Sabtu, 1 Agustus 2020

1. Hydroxychloroquine, Zinc dan Zithromax
Terbukti Membantu Kesembuhan Covid-19
Penjelasan :
Beredar kabar mengenai para dokter USA
berkumpul di Washington DC angkat suara
membongkar kejahatan Elite Global Illuminati
(kapitalis globalis) perancang PLANdemic
Covid-19. Di dalam narasinya disebutkan bahwa
para nakes tersebut membuktikan bahwa terapi
hidroksiklorokuin, zitromax dan zinc terbukti
membantu kesembuhan ribuan pasien yang
mereka tangani, sehingga Covid-19 tidak perlu
obat khusus apalagi vaksin, dan orang-orang
tidak perlu dipaksa memakai masker, dan
dikatakan para dokter sudah sangat muak
dengan
kejahatan
para
globalis
dan
media-media massa internasional milik mereka.
Faktanya video tersebut telah dilabeli sebagai
informasi palsu oleh Facebook. Dilansir dari
leadstories.com, klaim yang menyebutkan
bahwa hydroxychloroquine, zinc dan zithromax
adalah obat untuk Covid-19 adalah tidak benar.
Hingga saat ini, belum ada obat yang disetujui
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS
(FDA) untuk mencegah atau mengobati
Covid-19. WHO juga mengatakan belum ada
obat
yang
terbukti
mencegah
atau
menyembuhkan penyakit ini, dan menekankan
untuk tidak merekomendasikan pengobatan
sendiri
dalam
upaya
mencegah
atau
menyembuhkan Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
https://www.cnbc.com/2020/07/29/dr-fauci-says-all-the-valid-scientiﬁc-data-shows-hydroxychlor
oquine-isnt-effective-in-treating-coronavirus.html
https://leadstories.com/hoax-alert/2020/07/fact-check-hydroxychloroquine-zinc-and-Zithromax-a
re-not-a-cure-for-COVID-19.html?fbclid=IwAR2dc3C7M2muX82uwHwNTvpNMTG3TONpNgrglYpw
cSDlt7j9FBwff_Np6M4

Sabtu, 1 Agustus 2020

2. Gibran Putra Jokowi Tantang Debat Terbuka
Rocky Gerung
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial
Facebook tentang sebuah foto putra
Presiden Joko Widodo yang juga bakal
calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming
Raka menantang debat terbuka kepada
pengamat politik dan juga akademisi
Rocky Gerung.
Setelah ditelusuri dilansir dari medcom.id
klaim bahwa Gibran menantang debat
terbuka

Rocky

Gerung

adalah

salah.

Faktanya, foto tersebut hasil suntingan
yang
Gibran

diambil

saat

dengan

pertemuan

Ketua

Umum

antara
Partai

Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di
Istana Negara.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K50o2Bk-cek-fakta-gibran-putra-jokowi-tantang-deb
at-terbuka-rocky-gerung
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3. Jokowi Siap Memimpin Tiga Periode

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang sebuah foto
Presiden Joko Widodo siap memimpin tiga periode dengan narasi "Kalian Siap
saya Pimpin Tiga Periode".
Setelah ditelusuri dilansir dari liputan6.com klaim tentang Jokowi siap
memimpin tiga periode ternyata tidak benar. Hasil foto tersebut diambil dari
artikel berjudul "Hadiri Paripurna di DPRD, Jokowi Disambut Salam Tiga Jari"
yang dimuat situs kompas.com pada 23 Juli 2014 lalu. Foto yang dimuat artikel
tersebut, tidak ada kaitannya dengan periode ketiga kepemimpinan Jokowi
sebagai presiden.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4317892/cek-fakta-tidak-benar-foto-jokowi-siap-memi
mpin-tiga-periode
https://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/23/1530397/Hadiri.Paripurna.di.DPRD.Jokowi.Disa
mbut.Salam.Tiga.Jari.
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4.

Bawang Putih Hitam Dapat Mencegah Kanker

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang
mengatakan bahwa bawang putih hitam dapat
mencegah

kanker

karena

mengandung

antioksidan. Dijelaskan juga bahwa bawang
putih hitam merupakan bawang putih biasa
yang telah di fermentasi dalam suhu sekitar
60-90 derajat celcius.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu
salah.

Dikutip

dari

factcheck.afp.com,

Suebpong

Tanasanvimon,

Onkologi

di

seorang

Universitas

Dr.

spesialis

Chulalongkorn

mengatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang
cukup

bahwa bawang putih

hitam

dapat

mencegah kanker. Selain itu, Institut Kanker
Nasional di Thailand memperingatkan bahwa
konsumsi
dapat

berlebihan

menyebabkan

bawang
efek

putih

samping

merugikan kesehatan.

Disinformasi
Link Counter:
https://factcheck.afp.com/no-evidence-black-garlic-can-prevent-cancer-experts-say

hitam
yang
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5. Pegawai Kelurahan di Kota Bogor Positif
Covid-19
Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial
WhatsApp yang berisi informasi bahwa staf
kelurahan di Kecamatan Tanah Sareal dan
Bogor Barat, Kota Bogor, positif Covid-19.
Pesan tersebut beredar pada tanggal 30 Juli
2020.
Ketua
Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor,
Dedie A Rachim menegaskan bahwa kabar
tersebut tidak benar atau hoaks. Hal serupa
juga diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas
Covid-19 Kota Bogor, Sri Nowo Retno. Sri
meluruskan informasi keliru itu dengan
menyebut
hanya
satu
ASN
yang
terkonﬁrmasi positif Covid-19 dan bekerja di
lingkungan sekretariat daerah dan bukan
ASN di kecamatan. Retno yang juga Kepala
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor
menyebut
bila
pesan
berantai
itu
disinformasi atau tidak benar.

Disinformasi
Link Counter:
https://www.beritasatu.com/megapolitan/660681/satgas-bantah-isu-seluruh-asn-bogor-barat-pos
itif-covid19
https://www.radarbogor.id/2020/07/29/beredar-kabar-pegawai-kelurahan-di-kota-bogor-positif-c
ovid-19-ini-faktanya/
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6. Foto “Penipuan para medis, termasuk alat tes
suhu di kening, itu alat sinar leser tes suhu
kabel demi proyek covit”

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah gambar tangkapan layar dari sebuah artikel dengan judul
"Oknum Staf Rumah Sakit Ditangkap Karena Palsukan Hasil Tes Covid-19”. Hasil tangkapan layar
tersebut juga disertai dengan narasi, “Penipuan para medis.. Hati-hati.. Termasuk alat tes suhu di
kening, itu alat sinar leser tes suhu kabel.. Demi proyek covit mereka rela mengorbankan rakyat
Indonesia..”.
Setelah ditelusuri, klaim foto seseorang dengan tangan diborgol dan ditutupi jas putih yang
didampingi petugas kepolisian di sebuah artikel berjudul “Oknum Staf Rumah Sakit Ditangkap
Karena Palsukan Hasil Tes Covid-19” adalah klaim yang menyesatkan. Faktanya, foto yang dipakai
tidak terkait dengan Covid-19 karena foto itu adalah foto tahun 2017 terkait kasus penipuan oleh
dokter palsu. Selain itu, penggunaan Thermal Gun untuk tes suhu di kening dipastikan aman
karena tidak menggunakan sinar laser dan tidak menggunakan sinar radioaktif semacam x-ray.

Disinformasi
Link Counter:
https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17193501/janjikan-pekerjaan-perawat-seorang-dokte
r-gadungan-ditangkap
https://turnbackhoax.id/2020/07/30/salah-foto-penipuan-para-medis-termasuk-alat-tes-suhu-di-k
ening-itu-alat-sinar-leser-tes-suhu-kabel-demi-proyek-covit/
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7. Video Orang Amerika Pendukung Presiden
Jokowi

Penjelasan :
Beredar sebuah video berdurasi 30 detik menunjukkan sejumlah orang sedang
bernyanyi dikelilingi kerumunan massa. Beberapa di antaranya memegang banner.
Video tersebut diklaim menunjukkan orang Amerika yang mendukung presiden
Indonesia, Joko Widodo.
Faktanya, dikutip dari periksafakta.afp.com video tersebut tidak terkait dukungan
orang-orang Amerika terhadap presiden Indonesia, Joko Widodo. Video itu
menunjukkan peserta aksi demonstrasi menentang rasisme di kota Atlanta, Amerika
Serikat pada bulan Juni 2020.

Disinformasi
Link Counter:
https://periksafakta.afp.com/video-ini-menunjukkan-demonstran-anti-rasisme-di-amerika-serika
t-di-bulan-juni-2020

