
Kamis, 9 April 2020

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media sosial yang 

menyebutkan bahwa telah kabur seorang pasien 

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Virus Corona dari 

RS Undata, Palu. Dalam postingan tersebut juga 

memuat foto KTP dari pasien PDP yang disebut 

kabur dari Rumah Sakit tersebut.

Faktanya, informasi dalam postingan tersebut 

adalah tidak benar. Dilansir dari Kumparan.com, 

pelaku dari pemilik postingan tersebut sudah 

ditangkap oleh Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus 

Polda Sulteng karena postingan hoaks yang 

menyebutkan bahwa ada seorang pasien PDP 

Corona yang kabur dari RS Undata, Palu. 

Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa informasi dalam postingan 

tersebut adalah hoaks.

Hoaks

Link Counter:

https://kumparan.com/paluposo/polisi-kembali-tangkap-penyebar-hoaks-pasien-covid-19-di-sult

eng-1tBiCjBGTWu#click=https://t.co/8u5zrt1dnb 

https://www.merdeka.com/peristiwa/sebar-hoaks-pasien-corona-kabur-ibu-di-sulteng-terancam-

denda-rp-1-miliar.html 

1. Pasien PDP Corona Kabur dari RS Undata 
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Kamis, 9 April 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan warganet di linimasa Facebook yang berisi narasi bahwa Wakil 

Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria adalah seorang mantan narapidana. Narasi 

tersebut berisi “Drun ex napi thn 2005 jd wagub bijimana ni drun…??? sahhhhh…..,” kata 

warganet tersebut.

Faktanya, klaim bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merupakan 

narapidana (Napi) adalah salah. Dilansir Suara.com, bahwa benar Riza Patria pernah ditahan 

di Rutan Salemba, Jakarta Pusat sejak Juni 2005. Riza didakwa kasus korupsi pengadaan 

barang dan jasa tahun 2004 yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi II KPUD DKI 

Jakarta. Namun, dalam sidang pembacaan vonis, Majelis Hakim menyatakan Riza tidak 

bersalah dan hal itu ditegaskan oleh Riza sendiri.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.suara.com/news/2020/01/23/154326/cawagub-dki-riza-patria-akui-pernah-jadi-terdak

wa-korupsi-saya-bersih 

2. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 
Ex Narapidana
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Kamis, 9 April 2020

Penjelasan :

Beredar di sosial media Facebook foto yang 

memperlihatkan gubuk-gubuk dari bambu 

serta beberapa orang diantaranya memakai 

alat pelindung diri (APD). Foto tersebut 

disertai dengan narasi "Pemerintah jawa 

timur menyiapkan 52 buah tempat kuarantin 

bagi TKI yg bru pulang dari luar negri. 

Mereka akan Di kuarantin selama likor likor 

nam belas hari." 

Setelah ditelusuri, narasi yang menyebutkan 

bahwa lokasi foto adalah tempat karantina 

bagi TKI yang pulang ke Jawa Timur adalah 

salah. Dikutip dari cekfakta.tempo.co, gubuk- 

gubuk dalam foto tersebut memang 

merupakan lokasi karantina bagi pendatang 

untuk mencegah penyebaran Virus Corona 

Covid-19. Namun, gubuk tersebut bukan 

berada di Jawa Timur melainkan berada di 

Myanmar.

Disinformasi

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/724/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-lokasi-karantina-corona-untu

k-tki-dari-luar-negeri-yang-pulang-ke-jawa-timur 

3. Lokasi Karantina Corona untuk TKI dari Luar 
Negeri yang Pulang ke Jawa Timur
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