewat-whatsapp-anda-ini-faktanya/
https://www.liputan6.com/tekno/read/3563371/hacker-ambil-alih-akun-medsos-untuk-sebar-video-porno-ternyata-hoaks
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Razia STNK Dimulai Hari Ini, Nih Jadwal dan Lokasinya

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar melalui berbagai kanal media sosial tentang Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
120/-1.865.35 Perihal Permohonan Pemulangan Warga, yang memuat permohonan pemulangan
seorang warga dari Jakarta ke Semarang terkait perkembangan kesehatan kondisinya atas dampak
COVID-19. Adapun permohonan pemulangan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB).
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks Informasi beredarnya Surat Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 120/-1.865.35 Perihal Permohonan Pemulangan Warga, adalah tidak benar. Faktanya surat tersebut telah dinyatakan palsu/ hoaks berdasarkan hasil penelusuran kepada Biro Kepala
Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

Sumber/Link Klarifikasi
Klarifikasi Bagian Naskah Dinas, Sub Bagian Pengetikan dan Penaklikan Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
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Tingginya Penularan Corona dari Mesin ATM

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan melalui media sosial yang menginformasikan agar menggunakan sarung tangan berbahan
plastik atau karet saat mengambil uang di ATM. Pada pesan disebutkan bahwa penyakit Covid-19 sebanyak 70% terinfeksi dari ATM dan sudah terbukti sebanyak 13 orang yang terinfeksi di ATM kini dirawat di
RSPAD.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi bahwa penyakit Covid-19 sebanyak 70% terinfeksi
dari ATM dan sudah terbukti sebanyak 13 orang yang terinfeksi di ATM kini dirawat di RSPAD, adalah tidak
benar. Faktanya, setiap benda yang banyak disentuh dapat menjadi media penularan Covid-19 namun
belum terbukti bahwa mesin ATM adalah media penularan tertinggi.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4218774/cek-fakta-tingkat-penularan-virus-corona-covid-19-di-mesin-atm-tinggi
https://style.tribunnews.com/2020/04/05/waspada-beginilah-cara-menggunakan-mesin-atm-agar-terhindar-dari-penyebar
an-virus-corona
https://www.merdeka.com/trending/7-cara-penularan-corona-covid-19-yang-paling-sering-terjadi-kln.html
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-di
stancing
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/30/135213965/hati-hati-tiga-hal-ini-bisa-jadi-sumber-penularan-covid-19?pag
e=1
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Pengguna Obat Hipertensi Golongan Sartan Lebih Rentan
Terkena COVID-19

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui WhatsApp tentang hasil teleconference sejawat FKUI/ RSUI (Prof. Rino, Prof.
Suhendro, Prof. Ari F., dr. Aida Lydia, dll) yang menjelaskan bahwa penggunaan obat hipertensi golongan
Sartan akan lebih rentan terserang Covid-19 karena termasuk dalam golongan ACE Inhibitor dimana
Covid-19 bermain bersama ACE. Obat-obat konvesional yang dianjurkan adalah Amlodipin, Captopril, dan
Nifedipin.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi bahwa penggunaan obat hipertensi golongan
Sartan akan lebih rentan terserang Covid-19 karena termasuk dalam golongan ACE Inhibitor, adalah tidak
benar. Faktanya, AFC menyatakan penggunaan ACE Inhibitor dan ARB belum terbukti dapat memperburuk infeksi Covid-19, dan penggunaannya tetap disarankan oleh 4 organisasi kardiologi terbesar dunia
pada pasien Covid-19 yang memiliki riwayat kardiovaskular sambil menunggu penelitian dan evaluasi
lanjutan.
Sumber/Link Klarifikasi
https://aseancardiology.org/?p=highlights&a=50
https://www.yesdok.com/id/article/anjuran-menggunakan-ace-inhibitor-dan-arbs-dalam-penanganan-covid19/
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Tujuh PNS DKI Dimakamkan di Blok Khusus TPU Pondok
Rangon Karena Covid-19

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui berbagai kanal di media sosial tentang tujuh PNS Pemprov DKI Jakarta yang
meninggal karena terinfeksi Covid-19 dimakamkan di Blok Khusus TPU Pondok Rangon pada Selasa
(31/03/2020). Pada pesan disebutkan pernyataan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) TPU Pondok Rangon,
Marton Sinaga, bahwa tujuh korban tersebut diantarkan dari RS rujukan Covid-19 dengan ambulans milik
Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tujuh PNS Pemprov DKI Jakarta meninggal karena
terinfeksi Covid-19 dan dimakamkan di Blok Khusus TPU Pondok Rangon pada Selasa (31/03/2020), adalah
tidak benar. Faktanya, Kasatpel -TPU Pondok Rangon telah mengklarifikasi bahwa ketujuh PNS yang
meninggal tersebut bukan PNS Pemprov DKI Jakarta, melainkan dari badan pemerintahan lainnya yang
berlokasi di Provinsi DKI Jakarta.

Sumber/Link Klarifikasi
https://mediaindonesia.com/read/detail/300434-7-pns-dimakamkan-di-blok-khusus-pondok-rangon-ini-penjelasannya
https://headtopics.com/id/7-pns-dimakamkan-di-blok-khusus-pondok-rangon-ini-penjelasannya-12197246
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Pentingnya Merokok Untuk Melawan Corona

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi Whatsapp berjudul "BERUNTUNGLAH PARA PEROKOK BERAT DI
DUNIA", yang menginformasikan tentang pentingnya merokok untuk melawan corona. Disebutkan halaman peneliti paru-paru Dr.Prof. Ali Bolgana dari Mesir, menjelaskan bahwa orang yang terkena virus corona
adalah orang yang tidak merokok karena di paru-parunya tidak ada getah nikotin yang dapat mengikat
virus atau kuman yang masuk ke paru-paru. Disertakan link artikel dalam bahasa Arab dari situs almaany.com sebagai sumber fakta.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang pentingnya merokok untuk melawan
corona, adalah tidak benar. Faktanya, WHO menyatakan bahwa perokok memiliki risiko yang lebih besar
terinfeksi Covid-19 daripada orang yang tidak merokok.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/140000765/who-sebut-perokok-berisiko-lebih-tinggi-tertular-virus-coronaberikut?page=1
https://www.beritasatu.com/kesehatan/608453-perokok-berisiko-tinggi-terkena-covid19
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Pernyataan Resmi WHO Bahwa Covid-19 Bisa Bertahan di
Udara Sampai 8 Jam

KONTEN
KONTEN BUATAN
MANIPULASI

[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 berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan bahwa secara resmi
WHO telah menyatakan Covid-19 tidak lagi hanya ditularkan lewat droplet, tetapi virus tersebut
sudah bisa bertahan melayang-layang
di udara sampai
85331
jam, dan
virus lebih lama bertahan di ruan@jalahoaks
0813 5000
data.jakarta.go.id/jalahoaks
@jalahoaks
gan ber-AC yang tertutup, karena itu semua diwajibkan memakai masker. Pesan mencantumkan link
berita kompas.com tentang pernyataan Jubir Pemerintah bahwa WHO merekomendasikan semua
untuk menggunakan masker.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi bahwa secara resmi WHO telah menyatakan Covid-19 tidak lagi hanya ditularkan lewat droplet, tetapi virus tersebut sudah bisa bertahan
melayang-layang di udara sampai 8 jam, adalah tidak benar. Faktanya, WHO telah menegaskan
bahwa Covid-19 tidak ditularkan secara airborne melainkan ditularkan melalui droplet yang
biasanya terpecik saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara.
Sumber/Link Klarifikasi
Akun instagram resmi @who
https://www.indozone.id/news/JMs3zW/cek-fakta-benarkah-kata-who-covid-19-bertahan-di-udara-melayang-layang-sela
ma-8-jam/read-all
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Jangan Memakai Cincin, Jam, dan Gelang Karena Virus
Dapat Menempel Selama 8 Jam

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp tentang himbauan jangan memakai cincin, jam,
dan gelang karena virus dapat menempel pada logam selama 8 jam.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks,Informasi yang beredar dengan judul

“Jangan

memakai cincin, jam, dan gelang” karena virus dapat menempel pada logam selama 8 jam, adalah
tidak benar. Faktanya, sejauh ini belum ada penelitian tentang kemampuan lama bertahan virus
Covid-19 jika menempel di benda mati.
Sumber/Link Klarifikasi
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200127/0132856/virus-corona-tak-menular-melalui-barang-maupu
n-pakaian/
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200304145555-199-480470/lipi-corona-berpotensi-menular-dari-benda-mati
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Himbauan Memakai Masker dan Tidak Keluar Rumah Pada
10-12 April 2020 Karena Ada Arus Angin Pembawa Wabah

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menganjurkan memakai masker pada tanggal 10
s/d 12 April 2020 dan tidak keluar rumah selama 3 hari kecuali untuk berjemur atau sangat terpaksa.
Hal ini karena akan ada arus angin dari Utara ke arah Selatan yang membawa wabah (penyakit)
akan melewati Indonesia menuju Australia.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang anjuran memakai masker pada 10
s/d 12 April 2020 dan tidak keluar rumah selama 3 hari karena akan ada arus angin dari Utara ke
arah Selatan yang membawa wabah (penyakit) melewati Indonesia menuju Australia, adalah tidak
benar. Faktanya, BMKG telah membantah pesan berantai tersebut dan dari hasil kajian ditemukan
bahwa perkembangan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia lebih kuat dipengaruhi oleh pengaruh
pergerakan atau mobilitas manusia dan interaksi sosial, daripada faktor cuaca.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=pengaruh-cuaca-dan-iklim-terhadap-pandemi-covid-19&tag=press-release?=ID
https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/peristiwa/67547-Viral-Arus-Angin-Bawa-Wabah-dan-Virus-Dipindahkan-JubirCovid-19-Kota-Sukabumi-Hoax
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Anak-Anak yang Keluar Rumah Selama PSBB Diberi Sanksi
Kurungan 3 Bulan dan KJP Dicabut

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar potongan gambar dari sebuah status di Aplikasi Whatsapp yang menginformasikan agar
para orang tua menjaga anak-anaknya tetap di rumah selama PSBB. Anak-anak yang berada di luar
rumah akan dibawa ke kelurahan, dan diberi sanksi tegas kurungan 3 bulan serta fasilitas KJP
dicabut.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi bahwa selama PSBB anak-anak yang
berada di luar rumah akan dibawa ke kelurahan dan diberi sanksi tegas kurungan 3 bulan serta fasilitas KJP dicabut, adalah tidak benar. Faktanya, Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan kebijakan dan informasi mengenai sanksi tersebut. Sanksi bagi pelanggar PSBB akan dikenakan sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam prosesnya dikerjakan bersama-sama
dengan aparat penegak hukum.

Sumber/Link Klarifikasi
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
http://www.beritajakarta.id/read/78563/pemprov-dki-terbitkan-pergub-nomor-33-tahun-2020-sebagai-dasar-hukum-pelaks
anaan-psbb#.XpAr4sgza00.
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
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Uang Tunai Dalam Paket Bansos PSBB Covid-19 DKI
Jakarta

KONTEN MANIULASI

[PENJELASAN]
Beredar pesan melalui aplikasi WhatsApp yang memuat sebuah foto paket bantuan sosial PSBB
Covid-19 DKI Jakarta yang terdiri dari bahan kebutuhan pokok (beras, minyak, gula pasir, sarden,
biskuit, sabun batang, dll) dan masker kain, juga disertai dengan sejumlah uang tunai dan surat dari
Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi yang memuat sebuah foto paket bantuan
sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta yang terdiri dari bahan kebutuhan pokok, masker kain, dan tambahan sejumlah uang tunai adalah tidak benar. Faktanya, dalam paket bantuan sosial PSBB
Covid-19 DKI Jakarta tidak terdapat gula pasir dan uang tunai.
Sumber/Link Klarifikasi
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Humas PD. Pasar Jaya
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Ayo Kompak Lawan Virus: Serempak Se-Indonesia Berhenti
Total Tiga Hari

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar di media sosial sebuah infografis berjudul "Ayo Kompak Lawan Virus: Serempak Se-Indonesia Berhenti Total Tiga Hari", gerakan gotong royong kemanusiaan yang dilaksanakan pada 10 - 12
April 2020. Selain itu juga tertulis pesan "virus tidak bisa pindah kecuali dipindahkan. dan jika dalam
24 jam tidak dipindahkan, virus akan mati sendiri."
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi berjudul "Ayo Kompak Lawan Virus:
Serempak Se-Indonesia Berhenti Total Tiga Hari" pada 10 - 12 April 2020, adalah tidak Benar.
Faktanya, informasi yang benar adalah pemberlakuan status PSBB dengan cara pembatasan aktivitas, bukan pemberhentikan total. Selain itu masa inkubasi virus adalah 14 hari sehingga tidak ada
jaminan selama tiga hari virus bisa hilang.

Sumber/Link Klarifikasi
https://turnbackhoax.id/2020/04/09/salah-tanggal-10-12-april-aktivitas-berhenti-total-3-hari/
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13362574/pemerintah-tak-mengeluarkan-poster-ajakan-berhenti-total-tig
a-hari
https://republika.co.id/berita/q8goqx328/pakar-tanggapi-ajakan-viral-tidak-memindahkan-virus
https://makassar.terkini.id/isu-soal-berhenti-total-selama-tiga-hari-itu-hoaks/
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Bersama Lawan Covid-19, Sebagai Insentif Pemerintah
Akan Gratiskan Akses Internet

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar informasi tentang bersama lawan Covid-19 pesan pemerintah tetap di rumah dan jaga
jarak. Sebagai insentif pemerintah akan gratiskan akses internet. Pesan disertai link:
https://www.internet.gratis.pemerintah.go.id.berita.metrotv.biz.id/daftar.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang "Bersama lawan Covid-19 pesan
pemerintah tetap di rumah dan jaga jarak. Sebagai insentif pemerintah akan gratiskan akses internet", adalah tidak benar. Faktanya, pesan tersebut diduga dibuat oleh peretas yang dapat mencuri
data pribadi, data kontak, hingga browsing history korban.

Sumber/Link Klarifikasi
https://analisaaceh.com/awas-hoaks-internet-gratis-di-whatsapp-berpotensi-pencurian-data-pribadi/
https://inet.detik.com/security/d-4948300/hoax-pesan-whatsapp-koneksi-internet-gratis-100-gb
https://www.kominfo.go.id/content/detail/17553/hoaks-koneksi-internet-gratis-20-gb/0/laporan_isu_hoaks
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Pegawai Pelni jadi Korban Begal di Jakarta Utara

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar sebuah video yang menyebutkan seorang petugas keamanan Pelni menjadi korban pembegalan di Jakarta Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengenakan seragam security
terlihat berdarah pada tangannya.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Video yang beredar di media sosial terkait pembegalan seorang petugas kemanan Pelni yang terjadi di wilayah Jakarta Utara adalah tidak benar dan
merupakan disinformasi kategori konten/ informasi sesat, faktanya pria bersimbah darah pada video
tersebut diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas.

Sumber/Link Klarifikasi
https://news.detik.com/berita/d-4973609/viral-pegawai-pelni-korban-begal-di-jakut-polisi-pastikan-hoax
https://news.detik.com/berita/d-4973639/polisi-buru-penyebar-hoax-pegawai-pelni-jadi-korban-begal-di-jakut?tag_from=w
pm_nhl_10
https://news.detik.com/berita/d-4974154/polisi-tangkap-driver-ojol-yang-sebar-hoax-soal-pembegalan-di-jakut
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Pemadaman Listrik di Jakarta Selatan Karena Meledaknya
Kabel PLN Bawah Tanah di Jalan Fatmawati Raya

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan tentang himbauan bagi warga di Jakarta Selatan untuk mempersiapkan alat penerangan seperti lilin dan sebagainya karena kemungkinan terjadi pemadaman listrik akibat meledaknya kabel bawah tanah PLN yang
berlokasi di Jalan Fatmawati Raya (Ujung Jalan Cipete Raya).
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang kemungkinan terjadi pemadaman
listrik akibat meledaknya kabel bawah tanah PLN yang berlokasi di Jalan Fatmawati Raya (Ujung
Jalan Cipete Raya), adalah tidak benar. Faktanya, peristiwa meledaknya kabel bawah tanah tersebut
berlokasi di jalan Panglima Polim dan sudah dilakukan perbaikan oleh PLN sehingga tidak ada
pemadaman listrik di Jakarta Selatan.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.instagram.com/pln_id/?hl=en
https://kumparan.com/kumparannews/pln-tak-ada-sistem-yang-terganggu-akibat-kabel-terbakar-di-panglima-polim-1tDO
S24izkB
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4226356/pln-pastikan-info-pemadaman-listrik-di-jakarta-selatan-hoaks
https://news.detik.com/berita/d-4975307/pln-pemadaman-di-jaksel-terkait-ledakan-kabel-di-panglima-polim-hoax/2
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ANGGARAN BANSOS PSBB DKI JAKARTA BERPOTENSI
DIKORUPSI

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan hasil perhitungan
jumlah bantuan sosial PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta. Disebutkan bantuan sosial yang diberikan Jika ditotal sebanyak 4 kali jumlah menjadi Rp. 460,000,- dan selisih sebesar Rp. 140.000,- dari
total bantuan pemerintah pusat yang seharusnya Rp. 600.000,-. Dari jumlah tersebut diperkirakan
terjadi potensi korupsi Rp. 168 Miliar dengan target bantuan kepada 1,2 juta warga miskin.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang hasil perhitungan jumlah bantuan
sosial PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta yang selisih sebesar Rp. 140.000,- dari total bantuan
pemerintah pusat dan diperkirakan terjadi potensi korupsi sebesar Rp. 168 Miliar, adalah tidak
benar. Faktanya, Program Bansos PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta yang sedang disalurkan
saat ini adalah bersumber dari realokasi APBD Provinsi DKI Jakarta dan bukan bersumber dari pendanaan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sumber/Link Klarifikasi
https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1206-SP-HMS-04-2020
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/10/090200265/psbb-jakarta-mulai-berlaku-apa-saja-bantuan-yang-didapatka
n-warga-?page=3
https://bebas.kompas.id/baca/metro/2020/04/08/paket-bantuan-sosial-disalurkan-di-dki-jakarta-dalam-dua-pekan-ke-dep
an/
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Release Ketua Forum Warga Kota Tentang Dugaan
Penyelewengan Dana Bansos Pemerintah Pusat Kepada
Pemprov DKI Jakarta

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang memuat release dari Ketua Forum Warga
Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, berjudul "Distribusi Bantuan Pemerintah Pusat untuk Warga
Miskin dan Rentan Miskin di Jakarta". Dalam release tertanggal 11 April 2020 tersebut diserukan
ajakan untuk mengawal dan mengawasi distribusi paket Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat
kepada Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 600.000 per paket per keluarga bagi warga miskin dan
rentan miskin yang terdampak wabah Covid-19. Diduga telah terjadi penyelewengan dana bantuan
sosial, karena yang dibagikan Pemprov DKI Jakarta hanya Rp 149.500 per paket per keluarga.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang dugaan penyelewengan dana
bantuan sosial dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta yang dibagikan hanya Rp
149.500 per paket per keluarga padahal anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar
Rp 600.000 per paket, adalah tidak benar. Faktanya, Program Bansos PSBB Covid-19 Pemprov DKI
Jakarta adalah bersumber dari realokasi APBD Provinsi DKI Jakarta dan bukan bersumber dari pendanaan/bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sumber/Link Klarifikasi
https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1206-SP-HMS-04-2020
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/10/090200265/psbb-jakarta-mulai-berlaku-apa-saja-bantuan-yang-didapatka
n-warga-?page=3

@jalahoaks

@jalahoaks

0813 5000 5331

data.jakarta.go.id/jalahoaks

Laporan Hoaks - 44

Persiapan Penutupan Akses Jalan Perbatasan Kota Depok
Terkait PSBB Rabu, 15 April 2020

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi WhatsApp tentang persiapan penutupan akses jalan Perbatasan
Kota Depok terkait PSBB Rabu, 15 April 2020, yakni di Jl. Lereng Indah Cinere - Kawasan SouthCity,
Jl. Andara Kel. Pangkalan Jati Baru - Marga Satwa Jaksel , Jl. ERHA Gandul - Brigif, Jl. Merawan Kel.
Pangkalan Jati - Karang Tengah, Jl. Jati Raya UPN - Pondok Labu, dan Jl. Pangkalan Jati I - DDN
Pondok Labu.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang persiapan penutupan akses jalan
Perbatasan Kota Depok terkait PSBB Rabu, 15 April 2020, adalah tidak benar. Faktanya, Pemerintah Kota Depok telah memastikan tidak ada blokade atau penutupan jalan selama pemberlakuan
PSBB di Kota Depok pada 15 s/d 28 April 2020.

Sumber/Link Klarifikasi
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/12/16021171/hoaks-penutupan-jalan-masuk-dan-keluar-depok-karena-pe
nerapan-psbb
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/hoaks-penutupan-jalan-masuk-dan-keluar-depok-karena-penerapan-psbb/ar-B
B12vAej
https://rri.co.id/post/berita/819903/daerah/hanya_cek_point_tidak_ada_penutupan_jalan_selama_psbb_di_depok.html
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Garam dapur NaCl Dapat Melawan Virus Corona

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi WhatsApp bahwa garam dapur (NaCl) dapat melawan virus
Corona. Penulis pesan menjelaskannya sebagai hasil eksperimen pribadi, yakni dengan memasukkan sedikit garam dapur ke mulut lalu melarutkan dan menelannya perlahan saat merasakan leher
tidak enak dan terasa kering. Garam selain sebagai penyedap dan pengawet makanan juga diklaim
dapat membasmi kuman dan sakit kulit, bahkan sebagai senjata melawan virus corona. Hanya
dalam 1/2 hari tenggorokan yang sakit dapat sembuh.
Berdasar hasil penelusuran tim JalaHoaks, Informasi bahwa garam dapur (NaCl) dapat melawan
virus Corona, adalah tidak benar. Faktanya, sampai saat ini belum ada bukti medis yang menyatakan bahwa berkumur dengan garam dapat menangkal serangan virus corona.

Sumber/Link Klarifikasi
https://gaya.tempo.co/read/1326898/gosip-kumur-air-garam-bisa-bunuh-virus-corona-simak-kata-pakar/full&view=ok
https://www.liputan6.com/health/read/4169853/cek-fakta-kesehatan-kumur-air-garam-bisa-efektif-cegah-pneumonia-wuh
an
https://beritakini.co/news/menguji-kebenaran-air-garam-untuk-tangkal-virus-korona/index.html
https://manado.tribunnews.com/2020/03/21/heboh-air-garam-bisa-cegah-virus-corona-simak-penjelasannya?page=2
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Pasar Tebet Barat Ditutup Total Karena Pemilik Toko Kristal
Meninggal Positif Covid-19

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi WhatsApp bahwa Pasar Tebet Barat ditutup total karena pemilik
Toko Kristal di lantai 2 meninggal karena positif Covid-19. Kepala Pasar Jaya Tebet Barat disebut
berinisiatif melakukan rapid test kepada seluruh pedagang dan hasilnya 2 orang karyawan Toko
Kristal dinyatakan positif dan 12 lainnya suspect. 14 orang tersebut terinfeksi tanpa gejala dan
dibawa ke Wisma Atlet, sedangkan semua pedagang Pasar Tebet Barat wajib karantina diri di
rumah.
Berdasar hasil penelusuran tim JalaHoaks, Informasi bahwa Pasar Tebet Barat ditutup total karena
pemilik Toko Kristal di lantai 2 meninggal karena positif Covid-19, adalah tidak benar. Faktanya,
Camat Tebet memastikan pasar-pasar tetap beroperasi melayani pembeli selama masa tanggap
darurat Covid-19 dengan menyediakan kebutuhan pokok sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.merdeka.com/peristiwa/camat-pastikan-pasar-tebet-tetap-buka-kabar-2-pedagang-terpapar-covid-19-hoaks.
html
https://www.antaranews.com/berita/1421169/camat-pastikan-pasar-tebet-barat-tetap-buka
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Program Mimbar Katolik di Waktu Jeda Belajar dari Rumah
TVRI

KONTEN YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar sebuah berita di situs hidayatullah.com (13/04/2020) berjudul "Kenapa Ada Program
Mimbar Katolik di Waktu Jeda Belajar dari rumah TVRI", yang mengulas tentang munculnya tayangan Mimbar Agama Katolik pada pukul 09.00 tepatnya saat jeda tunggu tayangan belajar dari rumah
di TVRI. Berita menitikberatkan pada masalah pemindahan jadwal program agama yang digeser
menempati jeda waktu belajar anak.
Berdasar hasil penelusuran tim JalaHoaks, Informasi Informasi yang mengulas pemindahan jadwal
program agama yang digeser menempati jeda waktu BDR di TVRI dan informasi tentang tayangan
video dua anak berbusana muslim yang disebut disiarkan dalam Mimbar Agama Katolik di TVRI,
adalah tidak benar. Faktanya, program mimbar agama di TVRI pada Pukul 09.00 memang sudah
ada sebelumnya dan terpisah dari program pendidikan, namun sebagai respon atas masukan masyarakat akan ditayangkan menjadi Pukul 17.00. Sedangkan video dua anak berbusana muslim tidak
pernah ditayangkan dalam tayangan Mimbar Agama Katolik di TVRI.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.wartaekonomi.co.id/read281202/penjelasan-tvri-terkait-hoaks-mimbar-agama-dan-program-belajar-dari-rumah
https://kumparan.com/kumparanmom/klarifikasi-tvri-soal-mimbar-agama-katolik-pada-program-belajar-di-rumah-1tE79dJBZm5
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Video Penampakan Aneh di Langit dan Diselingi Pekik
Takbir

KONTEN TIRUAN/TIPUAN

[PENJELASAN]
Beredar sebuah video yang diunggah melalui aplikasi tiktok, yang memperlihatkan sebuah penampakan aneh di langit seperti malaikat dan diselingi pekik suara seorang pria berbahasa Indonesia:
"Allahu Akbar... Allah hadir... Allah hadir.. Allah hadir. Allahu Akbar... Semakin jelas, semakin jelas,
Allahu Akbar."
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Video yang memperlihatkan sebuah penampakan
aneh di langit dan diselingi pekik takbir, adalah tidak benar. Faktanya, video aslinya dibuat oleh
seorang Youtuber dan Animator Jessen Carlos pada Januari 2018 dan telah digunakan sebagai
bahan informasi hoaks di berbagai media sosial dari berbagai negara dan bahasa.

Sumber/Link Klarifikasi
https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4056820/cek-fakta-video-viral-tanda-akhir-zaman-dengan-suara-orang-berbahasa-i
ndonesia
https://web.facebook.com/TurnBackHoax/posts/salah-penampakkan-aneh-dilangit-disertai-petirkategori-hoax-malaikatisu
beredar-v/1849399265112595/?_rdc=1&_rdr
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Jangan Menginstal Aplikasi PeduliLindungi Dari
Pemerintah Karena Rawan Phising dan Malware

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan untuk berhati-hati dan
jangan menginstall aplikasi PeduliLindungi dari Pemerintah karena menggunakan bluetooth sehingga sangat rawan terjadi pencurian data dan pencurian uang di rekening bank. Pesan juga menyertakan link berita tanggal 28 Maret 2020: https://republika.co.id/berita/q7wfah414/aplikasi-edukasi-corona-kemenkominfo-rawan-emphising-malwareem.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, yang menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi
dari Pemerintah tidak aman serta rawan Phising dan Malware, adalah tidak benar. Faktanya, link
berita yang disertakan pada pesan adalah berita sebelum aplikasi PeduliLindungi diluncurkan dan
Kementerian Kominfo RI telah menyatakan keamanan aplikasi melalui Siaran Pers Nomor 57/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Aplikasi PeduliLindungi Aman dari Phising dan Malware, Diunduh lewat
App Store dan Play Store.
Sumber/Link Klarifikasi
https://www.kominfo.go.id/content/detail/25866/siaran-pers-no-57hmkominfo042020-tentang-aplikasi-pedulilindungi-aman
-dari-phising-dan-malware-diunduh-lewat-app-store-dan-play-store/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/25696/pedulilindungi-upaya-bekali-masyarakat-putus-mata-rantai-penularan-covi
d-19/0/artikel
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200330101520-37-148369/aplikasi-pedulilindungi-buat-lacak-corona-rilis-di-andr
oid
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Menteri Agama telah mengizinkan masjid-masjid untuk
dibuka kembali

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar video dengan narasi bahwa Menteri Agama telah mengizinkan masjid-masjid untuk dibuka
kembali. Dengan tetap menyediakan sabun dan antiseptik di setiap tempat wudhu. Sholat tarawih
dan buka puasa bersama di bulan Ramadhan tetap diadakan sebagaimana biasanya.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Video bahwa Menteri Agama Fachrul Razi mengizinkan masjid menggelar pelaksanaan salat Tarawih dan buka puasa bersama pada Ramadhan
tahun 2020 ini, adalah tidak benar. Faktanya, video wawancara Menteri Agama Fachrul Razi yang
viral di aplikasi percakapan WhatsApp merupakan video yang dipublikasikan pada 13 Maret 2020
lalu. Sedangkan saat ini, Menag Fachrul Razi memberikan imbauan terbaru bagi masyarakat yang
menjalankan ibadah Ramadhan di rumah selama pandemi Covid-19.
Sumber/Link Klarifikasi
https://kominfo.go.id/content/detail/25631/disinformasi-menteri-agama-izinkan-masjid-gelar-salat-tarawih-dan-buka-puas
a-bersama/0/laporan_isu_hoaks
https://docs.google.com/presentation/d/1lOSjMQ7YMV1fCiHcms0wjBpdqmJvCHlb/edit#slide=id.g8309d65ac6_11_0
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200406155039-20-490836/edaran-menag-salat-tarawih-di-rumah-salat-id-ditia
dakan
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4220901/cek-fakta-tidak-benar-menag-izinkan-masjid-gelar-salat-tarawih-saat-p
andemi-covid-19
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24 Orang yang Divonis Positif Corona Melarikan Diri Dari
UGD Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok

KONTEKS YANG SALAH

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui Aplikasi WhatsApp tentang adanya 24 orang yang divonis terkena
virus corona namun melarikan diri dari UGD Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok dan belum
sempat dikarantina. Dari 24 orang tersebut baru 11 orang yang tertangkap di kawasan Sunter Jaya
dan 13 lainnya masih dalam pencarian tim medis. Pesan juga disertai dengan sebuah video petugas
medis memakai APD lengkap di depan ambulans yang sedang menghitung jumlah orang yang akan
dibawa ambulans Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang 24 orang yang divonis terkena
virus corona namun melarikan diri dari UGD Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok dan belum
sempat dikarantina, adalah tidak benar. Faktanya, video yang disertakan dalam pesan adalah video
aktivitas proses rujukan para jamaah Masjid Al Muttaqin Sunter Agung ke RS Darurat Wisma Atlet
secara bertahap setiap 1 jam karena keterbatasan UGD RS Wisma Atlet.

Sumber/Link Klarifikasi
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok.
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/19/22463401/24-jemaah-tabligh-akbar-di-masjid-al-muttaqien-terindikasicovid-19
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Mudik Lebaran Tidak Dilarang, Polri Siapkan Skenario dan
Gelar Operasi Ketupat

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar tautan berita di media sosial berjudul "Mudik Lebaran Tidak Dilarang, Polri Siapkan Skenario dan Gelar Operasi Ketupat".
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Berita berjudul Mudik Lebaran Tidak Dilarang, Polri
Siapkan Skenario dan Gelar Operasi Ketupat adalah tidak benar. Berita ini termasuk disinformasi
kategori konten/ informasi sesat karena faktanya, Presiden melarang kegiatan mudik dilakukan oleh
seluruh masyarakat Indonesia pada tahun ini, tidak terbatas hanya kepada para Aparatur Sipil
Negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai BUMN.

Sumber/Link Klarifikasi
https://news.detik.com/berita/d-4984820/jokowi-akhirnya-larang-warga-mudik-lebaran
https://www.galamedianews.com/nasional/254834/jokowi-akhirnya-keluarkan-larangan-mudik.html
https://news.harianjogja.com/read/2020/04/21/500/1037317/akhirnya-jokowi-keluarkan-larangan-mudik-untuk-semua-war
ga-di-tahun-ini
https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-akhirnya-larang-mudik-demi-cegah-corona-1tGUrunjpbO
https://www.ayobandung.com/read/2020/04/21/86708/jokowi-akhirnya-tegaskan-larangan-masyarakat-mudik
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Nomor Telepon Penting jika Diganggu Begal atau Preman

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan yang berisi daftar nomor telepon penting untuk dihubungi jika diganggu oleh begal
maupun perampok di beberapa daerah. Pesan ini disampaikan sebagai nomor pengaduan jika terjadi gangguan oleh begal maupun preman.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Pesan yang beredar yang berisikan daftar nomor
handphone untuk pengaduan jika diganggu begal atau preman di berbagai daerah adalah tidak
benar sesuai dengan klarifikasi dari akun instagram resmi Divisi Humas Polri (@divisihumaspolri).
Hal ini merupakan disinformasi dengan kategori konten buatan.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.instagram.com/p/B_R8G14pLRq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://rmol.id/read/2020/04/22/431405/pesan-whatsapp-berisi-nomor-ponsel-polisi-pemburu-preman-hoax
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-nomor-ponsel-polisi-pemburu-preman.html
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgWY0LN-cek-fakta-beredar-daftar-nomor-hp-polisi-yang-khusus-memburu-p
reman
ttps://turnbackhoax.id/2020/04/23/salah-diganggu-preman-ini-no-pemburu-preman/
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Pencurian Data dan Uang Secara Online Akibat
Menggunakan Aplikasi Zoom di Smartphone

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi di aplikasi percakapan WhatsApp Group mengenai korban pencurian data dan
saldo nasabah bank melalui aplikasi Zoom pada smartphone.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi yang beredar di social media Whatssapp
mengenai korban pencurian data dan uang nasabah bank melalui aplikasi Zoom pada smartphone
tidak benar. Menurut pakar keamanan siber, kisah yang sempat diunggah itu sebenarnya kurang
logis. Alasannya, meskipun Zoom memang memungkinkan ada akses remote atau jarak jauh itu
hanya dapat dilakukan, apabila penggunanya memberi izin. Selain itu, aplikasi Zoom sendiri sebenarnya sudah membenahi celah-celah keamanan yang ada di platform-nya. Oleh sebab itu, dia
mengatakan platform Zoom saat ini sudah sangat aman. Ditambah dengan konfirmasi dari pihak
Halo BCA yang menyampaikan bahwa sistem keamanan perbankan di BCA sangat ketat.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.liputan6.com/tekno/read/4233932/zoom-bisa-bobol-smartphone-dan-m-banking-cek-penjelasannya-di-sini
https://inet.detik.com/security/d-4987752/viral-perangkat-pengguna-zoom-diretas-ini-kata-pengamat/2
https://kumparan.com/kumparantech/benarkah-aplikasi-zoom-bisa-bikin-layar-hp-gerak-sendiri-dan-bobol-m-banking-1tG
8sLoCq7W/full
Halo BCA
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Peringatan Tidak Menggunakan Paracetamol P-500 Karena
Mengandung Virus Machupo

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang memberi peringatan agar berhati-hati untuk
tidak menggunakan Paracetamol P-500. Paracetamol tersebut disebut mengandung "Machupo",
yakni sejenis virus yang paling berbahaya di dunia dengan tingkat kematian yang tinggi.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks Informasi bahwa Paracetamol P-500 mengandung
virus "Machupo", adalah tidak benar. Faktanya, BPOM tidak pernah menemukan kandungan virus
Machupo dalam produk obat Parasetamol atau produk obat lainnya.

Sumber/Link Klarifikasi
https://turnbackhoax.id/2017/02/27/hoax-parasetamol-mengandung-virus/
https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/45/KLARIFIKASI-BADAN-POM-TERKAIT-BEREDARNYA-ISU--PRODU
K-OBAT-PARASETAMOL-YANG-MENGANDUNG-VIRUS-BERBAHAYA.html
https://turnbackhoax.id/2020/02/14/salah-ditemukan-virus-machupo-dalam-paracetamol/
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/24/13131291/hoaks-obat-paracetamol-mengandung-virus-mematikan
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Buah Kurma Perlu Disterilkan Karena Kelelawar Pembawa
Virus Corona Hidup di Pohon Kurma

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi di media sosial yang menyatakan atas anjuran para para dokter dan Menteri Kesehatan di Timur Tengah, maka dikeluarkan peringatan kepada masyarakat muslim untuk mencuci
kurma dengan bersih sebelum dimakan.
Karena tahun ini banyak kelelawar hidup di pohon-pohon kurma dan memakannya. Kelelawar-kelelawar ini membawa virus corona.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks Informasi yang berisi peringatan kepada masyarakat
muslim untuk mencuci kurma dengan bersih sebelum dimakan karena banyak kelelawar pembawa
virus corona hidup di pohon-pohon kurma dan memakannya adalah tidak benar. Informasi sejenis
sudah beredar sejak tahun 2017 dan sudah dibantah oleh berbagai pihak termasuk Kementerian
Kesehatan Malaysia yang meminta bantuan klarifikasi dari pihak WHO. Ditambah menurut dr. Eko
Budidharmaja penularan virus corona di buah kurma melalui kelelawar tidak benar.
Sumber/Link Klarifikasi
https://doktersehat.com/kurma-mengandung-virus-corona/?fbclid=IwAR3x91wEJcEG2BU_mqWqgymBtCsHkjNL23siQn
HglSQoqQFrPl3udIzdShE
https://doktersehat.com/kurma-mengandung-virus-corona/
https://republika.co.id/berita/q97ylg414/sebelum-dimakan-kurma-harus-dicuci
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Balas Dendam Para Pelaku Begal Atas Perlakuan
Masyarakat

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar informasi melalui aplikasi Whatsapp pelaku aksi pembegalan dan geng motor yang akan
melakukan balas dendam atas perlakuan masyarakat yang dianggap main hakim sendiri.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi mengenai balas dendam para pelaku
begal atas perlakuan masyarakat yang dianggap main hakim sendiri adalah tidak benar. Pesan ini
selalu menjadi pesan viral ketika banyak aparat dan masyarakat yang mulai menindak para begal
tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, pesan serupa dengan narasi yang sama persis sudah
mulai viral sejak tahun 2016 di kota Bandung dan tahun 2017 di kota Medan. Komnfirmasi dari pihak
aparat kepolisian juga sama bahwa pesan tersebut dipastikan hoaks untuk menakut-nakuti masyarakat.
Sumber/Link Klarifikasi
https://m.detik.com/news/berita/d-3343437/pesan-sadis-aksi-balas-dendam-pelaku-begal-motor-benarkah
https://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2017/10/16/322603/komplotan_begal_balas_dendam_dipastikan_hoax/
https://m.facebook.com/MafindoID/posts/1020961741376797
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Sebanyak 57 Tunawisma di Tanah Abang Dipindahkan ke
GOR Karet Tengsin Untuk Diliput Lalu Diminta Pulang

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar informasi di media sosial bahwa terdapat 57 tunawisma di Tanah Abang, dipindahkan ke
GOR Karet Tengsin. Di GOR Karet mereka ditemui Gubernur, disediakan tempat istirahat dan diberikan makan untuk diliput media. Tapi saat di cek di GOR kosong dan ternyata para tunawisma itu
disuruh pulang.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi yang disebarkan melalui media sosial
yang menyebutkan 57 tunawisma yang ditemukan tidur di emperan daerah Tanah Abang dipindahkan ke GOR Karet untuk diliput lalu diminta pulang adalah tidak benar. Informasi ini termasuk dalam
disinformasi kategori konten/informasi sesat yang sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu. Dari
penjelasan Kepala Sudin Dinas Sosial Jakarta Pusat sudah jelas bahwa para tunawisma sudah
dijemput oleh keluarganya untuk pulang bukan diminta pulang setelah diliput seperti narasi yang
disebarkan.

Sumber/Link Klarifikasi
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/25/13451681/dinsos-jakpus-mayoritas-mereka-yang-tidur-di-emperan-tan
ah-abang?page=3
https://m.detik.com/news/berita/d-4992542/tunawisma-yang-tidur-di-trotoar-jakpus-sudah-dijemput-keluarganya
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200427091531-20-497521/puluhan-tunawisma-tanah-abang-di-gor-dipulangkan
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Donasi Kaos Oblong Bekas Layak Pakai dan Bersih Untuk
Tim Medis di RSD Wisma Atlet Kemayoran

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp tentang pengumpulan donasi kaos oblong (layak
pakai dan bersih) untuk tim medis di RSD Wisma Atlet Kemayoran. Diinformasikan bahwa banyak
relawan atau tenaga medis yang tidak membawa baju ganti yang cukup terutama pria lajang,
sementara baju sehabis pakai APD basah kuyup oleh keringat. Ketentuan donasi yakni kaos oblong
(t-shirt) bekas/ layak pakai, keadaan bersih sudah dicuci, dikemas dalam plastik klip transparan,
diberikan label pengiriman, mencantumkan nama lengkap, dan penerimaan barang pada Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00. Pesan disertai alamat Graha BNPB, serta nomor kontak dan e-mail BNPB.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi tentang pengumpulan donasi kaos oblong
(layak pakai dan bersih) untuk tim medis di RSD Wisma Atlet Kemayoran, adalah tidak benar.
Faktanya, BNPB telah mengklarifikasi pesan berantai tersebut sebagai hoaks dan setiap informasi
resmi BNPB akan disampaikan hanya melalui lembaga dan media resmi.

Sumber/Link Klarifikasi
https://www.facebook.com/265134686905181/posts/2958273204257969/
https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1253162703364874240?s=20
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Stop Menggunakan Stiker WhatsApp Karena Penerima
Stiker Dibebankan Biaya Untuk Pembuat Stiker

KONTEN BUATAN

[PENJELASAN]
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp agar stop menggunakan stiker WhatsApp karena
penerima stiker akan dibebankan biaya yang akan dibayarkan kepada pembuat stiker.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi agar stop menggunakan stiker Whatsapp
karena penerima stiker akan dibebankan biaya yang akan dibayarkan kepada pembuat stiker,
adalah tidak benar. Faktanya, penggunaan stiker pada Whatsapp hanya dibebankan pada kuota
data.
Sumber/Link Klarifikasi
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-penerima-pesan-stiker-whatsapp-dibebankan-biaya.html
https://www.hitekno.com/internet/2020/04/21/141500/cek-fakta-benarkah-penerima-stiker-whatsapp-dikenakan-sejumlahbiaya
https://turnbackhoax.id/2020/04/20/salah-penerima-stiker-pada-pesan-whatsapp-dikenakan-sejumlah-biaya/

@jalahoaks

@jalahoaks

0813 5000 5331

data.jakarta.go.id/jalahoaks

Laporan Hoaks - 61

COVID-19 Tidak Bisa Sembuh Total Meskipun Nanti Telah
Ditemukan Obatnya

KONTEN/INFORMASI SESAT

[PENJELASAN]
Beredar screenshot sebuah status yang berisi opini kepala tim dokter Covid-19 di China, Prof. Dr.
Zhong Nan Shan yang mengatakan sekalipun telah sembuh dari Covid-19, nyawa tinggal separuh
dan paru-paru sudah rusak.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi pernyataan kepala tim dokter Covid-19 di
China, Prof. Dr. Zhong Nan Shan yang mengatakan "Sekalipun Anda berhasil sembuh, nyawa
tinggal separuh dan paru-paru Anda tetap sudah rusak.", tidak dapat dibuktikan. Namun berdasarkan observasi, sudah banyak pasien Covid-19 yang sembuh dan beberapa penelitian menyebutkan
adanya penurunan kapasitas paru-paru tetapi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap
efek jangka panjangnya.
Sumber/Link Klarifikasi
https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/14/173100123/sembuh-dari-virus-corona-benarkah-fungsi-paru-paru-berku
ranghttps://news.detik.com/dw/d-4950306/studi-pasien-yang-pulih-dari-corona-bisa-alami-penurunan-fungsi-paru-paru
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Video Penjarahan Mangga Dua Square

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar sebuah video di aplikasi Whatsapp berjudul "Mau Di Jarah - Mangga Dua Square" dan
berisi sekerumunan massa yang membuat keramaian di pusat perbelanjaan Mangga Dua Square,
Jakarta Utara.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Video yang beredar di aplikasi Whatsapp mengenai
sekerumunan massa yang akan menjarah Mangga Dua Square adalah tidak benar. Kejadian tersebut merupakan keributan masalah pribadi antar kelompok dan masalah tersebut telah diselesaikan
secara kekeluargaan, juga tidak ada kejadian perihal penjarahan dan tidak ada korban jiwa.

Sumber/Link Klarifikasi
https://turnbackhoax.id/2020/04/23/salah-video-mau-dijarah-mangga-dua-square/
https://www.liputan6.com/news/read/4234987/polisi-pastikan-video-mangga-dua-square-akan-dijarah-hoaks#
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBEWvK-cek-fakta-video-penjarahan-di-mangga-dua-squre-pada-malam-hari
-hoaks
https://www.instagram.com/p/B_RcKI6gKhM/?utm_source=ig_embed

@jalahoaks

@jalahoaks

0813 5000 5331

data.jakarta.go.id/jalahoaks

Laporan Hoaks - 63

Pisang Sebagai Penangkal Virus Corona

KONTEN MANIPULASI

[PENJELASAN]
Beredar sebuah video di aplikasi Tiktok dengan narasi yang menjelaskan tentang pisang sebagai
penangkal virus Corona. Disebutkan dalam video bahwa penelitian yang dilakukan ilmuwan Universitas Queensland di Australia telah membuktikan bahwa pisang bisa memperbaiki sistem imunitas
tubuh karena mengandung banyak vitamin B6 dan bisa membantu mencegah virus Corona.
Memakan satu pisang setiap hari bisa menyingkirkan virus Corona.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim JalaHoaks, Informasi dalam video tentang pisang sebagai penangkal virus Corona, adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut adalah hasil rekayasa dari beberapa potongan video yang digabungkan dan belum ada penelitian lebih lanjut bahwa buah pisang
dapat menangkal Covid-19.
Sumber/Link Klarifikasi
https://turnbackhoax.id/2020/03/17/salah-mengkonsumsi-pisang-dalam-sehari-membuat-virus-corona-pergi/
https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-buah-pisang-tidak-bisa-menangkal-virus-corona.html
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