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Rabu, 1 Juli 2020

1. Covid-19 Singkatan dari Certiﬁcate of Vaccination
ID dan Konsep New Normal Bermuatan LGBT

Penjelasan :
Beredar sebuah video berisi sejumlah klaim terkait Covid-19. Klaim-klaim tersebut antara
lain menyebut istilah Covid-19 merupakan singkatan dari Certiﬁcate of Vaccination ID.
Dijelaskan pula bahwa konsep New Normal bermuatan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan
Transgender).
Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co

klaim bahwa Covid-19 adalah singkatan dari

Certiﬁcate of Vaccination ID dan konsep New Normal bermuatan LGBT adalah keliru. Nama
Covid-19 merujuk pada singkatan dari “coronavirus disease 2019" atau penyakit yang
disebabkan oleh Virus Corona pada 2019. Selanjutnya tidak ada kaitan antara New Normal
sebagai konsep kenormalan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 dan serial televisi
berjudul "The New Normal" yang pernah ditayangkan oleh CNBC. Serial televisi tersebut
dirilis pada 2012 dan berakhir pada 2013, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Cerita
dalam serial televisi itu pun adalah cerita ﬁksi.

Disinformasi
Link Counter:
https://cekfakta.tempo.co/fakta/857/fakta-atau-hoaks-benarkah-covid-19-singkatan-dari-certiﬁca
te-of-vaccination-id-dan-konsep-new-normal-bermuatan-lgbt

Selasa, 30 Juni 2020

2. Desa di Eromoko Wonogiri Akan Lockdown

Penjelasan :
Beredar isu yang menyebut bahwa sejumlah desa di Kecamatan Eromoko, Wonogiri
diberlakukan kebijakan lockdown setelah salah satu warga di daerah tersebut dinyatakan
meninggal karena Covid-19.
Dilansir dari solopos.com, Pemerintah Kecamatan Eromoko, Wonogiri, membantah adanya
desa di wilayah tersebut yang menerapkan lockdown. Dilain kesempatan, Bupati Wonogiri,
Joko Sutopo, juga mengkonﬁrmasi bahwa di daerah tersebut tidak melakukan lockdown.
“Kalau di media sosial tersebar kabar seperti itu boleh saja. Tetapi media sosialkan
pemberitaan yang berbasis keinginan. Memang warga ada kepanikan, tetapi sudah bisa
dikondisikan,” kata Sutopo kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (29/6/2020).

Disinformasi
Link Counter:
https://www.solopos.com/desa-di-eromoko-wonogiri-diisukan-lockdown-karena-ada-pasien-covi
d-19-meninggal-ini-faktanya-1068216

Selasa, 30 Juni 2020

3. 80 Orang di Sulawesi Barat Positif Covid-19

Penjelasan :
Diunggah sebuah postingan pada platform Facebook dengan narasi yang menyebutkan
bahwa ada 80 Orang di Sulawesi Barat Positif Covid-19, dan menyebutkan pula “waspada
semuanya karena positif semua penduduk Sulbar”.
Faktanya, informasi pada unggahan tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari
sumber kredibel. Subdit V Cyber Crime Polda Sulbar berhasil mengungkap identitas
pemilik akun Facebook yang diduga menyebarkan berita bohong terkait Covid-19
tersebut dan langsung melakukan pengamanan terhadap tersangka. Pada kesempatan
lain. Direktur Krimsus Polda Sulbar melalui Kabid Humas AKBP Syamsu Ridwan
mengatakan, pelaku menulis hal tersebut karena kesal dengan berita terkait Covid-19
dan tenaga kerja asing dari China yang bebas keluar masuk di Indonesia sementara
warga Indonesia diminta di rumah saja.

Hoaks
Link Counter:
https://kumparan.com/sulbarkini/kesal-dengan-berita-corona-pemuda-di-sulbar-tulis-status-hoa
ks-di-facebook-1thnWJYRuWc/full
https://www.tagar.id/sebar-hoaks-di-medsos-pria-sulbar-ditangkap

