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Senin, 06 April 2020

456. Satu Warga Terinfeksi Virus Corona di
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
Penjelasan :
Beredar

sebuah

Facebook

di

tentang

media
satu

sosial
warga

terinfeksi Virus Corona di Kecamatan
Baraka Kabupaten Enrekang.
Faktanya

dikutip

tribunnews.com,
informasi

dari

Klaim

tersebut

bahwa

adalah

tidak

benar.

Polres

Enrekang

Brigpol

Amrul

Akmal

saat

dikonﬁrmasi

TribunEnrekang.com,

Rabu

(18/3/2020). Terkait hal itu, Kepolisian
Resort

(Polres)

memastikan
penyebar
adanya
corona

Enrekang

bakal

informasi
pasien

di

menelusuri
hoax

terjangkit

RSUD

terkait
virus

Massenrempulu

Enrekang.

Hoaks
Link Counter :
https://makassar.tribunnews.com/amp/2020/03/18/polres-enrekang-telusuri-penyebar-hoax-pasien-terjangkit
-corona-di-rsud-massenrempulu?fbclid=IwAR2ZasoLqU8FiDnzvxaLazfI3CaAIjnmV5daxRVpHYMDsmel2t6T
OwUw1j0

Senin, 06 April 2020

455. Video “ITALIA bergema takbir aamiin”
Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial
Facebook dengan klaim orang-orang
sedang

bertakbir.

disebutkan

Peristiwa

terjadi

Pengunggah

di

dalam

itu
Italia.

narasinya

menghubung-hubungkan

peristiwa

tersebut dengan wabah di Italia.
Faktanya

dikutip

dari

turnbackhoax.id, klaim bahwa video
itu adalah video orang-orang yang
sedang bertakbir dan direkam di
Italia

adalah

klaim

yang

salah.

Peristiwa dalam video tersebut sama
sekali

tidak

terkait

wabah

virus

Corona Covi-19. Peristiwa di video itu
adalah

aksi

memprotes

unjuk

rasa

penindasan

untuk
Muslim

Uighur Cina di St. Georg, Hamburg,
Jerman pada Januari 2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=UtQJhWa8Tio
https://turnbackhoax.id/2020/04/05/salah-video-italia-bergema-takbir-aamiin/

Senin, 06 April 2020

454.

Virus Corona di India Disebarkan oleh
Masyarakat Muslim dari Beberapa Negara
Penjelasan :
Beredar unggahan video melalui Facebook
dengan narasi sejumlah orang muslim dari
beberapa negara sengaja menularkan virus
Corona dengan menjilat piring, sendok, dan
peralatan
makan
lainnya.
Masyarakat
muslim yang disebutkan pada unggahan
tersebut ada Thailand, China, dan Indonesia.
Faktanya, klaim masyarakat muslim dari
beberapa negara sengaja menyebarkan
virus Corona di India tidak benar.
Berdasarkan hasil penelusuran, video
tersebut diambil dari Vimeo yang diunggah
pada tanggal 31 Juli 2018 tentang kelompok
“Dawoodi Bohras” yang sedang melakukan
tradisi tidak membuang-buang makanan.
Kelompok
itu
dikenal
tidak
membuang-buang
makanan
sehingga
setelah makan, mereka menjilat semua
peralatan makan untuk memastikan tidak
ada makanan yang terbuang. Peristiwa
dalam video tidak ada kaitannya sama
sekali dengan penyebaran Virus Corona,
bahkan video di Vimeo diunggah pada 31
Juli 2018 jauh sebelum virus Corona masuk
ke India.

Disinformasi
Link Counter :
https://factly.in/an-old-unrelated-video-is-being-falsely-shared-as-muslims-spreading-coronavirus-disease-b
y-applying-saliva-to-plates-and-spoons/
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1152431921756008/

Minggu, 05 April 2020

453. Pasien Positif Corona di RSUD Mulia, Puncak
Jaya Papua
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media
sosial yang menyebutkan bahwa
terdapat seorang pasien yang positif
mengidap Virus Corona di RSUD Mulia,
Puncak Jaya Papua.
Faktanya, informasi dalam postingan
tersebut adalah tidak benar. Dilansir
dari Merdeka.com, pada Selasa, 31
Maret 2020, pukul 12.20 WIT, korban
yang disebut-sebut namanya sebagai
orang yang positif Corona dalam
postingan tersebut mendatangi Polres
Puncak
Jaya
untuk
melaporkan
penyebaran
berita
bohong
yang
menyebutkan namanya. Selanjutnya
pada Jumat, 3 April 2020, berdasarkan
Laporan
Polisi
nomor:
LP/22/III/2020/Papua/Res Puja tanggal
31 Maret 2020, anggota Satuan Reskrim
Polres
Puncak
Jaya
melakukan
penangkapan terhadap pelaku di
kediamannya atas dasar menyebar
berita
bohong/hoaks
terkait
penyebaran Virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.merdeka.com/peristiwa/penyebar-hoaks-corona-di-puncak-jaya-diamankan.html
https://mediaindonesia.com/read/detail/301338-sebar-hoaks-covid-19-seorang-pria-ditangkap-dipuncak-jaya

Minggu, 05 April 2020

452. Foto “Dampak 16 Hari Lockdown di Italia”

Penjelasan :
Beredar foto di media sosial Instagram yang memperlihatkan sekelompok massa
sedang bersitegang dengan pihak keamanan. Pengunggah dalam narasinya
mengklaim kejadian itu akibat adanya lockdown di Italia warga kelaparan, terjadi
penjarahan supermarket hingga menimbulkan banyak kerusuhan.
Faktanya, foto yang dibagikan tersebut bukan foto dampak lockdown di Italia seperti
yang diklaim pengunggah. Tidak benar peristiwa dalam foto itu dikaitkan dengan
warga yang kelaparan, penjarahan supermarket ataupun adanya kerusuhan akibat
lockdown. Foto itu merupakan foto para keluarga napi yang merespon pembatasan
kunjungan terkait wabah Covid-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://abcnews.go.com/International/inmates-revolt-italian-prisons-restrict-visitors-due-coronav
irus/story?id=69539760
https://turnbackhoax.id/2020/04/05/salah-foto-dampak-16-hari-lockdown-di-italia/

Minggu, 05 April 2020

451. Ungkapan Bahagia Gubernur Lampung Untuk
Perantau dan Informasi Penutupan Bakauheni
7 April s/d 29 Mei 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar disertai foto Gubernur Lampung dengan keterangan
mengenai ungkapan bahagia Gubernur Arinal Djunaidi menerima kedatangan para
perantau dan informasi bahwa akan ditutupnya Pelabuhan Bakauheni selama 7
April 2020 s/d 29 Mei 2020.
Faktanya gambar tersebut telah direkayasa sehingga keterangan yang disampaikan
berbanding terbalik dengan himbauan asli yang disampaikan Arinal Djunaidi yang
menghimbau warga Lampung yang merantau agar tidak pulang ke Lampung
dahulu. Tegas dibantah oleh akun media sosial milik Pemprov Lampung bahwa
keterangan ungkapan bahagia dan penutupan Pelabuhan Bakauheni pada gambar
tersebut adalah tidak benar. Humas PT ASDP Indonesia Ferry Bakauheni Syaifullah
Maslul Harahap, mengatakan bahwa Bakauheni berjalan seperti biasa dan belum
ada penutupan.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-i_oEihYR0/?igshid=1vgmw3p1ku3ep
https://www.instagram.com/p/B-k8Yixglvr/?igshid=wzbs9ow72c1c
https://www.instagram.com/p/B-i3-XwAHY5/?igshid=mp9ixpi8keik
https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/224627-hoaks-pelabuhan-merak-bakauheni-ditutup-karena-pandemi-co
rona

Minggu, 05 April 2020

450.

Foto Gapura Perbatasan Lamongan-Gresik
Dibarikade Bambu

Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang menampakkan gapura Paduraksa yang ada di perbatasan
Lamongan-Gresik ditutup dengan barikade bambu.
Faktanya, dilansir dari jatim.tribunnews.com, foto yang beredar tersebut adalah hasil
editan.

Kasatlantas

Polres

Lamongan

AKP

Danu

Anindito

Kuncoro

Putro

memastikan,gambar perbatasan Lamongan - Gresik yang dipasang pagar pembatas
berupa bambu di medsos itu hoaks. Dikatakan pula, hingga saat ini physical
distancing yang dilakukan oleh Polres Lamongan hanya ada di 2 jalur jalan, yaitu di
Jalan lamongrejo dan Jalan Sukarno-Hatta Lamongan.

Hoaks
Link Counter :
https://jatim.tribunnews.com/2020/04/04/hoaks-foto-gapura-perbatasan-lamongan-gresik-dibarikade-bambukasatlantas-fotonya-hasil-editan

Minggu, 05 April 2020

449. Pesan Berantai Bantuan Dana dari Kominfo
untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
Beredar sebuah pesan berantai mengenai
informasi
yang
menyebutkan
bahwa
sehubungan dengan mewabahnya Virus
Covid-19 maka dari itu Kementerian Kominfo
akan memberikan bantuan berupa uang
sejumlah 2.500.000 Rupiah dengan syarat
mengirimkan foto KTP dan Buku Rekening ke
sejumlah nomor telepon yang tercantum pada
pesan tersebut.
Penjelasan :

Faktanya pesan berantai yang mencatut nama
Kementerian Kominfo tersebut telah dibantah
oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate bahwa
pesan tersebut adalah tidak benar.Diharapkan
masyarakat

agar

selalu

mengkonﬁrmasi

dahulu setiap pesan atau informasi yang
diterima mengenai Kementerian Kominfo pada
situs resmi yang telah sediakan

Hoaks
Link Counter :

Minggu, 05 April 2020

448. Beberapa Dokter RS Panti Rapih Yogyakarta
Tidak Praktek

penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa
beberapa dokter di RS Panti Rapih Yogyakarta tidak praktek sampai batas waktu
yang belum ditentukan.
Faktanya,pihak Rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta melalui akun media sosialnya
menjelaskan bahwa informasi tentang adanya beberapa dokter di RS Panti Rapih
Yogyakarta tidak praktik tersebut tidak benar atau hoaks. Saat ini RS Panti Rapih
sedang melakukan perbaruan jadwal dokter. Apabila membutuhkan informasi lebih
lanjut terkait jadwal dokter, dapat menghubungi bagian pendaftaran atau Humas
dan informasi Rumah Sakit Panti Rapih.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/pantirapihhospital/photos/a.657139681159683/1216151758591803/?type=3&theat
er

Minggu, 05 April 2020

447. Penangkapan Profesor Harvard Pembuat Virus
Covid-19

Penjelasan :
Sebuah Video diklaim berisi konferensi pers Biro Investigasi Amerika Serikat atau FBI
mengenai penangkapan seorang profesor dari Universitas Harvard beredar di media
sosial. Narasi yang menyertai video itu mengaitkan penangkapan tersebut dengan
pembuatan virus Covid-19.
Faktanya, narasi yang mengaitkan penangkapan seorang profesor dari Universitas
Harvard, Charles Lieber, dan dua warga negara Cina dengan pembuatan virus Covid-19
adalah narasi yang salah. Dilansir dari Tempo, ditemukan bahwa video tersebut sama
dengan video yang diunggah oleh Channel 8 News NOW Las Vegas pada 29 Januari
2020. Video tersebut berjudul "US Attorney's Ofﬁce arrested, charged a Harvard
professor for aiding Chinese economic espionage, research theft". Menurut Departemen
Kehakiman, Charles Lieber dan dua warga negara Cina tersebut, didakwa dalam tiga
kasus yang berbeda. Selain itu, tidak ada satu pun dari dakwaan tersebut yang
menyinggung tentang keterlibatan ketiganya dalam pembuatan virus (Covid-19).

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/708/fakta-atau-hoaks-benarkah-profesor-harvard-ini-ditangkap-terkait-pemb
uatan-virus-corona
https://www.covid19.go.id/2020/04/03/salah-terlibat-pembuatan-covid-19-di-china-fbi-menangkap-profesor-h
arvard/

Minggu, 05 April 2020

446. Foto Anies Marah dan Jokowi Akui Dirinya
Jongos Tiongkok
Penjelasan :
Beredar sebuah foto yang memperlihatkan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
sedang berbincang dengan Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Anies seolah tampak
marah dan menuduh Jokowi sebagai biang
kerok Virus Corona masuk ke Indonesia.
Disebutkan juga Jokowi mengakui bahwa
dirinya jongos Tiongkok.
Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa foto
itu memperlihatkan Anies seolah memarahi
Jokowi perihal Virus Corona masuk ke
Indonesia dan Jokowi mengakui sebagai
jongos Tiongkok adalah salah. Faktanya
foto tersebut merupakan karya fotografer
Antara,
Puspa
Perwitasari.
Puspa
mengabadikan perbincangan Presiden
Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan usai menyerahkan Sertiﬁkat
Tanah untuk Rakyat di Cengkareng, Jakarta
Barat pada Rabu 9 Januari 2019.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/akW5GLXN-benarkah-ini-foto-anies-marah-dan-jokow
i-akui-dirinya-jongos-tiongkok
https://foto.bisnis.com/view/20190109/876956/jokowi-dan-anies-baswedan-hadiri-penyerahan-ser
tiﬁkat-tanah/1

Minggu, 05 April 2020

445. Pasar Citraland Tutup 10 Hari, Pasar Genteng 7
Hari

Penjelasan :
Telah beredar informasi melalui media sosial Twitter dengan narasi "Pasar Citraland
tutup 10 hari, pasar Genteng 7 hari, pasar Kapasan jg tutup mulai besok.. mulai
berhemat sisa daging yg ada di freezer. Pasar lain2nya jg mulai tutup loh info dr SS tadi
pagi".
Faktanya, setelah ditelusuri Muhammad Fikser Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya membantah kabar yang menyebutkan
pasar-pasar di Surabaya ditutup. Menurutnya, baik pasar maupun pusat perdagangan
lain di Surabaya tidak ditutup, tapi menerapkan standar kesehatan maksimum, seperti
yang tertuang di Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 360/3324/436.8.4/2020.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/diskominfo-surabaya-bantah-pasar-pasar-di-sur
abaya-tutup/
https://www.facebook.com/e100ss/photos/a.251684349878/10158936979734879/?type=3&theater

Minggu, 05 April 2020

444. Pasien Virus Corona dalam Kapal KM Niki
Sejahtera di Pelabuhan Laut Ende

Penjelasan :

Telah beredar informasi melalui media sosial Facebook tentang adanya
pasien Virus Corona di kapal Niki Sejahtera yang berlabuh di pelabuhan laut
Ende.
Faktanya, setelah ditelusuri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende,
dr.Munafatma mengatakan informasi yang beredar bahwa ada satu
penumpang kapal KM Niki Sejahtera yang positif Corona adalah informasi
yang tidak benar. Untuk menetapkan seseorang positif Covid-19 harus
melalui serangkaian test laboratorium swab atau rapid test sehingga tidak
begitu mudahnya seseorang disebut positif Covid-19.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/ﬂorespedia/beredar-info-penumpang-km-niki-positif-covid-19-kadinkes-e
nde-tidak-benar-1t9oOea4ir3

Minggu, 05 April 2020

443. Italia Tidak Bisa Mengontrol Virus dan
Mengucapkan Selamat Tinggal kepada Dunia
Penjelasan :
Beredar video di media sosial Facebook yang
memperlihatkan kerumunan orang. Pengunggah
dalam narasinya mengklaim peristiwa dalam
video tersebut terkait negara Italia yang tidak bisa
mengontrol Virus Corona dan masyarakat Italia
mengucapkan selamat tinggal kepada dunia.
Peristiwa dalam video itu dijelaskan terjadi di
Masjid Milan.
Faktanya setelah ditelusuri video yang beredar di
sosial media itu tidak berhubungan dengan
pandemi Covid-19. Klaim bahwa video itu terkait
negara Italia yang tidak bisa mengontrol virus
Corona

dan

masyarakatnya

mengucapkan

selamat tinggal kepada dunia adalah tidak benar.
Video serupa pernah tayang di salah satu akun
YouTube terkait gerakan “sardines”, yaitu protes
politik terhadap Matteo Salvini pada November
2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.thequint.com/news/webqoof/viral-video-of-italians-singing-bella-ciao-after-coronavirus-outbr
eak-fact-check?
https://www.youtube.com/watch?v=vSl4hGJ0ioE&fbclid=IwAR2wD4YHklAQLqtHgvGbHf-lIyIi2P58pg0sRaK
nntpmb7ruAdTTKLIAS1Q
https://turnbackhoax.id/2020/04/04/salah-italia-tidak-bisa-mengontrol-virus-dan-mengucapkan-selamat-ti
nggal-kepada-dunia/

Sabtu, 4 April 2020

442. Foto Prosesi Pemakaman Ibunda Jokowi Tidak
Dimandikan dan Tidak Dishalati Karena
Corona.
Penjelasan :
Sebuah akun media sosial Facebook mengunggah
foto yang diklaim sebagai prosesi pemakaman
jenazah Ibunda Presiden Jokowi. Foto itu disertai
narasi yang menyebut jenazah tidak dimandikan,
tidak dishalati dan tidak boleh dilayat lantaran
meninggal akibat Corona. Dalam foto itu juga
tampak petugas pengubur jenazah menggunakan
jas hujan berwarna hijau.
Faktanya, foto tersebut bukanlah foto proses
pemakaman jenazah Ibunda Presiden Jokowi. Foto
itu adalah proses pemakaman jenazah suspect
Corona di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat pada 26
Maret

2020.

Sementara

prosesi

pemakaman

mendiang Sudjiatmi Notomiharjo, Ibunda dari
Presiden Jokowi digelar di Pemakaman Keluarga
Mundu,

Gondangrejo,

Jenazah

dishalatkan

Karanganyar,

terlebih

dulu

dimana
di

Masjid

Baiturrachman yang berjarak sekitar 200 meter
dari rumah duka. Adapun telah diketahui bahwa
Ibunda Jokowi meninggal dunia karena kanker
tenggorokan bukan akibat Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/foto/2020/03/26/201455/pemakaman-jenazah-suspect-corona-di-tpu-tegal-alur
https://www.liputan6.com/health/read/4211297/ibunda-jokowi-meninggal-karena-kanker-sempat-berobatdi-rspad-gatot-subroto
https://www.liputan6.com/news/read/4211612/jenazah-ibunda-jokowi-disalatkan-di-masjid-baiturrachman

Sabtu, 4 April 2020

441. Pria di Binjai Positif Corona Melarikan Diri dan
Jadi Buronan
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp
tentang kabar seorang pria di Kota Binjai yang
positif Corona melarikan diri dan menjadi
buronan. Pesan itu berisi foto seorang pria
dengan keterangan “Si tantinya mninggal
barusan.. Tdi mlm suaminya mo dijemput
paksa lari duluan.. Suaminya bilang mo disebar
biar jgn kluarganya aja yg trinfeksi..Skarang lgi
buron.. Buron Covid 19”.
Dilansir dari kabarmedan.com, Kepala Dinas
Kesehatan

Kota

Binjai,

dr

Sugianto

menjelaskan, bahwa kabar warga Kota Binjai
positif

Covid-19

yang

melarikan

diri

dan

menjadi buronan tersebut tidak benar. dr
Sugianto mengatakan, kondisi terkini pria
berinisial ‘D’ yang viral itu sedang dalam
keadaan sehat tanpa adanya gejala positif
virus corona.

Hoaks
Link Counter :
https://kabarmedan.com/cek-fakta-pria-di-binjai-positif-virus-corona-melarikan-diri-dan-jadi-bur
onan/?fbclid=IwAR3Mtyt1k01G565v7pIERic7-IDKE762GileveKR8_7FnXSxVMRyMmjd4O4

Sabtu, 4 April 2020

440. Pendataan Resmi Calon Penerima Kartu
Prakerja oleh Kemnaker

Penjelasan :
Beredar informasi melalui sebuah unggahan di media sosial Instagram bahwa Kemnaker akan
mendata nama-nama perusahaan yang meliburkan sementara atau melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan nama para karyawan akibat Covid-19. Pengunggah turut
membagikan tautan link untuk pengisian data-data calon penerima kartu prakerja.
Kemenker, melalui akun Instagram resminya @kemnaker telah membantah informasi yang
beredar

tersebut

dan

menghimbau

mengatasnamakan Kemnaker.

agar

berhati-hati

dengan

form

online

yang

Pendataan resmi untuk calon penerima kartu prakerja bagi

pekerja ter-PHK, dirumahkan, dan UMKM akibat dari Covid-19 hanya berasal dari Dinas Tenaga
Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-jJ6N0DXXi/?igshid=1tkyl2kw761ah

Sabtu, 4 April 2020

439. Anggaran Penanganan Corona di DKI Jakarta
Hanya 130 Miliar

Penjelasan :
Telah beredar informasi melalui media sosial sebuah Infograﬁs yang menunjukan perbandingan
alokasi anggaran penanganan Covid-19 antara Provinsi DKI Jakarta , Jawa Barat, Kabupaten Musi
Banyuasin dan yang tertinggi adalah Jawa Tengah. Graﬁk menunjukkan bahwa alokasi anggaran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah yang terkecil dengan jumlah APBD yang paling besar
dibandingkan dengan tiga daerah lainnya.
Faktanya, informasi dalam infograﬁs tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari data.jakarta.go.id,
berdasarkan penjelasan dalam siaran pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (02/04/2020),
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Sejauh ini, anggaran BTT yang telah
dialokasikan sebesar 1,032 Triliun rupiah dan akan ditambahkan 2 Triliun rupiah untuk digunakan
sampai akhir Mei 2020 mendatang. Sehingga, total anggaran yang dialokasikan untuk
penanganan Covid-19 ini menjadi sebesar 3,032 Triliun rupiah.

Disinformasi
Link Counter :
http://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/Hoaks-Anggaran-Penanganan-COVID-19-Pemprov-DKI-J
akarta-Hanya-130-Miliar
http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1175-SP-HMS-04-2020
https://news.detik.com/berita/d-4962533/anies-alokasikan-dana-rp-3-t-untuk-penanganan-viruscorona-hingga-mei

Sabtu, 4 April 2020

438. Potret Bentuk Virus Covid-19 yang Berhasil
Diperbesar Oleh Ilmuwan India

Penjelasan :
Diunggah pada media sosial sebuah potret foto yang diklaim sebagai bentuk dari Virus
Covid-19 yang berhasil tertangkap dan diperbesar oleh ilmuwan India, foto tersebut
memperlihatkan jabat tangan antara dua orang dan pada tangan tersebut terlihat
beberapa organisme kecil yang diklaim sebagai Virus Covid-19.
Faktanya menurut penelusuran Cek Fakta Tempo.co diketahui bahwa potret foto
tersebut bukanlah potret dari penampakan Virus Covid-19. Menurut temuan dari hasil
penelusuran potret foto tersebut pertama kali diunggah oleh situs shutterstock.com
pada 15 Juni 2015, jauh sebelum Virus Corona muncul pertama kali di Wuhan, Cina
pada Desember 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/718/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-bentuk-virus-corona-yang-berhasil-difo
to-ilmuwan-india
https://www.shutterstock.com/pl/image-illustration/infectious-diseases-spread-hygiene-symbol-people-28
6201517?irgwc=1&amp;utm_medium=Afﬁliate&amp;utm_campaign=TinEye&amp;utm_source=77643&amp;u
tm_term=
https://tekno.tempo.co/read/1308166/inilah-wajah-virus-corona-covid-19

Sabtu, 4 April 2020

437. Video Saddam Hussein Mendiskusikan
Covid-19

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media social Facebook dengan narasi:, “Dengarkan Saddam
Hussein dalam pertemuan tahun 1990 dengan kabinetnya, memberi tahu mereka
bagaimana Amerika mengancam Irak dengan Virus Corona. Ini membuktikan di luar
bayangan keraguan bahwa Corvid-19 adalah senjata biologis AS.”
Faktanya, setelah ditelusuri bahwa suara dalam rekaman video tersebut telah
disunting, tidak ada sebutan virus Corona di dalam video aslinya yang berasal dari
arsip video Associated Press, video ini pernah diunggah di saluran YouTube resmi
Associated Press pada tanggal 21 Juli 2015.

Disinformasi
Link Counter :
https://periksafakta.afp.com/suara-dalam-video-itu-telah-disunting-di-rekaman-asli-saddam-hus
sein-tak-membicarakan-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=VCd1x9q0JtA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VCd1x9q0JtA

Sabtu, 4 April 2020

436. Video “Italian millionaire terjun Dari bagunan,
karena keluarganya semua kena virus corona”

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial
tentang sebuah video dengan narasi “Ternyata
uang bukan segalanya,: Italian millionaire
terjun Dari bagunan, karena keluarga nya
semua kena virus corona sdh mati semua día
pun ikut serta sadness”
Faktanya setelah ditelusuri klaim tentang
video ketika seorang miliuner Italia terjun dari
bangunan karena semua keluarganya terkena
Virus Corona COVID-19 adalah tidak benar.
Video tersebut adalah video lama dan tidak
kaitannya dengan Virus Corona COVID-19.
Video yang sudah ada sejak Agustus 2015 itu
adalah kejadian ketika seorang wanita Ghana
bunuh

diri

dengan

apartemennya

cara

setelah

melompat
tahu

dari

suaminya

berselingkuh.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/04/04/salah-video-italian-millionaire-terjun-dari-bagunan-karena-k
eluarga-nya-semua-kena-virus-corona/
https://www.ibtimes.sg/hoax-busted-video-2015-suicide-shared-woman-jumps-ny-building-due-c
oronavirus-42090

Sabtu, 4 April 2020

435. Besok 4 April Kota Cirebon Lockdown

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa besok, tanggal 4 April 2020
Kota Cirebon akan melakukan lockdown. Informasi tersebut ramai beredar di media sosial
Facebook dan Broadcast Whatsapp.
Menanggapi informasi tersebut, Kasubag Humas Polres Cirebon Kota, Iptu Ngatija
menegaskan informasi yang beredar itu adalah tidak benar. "Itu tidak benar alias hoaks. Kota
Cirebon sama sekali tidak ada rencana atau perintah lockdown. Tadi pagi itu kami hanya
melaksanakan simulasi", tegas Ngatija. Seperti diketahui, simulasi penutupan perbatasan
berlangsung di Jalur Pantura Jalan Raya Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan dipimpin
langsung oleh Kapolsek Cirebon Utara Barat, Kompol Suwitno.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/2020/04/03/kota-cirebon-lockdown-mulai-4-april-polisi-hoax/
https://www.radarcirebon.com/2020/04/03/lewat-video-walikota-cirebon-tegaskan-tidak-lockdo
wn/
https://www.instagram.com/p/B-heToyh9c6/

Jumat, 3 April 2020

434. Video "Ini Lockdown di Spanyol"

Penjelasan :
Beredar

sebuah

postingan

video di media sosial yang
diklaim

terkait

kejadian

lockdown di Spanyol. Video
tersebut dengan narasi “This is
lockdown in Spain. You guys in
India

are

lucky…u

just

get

setelah

ditelusuri

caned..”
Faktanya,

kejadian tersebut terjadi bukan
di Spanyol melainkan di Baku
(Azerbaijan),
terkait

Video

protes

di

tersebut
Baku

(Azerbaijan) dengan beberapa
tujuan

yang

tidak

terkait

dengan Covid-19

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/04/03/salah-video-ini-lockdown-di-spanyol/

Jumat, 3 April 2020

433. Foto Uang yang Dibuang oleh Warga Italia di
Tengah Pandemi Corona
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial
yang

memuat

foto

berhamburan

di

dinarasikan

bahwa

merupakan

uang

uang

sebuah

jalanan

foto

yang

yang
dan

tersebut

dibuang

oleh

warga Italia di tengah pandemi virus
Corona Covid-19.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa
informasi tersebut adalah keliru. Dilansir
dari

cekfakta.tempo.com,

narasi

yang

menyebutkan bahwa foto-foto tersebut
adalah foto uang yang dibuang oleh warga
Italia ke jalanan di tengah pandemi Virus
Corona adalah keliru. Foto itu diambil di
Venezuela
terdapat
kemudian

pada

Maret

2019

dimana

sebuah

Bank

yang

dijarah,

pelaku

menyebarkan

uang-uang lama Venezuela, Bolivar Fuerte,
di jalanan dan membakarnya.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/716/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-uang-yang-dibuang-oleh
-warga-italia-di-tengah-pandemi-corona?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Twitt
er&utm_campaign=dlvrit

Jumat, 3 April 2020

432. Jakarta menjadi Daerah Paling Banyak
Terinfeksi Virus Covid-19 karena Salah Pilih
Gubernur

Penjelasan :
Sebuah akun Facebook diketahui membuat unggahan yang mengklaim bahwa Jakarta
menjadi daerah paling banyak terinfeksi Virus Covid-19 karena salah pilih Gubernur.
Faktanya, dikutip dari kompas.tv, Juru Bicara Pemerintah untuk penanggulangan Covid-19,
Achmad Yurianto, mengungkapkan dua faktor yang menjadi penyebab Provinsi DKI Jakarta
menjadi wilayah yang memiliki kasus terbanyak soal pasien positif Virus Corona atau
Covid-19. Pertama, DKI Jakarta banyak memiliki pintu gerbang masuknya penyebaran Virus
Corona. Kedua, mobilitas penduduk yang sangat tinggi juga membuat kasus positif Covid-19
jauh lebih banyak dibandingkan daerah lainnya.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.kompas.tv/article/71719/dua-faktor-penyebab-jakarta-paling-banyak-kasus-pasien-p
ositif-virus-corona
https://turnbackhoax.id/2020/04/03/salah-jakarta-menjadi-daerah-paling-banyak-terinfeksi-virus
-covid-19-karena-salah-pilih-gubernur/

Jumat, 3 April 2020

431. Jenazah Positif Corona Menumpuk di RSHS
Bandung

Penjelasan :
Telah beredar isu di media sosial yang menginformasikan bahwa jenazah pasien positif
Corona menumpuk di RS Hasan Sadikin Bandung karena pemakamannya ditolak warga di
sejumlah wilayah.
Faktanya,

Direktur

Perencanaan

Organisasi

dan

Umum

RS

Hasan

Sadikin,

M.

Kamaruzzaman menepis kabar tersebut. Dia mengakui ada beberapa warga di sekitar TPU
di beberapa wilayah melakukan penolakan karena dikhawatirkan jenazah dapat
menularkan virus. Namun, pihak RS telah menjelaskan bahwa semua proses mulai dari
persiapan jenazah hingga ke pemakaman memiliki standar prosedur yang ketat, Sehingga
tidak akan mungkin terjadinya penularan baik kepada lingkungan maupun masyarakat. Ia
lebih jauh menyatakan bahwa pengurusan pemakaman jenazah juga sudah dibantu oleh
TPU setempat. Sehingga semua proses pemakaman berjalan lancar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/4217872/rshs-bandung-bantah-kabar-jenazah-terinfeksicovid-19-menumpuk
https://nasional.tempo.co/read/1327154/rs-hasan-sadikin-bandung-bantah-jenazah-pasien-corona
-menumpuk/full&view=ok
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200403075602-20-489856/rshs-bandung-bantah-adapenumpukan-jenazah-pasien-corona

Jumat, 3 April 2020

430. Air Alkali dapat Membunuh Virus Corona
Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang menyebut
Virus Corona Covid-19 memiliki derajat
keasaman (pH) 5,5-5,8 dengan derajat
keasaman tersebut, Virus Corona dapat
dibunuh

dengan

konsumsi

makanan

alkali yang mengandung pH lebih tinggi
dibanding pH virus.
Faktanya berdasarkan penelusuran oleh
cekfakta.tempo.co, klaim bahwa Virus
Corona memiliki derajat keasaman atau
pH 5,5-5,8 adalah keliru. Klaim tersebut
mengutip penelitian yang terbit pada
tahun 1991, jauh sebelum virus corona
Covid-19 muncul pada Desember 2019.
Adapun virus, termasuk Virus Corona
tidak

memiliki

pH.

Oleh

karenanya,

mengonsumsi alkali dengan pH yang
lebih tinggi tidak dapat membunuh Virus
Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/715/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-bisa-dibunuh-deng
an-konsumsi-makanan-alkali

Jumat, 3 April 2020

429. Surat Edaran Mengatasnamakan Dinas
Kesehatan Kota Tasikmalaya Tentang
Rekomendasi dan Cara Membuat Disinfektan
Penjelasan :
Beredar surat edaran di wilayah Kota Tasikmalaya
mengatasnamakan Dinas Kesehatan Tasikmalaya,
dalam surat tersebut berisi rekomendasi dan cara
membuat desinfektan dengan bahan pencuci
keperluan

rumah

tangga.

Surat

tersebut

dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2020, dalam
surat

tersebut

terdapat

logo

Dinkes

Kota

Tasikmalaya dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr Uus
Supangat

menegaskan

apabila

masyarakat

menerima surat edaran mengenai cara pembuatan
cairan disinfektan berlogo Dinkes Kota Tasikmalaya
dan disertai tanda tangan dirinya adalah bohong. Ia
menerangkan,

instansinya

tidak

pernah

mengeluarkan surat edaran terkait cara membuat
disinfektan. Menurutnya penggunaan zat-zat kimia
bahan mencuci keperluan rumah tangga untuk
membuat

disinfektan

merupakan

hal

yang

berbahaya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.radartasikmalaya.com/tandatangan-kadinkes-kota-tasik-dipalsukan-dalam-surat-ca
ra-membuat-desinfektan/
https://rmoljabar.id/tak-pernah-keluarkan-surat-edaran-dinkes-kota-tasikmalaya-sebut-disinfekt
an-buatan-sendiri-berbahaya/

Jumat, 3 April 2020

428. Gubernur Anies Terpapar Virus Corona

Penjelasan :
Beredar kabar di sosial media bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar
virus Corona atau Covid-19.
Setelah ditelusuri, klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus
korona atau Covid-19, adalah salah. Faktanya dikutip dari medcom.id Anies masih
beraktivitas seperti biasa. Di antaranya Anies melakukan telekonferensi dengan Wakil
Presiden Ma'ruf Amin. Anies memastikan stok pangan di Ibu Kota masih aman. Bahkan
Anies menjamin stok cukup hingga Idul Fitri mendatang.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0KvXqmRb-cek-fakta-gubernur-anies-terpapar-virus-k
orona-ini-faktanya
https://www.medcom.id/nasional/metro/4KZRngJK-stok-pangan-jakarta-aman-hingga-idulﬁtri

Jumat, 3 April 2020

427. Pembunuhan Massal Berkedok Virus Corona

Penjelasan :
Beredar luas di media sosial sebuah postingan berupa video dan tulisan dengan judul
“Pembunuhan Massal Berkedok Virus Corona”. Dalam narasinya disebut bahwa pemerintah
terpaksa mengimpor dokter dari China untuk mengendalikan virus Corona. Selain itu,
disebutkan juga akan dilakukan tes massal corona oleh dokter China yang dianggap bisa
memvonis pasien untuk positif meskipun hasil tesnya negatif dimana nasib hidup dan mati
tokoh-tokoh penting Indonesia seperti tokoh agama, petinggi TNI, aktivis anti komunis,
dosen, ilmuwan, pemikir dan lainnya tergantung pada China.
Faktanya, Informasi tersebut dipastikan hoaks. Bahkan seorang pemilik akun pengunggah
video narasi yang meresahkan tersebut telah ditangkap di wilayah Kecamatan Pamijahan,
Kabupaten Bogor pada 22 Maret lalu. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyadi
mengatakan, tersangka dijerat Pasal 14 dan/atau pasal 15 UU No 01 tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana. Sementara pelaku penyebar konten hoaks tersebut mengakui
dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah menimbulkan keresahan
dan ketakutan.

Hoaks
Link Counter :
http://www.metropolitan.id/2020/04/penyebar-hoaks-pembunuhan-massal-berkedok-virus-coro
na-ditangkap-di-bogor/
https://www.inews.id/news/megapolitan/polisi-tangkap-penyebar-hoaks-pembunuhan-massal-b
erkedok-virus-corona

Jumat, 3 April 2020

426. Salah Satu Warga Jl.Mangga Besar Kelapa
Tujuh Kotabumi positif Covid-19

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial Whatsapp yang menghebohkan warga Kotabumi
Selatan, yakni sebuah broadcast yang mengabarkan bahwa salah satu warga setempat
positif Covid-19.
Faktanya, pesan berantai tersebut telah di konﬁrmasi oleh Camat Kotabumi selatan,
Sari Husni, pihaknya membantah bahwa ada salah satu warganya yang terdampak
positif Covid-19. Kabar berita yang menghebohkan tersebut ternyata hoaks alias berita
bohong.

Hoaks
Link Counter :
https://www.lampost.co/berita-camat-kotabumi-selatan-bantah-warganya-positif-covid-19.html

Jumat, 3 April 2020

425. Lima Warga Kampung Malang Pandegiling
Dikabarkan Positif Covid-19

Penjelasan :
Beredar gambar yang berisi sebuah kabar terkait lima warga Kampung Malang
Surabaya yang positif Covid-19, hingga membuat warga memblokir jalan di Kampung
Malang-Pandegiling, Rabu (1/4/2020) beredar di grup WhatsApp.
Faktanya Informasi itu lantas dibantah oleh Kapolsek Tegalsari, Kompol Argya Satriya
Bhawana. Menurut Argya, ada seorang perempuan paruh baya yang dibawa ke rumah
sakit setelah digigit oleh anjing yang dipeliharanya. Kebetulan saat itu juga ada tim
PMK kota Surabaya melakukan penyemprotan disinfektan.

Disinformasi
Link Counter :
https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/02/lima-warga-kampung-malang-surabaya-dikabarka
n-positif-covid-19-polisi-itu-hoax

Jumat, 3 April 2020

424.

Sekeluarga Kena Corona, Tinggal di Bintaro
Sektor 2
Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang menyebutkan
seorang korban meninggal pada tanggal 31
Maret 2020 jam 17.30 WIB tinggal di Bintaro
Sektor 2. Selain itu, dalam narasi disebutkan
keluarganya pun terpapar virus Corona atau
COVID-19.
Faktanya sebagian informasi dalam pesan
berantai tersebut tidak akurat. Dilansir dari
akun media sosial SAFEnet, pihak keluarga
menyampaikan

klariﬁkasi

nya.

Berikut

isi

klariﬁkasi nya :
1. Tidak meninggal pada pukul 17.30 WIB.
2.

Tidak

semua

keluarganya

kena.

Anak-anaknya sudah tidak tinggal serumah
dengan

almarhumah.

Hanya

suami

yang

dalam pantauan.
3. Tidak tinggal di area Bintaro Sektor 2.
Keluarga

sudah

cukup

terpukul

dengan

meninggalnya almarhumah, jangan ditambah
dengan penyebaran hoaks atas kejadian ini.

Disinformasi
Link Counter :
https://twitter.com/safenetvoice/status/1245612439002988545?fbclid=IwAR1NGt5TmpnxV0SBmIt
waL3T1hKamEssplQpGWHvdHKtghzIYAVC0frrxqw
https://www.instagram.com/p/B-eGIW7AE1l/?fbclid=IwAR334gXi3pplvAF-Ap8kpxNVsrsHMxy8rD
QTEZqAkPXks5Ub8M8qeZpR12E

Jumat, 3 April 2020

423. Video "Wanita Paruh Baya Korban
Perampokan Dengan Berpura-pura
Penyemprotan Virus Corona"

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial video perampokan dengan korban wanita paruh baya yang
diikat di kamar. Dalam postingannya ditambahkan narasi "Klu ad yg dtg rmh blg mau
menyemprot virus corona blg aj gk ush walaupun dr pemerinta soalny ibu ini dh kenak blgny
mau yemprot virus corona tau2 ny mau merampok".
Faktanya setelah ditelusuri, video perampokan tersebut benar terjadi di jalan Pangeran
Natakusuma kota Pontianak pada hari Jumat 27 maret 2020. Menurut Kapolres Pontianak,
Kombes Komarudin modus yang digunakan dengan berpura-pura mengantar paket tidak
seperti klaim dalam postingan di media sosial yang mengatakan modus perampokan
dengan berpura-pura penyemprotan virus corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/4215950/video-terekam-kamera-kawanan-perampok-sekap
-wanita-tua-di-kamar

Jumat, 3 April 2020

422. Satu Warga di Wilayah Kelurahan Sukawarna
Kota Bandung Positif Virus Corona

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Twitter yang menyebutkan satu pasien di Kelurahan
Sukawarna positif Virus Corona (Covid-19). Pasien tersebut dikabarkan merupakan seorang
penghuni indekos di wilayah Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
Faktanya, berdasarkan konﬁrmasi PRFM News yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com,
Camat Sukajadi, Agus Mulyadi menyampaikan bahwa kabar yang telah beredar tersebut
adalah tidak benar. Pasalnya, setelah dilakukan penelusuran oleh tim dari Kecamatan
Sukajadi, korban yang dituduh terpapar tersebut tidak memiliki gejala Covid-19 . Saat On Air
di Radio PRFM 107.5 News Channel, Agus menegaskan, korban sudah melakukan tes dan
hasilnya negatif Covid-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-dud5yDLUG/
https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-06359656/cek-fakta-dikabarkan-penghuni-in
dekos-di-sukajadi-bandung-positif-corona-simak-faktanya

kamis, 2 April 2020

421. Kakak-Adik Relawan di RS Wisma Atlet
Meninggal karena Corona
Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial bahwa
telah meninggal kakak beradik yang
merupakan relawan di RS Darurat
Wisma Atlet akibat Virus Corona.
Faktanya,

Panglima

Gabungan

Wilayah

Komando
Pertahanan

(Pangkogabwilhan), I Laksdya Yudo
Margono

memastikan

kabar

yang

beredar di media sosial dan WhatsApp
ini adalah hoaks. Hal senada juga
disampaikan

oleh

Wakil

Panglima

Komando Tugas Gabungan Terpadu
(Kogasgabpad)
Atlet,

Brigjen

mengatakan

RS
TNI

Darurat
M.

bahwa

Wisma

Saleh
hal

yang

tersebut

adalah hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tak-ada-kakak-adik-relawan-di-rs-wisma-atle
t-meninggal-karena-corona-1t8x3aC7AkN
https://www.klikwarta.com/hoaks-kabar-relawan-rs-darurat-wisma-atlet-meninggal-dunia-keren
a-corona

kamis, 2 April 2020

420. Literasi Covid-19 dari Pakar Virus Dr. Moh.
Indro Cahyono
Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di
WhatsApp yang berisi tulisan mengenai
literasi Covid-19 yang mengatasnamakan
seorang Pakar Virus bernama Dr .Moh.
Indro Cahyono. Dalam pesan tersebut
berisi tentang proses penyebaran virus
hingga
penjelasan
mengenai
kemungkinan pasien positif untuk
kembali terinfeksi Virus Corona
Faktanya,
informasi
dalam
pesan
berantai tersebut adalah tidak benar.
Dilansir dari Suara.com, Moh Indro
Cahyono menyebut bahwa informasi
tersebut hoaks, bukan ia yang membuat
dan menyebarkan. Beliau mengatakan
bahwa
pesan
ini
Seolah-olah
memberikan pesan positif padahal isinya
sangat
menyesatkan.
Beliau
juga
mengatakan bahwa ini bukan kali
pertama ada pihak yang menggunakan
namanya untuk menyebarkan hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/health/2020/04/02/055511/viral-broadcast-ahli-virus-soal-corona-covid-19fakta-atau-hoax

kamis, 2 April 2020

419. Dukung #DiRumahAja, Netﬂix Kasih Layanan
Gratis Tiga Bulan

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan
layar bahwa Netﬂix penyedia layanan
media

streaming

digital

memberikan

layanan gratis selama tiga bulan. Layanan
tersebut

diberikan

mendukung
tengah

seruan

pandemi

dalam

rangka

#DiRumahAja

Virus

Corona

di

atau

Covid-19.
Faktanya,

klaim

bahwa

Netﬂix

memberikan layanan gratis selama tiga
bulan dalam rangka mendukung seruan
#DiRumahAja di tengah pandemi Virus
Corona atau Covid-19 adalah tidak benar
atau hoaks. Netﬂix Indonesia melalui akun
twitternya @NetﬂixID menjelaskan bahwa
informasi tersebut hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4bamoWJb-dukung-dirumahaja-netﬂix-kasih-layanan
-gratis-tiga-bulan
https://twitter.com/NetﬂixID/status/1245341900829159424

kamis, 2 April 2020

418. Warga Boalemo, Gorontalo Positif Corona

Penjelasan :
Beredar kabar seorang warga Boalemo di Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS) positif
Corona
Faktanya

Plt

Kepala

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Gorontalo,

Misranda

Nalole

membantah kabar tersebut ia mengatakan jika pihaknya sudah berkoordinasi
dengan pihak Rumah Sakit Aloei Saboe dan dipastikan sejauh ini tidak ada pasien
yang positif Covid-19. Misranda juga meminta warga Gorontalo untuk tidak mudah
percaya akan informasi maupun berita yang belum pasti kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://read.id/warga-boalemo-yang-dikabarkan-positif-corona-ternyata-hoaks/
https://hulondalo.id/beredar-pesan-pasien-boalemo-positif-covid-19-misranda-itu-tidak-benar/

kamis, 2 April 2020

417. Modus Penipuan Mencatut Nama dan Foto
Karyawan Perusda Sulsel di Tengah Wabah
Corona
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah tangkapan
layar yang berisi pesan singkat dengan
mengaku sebagai jajaran Perusda Provinsi
Sulawesi Selatan yakni Divisi Operasional
dan Pengembangan Usaha Perusda
Sulsel, Ir Sudirman L Rajamuddin, M.Si
dengan memasang foto proﬁl dan
meminta untuk membuat group “Info
Wilayah Penularan Covid-19″.
Divisi Operasional dan Pengembangan
Usaha Perusda Sulsel, Ir Sudirman L
Rajamuddin, M.Si membenarkan jika
dirinya
dicatut.
Ada
orang
yang
menggunakan nama dan foto proﬁl
dirinya, mengajak komunikasi dengan
sejumlah orang dan meminta untuk
bergabung di dalam group. Atas kejadian
tersebut ia meminta kepada seluruh
teman, keluarga dan masyarakat jika
menerima pesan yang mengatasnamakan
saya, itu tidak benar jangan direspon
karena sepertinya itu modus kejahatan.

Hoaks
Link Counter :
https://makassar.terkini.id/waspada-modus-penipuan-catut-nama-dan-foto-karyawan-perusda-sulsel-di-te
ngah-wabah-corona/

kamis, 2 April 2020

416. Teh dapat menyembuhkan COVID-19

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di sosial media
mengenai
kandungan
teh
dapat
menyembuhkan COVID-19. Dalam pesan
tersebut menyebutkan nama seorang
Dokter
asal
Tiongkok
bernama
Li
Wenliang.
Dalam
pesan
itu
juga
disebutkan
rumah
sakit
di
China
menyajikan teh kepada pasien tiga kali
sehari.
Setelah ditelusuri, dr. Li Weliang memang
benar seorang dokter di China yang
bekerja di rumah sakit Wuhan. Namun,
tidak
ada
satupun
artikel
yang
menyebutkan bahwa dr. Li Weliang
mengatakan senyawa kimia di dalam teh
dapat melawan virus penyebab COVID-19.
Direktur Institut Penelitian Medis Sri Lanka
dr. Jayaruwan Bandara mengatakan
bahwa teh mungkin dapat meningkatkan
imunitas tetapi tidak ada penelitian
tentang manfaat meminum teh bagi
pasien COVID-19.
.

Hoaks

Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1394318/cek-fakta-teh-dapat-menyembuhkan-covid-19-benarkah
https://cekfakta.tempo.co/fakta/702/fakta-atau-hoaks-benarkah-dokter-li-wenliang-dan-rs-di-cina-saranka
n-minum-teh-bagi-pasien-corona
https://turnbackhoax.id/2020/03/28/salah-salah-satu-solusi-untuk-virus-ini-adalah-secangkir-teh-sederhan
a/

Kamis, 2 April 2020

415. Berendam Air Laut Pada Siang Hari Dapat
Sembuhkan Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada
platform Whatsapp berupa testimoni
seorang yang mengklaim sembuh dari
Covid-19 dengan berendam di air laut,
pesan tersebut dijelaskan bahwa Virus
Corona dapat diobati dengan cara
berendam di air laut pada saat siang hari
di Jam 10.00 - 13.00.
Faktanya
menurut
penelusuran
cekfakta.tempo.co yang mengkonﬁrmasi
informasi tersebut kepada dokter spesialis
paru konsultan Rumah Sakit Umum Pusat
Persahabatan Jakarta, Erlina Burhan,
diketahui bahwa klaim pada pesan
berantai tersebut adalah tidak benar.
Erlina menjelaskan bahwa mustahil
Covid-19 bisa disembuhkan hanya dengan
berendam di laut. Pasalnya, virus Corona
tidak menyerang permukaan tubuh
seperti kulit, melainkan menyerang sel-sel
di dalam tubuh. Hingga saat ini WHO
menyampaikan belum ada obat atau
vaksin
untuk
menyembuhkan
atau
mencegah Covid-19.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/713/fakta-atau-hoaks-benarkah-berendam-di-laut-bisa-obati-infe
ksi-virus-corona-covid-19

Kamis, 2 April 2020

414.

Karantina Wilayah di Pekanbaru pada Tanggal
7 April 2020 Selama 20 Hari
Penjelasan :
Beredar di media sosial WhatsApp sebuah
pesan

berantai

di

kalangan

warga

Pekanbaru, yang berisi informasi bahwa di
Pekanbaru
wilayah

akan

selama

dilakukan
20

hari

karantina

dimulai

dari

tanggal 7 april 2020 terkait Covid-19 atau
Virus Corona.
Faktanya,

Kepala

Bagian

Hubungan

Masyarakat (Humas) Pemko Pekanbaru
Mas Irba Sulaiman menyatakan bahwa
informasi tersebut tidak benar. Saat ini
Pemko

Pekanbaru

memang

merencanakan karantina wilayah, tetapi
tidak seperti tertanggal dalam informasi
yang beredar tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/01/04/2020/228424/beredar-informasi-pekanbaru-karant
ina-wilayah-7-april-pemko-sebut-hoaks.html

Kamis, 2 April 2020

413. Warga Jakarta Saling Memberikan Semangat
di Balkon Apartemen
Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial
tentang warga Jakarta yang menyanyi dan
memberikan semangat satu sama lain di
balkon apartemen. Di video tersebut lagu yang
dinyanyikan adalah “Rumah Kita” dari grup
musik God Bless kemudian diakhiri dengan
teriakan “Jiāyóu” dari warga Jakarta.
Faktanya

unggahan

video

tersebut

yang

mengklaim warga Jakarta yang bernyanyi dan
saling

memberikan

semangat

di

balkon

apartemen tidak benar. Video merupakan
warga Malaysia yang sedang mengisi waktu
luang di saat lockdown. Dalam video tersebut
warga

Malaysia

menyanyikan

lagu

kebangsaan Malaysia dan lagu "Saya Anak
Malaysia" dari Salim Ibrahim.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.therakyatpost.com/2020/03/23/malaysians-have-begun-balcony-karaoke-sessions-its-beautifu
l/
https://www.malaymail.com/news/life/2020/03/23/malaysians-sing-from-balconies-in-solidarity-amid-covid
-19-shutdown-video/1849215
https://www.todayonline.com/world/malaysians-sing-balconies-solidarity-amid-covid-19-shutdown

Kamis, 2 April 2020

412. Video Penutupan Jalan di Rawa Bokor karena
Zona Merah

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial yang menunjukan penutupan jalan di Rawa Bokor,
Kota Tangerang, Banten. Dalam video berdurasi 49 detik itu, perekam video menyebutkan
bahwa perempatan Rawa Bokor dan keluar Tol Amaris sudah ditutup karena zona merah.
Menanggapi beredarnya video tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes
Yusri Yunus mengatakan, informasi dalam video itu adalah tidak benar. Yusri menjelaskan,
peristiwa yang terekam dalam video tersebut adalah jajaran Dinas Perhubungan Tangerang
Kota tengah merapikan beton pembatas jalan. Saat ini, pihak kepolisian sudah
mengamankan pelaku penyebar hoaks berinisial KM (40) yang sehari-hari bekerja sebagai
sopir angkot jurusan Bandara-Rawa Bokor.

Disinformasi
Link Counter :
https://mediaindonesia.com/read/detail/300519-rawa-bokor-ditutup-karena-zona-merah-polisi-hoaks
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/01/20022251/beredar-video-penutupan-jalan-di-rawa-bokor
-tangerang-polisi-itu-hoaks
https://www.liputan6.com/news/read/4217133/polisi-sebut-info-penutupan-jalan-di-rawa-bokor-tangeranghoaks

Rabu, 1 April 2020

411. Penganut Kristen Lantunkan Asmaul Husna
dan Kalimat Tauhid untuk Menghadapi Wabah
Corona
Penjelasan :
Beredar
video
di
media
sosial
Whatsapp dengan narasi para pemusik
dan penyanyi dari kalangan penganut
agama Islam, Kristen, Yahudi dan
Budha sedang melantunkan lagu
Asmaul Husna dan kalimat Tauhid
terkait wabah Virus Corona.
Dilansir dari timesindonesia.co.id, klaim
tersebut tidak benar. Faktanya Video
tersebut merupakan video dari konser
musik
Saraybosna
Fatih
Sultan
Mehmet Korosu, yang berlangsung
pada 25 Mei 2011 di Ayia Irene Museum
di Istanbul, Turki yang ditayangkan oleh
TRT World Stasiun, televisi Turki. Konser
ini merupakan konser yang digelar
untuk memperingati 558 tahun invasi
Ottoman ke Istanbul pada tahun 1453
dan
menandai
berakhirnya
era
Bizantium di Istanbul pada tahun 1453.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/04/01/112435/cek-fakta-penganut-kristen-lantunkan-asmaul-h
usna-untuk-hadapi-corona
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/260254/cek-fakta-pemusik-dan-penyanyi-lintas-aga
ma-di-new-zealand-mengalunkan-asmaul-husna-dan-kalimat-tauhid

Rabu, 1 April 2020

410. Rezim Jokowi Pertontonkan Mega Korupsi Rp
59 Triliun di Tengah Pandemi Covid-19

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial Whatsapp sebuah tautan dari
artikel media dengan narasi "Rakyat dipertontonkan perbuatan mega korupsi 59
Triliun rezim Jokowi di tengah bencana Covid-19".
Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa rezim Pemerintahan Joko Widodo
(Jokowi) mempertontonkan mega korupsi senilai Rp 59 triliun di tengah
pandemi virus korona atau Covid-19, adalah salah. Faktanya artikel dari
Liputan6.com berjudul "Pemerintah Sunat Rp 59 Triliun Dana Desa untuk
Tangani Virus Corona", yang dijadikan sumber, tidak relevan dengan narasi atau
klaim yang beredar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZR4vgK-rezim-jokowi-pertontonkan-mega-korupsirp59-triliun-di-tengah-pandemi-covid
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4207396/pemerintah-sunat-rp-59-triliun-dana-desa-untuktangani-virus-corona

Rabu, 1 April 2020

409. Pasien Positif Corona Kabur Dari RSAL
Mintohardjo
Penjelasan :
Telah beredar kabar melalui media
Facebook dengan narasi "Perhatian
!!* Telah kabur pasien dari rumah
sakit AL Mintohardjo yang dirujuk ke
RS Wisma Atlet yang kemungkinan
Penderita positif Corona. Kabur dari
RSAL pada malam...Jum'at 27 Maret
2020".
Faktanya

Kepala

Mintohardjo,

RSAL

Kolonel

dr.

Laut

dr.

Wiweka menyatakan pasien corona
bernama

Eko

Purwanto

yang

dikabarkan kabur dari RSAL dr.
Mintohardjo

adalah

tidak

benar.

Pasien itu belum ditetapkan sebagai
pasien Covid-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.solopos.com/kabar-pasien-corona-kabur-rsal-mintohardjo-tidak-benar-1054231
https://www.suara.com/partner/content/solopos/2020/03/30/141100/kabar-pasien-corona-kabur-r
sal-mintohardjo-tidak-benar
https://www.inews.id/news/nasional/kabar-pasien-positif-corona-kabur-dari-rsal-mintohardjo-ini
-kata-kepala-rs

Rabu, 1 April 2020

408. Pakaian Bekas Pasien Corona di China
Penjelasan :
Telah beredar sebuah video pendek di
media sosial Twitter berisi foto pakaian
dalam puluhan kantong plastik. Pakaian
tersebut diklaim sebagai pakaian bekas
pasien yang positif terinfeksi virus
Corona di China dan telah meninggal
dunia. Pengunggah video bahkan
menghimbau untuk tidak membeli
barang-barang bekas tersebut.
Faktanya dikutip dari cekfakta.tempo.co,
klaim bahwa pakaian itu merupakan
pakaian bekas dari pasien Corona di
China yang sudah meninggal adalah
kalim menyesatkan. Foto tersebut
diketahui sudah beredar di media sosial
sejak 30 Januari 2013, jauh sebelum
mewabahnya virus Corona atau Covid-19
sejak Desember 2019 lalu. Foto tersebut
pertama
kali
diunggah
di
situs
Department
Store
Liquidations,
perusahaan penyedia pakaian bekas
yang berpusat di Amerika Serikat.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/710/fakta-atau-hoaks-benarkah-pakaian-bekas-di-video-ini-beras
al-dari-pasien-corona-di-cina-yang-sudah-meninggal

Rabu, 1 April 2020

407. Imigran China Sengaja Membawa Virus untuk
Membasmi Rakyat +62

Penjelasan :
Baru-baru ini kabar tentang imigran China yang sengaja membawa virus untuk
membasmi rakyat Indonesia menuai perdebatan di media sosial. Hal tersebut berawal
dari unggahan seorang pengguna Facebook yang mengklaim imigran China sengaja
membawa virus dengan tujuan membasmi rakyat +62 (Indonesia).
Faktanya dikutip dari medcom.id, klaim tersebut tidak benar. Tercatat ada satu warga
negara China terpapar Covid-19 pasca berkunjung ke Indonesia. Hal itu dilaporkan oleh
Komisi Kesehatan Provinsi Shaanxi, China dalam laman resminya. Perihal kasus
pertama Covid-19 di Indonesia berawal dari seorang WNI yang melakukan kontak
dengan warga Jepang yang menetap di Malaysia, bukan dengan warga China.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0KvX7y1b-tak-ada-satupun-warga-tiongkok-terkena-v
irus-korona-di-indonesia
https://turnbackhoax.id/2020/04/01/salah-imigran-china-sengaja-membawa-virus-tujuannya-me
mbasmi-rakyat-62/

Rabu, 1 April 2020

406. Pasar Prabumulih Akan Tutup Selama 2
Minggu

Penjelasan :
Telah beredar kabar melalui media Facebook tentang pasar Prabumulih akan tutup
selama 2 minggu.
Faktanya klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih memastikan tidak benar ada
informasi seluruh pasar dan toko akan tutup karena wabah virus corona. Walikota
Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM memastikan tidak ada penutupan pasar di Kota
Prabumulih dan kabar tersebar di tengah masyarakat hanya ulah oknum tidak
bertanggung jawab.

Hoaks
Link Counter :
https://sumsel.tribunnews.com/2020/03/31/tidak-benar-seluruh-pasar-dan-toko-di-prabumulih-ak
an-tutup-pemerintah-jangan-panic-buying
https://palembang.tribunnews.com/amp/2020/03/31/walikota-prabumulih-ir-h-ridho-yahya-mm-i
bu-ibu-jangan-cemas-pasar-tutup-itu-hanya-hoaks

Rabu, 1 April 2020

405. Lowongan Kerja Relawan Rapid Test di Dinkes
Kota Palu
Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial
yang berisi informasi lowongan kerja
mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota
Palu, Sulawesi Tengah. Pengumuman itu
menuliskan adanya lowongan kerja bagi
relawan Rapid Test Covid-19 untuk
ditempatkan secara bergilir di daerah
perbatasan.
Faktanya, Kepala Dinas Kesehatan Kota
Palu, dr Huzaema menegaskan informasi
pengumuman lowongan kerja yang
beredar bukan berasal dari pihak Dinkes
Kota Palu. dr Huzaema menyampaikan
bahwa dirinya tidak pernah tahu dan tidak
pernah menandatangani pengumuman
terkait
lowongan
kerja
tersebut.
Menurutnya, Dinkes Kota Palu memang
sedang melakukan perekrutan tenaga
medis baik dokter, perawat, dan analis
laboratorium untuk mengecek hasil Rapid
Test dengan syarat sesuai Surat Tanda
Registrasi (STR), namun masih dalam
tahap pembicaraan khususnya terkait gaji
yang akan diberikan.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/paluposo/beredar-lowongan-kerja-relawan-rapid-test-di-dinkes-palu-dr-h
uzaema-itu-hoaks-1t8LeYBgA2E
https://www.instagram.com/p/B-ZuN3Wnm2s/

Rabu, 1 April 2020

404.

Info Pasien Yang Sudah Sembuh Dari RS
Persahabatan

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang berisi pengakuan dari pasien Virus Corona yang
sembuh setelah dirawat di RSUP Persahabatan. Dalam postingan tersebut dijelaskan
kegiatan yang dilakukan pasien tersebut diantaranya minum Vit C-1000, Vitamin E, jam 10:00
– 11:00 berjemur 15-20 menit, telur satu butir, istirahat/tidur yg cukup min 7-8 jam, minum air
putih min 1,5 lt per hari dan setiap makan harus minum yang hangat (jangan dingin).
Postingan ini beredar di tengah – tengah pandemic virus Corona atau COVID-19 yang
dihadapi oleh Indonesia.
Faktanya, kabar yang diposting di media sosial tersebut adalah tidak benar. Kabar tersebut
dibantah oleh Direktur Utama (Dirut) RSUP Persahabatan, dr. Rita Rogayah. Menurutnya, saat
ini pasien dalam ruangan isolasi dan tidak mungkin dapat berjemur. Terkait berjemur, dokter
ahli gizi dan magister ﬁlsafat, Dr. dr. Tan Shot Yen M Hum juga membantah pemahaman
bahwa berjemur badan di bawah sinar matahari secara langsung dapat mematikan virus
Corona yang ada di dalam tubuh, ataupun yang sekadar menempel.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-viral-obat-yang-dikonsumsi-pasien-corona-sembuh-di-rsup-persah
abatan-1t8GXeTus2w?fbclid=IwAR3l0sg2OWn8ROoQaVEq5_QVf8KatmmFWe7MQhByF6Me4pACTRuxC5OJmLE
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pasien-covid-19-sembuh-karena-rajin-berjemur-hingga-makan-t
elur.html?fbclid=IwAR1hQv610BrRbTX9tTPUaQzzXXJ6VPAwkHmlclo93YTSo5VNuYPSG-03m60
https://www.medcom.id/rona/kesehatan/JKRGRX7N-apakah-vitamin-c-dapat-menyembuhkan-covid-19?fbclid=IwAR36
Ok8pk4FyGW0Yw8B5DxKG6C2roAE_UPqaY-Lw1-XBOD1oLRD-7RWnPzk

Selasa, 31 Maret 2020

403. Penutupan Pasar Tanjung Bajure Jambi terkait
Corona

Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang berisi informasi penutupan Pasar Bajure,
Jambi mulai tanggal 30 April 2020 selama satu minggu karena akan
dilakukan sterilisasi.
Informasi hoaks yang beredar tersebut membuat warga melakukan aksi
borong barang kebutuhan pokok karena takut kehabisan stok. Menyikapi
hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh melalui Dinas
Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) bergerak cepat dengan
menerbitkan himbauan dan klariﬁkasi yang ditandatangani Kepala
Dinas (Kadis) Perindag, Harianto.

Hoaks
Link Counter :
https://jambi.viralpublik.com/tepis-hoax-disperindag-terbitkan-himbauan-penutupan-pasar-tanj
ung-bajure
https://kerincitime.co.id/penutupan-pasar-tanjung-bajure-hoax-disperindag-terbitkan-himbauan.
html

Selasa, 31 Maret 2020

402. Surat Edaran Mengatasnamakan Pemkot
Balikpapan Terkait Penutupan Jalan
Penjelasan :
Beredar sebuah Surat Edaran yang
mengatasnamakan Walikota Balikpapan
yang memberikan keterangan bahwa
pada selasa 31 Maret 2020 akan
diberlakukan penutupan sebagian ruas
jalan di Kota Balikpapan.
Faktanya surat tersebut bukanlah surat
resmi dari Pemerintah Kota Balikpapan.
Melalui akun Instagramnya @rz_effendi58,
Walikota
Balikpapan
Rizal
Effendi
menampik adanya surat edaran tersebut.
Sampai saat ini Pemkot Balikpapan masih
menyiapkan
konsep
tahap
awal
pengetatan
sosial
yang
mengatur
pembatasan aktiﬁtas, penutupan jalan,
pembatasan ruang masuk ke Balikpapan.
Sambil
saya
melakukan
koordinasi
dengan seluruh perangkat kota ataupun
provinsi.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-WN-LpnJLz/?igshid=6t8zugfcfft6
https://www.korankaltim.com/berita-terkini/read/29724/polresta-balikpapan-selidiki-berita-hoaxmengatasnamakan-pemkot-balikpapan

Selasa, 31 Maret 2020

401. Amoxcilin Dapat Membunuh Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar ramai di media sosial klaim bahwa obat Amoxcilin dapat
membunuh Virus Corona dengan cara menaruhnya di atas tandon air. Adapun
pesan tersebut mencantumkan nama seorang habib dan seorang Menteri agar
dapat membuat masyarakat dapat mempercayainya.
Faktanya menurut Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Ari
Fahrial Syam berita tersebut tidak benar dan obat Amoxcilin tidak dapat
membunuh Virus Corona. Obat Amoxcilin hanya dapat membunuh bakteri
yang ada di saluran pernapasan. Selain itu Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah
mengeluarkan pernyataan seperti yang tertera dalam tulisan viral tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4959131/viral-amoxicillin-bisa-bunuh-virus-corona-d
ipastikan-hoax?_ga=2.120663816.1007848606.1585611325-1666518481.1584578839
https://www.suara.com/news/2020/03/29/163041/cek-fakta-benarkah-taruh-obat-amoxicilin-di-ta
ndon-air-cegah-corona

Selasa, 31 Maret 2020

400. 59 Jemaat Gereja Tew4s Minum Dettol demi
Cegah CORONA

Penjelasan :
Beredar sebuah artikel berjudul “59 Orang Jemaat Gereja Tew4s Minum Dettol demi
Cegah C0R0NA.” Artikel itu menggunakan foto seorang perempuan kulit hitam
meminum cairan antiseptik merk Dettol.
Setelah ditelusuri, klaim bahwa foto di artikel itu adalah jemaat Gereja tewas setelah
minum Dettol demi cegah Virus Corona adalah salah. Faktanya, foto tersebut sudah
tersebar sejak tahun 2016. Foto itu diunggah di situs citizen.co.za yang beroperasi di
Guateng, Afrika Selatan, pada 9 Desember dengan judul "Another pastor strikes,
makes congregants drink Dettol. Artikel tersebut menjelaskan, peristiwa jemaat
diminta minum cairan Dettol terjadi di Gereja Kristen Spiritual AK di Makgodu,
Limpopo, Afrika Selatan. Pengobatan itu dilakukan untuk mengatasi virus ebola.
Kesimpulannya foto dan berita tersebut tidak ada kaitannya dengan wabah virus
corona COVID-19 seperti judul pada artikel tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://citizen.co.za/news/south-africa/1371173/another-pastor-strikes-makes-congregants-drink-dettol/
https://turnbackhoax.id/2020/03/30/salah-foto-59-orang-jemaat-gereja-tew4s-minum-dettol-demi-cegah-c
0r0na/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/30/03/2020/hoax-foto-lawas-orang-minum-dettol-disebut-keja
dian-baru-karena-korona/

Selasa, 31 Maret 2020

399. Pontianak Akan Berlakukan Karantina Wilayah

Penjelasan :
Beredar melalui Whatsapp pesan berantai terkait ditunjuknya Gubernur
Kalimantan Barat sebagai Gugus Depan Penanganan Covid-19 di wilayah
Kalimantan Barat dan Pontianak akan memberlakukan karantina wilayah.
Faktanya Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Provinsi
Kalbar, Windy Prihastari membenarkan bahwa Gubernur memang ditunjuk
sebagai Ketua Gugus Depan Penanganan Covid-19. Namun, untuk adanya
karantina wilayah itu adalah hoaks. Menanggapi berita adanya karantina wilayah
tersebut Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melalui akun Facebook
resminya menghimbau masyarakat agar jangan percaya berita-berita hoaks yang
tidak jelas sumbernya dan apabila ada yang membagikan pesan di Whatsapp
Group dan lain-lain agar meminta sumber yang jelas seperti link berita media,
link post, atau surat resmi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.facebook.com/H.Sutarmidji/posts/1142325952781146
https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/31/hoaks-pontianak-akan-diberlakukan-karantina-wil
ayah-gubernur-sutarmidji-jangan-pernah-percaya
https://regional.kompas.com/read/2020/03/31/10332431/beredar-pesan-berantai-rencana-isolasi-w
ilayah-di-kalbar-gubernur-hoaks

Selasa, 31 Maret 2020

398. Gubernur Anies Nyolong 161 Jenazah Covid-19

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar di
media
sosial
Facebook,
sebuah
postingan dari berita online dengan
judul "Anies: 283 Jenazah di Jakarta
Ditangani
Protap
Pasien
Corona".
Kemudian sebuah narasi lainnya di
samping artikel itu, tertulis "BNPB 122
Jenazah Wan Ngabud 283 Jenazah",
adapun isi narasi dalam kolase tersebut
"161 mayat lagi nyolong dimana ya"
Faktanya, Anies sedang membicarakan
warga yang meninggal dunia dan
dimakamkan di DKI Jakarta sesuai
standar penanganan jenazah Covid-19,
bukan total jumlah jenazah yang positif
korona. Klaim bahwa Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan nyolong atau
mencuri sebanyak 161 jenazah terkait
Covid-19, adalah salah.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJG6d8k-gubernur-anies-nyolong-161-jenaza
h-covid-19-ini-faktanya

Selasa, 31 Maret 2020

397. Warga Samarinda Terkapar karena Terjangkit
Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial WhatsApp sebuah pesan berantai di kalangan warga
Samarinda Kalimantan Timur, yang berisi informasi bahwa ada orang yang
terkapar di Jalan Biawan Gang 5 karena terjangkit Virus Corona dan petugas
juga belum ada yang menjemput. Yang bersangkutan baru saja pulang dari
Sulawesi. Pesan berantai tersebut beredar pada tanggal 30 Maret 2020.
Kepala Diskominfo Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, menegaskan bahwa
tidak ada (pasien positif Corona terkapar) sampai sekarang, di Samarinda hanya
satu yang positif. Syarif menerangkan, data resmi yang benar soal kasus
Covid-19, hanya yang dikeluarkan oleh Dinkes Samarinda, melalui Dinas
Kominfo. Aji Syarif menghimbau, kalau ada berita-berita yang kurang yakin,
langsung diklariﬁkasi saja dengan Dokter Ismed (Kadinkes Samarinda Ismed
Kusasih).

Disinformasi
Link Counter :
https://www.merdeka.com/peristiwa/cek-fakta-hoaks-warga-samarinda-terkapar-karena
-terjangkit-corona.html

Selasa, 31 Maret 2020

396. Menghirup Uap Panas Bisa Membunuh Virus
Corona

Penjelasan :
Beredar video di media sosial video yang memperlihatkan langkah-langkah untuk mencegah
penularan Virus Corona yaitu dengan cara menghirup uap air panas.
Klaim yang menyatakan bahwa menghirup uap air panas bisa membunuh virus Corona atau
Covid-19 adalah klaim yang keliru. Hingga kini, belum ada penelitian kesehatan resmi yang
bisa membuktikan bahwa menghirup uap air panas dapat membunuh virus Corona. Cara
itupun tidak tercantum dalam rekomendasi dari WHO mengenai pencegahan penularan
Covid-19. Klaim bahwa menghirup uap air panas bisa membunuh virus Corona Covid-19 juga
dibantah oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia
(PAPDI), Eka Ginanjar. Eka menilai tindakan tersebut tidak bermanfaat, karena virus ini ada di
dalam sel tubuh walau masuknya memang secara droplet lewat sistem pernafasan. Eka justru
khawatir masyarakat salah paham, mengira tips yang beredar di media sosial tersebut efektif.
Hal itu menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan hal yang penting untuk mencegah
penularan virus Corona, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan
hand sanitizer.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/707/fakta-atau-hoaks-benarkah-menghirup-uap-air-pan
as-bisa-membunuh-virus-corona-covid-19
https://factcheck.afp.com/inhaling-steam-will-not-treat-or-cure-novel-coronavirus-infecti
on

Selasa, 31 Maret 2020

395. Kompensasi dalam Rangka Menghindari
Penyebaran Covid-19 Mengatasnamakan
Kemenko Perekonomian

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial dan grup Whatsapp yang menyebutkan
bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000 per
minggu bagi warga negara yang tinggal di rumah dalam rangka menghindari
penyebaran Virus Corona (Covid-19). Dalam informasi yang beredar juga
menyertakan link pendaftaran yang mengatasnamakan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian melalui laman Twitternya @perekonomianri. Pihaknya
menegaskan informasi yang beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. Semua
informasi resmi hanya disampaikan melalui website dan laman media sosial
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/perekonomianri/status/1244104761588060161

Selasa, 31 Maret 2020

394.

Video “Di india Lockdown buntutnya rusuh”

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah
video dengan narasi "Di India
Lockdown buntutnya rusuh
karena secara sosial tidak siap".
Faktanya, video tersebut bukan
lockdown di India, melainkan
video kerusuhan ketika protes
UU Kewarganegaraan. Video
tersebut sudah dipublikasikan
di Youtube pada tanggal 19
Desember 2019. Di India mulai
memberlakukan
lockdown
sejak 24 Maret 2020 dan akan
berlaku selama 21 hari.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=ZTmiEtY78wQ&has_veriﬁed=1
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/26/093026965/cara-polisi-india-tertibkan-warga-yan
g-langgar-aturan-lockdown

Selasa, 31 Maret 2020

393. Foto “kumpulan untuk mengakhiri COVID-19 di
Cleveland hari ini

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan sebuah foto dan narasi yang artinya "Cuaca bagus
membuat orang-orang keluar berkumpul untuk mengakhiri COVID-19 di
Cleveland hari ini #EndCOVID”.
Faktanya foto tersebut tidak terkait dengan COVID-19. Yang dibagikan adalah
foto dari “Parade Cavs 2016”, sebelumnya dipublikasikan pada 22 Juni 2016. Foto
tersebut merupakan pesta kemenangan Cleveland Cavaliers pada putaran ﬁnal
NBA 2016.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.nytimes.com/2016/06/23/sports/basketball/cleveland-cavaliers-parade-nba-champio
ns.html
https://turnbackhoax.id/2020/03/30/salah-foto-kumpulan-untuk-mengakhiri-covid-19-di-clevelan
d-hari-ini-endcovid/

Selasa, 31 Maret 2020

392. Foto Kepadatan Penghuni Bangunan di India
Saat Lockdown

Penjelasan :
Beredar postingan di media
sosial tentang sebuah foto yang
di
klaim
menggambarkan
kepadatan penghuni bangunan
di tengah penerapan karantina
wilayah atau lockdown untuk
memutus
penyebaran
Virus
Corona.
Faktanya, foto yang diklaim
kepadatan penghuni bangunan
di tengah penerapan lockdown
di India adalah tidak benar.
Objek dalam foto tersebut
merupakan kerumunan orang
menyaksikan
upaya
penyelamatan di bangunan yang
runtuh pada 14 Juni 2011 di
Nairobi, Kenya.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4215042/cek-fakta-hoaks-foto-kepadatan-penghuni-ba
ngunan-di-india-saat-lockdown

Senin, 30 Maret 2020

391. Viral Pesan Berantai Area Bandung Lockdown

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial WhatsApp dengan narasi: "antisipasi
wabah Corona atau COVID-19. Kepada Bapak / Ibu yang kami hormati,
kami mendapatkan utusan dari bapak Ridwan Kamil bahwa kami akan
melakukan LockDown di titik Kota Bandung yakni: area Bandung, Area
Cimahi, area Cibiru, Cileunyi dan sekitar area Lembang".
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Kasatlantas Polrestabes Bandung,
Kompol Bayu Catur. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar
alias Hoaks. hal ini juga dipertegas oleh Kapolres Cimahi AKBP Yoris
Maulana Yusuf Marzuki yang menegaskan bahwa pesan berantai atas
nama utusan Ridwan Kamil itu kabar bohong alias hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4957866/viral-pesan-berantai-area-bandunglockdown-polisi-hoaks
https://www.ayobandung.com/read/2020/03/29/84236/ridwan-kamil-dicatut-hoaks-lockd
own

Senin, 30 Maret 2020

390. Resto di Wilayah Gombong Terpapar Virus
Corona

Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang menyebut resto Radio Kopi di
wilayah Gombong terpapar Virus Corona dan salah satu pasien positif Corona yang
meninggal di Yogyakarta pernah mampir ke resto tersebut.
Faktanya, Manajemen Radio Kopi melalui kuasa hukumnya mengatakan jika
informasi yang beredar melalui WhatsApp itu tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya, akibat dari adanya kabar bohong tersebut Radio Kopi sangat
dirugikan secara moril maupun materiil. Pihak Radio Kopi melalui press release
melakukan somasi kepada pembuat hoaks dan meminta agar dalam waktu 3 kali 24
jam setelah press release supaya menghubungi pihak Radio Kopi untuk meminta
maaf secara terbuka. Apabila tidak ada itikad baik dari si pembuat informasi sesat
tersebut, maka pihak Radio Kopi akan menempuh jalur hukum untuk memberikan
efek jera.

Hoaks
Link Counter :
http://rri.co.id/post/berita/810037/daerah/hoaks_corona_kembali_resahkan_kebumen_kal
i_ini_serang_resto_di_gombong.html
https://www.suaramerdeka.com/regional/kedu/223787-radio-kopi-jadi-korban-hoaks-cor
ona-kuasa-hukum-layangkan-somasi

Senin, 30 Maret 2020

389. Bukittinggi Segera Lockdown

Penjelasan :
Beredar informasi di pesan berantai Whatsapp sebuah poster mengenai
Kota Bukittingi akan memberlakukan lockdown terkait satu pasien Kota
Bukittinggi yang dinyatakan positif COVID-19.
Setelah ditelusuri informasi yang beredar tidak benar. Dikutip dari
covesia.com Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Yuen Karnova mengatakan
informasi itu hoaks atau tidak benar. Sampai saat ini belum ada keputusan
Kota Bukit tinggi lockdown maupun pasar-pasar ditutup. Meski ada warga
Bukittinggi yang positif Covid-19, Pemko Bukittinggi belum mengambil dan
mengkaji keputusan terkait hal demikian. "Yang jelas anak sekolah telah
diliburkan, ASN hamil dan menyusui juga dirumahkan, serta Wali Kota
mengambil keputusan untuk mengurangi staf mulai dari tingkat kelurahan,"
ungkapnya.

Hoaks
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/29/salah-bukit-tinggi-segera-lockdown/
https://covesia.com/news/baca/93487/beredar-informasi-bukittinggi-lockdown-dan-pasar-ditutu
p-sekda-itu-hoaks
https://www.harianhaluan.com/news/detail/90613/beredar-bukittinggi-segera-lockdown-di-meds
os-ramlan-nurmatias-itu-hoax

Senin, 30 Maret 2020

388. Kompensasi Listrik dari PLN Untuk WFH

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial mengenai kompensasi
listrik dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena adanya
program work from home yang sedang berjalan di Indonesia untuk
menekan potensi penyebaran Covid-19.
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh GM PLN Distribusi
Jakarta Raya, Ikhsan Asaad kabar tersebut adalah hoaks. Ikhsan
sendiri belum tahu apakah PLN akan memberikan kompensasi
listrik di tengah program kerja dari rumah demi menekan potensi
penyebaran Virus Corona. Yang jelas, pihaknya saat ini masih
melakukan komunikasi intens dengan Pemerintah soal rencana
kompensasi ini.

Hoaks
Link Counter :
https://ﬁnance.detik.com/energi/d-4957573/bantah-ada-kompensasi-listrik-karena-kerjadari-rumah-pln-hoax?
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4214098/kabar-pln-beri-kompensasi-karena-workfrom-home-hoaks

Senin, 30 Maret 2020

387. Surat Edaran Screening Covid-19 Desa
Caturtunggal
Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial
berupa
surat
edaran
terkait
adanya Screening Covid-19 oleh
Pemerintah Desa Caturtunggal
Sleman, Yogyakarta. Surat tersebut
ramai beredar di media sosial
Facebook
dan
Broadcast
Whatsapp.
Faktanya, hal tersebut dibantah
oleh
Pemerintah
Desa
Caturtunggal.
Pihaknya
menegaskan, Pemerintah Desa
Caturtunggal
tidak
pernah
membuat
dan
mengeluarkan
surat edaran tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/kominfodiy/status/1244250805600841729
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225110225356093&set=a.102437380956712&ty
pe=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225197955347320&set=a.102437380956712&ty
pe=3

Senin, 30 Maret 2020

386. Kota Kendari Bakal Lockdown Mulai 1 April
2020
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media
sosial yang memberikan informasi
bahwa Kota Kendari bakal lockdown
(isolasi wilayah) mulai tanggal 1 April
2020
demi
menekan
laju
penyebaran Covid-19.
Faktanya, dilansir dari telisik.id
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota
Kendari, Nahwa Umar membantah
dan
mempertanyakan
kembali
sumber informasi tersebut. Nahwa
Umar mengatakan bahwa informasi
tersebut tidak benar. Sementara itu,
terkait
informasi
yang
diperbolehkan keluar masuk adalah
petugas
instansi
pemerintah,
Jenderal ASN Pemkot Kendari ini
meluruskan bahwa, yang keluar
masuk adalah instansi kabupaten
kota yang akan berkoordinasi ke
Pemerintah
Provinsi
yang
dibuktikan dengan surat tugas dari
instansi atau kabupaten/kota asal.

Hoaks
Link Counter :
https://telisik.id/news/pemkot-bantah-informasi-kendari-bakal-lockdown
https://detiksultra.com/pemkot-kendari-tangkis-isu-hoax-lockdown

Senin, 30 Maret 2020

385. Cipinang Melayu Lockdown Tutup Jalan
Kalimalang
Penjelasan :
Beredar sebuah video di media
sosial yang memberikan informasi
bahwa jalan Kalimalang ditutup
karena warga Cipinang Melayu
menerapkan lockdown local.
Setelah ditelusuri lebih lanjut,
Lurah Cipinang Melayu Agus
Sulaeman mengatakan bahwa
aksi warga menutup jalan itu
bukan lockdown lokal. Mereka
hanya
mempersempit
akses
masuk wilayah RW 04 guna
mencegah penyebaran Covid-19.
Agus menambahkan bahwa akses
masuk wilayah RW 04 bisa melalui
Jembatan Kuning yang berada di
samping Jalan Raya Kalimalang.

Disinformai
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/29/16535931/penjelasan-lurah-soal-videoviral-warga-cipinang-melayu-tutup-jalan

Minggu, 29 Maret 2020

384.

Pesan Berantai Mengatasnamakan KSP-RI
Penjelasan :
Beredar

pesan

WhatsApp
Hengki

berantai

yang

Halim

melalui

mengatasnamakan
dari

Kantor

Staf

Presiden-Republik Indonesia (KSP-RI),
pada pesan menyebutkan jika Kepala
Daerah

yang

membuat

aturan

lockdown sendiri akan mendapatkan
sanksi

mulai

dari

teguran

hingga

hukuman indisipliner.
Menanggapi kabar yang beredar, Juri
Ardiantoro

selaku

Deputi

Bidang

Komunikasi Politik Diseminasi Informasi
KSP menyatakan bahwa itu adalah
hoaks. Juri menuturkan jika Presiden
tidak pernah mengeluarkan kebijakan
itu dan tidak ada pejabat atau pegawai
yang bernama Hengki Halim di Istana
atau KSP.

Hoaks

Minggu, 29 Maret 2020

383. Kampung Krapyak Lockdown, Warga Krapyak
yang Baru Pulang dari Luar Negeri Dijemput
Ambulans

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp yang berisi informasi bahwa
Krapyak sudah lockdown karena ada yang baru pulang dari luar negeri, sampai
rumah langsung dijemput ambulans. Jangan lewat terminal lama ke utara sampai
Tegrat.
Dilansir dari solopos.com, Pengurus RT setempat menegaskan informasi tersebut
tidak benar atau hoaks. Sebab, tidak ada pelaku perjalanan dari luar negeri yang
dijemput ambulans. Warga Kampung Krapyak juga tidak melakukan lockdown
melainkan, hanya memblokade jalan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.solopos.com/beredar-hoaks-kampung-krapyak-sragen-lockdown-gegara-p
p-dijemput-ambulans-cek-faktanya-1054124

Minggu, 29 Maret 2020

382. Pasar Andir ditutup akibat Virus Corona

Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

Facebook bahwa pasar Andir sebagian
toko sudah tutup, dan akan banyak yang
tutup lagi, pengambilan barang ditunggu
secepatnya, dikarenakan banyak wabah
Covid-19.

dan

jangan

khawatir

pesan

barang bisa dikirim lewat toko langsung,
atau chat yang mau gabung di WhatsApp.
Faktanya, ini dibantah oleh direktur Utama
PD Pasar Kota Bandung, Heri Heryawan, Ia
mengatakan

bahwa

isu

mengenai

penutupan pasar Cicaheum dan Pasar
Andir tidak benar atau hoaks. Selain itu
Heri menambahkan sampai saat ini, tidak
ada penutupan pasar tradisional yang
dilakukan oleh Pemkot Ban

Hoaks
Link Counter :
https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-01357614/cek-fakta-hoaks-kabar-ditutupny
a-pasar-andir-dan-cicaheum-akibat-virus-corona

Minggu, 29 Maret 2020

381. Pengumuman Kompensasi Uang Kuliah di
Universitas Brawijaya
Penjelasan :

Beredar sebuah postingan gambar di
media

sosial,

dalam

narasinya

menyatakan bahwa semua mahasiswa
Universitas Brawijaya berhak menerima
kompensasi uang kuliah dikembalikan
dalam rangka sebagai tunjangan tinggal
di

rumah

untuk

menghindari

penyebaran Covid-19.
Faktanya, informasi tersebut tidak benar
alias hoaks. Hal tersebut dibantah oleh
Universitas Brawijaya melalui akun resmi
Twitternya
kampus
pernah

yang

menyatakan

Universitas
membuat

Brawijaya

Hoaks
https://twitter.com/UB_Ofﬁcial/status/1243454043860504576

tidak

pengumuman

tersebut.

Link Counter :

bahwa

Minggu, 29 Maret 2020

380. Pelabuhan Lampung Ditutup Sampai Lebaran
Haji Karena Covid-19

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa pelabuhan Merak Lampung
yang terhubung dengan pelabuhan Bakauheni di tutup sampai lebaran haji. Hal itu
dikarenakan adanya wabah Covid-19.
Faktanya, Humas PT ASDP Bakauheni, Syaifullahil Maslul, menyatakan sejauh ini
tidak ada perintah penutupan pelabuhan dari pemerintah pusat. Ia juga
menyatakan, terkait dengan merebaknya virus Covid-19, PT ASDP Bakauheni telah
melakukan upaya pencegahan penyebaran virus dengan melakukan pemeriksaan
suhu badan penumpang baik yang naik kapal dan yang turun dari kapal.
Penumpang juga dihimbau mencuci tangan menggunakan sabun atau hand
sanitizer. Syaifullah juga menambahkan pada masa pandemi ini memang ada
penurunan volume penumpang namun pelabuhan tetap beroperasi secara normal.

Hoaks
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1377770/pelabuhan-bakauheni-buka-layanan-sepert
i-hari-biasa
https://www.lampost.co/berita-tak-ada-lockdown-asdp-perketat-pelabuhan-bakauhenimerak.html

Minggu, 29 Maret 2020

379. Screening di Pintu Masuk Bontang Terkait
Corona
Penjelasan :
Beredar informasi di Whatsapp
himbauan terdapat screening untuk
memasuki
kota
Bontang
dan
dilakukan
isolasi
di
rusunawa
Guntung bagi warga dari luar kota
Bontang.
Faktanya
hal
tersebut
telah
dikonﬁrmasi Dinas Komunikasi dan
Informasi
(Diskominfo)
Bontang,
informasi tersebut adalah hoaks, “Saya
mohon kepada seluruh teman-teman,
kalau menemukan pesan berantai
seperti ini bisa langsung diambil
kesimpulan
bahwa,
pernyataan
tersebut
tentu
tidak
bisa
dipertanggungjawabkan,”
ujar
Iskandar, Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi
Publik
Diskominfo
Bontang, Sabtu (28/03/2020).

Hoaks
Link Counter :
https://kaltimtoday.co/hoax-terjadi-lagi-tidak-ada-screening-di-pintu-masuk-bontang/

Minggu, 29 Maret 2020

378.

Dinas Kesehatan (DKK) Purworejo Melayani
Pemeriksaan Bagi Pendatang Dari Luar Daerah

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada platform Whatsapp yang memberikan
informasi bahwa para pendatang yang akan masuk Kabupaten Purworejo harus
menjalani pengecekan yang dilakukan Dinas Kesehatan Purworejo di RS Kasih Ibu
dengan waktu pelayanan 24 Jam nonstop.
Faktanya disampaikan oleh akun media sosial Diskominfo Purworejo bahwa
informasi tersebut adalah tidak benar. Pada saat ini Dinas Kesehatan (DKK) tidak
melayani pemeriksaan bagi pendatang dari luar daerah.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-RzrkFp6Dw/

Minggu, 29 Maret 2020

377. Kim Jong Un Mengenakan Kemeja Putih
Bertuliskan "Bersih, Merakyat, Kerja Nyata"
Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah foto Kim
Jong Un yang mengenakan kemeja putih
bertuliskan "bersih, merakyat, kerja nyata".
Foto

pada

unggahan

tersebut

disertai

dengan narasi "Ndro kayaknya kita butuh
Kim Jong Un, untuk mengatur TKA yg susah
diatur."
Setelah ditelusuri, foto yang beredar tidak
benar dan sebenarnya merupakan hasil
digital

editing.

Foto

tersebut

pernah

menjadi sampul dalam artikel kompas.com
yang berjudul "PBB : Produksi Pangan Korea
Utara pada 2018 Terus Menurun," artikel
tersebut

diunggah

pada

Kamis,

13

Desember 2018. Diketahui kemeja putih
bertuliskan bersih, merakyat dan kerja nyata
adalah kemeja milik Presiden Jokowi yang
dipakai saat Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Disinformasi
Link Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2018/12/13/14133701/pbb-produksi-pangan-korea-utara-pada-2018-te
rus-menurun
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/18115051/cerita-di-balik-kemeja-putih-jokowi-bersablon-bersi
h-merakyat-dan-kerja?page=all#page3
https://turnbackhoax.id/2020/03/28/salah-kim-jong-un-mengenakan-kemeja-putih-bertuliskan-bersih-mer
akyat-kerja-nyata/

Minggu, 29 Maret 2020

376. Foto : “Italia. Tidak ada lagi ruang yang tersedia
di rumah sakit. #CoronavirusLockdown”

Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial dengan keterangan yang menyebutkan sebuah
kondisi Italia dimana tidak ada lagi ruang yang tersedia di Rumah Sakit. Dalam
keteranganya juga disebutkan tagar #CoronavirusLockdown.
Faktanya, foto yang diklaim sebagai situasi di Italia saat tidak ada lagi ruang yang tersedia
di Rumah Sakit adalah salah. Foto tersebut ternyata merupakan foto situasi korban gempa
bumi yang terjadi di Zagreb, Kroasia.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/28/salah-foto-italia-tidak-ada-lagi-ruang-yang-tersedia-di-rumah-sakit-cor
onaviruslockdown/?fbclid=IwAR1FQZKgvcGMeDM9Xa23zw9b0KD5BCR3lvjT6BjFGGYp4fTFOiraNcQLM_U

Minggu, 29 Maret 2020

375. Pemerintah Arab Saudi Membatalkan Ibadah Haji
Tahun ini untuk Mengatasi Penyebaran Virus Corona

Penjelasan :
Beredar kabar yang mengklaim Pemerintah Arab Saudi membatalkan ibadah haji tahun
ini untuk menghindari penularan wabah akibat Virus Corona. Klaim menyebutkan,
perusahan jasa perjalanan haji pun diminta membatalkan kesepakatan dengan pihak
hotel, bimbingan haji dan maskapai penerbangan. Kabar tersebut disertai dengan video
Duta Besar Arab Saudi

untuk Senegal Abdullah Ahmad Al Abdan yang sedang

memberikan keterangan.
Faktanya Duta Besar Arab Saudi untuk Senegal Abdullah Ahmad El Abdan menyatakan,
belum ada keputusan tentang pembatalan ibadah haji. Pihak berwenang Arab Saudi
masih menunggu perkembangan wabah COVID-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://oumma.com/annulation-du-hadj-pelerinage-a-la-mecque-larabie-saoudite-na-pas-encore-pris-de-d
ecision/
https://www.thecable.ng/coronavirus-no-decision-yet-on-this-years-hajj-says-saudi-ambassador
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4210947/cek-fakta-video-dubes-saudi-untuk-senegal-bukan-buk
ti-ibadah-haji-2020-dibatalkan

Minggu, 29 Maret 2020

374. Kawasan Tertib Physical Distancing di
Jembatan Suramadu

Penjelasan :
Beredar unggahan poster di media sosial yang berisi informasi tentang kawasan
tertib Physical distancing di jembatan Suramadu dalam rangka memutus rantai
penyebaran Virus Covid-19 di Kota Surabaya. Dalam poster yang beredar dituliskan
bahwa jembatan Suramadu bebas dari segala bentuk aktivitas orang dan kendaraan
pada hari Jumat tanggal 27 Maret s/d Minggu 29 Maret 2020.
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Polres Bangkalan melalui laman Instagramnya
@polresbangkalan. Pihaknya menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak
benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-PHE-njBOf/
https://www.instagram.com/p/B-QyJK9hdw5/

Minggu, 29 Maret 2020

373. Surat Edaran Keputusan Gubernur Bali tentang
Perpanjangan Status Darurat Bencana

Penjelasan :
Telah

beredar

surat

edaran

dengan

Nomor

57/SatgasCovid19/III/2020

yang

mengatasnamakan Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster mengenai keputusan Gubernur
Bali terkait perpanjangan status darurat bencana akibat Virus Corona di Bali.
Faktanya, surat edaran tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Pemerintah
Provinsi Bali melalui akun Twitter dan Instagram nya yang menegaskan bahwa surat edaran
tersebut adalah hoaks. Gubernur Bali dan Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19
Provinsi Bali sedang melakukan evaluasi terkait perkembangan penyebaran Covid-19 di
Provinsi Bali dan direncanakan akan dibahas pada rapat gabungan pada hari Senin, 30 Maret
2020. Oleh karena itu, terkait keputusan apakah akan diperpanjang atau tidaknya status
siaga baru akan diputuskan pada rapat gabungan tersebut pada hari Senin, 30 Maret 2020.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-RoQn6g4VW/
https://twitter.com/HumasBali/status/1243860846075396096
https://twitter.com/BaleBengong/status/1243855107243905024

Minggu, 29 Maret 2020

372. Penutupan Pasar di Lampung Barat

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa pasar
di Lampung Barat akan ditutup karena wabah Virus Corona (Covid-19). Postingan
tersebut dengan narasi "Mulai hari Senin pasar akan ditutup katanya di Lampung
Barat.
Faktanya, dilansir dari radarlampung.co.id Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian
dan Perdagangan (Diskoperindag) Yudha Setiawan mengatakan bahwa informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Yudha juga menjelaskan bahwa hingga saat ini
belum ada perintah dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19
untuk melakukan penutupan sementara pasar-pasar. Pasar merupakan pusat
perekonomian, sehingga ketika nantinya penutupan benar-benar diberlakukan
dikhawatirkan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Hoaks
Link Counter :
https://radarlampung.co.id/2020/03/28/hoax-penutupan-pasar-di-lampung-barat/

Minggu, 29 Maret 2020

371. Penjarahan di Meksiko yang Dipicu oleh
Kepanikan atas Virus Corona
Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media sosial
yang

mengklaim

tersebut

bahwa

merupakan

dalam

video

penjarahan

yang

terjadi di Mexico yang dipicu oleh kepanikan
warga Mexico atas Virus Corona.
Setelah

ditelusuri

lebih

lanjut,

faktanya

dalam video tersebut merupakan video
penjarahan yang terjadi pada tahun 2017.
Saat itu orang-orang Meksiko turun ke jalan
untuk memprotes kenaikan harga bensin 20
persen.

Demonstrasi

yang

kacau

menyebabkan mengamuk di beberapa toko
seperti yang terlihat dalam video tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/footage-looting-was-ﬁlmed-years-pandemic

Sabtu, 28 Maret 2020

370. Imbas Corona, Pelayanan KUA Tutup Hingga
Batas Waktu yang ditentukan
Penjelasan :
Beredar

informasi

di

Media

Sosial

(Medsos) yang berisi terkait penutupan
pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA)
sejak 24 Maret 2020 akibat imbas dari
Virus Corona.
Faktanya, dikutip dari Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian
Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin
membantah
menyebut

adanya

pelayanan

informasi
Kantor

yang

Urusan

Agama (KUA) ditutup sejak 24 Maret
karena

makin

mewabahnya

Virus

Corona. Menurutnya, pelayanan di KUA
tetap berjalan meski adanya kebijakan
untuk bekerja dari rumah. Menurutnya,
meski Kepala KUA bekerja dari rumah,
pelayanan administrasi berjalan seperti
biasa.

Sebab

ditugaskan

ada

untuk

karyawan
berada

di

yang
kantor

dengan skema yang sudah diatur oleh
Kepala KUA.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4955222/kemenag-bantah-pelayanan-kua-ditutup-sejak-24-mare
t-gegara-corona

Sabtu, 28 Maret 2020

369. Foto Kereta di AS Angkut Bahan Baku Virus
Corona COVID-19

Penjelasan :
Beredar viral penampakan kereta yang diklaim mengangkut bahan baku Virus Corona
pemicu wabah COVID-19 di Texas, Amerika Serikat. Foto yang memperlihatkan gerbong
berbentuk lonjong, mirip tangki, bertuliskan COVID-19
Faktanya klaim yang menyebut foto gerbong bertuliskan COVID-19 adalah bukti bahwa
virus bermula dari Amerika Serikat, sama sekali tidak terbukti. COVID-19 bukan kode
reporting yang biasa tertera pada gerbong di AS. Foto tersebut hasil manipulasi digital
semata.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4210368/cek-fakta-hoaks-foto-kereta-di-as-angkut-bah
an-baku-virus-corona-covid-19

Sabtu, 28 Maret 2020

368. RSI Aisyiyah Malang Rawat Pasien Corona asal
Belanda
Penjelasan :
Beredar

tangkapan

layar

pesan

Whatsapp, seorang WNA Belanda atas
nama Helmonder Joey (21) atau Joey
Schouten diberitahukan positif corona
dan telah sempat dirawat di RSI Aisyiyah
Malang.
Faktanya, Direktur RSI Aisyiyah Malang
Dr

Muhammad

Mansur,

M.Kes

menjelaskan dalam surat keterangannya
bahwa informasi yang beredar melalui
WhatsApp tanggal 21 Maret 2020 adalah
tidak

benar.

Pihaknya

menegaskan,

tidak ada pasien atas nama Helmonder
Joey (21) yang dirawat di RSI Aisyiyah
Malang. Selain itu, tidak ada karyawan
atas nama Dhea Daritsh di RSI Aisyiyah
Malang.

Hoaks
Link Counter :
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/259620/begini-klariﬁkasi-rsi-aisyiyah-malang-terkai
t-pasien-wna-belanda-yang-diduga-positif-corona

Sabtu, 28 Maret 2020

367. Pendeta di Lampung Meninggal Karena Positif
Corona

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai WhatsApp sebuah video yang mengatakan seorang
Pendeta di Lampung meninggal karena positif Corona.
Faktanya kabar tersebut telah dibantah oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol
Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani mengatakan pihaknya langsung mengkonﬁrmasi ke
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa kabar tersebut merupakan kabar bohong
atau hoaks. Setelah mengetahui hal ini, Polisi lalu menangkap pelaku penyebaran berita
bohong tersebut dan menjalankan proses hukuman.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/4211353/polda-lampung-ringkus-penyebar-hoaks-covid-19
https://news.detik.com/berita/d-4953491/sebar-hoax-pendeta-di-lampung-meninggal-kena-corona-pria-iniditangkap

Sabtu, 28 Maret 2020

366.

Makassar Lockdown Mulai Senin 30 Maret

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa mulai Senin, 30 Maret dan akan
menutup akses keluar masuk kota, baik melalui jalur darat, laut dan udara hingga
batas waktu yang belum ditentukan.
Faktanya Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb membantah isu yang beredar
tersebut, ia menegaskan belum ada kebijakan untuk melakukan Lockdown total
di Kota Makassar. Suhaeb menuturkan jika Pemkot Makassar hanya akan
melakukan karantina parsial, yakni penutupan akses keluar masuk pada
pemukiman-pemukiman yang terindikasi ada warga dengan status PDP atau
positif.

Disinformasi

Link Counter :
https://makassar.tribunnews.com/2020/03/27/beredar-meme-makassar-lockdown-pj-wali-kota-h
oax
https://news.detik.com/berita/d-4955460/pj-walkot-tidak-ada-lockdown-seluruh-kota-makassarhanya-karantina-parsial

Sabtu, 28 Maret 2020

365. Mengunyah Daun Sirih Bisa jadi Antiseptik
Cegah Korona

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp dengan narasi bahwa mengunyah daun sirih
bisa menjadi antiseptik untuk mencegah terjangkit dari virus korona atau Covid-19.
Faktanya, dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa mengunyah daun sirih bisa menjadi
antiseptik untuk mencegah terjangkit dari virus korona atau Covid-19, tidak berdasar.
Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membuktikan mengunyah daun sirih dapat
mencegah virus penyebab Covid-19, Namun, sejauh ini dinyatakan daun sirih merah
dapat digunakan menjadi antiseptik dalam hal mencuci tangan. Hanya saja, perlu
dianalisis apakah bakteri yang tersisa tersebut bersifat patogen (menyebabkan penyakit)
atau tidak.

Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAY75ZN-viral-di-grup-wa-mengunyah-daun-sirih-bi
sa-jadi-antiseptik-cegah-korona
https://www.antaranews.com/berita/1386018/kunyah-daun-sirih-bisa-cegah-virus-corona-ini-fakt
anya#mobile-nav

Sabtu, 28 Maret 2020

364.

Pemkab Bekasi Lockdown Tambun Selatan
dan Cibitung Mulai Awal April 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang diunggah pada 27 maret 2020
yang menyebutkan bahwa pada awal April Bekasi akan Lockdown, unggahan tersebut
disertai

tautan media daring yang berjudul "Masuk Zona Merah, Pemkab Bekasi

Lockdown Tamsel-Cibitung Mulai Awal April 2020".
Faktanya, Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kabupaten Bekasi
(PIKOKABSI) dr. Alamsyah menyatakan bahwa klaim yang menyatakan awal April 2020
Pemkab Bekasi akan memberlakukan lockdown di wilayah zona merah adalah tidak
benar. Alamsyah menegaskan, sampai saat ini tidak ada rencana lockdown maupun
block down yang akan diberlakukan di dua kecamatan tersebut.

Hoaks
Link Counter :
http://bekasikab.go.id/berita/2424/pemkab-bekasi-pastikan-berita-lockdown-di-tambun-selatandan-cibitung-hoax#
https://www.ayobandung.com/read/2020/03/27/84058/polisi-pastikan-kabar-tambun-dan-cibitun
g-bakal-lockdown-adalah-hoaks

Sabtu, 28 Maret 2020

363. Pesan Berantai Pernyataan Rumah Sakit Dr
Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang soal
Tanggal Inkubasi Corona
Penjelasan :
Beredar

pesan

berantai

di

media

sosial

WhatsApp terkait wabah virus Corona, pesan
tersebut seolah-olah diedarkan oleh seorang
dokter yang bertugas di Rumah Sakit Dr
Mohammad

Hoesin

(RSMH)

Palembang.

Dalam pesan tersebut dihimbau agar tidak
keluar rumah mulai tanggal 23 Maret hingga 3
April kita akan berada di puncak penyebaran
virus.
Kepala Departemen Humas Rumah Sakit Dr
Mohammad

Hoesin

(RSMH)

Palembang,

Ahmad Suhaimi menyatakan bahwa informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Ahmad
Suhaimi juga mengatakan bahwa tidak ada
nama dr. Yeni Yunus, SpPD di Rumah Sakit Dr
Mohammad

Hoesin

(RSMH)

Palembang.

Pihaknya menyarankan agar jangan mudah
percaya begitu saja atau terpancing saat
membaca sebuah berita yang beredar di
media sosial.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/urbanid/hoaxbuster-pernyataan-rsmh-palembang-soal-tanggal-inkubasi-c
orona-1t6lIvdQzuh
https://palembang.tribunnews.com/2020/03/27/viral-pesan-berantai-di-whatsapp-tentang-punca
k-penyebaran-corona-rsmh-palembang-abaikan

Sabtu, 28 Maret 2020

362. Akun Palsu dan Dugaan Penipuan
Mengatasnamakan Desainer Anne Avantie

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar, yang memperlihatkan percakapan
Desainer Anne Avantie meminta bantuan dana untuk pembuatan Alat Pelindung Diri
(APD) di platform Facebook dan WhatsApp.
Faktanya Desainer Anne Avantie pada akun media sosial resmi miliknya memberikan
klariﬁkasi bahwa akun dan percakapan tersebut bukan miliknya, ditegaskan pula
bahwa akun dan percakapan tersebut adalah palsu bahkan cenderung merujuk
kepada tindak penipuan. Anne menghimbau, untuk para Donatur yang akan
memberikan donasi dapat langsung disampaikan ke rekening BCA 009-7006-711 atas
nama Yayasan Wisma Kasih Bunda.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-PHOcnjNVo/
https://www.instagram.com/p/B-O1F8JDLlp/
https://www.facebook.com/anneavantie/
https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/28/114728166/namanya-dicatut-saat-pandemi-covid-19-anneavantie-sangat-tidak-manusiawi

Sabtu, 28 Maret 2020

361. Pesan Berantai Berisi Himbauan untuk Tidak
Keluar Rumah Pada 28 Maret 2020 karena
Puncak Penyebaran Covid-19
Penjelasan :
Telah

beredar

pesan

berantai

di

WhatsApp yang berisi himbauan kepada
masyarakat untuk tidak keluar rumah
pada hari Sabtu, 28 Maret 2020 karena
pada hari tersebut akan terjadi puncak
penyebaran wabah Virus Corona dan
penularan akan banyak terjadi.
Faktanya,
tersebut

informasi
dibantah

Pemerintah
COVID-19,

dalam

oleh

untuk
Achmad

Juru

pesan
Bicara

penanganan
Yurianto

yang

menegaskan bahwa informasi tersebut
adalah hoaks. Beliau memastikan tak
akan ada hal buruk terkait peningkatan
penularan Virus Corona pada 28 Maret.
Penjelasan

hoaks

bahwa

itu

adalah

momentum masa inkubasi dinilainya
tidak masuk akal.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4955801/viral-hoax-larangan-keluar-dari-rumah-28-maret-pemeri
ntah-delete-saja

Sabtu, 28 Maret 2020

360. Penutupan Pasar Kepahiang Terkait
Penyemprotan Disinfektan

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial tentang penutupan pasar Kepahiang terkait
penyemprotan disinfektan untuk pencegahan penyebaran Virus Corona. Postingan
tersebut dengan narasi "Mulai Senin sampai Rabu pasar Kepahiang sementara akan
ditutup dan akan di semprot, guna kesehatan kita bersama semoga Covid-19 segera
menyingkir dari tanah air kita".
Faktanya, dilansir dari bengkulutoday.com Kepala Dinas Perdagangan dan UKM
Kabupaten Kepahiang Husni Thamrin menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar
atau hoaks. Jika ada penyemprotan disinfektan pasti akan dilakukan pada malam hari
agar tidak mengganggu aktivitas di Pasar Kepahiang. Sementara itu, Kepala Dinas
Kominfo Kushadi Cahyadi, S.Ip menghimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya
pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, terlebih lagi terkait dengan penyebaran
Virus Corona (Covid19).

Hoaks
Link Counter :
https://www.bengkulutoday.com/isu-penutupan-pasar-kepahiang-hoax
http://semarakpost.com/2020/jangan-percaya-hoax-pasar-kepahiang-tidak-ditutup.html/

Sabtu, 28 Maret 2020

359.

Jakarta Lockdown Mulai 28 Maret 2020

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp yang mengklaim bahwa DKI
Jakarta akan diberlakukan Lockdown mulai 28 Maret 2020.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI
Jakarta, Atikah Nur Rahmania mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Atikah menambahkan Pemprov DKI Jakarta memiliki kanal untuk menjaring
informasi hoaks yaitu Jala Hoaks pada laman https://data.jakarta.go.id/jalahoaks.
Masyarakat bisa melapor jika menemukan adanya informasi yang janggal.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4955611/ada-isu-jakarta-lockdown-mulai-28-maret-pemprov-dkihoax

Jumat, 27 Maret 2020

358. Ketum PDIP Megawati Masuk DPO karena
Membiarkan Virus Corona Masuk Indonesia
Penjelasan :
Telah beredar di sejumlah media sosial
sebuah foto bergambar Ketua Umum
(Ketum)
PDI
Perjuangan
(PDIP)
Megawati Soekarnoputri. Foto tersebut
disertai narasi seolah Megawati masuk
daftar pencarian orang (DPO) karena
membiarkan
Virus
Corona
atau
Covid-19 terus masuk ke Indonesia.
Faktanya, tidak ada informasi resmi
apapun yang mengatakan bahwa
Megawati Soekarnoputri masuk dalam
daftar pencarian orang (DPO). Dikutip
dari medcom.id, klaim bahwa Ketua
Umum PDI Perjuangan tersebut
masuk DPO karena membiarkan Virus
Corona atau Covid-19 terus masuk ke
Indonesia adalah salah. Pasalnya Virus
Corona ini telah menjadi pandemi atau
suatu wabah penyakit global. Nyaris
tidak
ada
negara
yang
dapat
menghalangi Virus Corona masuk ke
wilayahnya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb10ZddN-cek-fakta-ketum-pdip-megawatimasuk-dpo-karena-membiarkan-virus-korona

Jumat, 27 Maret 2020

357. Himbauan Tidak Melewati Area Renon karena
7 ASN Pemprov Bali Terkena Covid-19

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp yang berisi himbauan agar
tidak melewati area Renon karena ada 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali
terkena Covid-19 atau Virus Corona.
Faktanya, Kepala Diskominfo Provinsi Bali, Gede Pramana menyatakan bahwa
informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Berdasarkan hasil tracing kepada 7
PNS yang disebutkan dalam pesan tersebut, semuanya dalam kondisi baik-baik saja.

Hoaks
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/03/27/pemprov-bali-nyatakan-hoax-tentang-info-imba
uan-tidak-ke-renon
https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/27/185732/7-pns-pemprov-bali-terpapar-covi
d-19-diskominfo-sebut-hoax

Jumat, 27 Maret 2020

356. ASN Dishub Suspect Corona Diisolasi di RSUD
Kajen

Penjelasan :
Beredar melalui Broadcast Whatsapp mengenai kabar adanya pegawai Dishub yang
bertempat tinggal di Perum Korpri Kajen menjadi suspect Corona dan sedang
diisolasi di RSUD Kraton.
Dilansir dari jateng.tribunnews.com, Ketua Satgas Percepatan Penanganan Virus
Corona atau Covid-19, Mukaromah Syakoer memastikan informasi yang beredar itu
tidak benar. Menurutnya, ASN tersebut mempunyai penyakit sesak nafas dan kondisi
badannya saat itu demam, sehingga dirawat di RSUD Kajen namun tidak berada di
ruang isolasi. Mukaromah mengatakan bahwa saat ini kondisi ASN tersebut sehat.
Pihaknya menyayangkan beredarnya informasi yang belum jelas kebenarannya dan
menghimbau kepada warga Kabupaten Pekalongan, untuk menyaring berita-berita
yang beredar agar masyarakat tidak resah dan panik.

Disinformasi
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2020/03/26/cek-fakta-benarkah-asn-dishub-pekalongan-p
ositif-corona-kabar-sempat-disebarkan-warga-ke-musala

Jumat, 27 Maret 2020

355. Hantavirus, Virus Baru yang Muncul di China
selain Corona

Penjelasan :
Beredar kabar yang menyebutkan telah muncul virus baru di China di tengah
mewabahnya Virus Corona. Virus yang disebut-sebut sebagai virus baru tersebut
bernama Virus Hanta atau Hantavirus yang diklaim bisa membunuh seseorang yang
terinfeksi dalam hitungan jam.
Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co menurut laporan dari situs media asing Global
Times, memang ada seorang pria dari provinsi Yunnan, China, yang meninggal karena
terinfeksi Virus Hanta. Namun dilansir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit AS (CDC), virus yang menyebabkan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)
atau sindrom paru-paru Virus Hanta ini sudah pernah mewabah sebelumnya di AS yakni
pada Mei 1993. Narasi yang menyebut Virus Hanta atau Hantavirus adalah virus baru
yang muncul di tengah mewabahnya Virus Corona Covid-19 adalah keliru. Virus Corona
Covid-19 dilaporkan pertama kali pada Desember 2019, sementara Virus Hanta pertama
kali ditemukan pada 1950.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/703/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-hanta-adalah-viru
s-baru-yang-muncul-di-tengah-pandemi-corona

Jumat, 27 Maret 2020

354.

Informasi Penangguhan Pembayaran
Angsuran Sinarmas Multiﬁnance
Penjelasan :

Beredar sebuah gambar yang
mengatasnamakan
Sinarmas
Multiﬁnance, gambar tersebut
memberikan informasi mengenai
Penangguhan
Pembayaran
Angsuran.
Faktanya informasi pada gambar
tersebut tidak memiliki sumber
kredibel. Pada akun media sosial
Sinarmas
Multiﬁnance
menyebutkan bahwa pihaknya
tidak mengeluarkan pernyataan
tersebut, dan berkomitmen selalu
menaati peraturan yang berlaku
juga
mengikuti
arahan
dari
Otoritas Jasa Keuangan dalam hal
ini IKNB.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-MmX98JWp3/?igshid=1rxxqyxywu0nd
https://www.facebook.com/sinarmasmultiﬁnance.smmf?ref=br_rs

Jumat, 27 Maret 2020

353. Menteri Dilarang Melayat ke Solo karena
Ibunda Jokowi Meninggal Positif Corona

Penjelasan :

Beredar sebuah tautan artikel berjudul "Semua Menteri Tak Boleh ke Solo
Melayat Ibunda Presiden Jokowi Meninggal" yang dimuat Gelora News.
Terhadap tautan itu, muncul narasi bahwa larangan itu karena Ibunda
Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo, meninggal positif terjangkit Virus
Corona atau covid-19.
Faktanya, Ibunda Presiden Jokowi meninggal setelah empat tahun berjuang
melawan kanker. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengungkapkan
bahwa Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta jajaran kabinet Indonesia
Maju untuk tetap berada di Jakarta. Para anggota kabinet diminta berdoa di
Jakarta dan tetap fokus menjalankan tugas-tugasnya.

Hoaks
Link Counter :
https://nasional.kontan.co.id/news/ibunda-meninggal-jokowi-minta-menteri-tetap-di-jakarta-tan
gani-corona
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/4KZROorK-presiden-sebut-ibunda-wafat-karena-kan
ker

Jumat, 27 Maret 2020

352. TNI Keluarkan Surat Daftar Daerah Zona Merah
Covid-19
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar di
media sosial berupa selembaran berisi
daftar daerah zona merah Covid-19
mencatut nama Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia. Dalam tangkapan
layar tersebut terdapat lima wilayah DKI
Jakarta dan beberapa wilayah di Jawa
Barat.
Dilansir dari merdeka.com, Kepala Pusat
Kesehatan (Kapuskes) TNI, Mayjen
Bambang Dwi Hasto membantah
pihaknya telah mengeluarkan edaran
terkait daftar daerah zona merah
Covid-19. Mayjen Bambang Dwi Hasto
menegaskan tidak benar, karena tidak
ada tanda tangannya. Meski begitu, ia
pun menyarankan agar masyarakat yang
ingin mengetahui perkembangan data
soal virus Corona bisa membuka website
yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI
Jakarta.

Hoaks
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-tni-keluarkan-surat-daftar-daerah-zona-m
erah-covid-19.html
https://www.liputan6.com/news/read/4211839/tni-bantah-keluarkan-surat-daftar-daerah-zona-m
erah-covid-19

Jumat, 27 Maret 2020

351. Tim Medis dari Tiongkok Wuhan Siap
membantu Indonesia
Penjelasan :
Beredar video di media sosial Facebook
tentang tim medis warga negara
Tiongkok datang ke Indonesia dengan
memakai perlengkapan alat pelindung
diri (ADP) di Bandara Soekarno Hatta,
Banten. Dengan tambahan narasi "Tim
Medis dari tiongkok wuhan Siap
Membantu Indonesia".
Menanggapi
kabar
yang
beredar
tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian
Hukum
dan
HAM
memastikan
bahwa
video
yang
berdurasi 14 detik itu tidak benar.
Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Achmad
Nur Saleh mengklariﬁkasi video tersebut.
Menurutnya, mereka mau pulang ke
negaranya bukan baru tiba di Indonesia.
Nur Saleh menjelaskan, warga negara
Tiongkok itu dievakuasi menggunakan
pesawat carteran cambodia airlines
(KR3708). Jadi dipastikan mereka bukan
datang melainkan hendak pulang ke
negaranya.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.jawapos.com/nasional/26/03/2020/imigrasi-sebut-tidak-benar-ada-tim-medi
s-tiongkok-datang-ke-indonesia/

Jumat, 27 Maret 2020

350. Imboost Kontraindikasi untuk Covid-19

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial pada platform WhatsApp yang memberikan informasi tentang
Imboost kontraindikasi untuk Covid-19 yang mengatasnamakan Andre, Apoteker Farmasi RSPAD
Gatot Subroto.
Faktanya, Direktur PT SOHO Industri Pharmasi dan Vice President Research & Development and
Regulatory SOHO Global Health, DR. Raphael Aswin Susilo Widodo, ST, MSi mengatakan bahwa
informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Pihaknya telah melakukan konﬁrmasi kepada Ibu Renni
Septiani, Apoteker RSPAD Gatot Subroto yang menjelaskan bahwa di RSPAD Gatot Subroto tidak ada
apoteker yang bernama Andre sebagaimana yang tertulis dalam informasi yang beredar. Menurut Dr.
Raphael, Imboost merupakan produk immunomodulator yang bersifat imunostimulan. Imboost
mengandung Echinacea pupurea extract dan zinc picolinate. Selain itu, terdapat juga Imboost Force
yang mempunyai kekuatan lebih dalam imunostimulan, karena terdapat tambahan kandungan
Blackelderberry extract yang dapat mencegah replikasi virus serta menstimulasi peningkatan sistem
daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan produksi monosit, yaitu bagian darah putih yang
berperan dalam sistem daya tahan tubuh, sehingga akan mempercepat proses penyembuhan bagi
orang yang sudah sakit karena terinfeksi virus.

Hoaks
Link Counter :
https://mix.co.id/marcomm/news-trend/cegah-infeksi-virus-corona-soho-edukasi-imboost/

Jumat, 27 Maret 2020

349. Jalan Gianyar Ditutup Hingga Tanggal 28
Maret 2020
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media
sosial
yang
memberikan
informasi bahwa Kabupaten
Gianyar akan ditutup kembali
mulai tanggal 26-28 Maret 2020
untuk
mengantisipasi
merebaknya Covid-19.
Faktanya
setelah
ditelusuri
dilansir dari bali.tribunnews.com
Bupati
Gianyar
Made
Mahayastra mengatakan bahwa
informasi tentang Kabupaten
Gianyar akan ditutup kembali
mulai tanggal 26-28 Maret 2020
adalah tidak benar atau hoaks.
Masyarakat pun diimbau agar
menyaring dan memilah berita.
Mencari informasi dari media
resmi dan kebenarannya dapat
dipertanggungjawabkan.

Hoaks
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/03/26/breaking-news-tersebar-informasi-hoax-tentang-gianyar
-menambah-durasi-lockdown
https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/03/26/185617/hoax-jalan-gianyar-ditutup-hingga-tang
gal-28-maret

Jumat, 27 Maret 2020

348. Pasar Rau Ditutup 3 Hari

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook
tentang pasar Rau ditutup selama 3
hari.
Berdasarkan penelusuran, isu yang
tersebar
di
masyarakat
yang
mengatakan Pasar Induk Rau akan
dilakukan
penutupan
terkait
pencegahan Virus Corona atau
Covid-19 itu tidak benar. Berita
tersebut ditegaskan oleh Wakil
Walikota Serang Subadri Usuludin di
sela-sela kegiatan penyemprotan
Disinfektan di jalan protokol kota
Serang, Selasa 24/03/2020.

Hoaks
Link Counter :
https://tangerangonline.id/2020/03/24/isu-pasar-induk-rau-akan-di-tutup-hoax-kota-sera
ng-masih-waspada-belum-klb/
http://www.kontakbanten.co.id/2020/03/kota-serang-masih-waspada-belum-klb-isu.html
https://www.facebook.com/infoserangofﬁcial/photos/a.1722037244493011/323062501030
0886/?type=3

Kamis, 26 Maret 2020

347. Bayi Baru Lahir Bisa Bicara dan Sebut Sebutir
Telur Rebus Obat Virus Corona COVID-19
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media
sosial dan pesan berantai yang
menyebutkan bahwa ada seorang bayi
yang baru lahir dan bisa bicara dan
sebut bahwa telur rebus bisa menjadi
obat untuk menyembuhkan Virus
Corona.
Faktanya, informasi dalam postingan
tersebut adalah tidak benar. Juru
Bicara
Pemerintah
pusat
untuk
penanganan virus Corona (COVID-19),
Achmad Yurianto meminta warga
tidak mudah percaya berita di media
sosial. Cara yang paling ampuh saat ini
untuk mencegah Virus Corona adalah
menerapkan social distancing dan
mengarantina diri sendiri di rumah
serta menjaga gaya hidup sehat.
Memakan telur memang bermanfaat
untuk tubuh, namun tidak ampuh
untuk benar-benar mengobati Virus
Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.indozone.id/news/r8sYrl/cek-fakta-benarkah-ada-bayi-baru-lahir-sebut-telur-rebus-s
ebagai-obat-virus-corona/read-all
https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/26/cek-fakta-bayi-baru-lahir-bisa-bicara-dan-sebut-se
butir-telur-rebus-obat-virus-corona-covid-19?page=3

Kamis, 26 Maret 2020

346. Video Kuburan Massal untuk Korban Virus
Corona di ITALIA
Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media
sosial Twitter disertai narasi yang
menyebutkan kuburan massal bagi
para korban Virus Corona di Italia.
Faktanya setelah ditelusuri peristiwa
ataupun lokasi dalam video tersebut
sama sekali tidak terkait korban Virus
Corona di Italia. Video itu diambil dari
video asli sebuah trailer mini-seri yang
diunggah pada tanggal 21 Desember
2013 oleh salah satu akun Youtube
berjudul "Pandemic 2007 Eric Roberts
Trailer".

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=sUJUm7sQGSU&feature=youtu.be&t=50
https://turnbackhoax.id/2020/03/26/salah-kuburan-massal-buat-korban-viruscorona-di-italia/

Kamis, 26 Maret 2020

345. Peti Mati Warga Italia yang Meninggal karena
Virus Corona
Penjelasan :
Telah banyak beredar sebuah foto
peti mati yang diklaim bahwa itu
menunjukkan warga Italia terbunuh
selama pandemi Virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, foto
itu bukanlah korban Virus Corona
melainkan
peti
mati
untuk
sekelompok
migran
yang
meninggal di bandara Italia pada
Oktober 2013 setelah kapal mereka
tenggelam di lepas pantai Italia.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/cofﬁn-of-victims-are-seen-in-an-hangar-of-l
ampedusa-news-photo/183156592?adppopup=true
https://factcheck.afp.com/photo-shows-cofﬁns-dead-migrants-after-boat-capsized-coast-italy-20
13

Kamis, 26 Maret 2020

344.

Karina Kapoor Menularkan Virus Corona
kepada Pangeran Charles
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial
yang memuat sebuah foto Seorang artis
Bollywood bernama Karina Kapoor bersama
dengan Pangeran Charles dengan narasi
"Kanika Kapoor menyebarkan cinta dan
perhatian di seluruh dunia. Dengan
Pangeran Charles di sini yang didiagnosis
dengan Covid19 hari ini". Sebelumnya,
Penyanyi Bollywood itu dinyatakan positif
Covid-19 setelah kembali dari Inggris pada 9
Maret 2020 dan muncul kabar tentang
Pangeran Charles yang positif terinfeksi
Virus Corona menjadi berita utama, muncul
dugaan bahwa artis Bollywood, Kanika
Kapoor, yang telah menularinya.
Faktanya,
dilansir
dari
laman
situs
Detik.com, ditemukan fakta bahwa gambar
yang dibagikan itu sebenarnya dibuat
sudah lama, yakni pada 2015 saat
menghadiri acara amal Elephant Family
yang diselenggarakan Pangeran Charles
dan Camila, Duchess of Cornwall.

Disinformasi
Link Counter :
https://hot.detik.com/celeb/d-4953704/positif-corona-foto-kanika-kapoor-bareng-pangeran-charl
es-ternyata-hoax
https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/26/100817466/hoaks-penyanyi-kanika-kapoor-tular
kan-virus-corona-ke-pangeran-charles?page=2

Kamis, 26 Maret 2020

343. Mau ke Kota Sukabumi Harus Ada Surat
Keterangan Kepolisian
Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di
media sosial WhatsApp yang berisi
aturan
yang
mengharuskan
membawa surat keterangan dari
Kepolisian bagi siapa saja yang akan
berkunjung ke Sukabumi khususnya
wilayah kota. Pesan tersebut beredar
di WhatsApp pada tanggal 24 Maret
2020.
Terkait informasi tersebut, Juru
Bicara Media Center Pusat Informasi
dari Dinas Kesehatan dan Koordinasi
Covid-19 Kota Sukabumi, Wahyu
Handriana memastikan kalau pesan
itu tidak benar atau hoaks. Wahyu
Handriana
menjelaskan
bahwa
informasi (pesan) tersebut bukan
dari
Dinas
Kesehatan
Kota
Sukabumi.

Hoaks
Link Counter :
https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/peristiwa/66707-Hoax-Lagi-Mau-ke-Kota-Sukabumi-Harus-Ada-Surat-Ke
terangan-Kepolisian
https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/hoaks-larangan-terima-tamu-luar-dari-dinkes-kota-sukabumi/2/
https://www.teras.id/news/pat-27/215889/hoax-lagi-mau-ke-kota-sukabumi-harus-ada-surat-keterangan-kepolisian

Kamis, 26 Maret 2020

342. 1 Pasien Meninggal dan 6 Positif Covid-19 di
RSUD Karanganyar

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan jika ada
satu pasien meninggal dan 6 positif Covid-19 di RSUD Karanganyar.
Faktanya, Plt Kepala DKK Karanganyar, Purwati menegaskan informasi adanya
pasien terjangkit Covid-19 di RSUD Karanganyar dipastikan hoaks. Bantahan senada
juga disampaikan oleh Direktur RSUD Karanganyar, dr Cucuk Heru Kusumo. Dia
menegaskan semua informasi tentang adanya pasien meninggal maupun positif
Covid-19 di RSUD Karanganyar dipastikan tidak benar. Adapun menurut data sampai
saat ini di Karanganyar belum ada yang positif corona. Saat ini di Karanganyar hanya
ada 2 PDP dan 32 ODP.

Hoaks
Link Counter :
https://www.solopos.com/kabar-1-pasien-covid-19-meninggal-di-rsud-karanganyar-dipastikan-hoaks-cek-faktanya-105
3278
https://corona.jatengprov.go.id/?fbclid=IwAR0FH9S2aNxsA6nUPukZPuv3mGpd0pKZ6WcdSyq4t5uq0oBBqTmZ7jqK4fw
https://web.facebook.com/RAHKA2019/photos/a.107825327261463/229003265143668/?type=3&theater

Kamis, 26 Maret 2020

341. KPK : Anggota DPR Tes Corona Hasilnya Positif
Korupsi

Penjelasan :

Telah beredar sebuah gambar hasil tangkapan layar yang memuat
unggah mengatasnamakan akun Twitter Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang bertuliskan “Anggota dpr dites corona malah positif korupsi
anjing”.
Faktanya postingan tersebut telah dibantah langsung oleh akun Twitter
resmi KPK @KPK_RI. KPK menegaskan bahwa tulisan tersebut adalah
hoaks. Juru Bicara KPK, Ali Fikri Ali menyebut bahwa pihaknya melalui
Twitter resmi @KPK_RI dan IG Story @ofﬁcial.kpk telah membuat
klariﬁkasi terhadap postingan gambar yang beredar seolah-seolah
berasal dari twitter KPK itu. Menurut Ali Fikri, postingan hoaks tersebut
diunggah pada 23 Maret 2020 pukul 05.12 WIB. Di tanggal tersebut Ali
memastikan, akun twitter milik KPK, yakni @KPK_RI mengunggah
tentang Penyesuaian Layanan Publik KPK.

Hoaks
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-cuitan-kpk-soal-anggota-dpr-dites-corona-hasilnyakorupsi.html
https://twitter.com/KPK_RI/status/1242650125685493762/photo/1

Kamis, 26 Maret 2020

340. Foto Bu Risma Menyemprotkan Disinfektan

Penjelasan :
Beredar di sosial media Twitter sebuah unggahan foto Bu Risma, Walikota Surabaya
disertai dengan narasi "Hai syantique, sekedar saran, disinfeksinya pake mobil aja,
tongkat perinya disimpen dulu. Jangan marah ya, jaga kesehatan, jangan capek2."
Setelah ditelusuri, Foto tersebut memang benar adanya. Namun, foto tersebut telah
beredar pada tahun 2017. Salah satunya artikel kumparan yang memuat foto serupa
dengan judul "Risma dan Susi Pudjiastuti dengan Sepatu Boots Pink dan Birunya,".
Artikel tersebut diunggah pada 17 Oktober 2017. Kesimpulannya, foto tersebut tidak
ada kaitannya dengan COVID-19. Faktanya foto itu diambil pada saat Bu Risma
sedang menyemprotkan air di jembatan merah Surabaya, bukan cairan disinfektan.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/risma-dan-susi-pudjiastuti-dengan-sepatu-boots-pink-da
n-birunya
https://turnbackhoax.id/2020/03/25/salah-pelintiran-konteks-foto-tri-rismaharini/

Kamis, 26 Maret 2020

339. Pasar Baru Kencong Tutup Gara-gara Corona
Virus

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook tentang pasar baru Kencong tutup 3
hari gara-gara Corona Virus.
Faktanya, klaim bahwa pasar baru Kencong tutup adalah tidak benar.
Pihak pengelola Pasar Baru Kencong, Untung As'ad menegaskan
bahwa isu penutupan pasar terkait wabah virus corona di wilayah
Jember adalah hoaks. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak
pernah mengeluarkan pernyataan atau pengumuman terkait
penutupan pasar.

Hoaks
Link Counter :
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/258187/isu-penutupan-pasar-baru-kencong-karenavirus-corona-hoaks
http://www.jember-update.id/2020/03/isu-pasar-baru-kencong-di-tutup-karena.html

Kamis, 26 Maret 2020

338. Prabowo Beli APD Dan Obat Virus Corona dari
China Pakai Uang Pribadi
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Facebook yang menyebut bahwa
Menteri
Pertahanan
Prabowo
Subianto membeli alat pelindung
diri (APD) dari China dengan uang
pribadi.
Berdasarkan
hasil
penelusuran
jaringan suara.com, memakai uang
pribadi untuk membeli APD dari
China adalah tidak benar. Hal ini
berdasarkan
artikel
berjudul
“Menhan
Prabowo
Subianto
Serahkan Bantuan Alkes dari
Tiongkok Untuk Rumah Sakit
Rujukan Penanganan Covid-19”
yang dimuat dalam situs resmi
Kementerian
Pertahanan,
kemhan.go.id.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/25/162235/cek-fakta-benarkah-prabowo-beli-apd-dari-chin
a-pakai-uang-pribadi
https://www.kemhan.go.id/2020/03/23/menhan-prabowo-subianto-serahkan-bantuan-alkes-daritiongkok-untuk-rumah-sakit-rujukan-penanganan-covid-19.html

Rabu, 25 Maret 2020

337. Postingan di Medsos Mendikbud Nadiem
Terkait Posting UN Ditiadakan

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Instagram yang mengatasnamakan Mendikbud Nadiem
Makarim yang mengunggah hasil pertemuan daring dengan fraksi DPR dan Jajarannya
yang membahas UN ditunda untuk jenjang SD hingga SMA tahun 2020.
Faktanya, Pihak Humas Kemendikbud memberikan penjelasan bahwa Mendikbud Nadiem
Makarim tidak memiliki akun sosial dalam platform apapun. Semua akun yang
mengatasnamakan
Mendikbud
adalah
akun
palsu
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan oleh Kemendikbud.

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/24/121118871/medsos-nadiem-posting-un-ditiadakankemendikbud-hoaks?page=all

Rabu, 25 Maret 2020

336. Selain Jack Ma, Habib Rizieq Galang Dana Rp
500 M Lawan Corona

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial sebuah tangkapan layar artikel dan gambar yang berjudul,
“Selain Jack Ma, Habib Rizieq Galang Dana Rp 500 M Lawan Corona”. Artikel tersebut dimuat
pada 19 Maret 2020 pukul 20.51 WIB. Unggahan itu disertai narasi: “Masha Allah, IB HRS
Sumbang Dana Untuk Pandemi Corona”.
Faktanya, setelah ditelusuri, gambar gambar tersebut adalah hasil suntingan atau editan.
Judul, nama media dan nama penulis artikel adalah manipulasi dari artikel berita asli
berjudul “Selain Jack Ma, Tzu Chi Galang Dana Rp 500 M Lawan Corona” yang dimuat di
situs CNBC Indonesia pada 19 Maret 2020. Terkait foto Habib Rizieq Shihab dengan
sejumlah orang yang ada di gambar itu adalah foto HRS dengan Hengky Setiawan, pemilik
Telesindo dan Romy Winata adik Tommy Winata dan sejumlah pengusaha Indonesia yang
sempat viral pada tahun 2016.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/25/salah-selain-jack-ma-habib-rizieq-galang-dana-rp-500-m-law
an-corona/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmYJo9b-habib-rizieq-shihab-galang-dana-rp500-mi
liar-lawan-korona

Rabu, 25 Maret 2020

335. Jus Labu Pahit dapat Mengobati Virus Corona

Penjelasan :
Salah satu akun Facebook telah memposting informasi dalam bahasa India yang
mengklaim bahwa pengobatan Virus Corona telah ditemukan oleh para ilmuwan India.
Dijelaskan bahwa jus labu pahit dapat menyembuhkan Virus Corona dalam waktu dua jam
setelah dikonsumsi.
Seteleh ditelusuri lebih lanjut, dikutip dari factcheck.afp.com Dr. Naveen Chandra Prasad,
Direktur Kepala Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Departemen
Bihar (India) mengatakan bahwa pesan ini salah. Tidak ada bukti bahwa jus labu pahit
dapat menyembuhkan Virus Corona. Selain itu, Biro Informasi Pers pemerintah India juga
mengeluarkan pernyataan di Twitter pada 18 Maret 2020, menyebut bahwa klaim itu salah.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/indian-health-authorities-refute-myth-juiced-vegetables-can-cure-covi
d-19
https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1240226544095621121

Rabu, 25 Maret 2020

334. Obat yang Dibeli Jokowi dari Cina Komunis
Sangat Berbahaya dan Berakibat Kematian

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp dengan narasi yang mengklaim bahwa obat
untuk mengatasi virus Corona atau Covid-19 yang dibeli presiden Jokowi dari China sangat
berbahaya dan berakibat kematian. Pesan tersebut turut menyertakan tautan artikel yang
dimuat situs berita cnnindonesia.com yang berjudul “Warga AS Tewas Usai Minum Cairan
Mengandung Chloroquine”.
Faktanya, setelah ditelusuri narasi pesan berantai dengan konten artikel berita yang dibagikan
tidak berkaitan sama sekali. Artikel berita yang dimuat di situs berita cnnindonesia.com pada
tanggal 24 Maret 2020 tersebut memberitakan peristiwa meninggalnya seorang pria di Amerika
Serikat setelah menenggak cairan pembersih akuarium dengan kandungan Chloroquine. Dari
penjelasan tersebut jelas bahwa pria itu bukan meninggal lantaran meminum obat Chloroquine,
melainkan cairan pembersih akuarium yang di dalamnya terdapat kandungan Chloroquine.
Perlu diketahui, selain dijadikan obat, Chloroquine juga kerap digunakan sebagai salah satu
bagian untuk membuat cairan pembersih.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/25/salah-obat-yang-dibeli-jokowi-dari-cina-komunis-sangat-ber
bahaya-dan-berakibat-kematian/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200324103101-134-486343/warga-as-tewas-usaiminum-cairan-mengandung-chloroquine?

Rabu, 25 Maret 2020

333. Pondok Indah Mall Lockdown Karena
Karyawan Toko Positif Covid-19

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi kabar
bahwa Pondok Indah Mall lockdown, sore ini teridentiﬁkasi 4 karyawan
toko dalam mall sudah positif Covid-19. Pesan berantai tersebut beredar
pada hari selasa tanggal 24 Maret 2020.
Menanggapi kabar tersebut, Humas Pondok Indah Mall (PIM) Fachriza,
mengatakan mall elit di kawasan Jakarta Selatan tersebut masih
beroperasi di tengah pandemi Corona. Fachriza menjelaskan terkait pesan
berantai tersebut tidak benar dan saat ini PIM masih beroperasi dengan
normal. Ia berharap agar pesan tersebut untuk tidak dikonsumsi
masyarakat tanpa konﬁrmasi kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/24/manajemen-bantah-pesan-berantai-terkait-pim-di
-lockdown
https://jakarta.tribunnews.com/2020/03/24/hoaxpusat-perbelanjaan-di-pondok-indah-lockdownakibat-karyawan-toko-positif-covid-19

Rabu, 25 Maret 2020

332. Penutupan Pasar Induk Jakabaring
Palembang

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media
sosial WhatsApp yang menyebutkan
bahwa Pasar Induk Jakabaring
ditutup selama 1 minggu. Dalam
pesan
tersebut
dijelaskan
penutupan pasar induk karena ada
penyemprotan disinfektan.
Faktanya, Direktur Utama (Dirut) PD
Pasar Palembang Jaya Abdul Rizal
menyatakan
bahwa
informasi
penutupan pasar Induk untuk
pencegahan virus Corona tersebut
hoaks. Karena sampai saat ini
seluruh pasar tradisional tetap buka
seperti biasa.

Hoaks
Link Counter :
http://mattanews.co/palembang/pasar-jakabaring-ditutup-pd-pasar-itu-hoax/
https://sumateranews.co.id/dirut-pd-pasar-palembang-jaya-bantah-keras-isu-pasar-induk-tutup/

Rabu, 25 Maret 2020

331. 9 Karyawan Aneka Buana Pondok Labu
Terinfeksi Corona

Penjelasan :
Beredar hasil tangkapan layar yang memperlihatkan percakapan di aplikasi
WhatsApp yang berisi tentang seorang pasien Covid-19 terinfeksi virus Corona
setelah dari sebuah pasar swalayan di Jakarta Selatan. Pasien tersebut diklaim
terinfeksi Corona dari karyawan AB Supermarket Pondok Labu. Sebab, sembilan
pegawai AB Pondok Labu disebut telah terinfeksi virus Corona.
Faktanya klaim bahwa sembilan karyawan Aneka Buana supermarket di Pondok
Labu terinfeksi Korona adalah tidak benar. Pihak AB Pondok Labu, telah
memberikan klariﬁkasi.

Hoaks
Link Counter :
https://posts.gle/aJEfj
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOGEqWN-9-karyawan-aneka-buana-pondok-labu-t
erinfeksi-korona-hoaks

Rabu, 25 Maret 2020

330. Pasien Positif Corona di Jambi Pernah Pingsan
di Swalayan
Penjelasan :
Beredar informasi di jejaring media sosial
(Medsos) hingga pesan berantai di
grup-grup Whatsapp yang menjelaskan
bahwa terdapat pasien yang dinyatakan
positif virus Corona pernah pingsan di
salah satu pusat perbelanjaan atau
swalayan Meranti di Kota Jambi.
Dikonﬁrmasi melalui Owner atau Pemilik
Swalayan
Meranti,
Didi
Bongsu,
mengatakan bahwa hingga saat ini
pihaknya tidak pernah menemukan satu
diantara konsumennya yang pingsan saat
berbelanja di Swalayan Meranti. ia
mengatakan
bahwa
kabar
tersebut
tidaklah benar alias hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/jambikita/hoaxbuster-tak-benar-pasien-positif-corona-di-jambi-pernah-pi
ngsan-di-swalayan-1t5as1LYm6l?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=int
https://jambi.tribunnews.com/2020/03/24/hoaks-beredar-kabar-pasien-virus-corona-pingsan-di-s
walayan-meranti-ini-bantahan-pemilik-swalayan

Rabu, 25 Maret 2020

329. Video Penumpang Pesawat yang Semuanya
Positif Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah video berjudul "Seluruh Penumpang Pesawat dinyatakan Positif Corona Italia" yang memperlihatkan sejumlah penumpang kesakitan dan terbaring di landasan
pacu pesawat. Selain itu terlihat belasan orang yang turun dari sebuah bus dan berusaha
melarikan diri. Beberapa orang yang mengenakan jubah hitam dan menenteng senjata
juga tampak berada di dekat bus itu. Terdengar pula satu kali suara tembakan di bagian
akhir video tersebut.
Faktanya video tersebut tidak terkait dengan Corona. Video tersebut menceritakan tentang
simulasi penyanderaan penumpang oleh teroris di Bandara Internasional Blaise Diagne
(AIBD), Senegal. Video dipublikasikan pada 28 November 2019, sebelum virus Corona
COVID-19 dilaporkan pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019.

Hoaks
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=lp4HRSBlP9g
https://cekfakta.tempo.co/fakta/698/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-video-penumpang-pesawatdari-italia-ke-ethiopia-yang-semuanya-positif-corona

Rabu, 25 Maret 2020

328. Pasien Positif Corona di Kabupaten Blitar
Meninggal Dunia

Penjelasan :
Beredar sebuah kabar pada 23 Maret 2020 di media sosial, yang memberikan keterangan
bahwa adanya pasien Corona yang meninggal dunia di Kabupaten Blitar.
Faktanya menurut keterangan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar sekaligus anggota
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona di Kabupaten Blitar, Eko Susanto
memastikan informasi yang beredar tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Menurutnya,
sampai saat ini pasien positif Corona di Kabupaten Blitar saat ini dalam kondisi baik. Adapun
mengenai pasien ODP di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang meninggal dunia, menurut Dirut
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Endah Woro Utami pasien tersebut meninggal karena sakit
komplikasi yang dideritanya dan bukan karena Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://mayangkaranews.com/kabar-pasien-positif-corona-di-kabupaten-blitar-meninggal-dunia-pemkabblitar-hoax/
https://www.instagram.com/p/B-EdbxOAanV/?igshid=yq1nk2ifp26h
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4949889/satu-odp-di-blitar-meninggal-bukan-karena-corona-t
api-komplikasi

Selasa, 24 Maret 2020

327. Rekrutmen Volunteer Penanganan Pasien
Covid-19 Melalui Dokter Irna dari Kemenkes

Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp berisi informasi yang diklaim dari Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) yang sedang membuka pendaftaran sukarelawan (volunteer) untuk menjadi
tenaga kesehatan yang akan ditugaskan untuk membantu penanganan pasien Covid-19. Pada
pesan itu tertera nomor ponsel seorang dokter yang bernama Irna yang seolah bertugas
mencari volunteer.
Faktanya, dilansir dari Cek Fakta Medcom.id, informasi yang mencatut Kemenkes dan nomor
ponsel dr Irna adalah palsu. Kemenkes telah menyatakan informasi yang beredar tersebut
tidak benar. Pihak Kemenkes menegaskan, ada tiga jalur resmi untuk bisa mendaftar menjadi
volunteer tenaga kesehatan penanganan Covid-19, yaitu melalui Organisasi Profesi, melalui
Poltekkes Kemenkes dan melalui Calon Peserta Nusantara Sehat Individual. Pendaftaran
melalui jalur ini bisa diakses pada situs www.nusantarasehat.kemkes.go.id. Dari tiga pola
rekrutmen, pendaftaran melalui WhatsApp seperti informasi yang beredar, tidak termasuk
jalur pendaftaran resmi Kemenkes. Pada beberapa unggahan di media sosial, dr Irna yang
dicatut namanya telah memberikan klariﬁkasi bahwa informasi tersebut adalah salah. Jika
menerima pesan tersebut, Dokter Irna meminta masyarakat untuk mengabaikannya. Dikutip
dari sumut.idntimes.com, link yang tertera pada pesan tersebut merupakan link Pendaftaran
Volunteer dalam Antisipasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan sudah
ditutup pada hari Jumat, 20 Maret 2020 pukul 24.00 WIB.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K50Rrnk-rekrutmen-volunter-penanganan-pasien-co
vid-19-melalui-dokter-irna-hoaks
https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/auriga-agustina-3/buruan-daftar-erick-thohir-rekrut
-relawan-untuk-perangi-virus-corona-regional-sumut/full

Selasa, 24 Maret 2020

326. Peta Zona Merah Virus Corona di Purwokerto

Penjelasan :
Beredar di berbagai sosial media sebuah hasil tangkapan layar yang menunjukkan peta
zona merah Virus Corona (Covid-19) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Dalam gambar tersebut, terlihat wilayah yang dikelilingi garis berwarna merah. Wilayah
yang dikelilingi garis merah tersebut adalah Jalan dr Suharso, sebagian Jalan dr Angka,
sebagian Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan Soeparno Selatan.
Menanggapi kabar yang beredar tersebut, Bupati Banyumas Achmad Husein sekaligus Juru
Bicara Gugus Tugas Covid-19 Banyumas mengatakan, kabar tersebut tidak benar. Dilansir
dari kompas.com, Husein mengatakan pihaknya tidak mengeluarkan pesan seperti itu. Ia
juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya kabar yang beredar dan
masyarakat dapat melihat akun Instagram pribadinya @ir_achmadhusein untuk
mengetahui perkembangan mengenai Virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/03/23/18200371/hoaks-peta-zona-merah-virus-corona-dipurwokerto

Selasa, 24 Maret 2020

325. Pasar Inpres Soe Ditutup akibat Corona

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan Pasar Inpres Soe di Nusa
Tenggara Timur (NTT) akan ditutup karena Virus Corona. Cuitan tersebut membuat warga
resah dan menuai banyak komentar.
Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Kasat Reskrim Polres
Timor Tengah Selatan (TTS), Iptu Jamari mengatakan, Aparat Kepolisian Resor TTS sudah
melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku karena menyebarkan berita hoaks. Setelah
diperiksa intensif, pelaku kemudian dilepaskan oleh pihak kepolisian dan menandatangani
surat di atas materai yang berisi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hoaks
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/03/23/12073211/hoaks-pasar-di-ntt-ditutup-karena-corona
-penyebar-ditangkap
https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/20/gara-gara-postingan-fb-akibat-corona-pasar-i
npres-soe-mulai-besok-ditutup-elty-tlonaen-diamankan

Selasa, 24 Maret 2020

324. Obat Avigan yang Dipesan Jokowi adalah
Obat Pembunuh Janin

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang bernarasikan bahwa obat yang akan dibeli
Jokowi jutaan karton itu adalah obat pembunuh janin.
Faktanya, dikutip dari kompas.com, bahwa obat Avigan tidak boleh dikonsumsi oleh wanita
hamil, Avigan memberi pengaruh pada bentuk janin. Obat ini harus digunakan dengan
sangat hati-hati di bawah pengawasan ketat tim medis. Melalui penelusuran lebih lanjut,
melansir dari portal media Jepang themainici.jp, bahwa Avigan memang mempunyai efek
samping, hal ini terjadi jika wanita hamil dan pria yang sedang mencoba untuk memiliki
anak mengonsumsi Avigan. Avigan atau yang mempunyai nama lain Favipiravir sendiri
adalah obat antivirus dari Jepang yang dikembangkan oleh perusahaan Fujiﬁlm Toyama
Chemical dan diproduksi Zheijang Hisun Pharmaceutical. Avigan awalnya dikonsumsi untuk
mengobati ﬂu, namun otoritas medis di China menguji obat ini pada 340 pasien dan
terbukti mampu mengurangi waktu pemulihan dan meningkatkan kondisi paru-paru
pasien yang terinfeksi COVID-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-G8JDQlXht/?igshid=1xn7sos7aopgi
https://www.kompas.com/global/read/2020/03/19/121234670/obat-ﬂu-avigan-yang-efektif-obati-p
enyakit-virus-corona-punya-efek?page=all
https://www.suara.com/news/2020/03/24/154633/cek-fakta-benarkah-obat-corona-pesanan-joko
wi-adalah-obat-pembunuh-janin

Selasa, 24 Maret 2020

323. Pasar Muntok akan Ditutup selama 3 Hari
Mulai Tanggal 29 Maret 2020

Penjelasan :
Beredar kabar Pasar Muntok, Kabupaten Bangka Barat mulai tanggal 29 Maret 2020 akan
ditutup selama 3 hari.
Faktanya Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat,
Muhammad Zakaria membantah kabar penutupan Pasar Muntok selama 3 hari yang dimulai
pada tanggal 29 Maret 2020, secara tegas ia mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada
kebijakan untuk menutup pasar. Namun Zakaria menuturkan jika kemungkinan pasar akan
dilakukan penyemprotan dan akan ada pemberitahuan sebelumnya kepada para pedagang.
Kendati demikian, hingga kini belum ada jadwal pasti kapan penyemprotan desinfektan
dilakukan di area Pasar Muntok sebab persoalan tersebut harus berkoordinasi dengan BPBD
Bangka Barat.

Disinformasi
Link Counter :
https://bangka.tribunnews.com/2020/03/23/jangan-percaya-kabar-pasar-muntok-akan-ditutup-y
ang-beredar-wa-dipastikan-hoax

Selasa, 24 Maret 2020

322. Pasar Cianjur Diliburkan 1 Minggu

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial sosial bahwasanya pasar rakyat Cianjur sudah
diliburkan 1 minggu.
Faktanya bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks sesuai dengan klariﬁkasi
pada akun Instagram @pasarcianjur bahwa ditengah wabah Covid-19 pasar Cianjur
tetap buka. Kepala Kantor Pasar Cipanas, Heru Hairulhakim, mengatakan bahwa
sebelumnya dilakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan pasar. Namun ia
menegaskan adanya kabar pasar ditutup tidak benar. Dampak dari informasi
tersebut pasar Cianjur kini sepi pengunjung.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-BwKJ-B5jg/?igshid=ttuybeh4qyji
https://cianjurtoday.com/hoaks-pasar-cipanas-tutup-beredar-jumlah-pengunjung-turun/

Selasa, 24 Maret 2020

321. ODP Corona Di Karanganyar Dijemput Paksa

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai Whatsapp, terutama di kalangan warga
Solo yang menyebutkan adanya penjemputan paksa ODP Corona di Karanganyar.
Dalam gambar dan keteranganya terlihat penjemputan dilakukan oleh ambulan
dan petugas medis lengkap dengan ADP.
Faktanya informasi tersebut dibantah oleh Babinsa setempat, Sersan Satu Yuliyanto.
Dilansir dari solo.tribunnews.com, Ia memang membenarkan ada warga berstatus
orang dalam pengawasan (ODP) di wilayahnya, namun video dan foto penjemputan
yang tersebar itu bukan di wilayahnya. "Tidak ada penjemputan warga statusnya
ODP kok, jadi isolasi mandiri di rumah bukan harus dibawa ke rumah sakit"
imbuhnya.

Disinformasi
Link Counter :
https://solo.tribunnews.com/2020/03/22/video-viral-odp-corona-di-karanganyar-dijemput-paksa-t
ernyata-hoax-ini-penjelasan-koramil

Selasa, 24 Maret 2020

320. Foto “Presiden Italia menangis karena tak
cukup lahan untuk mengubur 700an korban
corona per hari”
Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial yang
memperlihatkan seorang pria tengah
menangis. Pengunggah dalam narasinya
mengklaim bahwa pria dalam foto
tersebut adalah presiden Italia yang
menangis karena terbatasnya lahan
untuk mengubur korban Virus Corona di
Italia.
Faktanya klaim tersebut tidak benar. Pria
dalam foto itu adalah Jair Messias
Bolsonaro, Presiden Brasil ke-38, bukan
foto Presiden Italia, Sergio Mattarella.
Foto itu diambil saat Bolsonaro sedang
berpidato pada 17 Desember 2019 , pada
acara Thanksgiving yang diadakan di
Planalto Palace. Bolsonaro menangis
ketika dia menceritakan saat-saat dirinya
diserang dengan pisau di Juiz de Fora
(MG), selama kampanye pemilihan 2018.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check/255534-photo-italy-president-crying-over-coron
avirus
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-chora-ao-lembrar-de-facada-em-culto-evangeli
co-no-planalto/
https://turnbackhoax.id/2020/03/24/salah-foto-presiden-italia-menangis-karena-tak-cukup-lahan
-untuk-mengubur-700an-korban-corona-per-hari/

Selasa, 24 Maret 2020

319. Pasar Tanjung dan Semua Pertokoan
Mojokerto Ditutup Terkait Corona

Penjelasan :
Beredar pesan berantai Whatsapp yang berisi informasi pada hari minggu tanggal 22-29
maret 2020 akan dilakukan penutupan pasar tanjung dan semua pertokoan yang ada di
Mojokerto.
Faktanya, Ruby Hartoyo, Kepala Disperindag Kota Mojokerto menegaskan, bahwa informasi
terkait penutupan pasar dan toko-toko di Kota Mojokerto adalah tidak benar alias hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://suaramojokerto.com/2020/03/23/terkait-corona-beredar-hoax-semua-pasar-di-mojokertoakan-ditutup-ini-faktanya/

Selasa, 24 Maret 2020

318. Pasien Corona Minta Diantar Ojek Online di
Aeropolis

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar seorang penderita Covid-19 menjadi calon penumpang
ojek daring atau online di sebuah penginapan Aeropolis, Neglasari, Kota Tangerang.
Penumpang itu memesan ojek online untuk diantarkan ke Wisma Atlet C2
Kemayoran dengan notes yang berisi "Bawa pasien "CORONA", jika tidak mau ambil
langsung cancel aja.terima kasih".
Faktanya, di konﬁrmasi melalui Marketing Communication Aeropolis, Achmad
Syaefuddin, menjelaskan bahwa tidak ada penghuni yang menderita covid-19,
terlebih meminta diantar menggunakan transportasi publik. Ia menjelaskan bahwa
kabar tersebut adalah bohong alias hoaks.

Hoaks
Link Counter :
http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/30670/Kabar-Pasien-Corona-Minta-Diantar-Ojek
-Online-di-Aeropolis-Hoaks

Selasa, 24 Maret 2020

317. Video Penumpang Bus Primajasa Meninggal di
Cipali
Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang berisi aksi
tim medis RSUD Ciereng Subang
mengevakuasi
penumpang
Bus
Primajasa yang meninggal dunia di KM
102 Tol Cipali. Korban dievakuasi dari bus
bernopol B 7653 FGA jurusan Lebak
Bulus-Kuningan. Dalam video tersebut
terlihat petugas medis mengenakan alat
pelindung diri (APD) yang kerap
digunakan untuk menangani pasien
Virus Corona atau Covid-19. Namun
beberapa
petugas
lainnya
terlihat
mengenakan jas hujan plastik.
Faktanya
menurut
Direktur
RSUD
Subang Ahmad Nasuhi, membenarkan
bahwa bus Primajasa itu membawa
pasien dalam kondisi telah meninggal
dunia. Menurutnya, untuk mencegah
penyebaran virus corona maka SOP
dalam
penanganan
korban
menggunakan APD. Fakta lainnya,
menurut Kabid Humas Polda Jabar
Kombes Saptono Erlangga, penyebab
kematian karena ada penyakit maag dan
diduga gagal ginjal.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.radarcirebon.com/2020/03/23/klariﬁkasi-po-bus-prima-jasa-terkait-penumpang-meninggal-ya
ng-dievakuasi-petugas-medis-menggunakan-apd/
https://kumparan.com/kumparannews/penumpang-bus-primajasa-yang-meninggal-di-subang-bukan-kare
na-covid-19-1t4nAYrjPqK
https://www.liputan6.com/news/read/4208628/viral-video-penumpang-bus-primajasa-meninggal-di-cipalipetugas-evakuasi-pakai-apd

Selasa, 24 Maret 2020

316. Jokowi Minta Perbanyak Acara Wisata agar
Banyak Rakyat Tewas karena Corona

Penjelasan :
Beredar narasi di media sosial sebuah tautan artikel berjudul "Jokowi Minta
Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona". Terhadap tautan
itu muncul narasi sebagai berikut "Ben modyar kabeh (biar meninggal semua)
rakyatnya...biz itu WNA china digratiskan masuk,
Truz yg disalahkan gubernur jkt, buzzer dungu
Pura pura gila aah,"
Klaim narasi bahwa Presiden Jokowi membiarkan rakyatnya menjadi korban
meninggal dunia, adalah salah. Faktanya artikel tersebut muncul sebelum Virus
Corona merebak di Indonesia tanggal 25 Februari 2020. Sementara itu, kasus Virus
Corona di Indonesia mulai terungkap sejak Senin 2 Maret 2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQGyonk-jokowi-minta-perbanyak-acara-wisata-aga
r-banyak-rakyat-tewas-karena-korona

Selasa, 24 Maret 2020

315. Foto Dokter Hadio Berdiri di Pagar Temui Anak
sebelum Meninggal Terinfeksi Corona
Penjelasan :
Beredar foto di media sosial
Facebook, dalam postingannya
dijelaskan bahwa "Foto terakhir
dokter Hadio Ali Khazatsin saat
beliau menyempatkan diri pulang
ke rumah, di tengah kesibukan
menangani pasien Corona.
Faktanya, foto yang ada dalam
postingan
tersebut
bukanlah
Dokter Hadio Ali Khazatsin SpS
melainkan seorang Dokter yang
berasal dari Malaysia.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/23/161107/momen-terakhir-dokter-hadio-ucapkan-selamattinggal-ke-anak-dari-pagar?utm_source=whatsapp&utm_medium=share
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/03/23/hoax-foto-dokter-hadio-berdiri-di-pagar-te
muai-anak-sebelum-meninggal/

Selasa, 24 Maret 2020

314.

Video Satpam Pingsan di Tanjung Duren
Penjelasan :
Beredar sebuah video pada media sosial
yang memperlihatkan seorang petugas
keamanan atau satpam tiba-tiba jatuh
ke lantai dan orang disekitarnya terlihat
panik.
Pada
unggahan
videonya
terdapat keterangan bahwa petugas
keamanan tersebut terkena Virus
Corona.
Faktanya diketahui bahwa peristiwa
dalam video tersebut terjadi di Tanjung
Duren Jakarta Barat. Akan tetapi klaim
yang menyebutkan bahwa satpam
tersebut positif Corona adalah tidak
tepat. Setelah dilakukan pengecekan
oleh petugas medis diketahui petugas
tersebut mengalami pingsan akibat
sakit Flu biasa dan bukan karena
terinfeksi Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/23/22343351/kapolsek-satpam-pingsan-di-tanjun
g-duren-bukan-karena-virus-corona
https://news.detik.com/berita/d-4950687/viral-sekuriti-di-latumenten-jakbar-pingsan-polisi-ungk
ap-kejadiannya/2

Senin, 23 Maret 2020

313. Pinjaman Rp 2 Juta untuk Pengemudi Gojek
agar Tetap di Rumah
Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah gambar di
media sosial dengan narasi yang
menyatakan bahwa GoJek memberikan
pinjaman dana Rp 2 juta untuk para mitra
pengemudinya agar tetap di rumah.
Dalam gambar itu menyebutkan bahwa
dana pinjaman akan diberikan lewat
aplikasi, lalu pembayarannya dilakukan
lewat pemotongan otomatis setiap hari.
Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita
ketika dikonﬁrmasi oleh KompasTekno
mengatakan bahwa kabar itu tidak benar.
Nila menyebut bahwa sejak 17 Maret lalu,
GoJek memang memberikan dukungan
kepada driver, namun skemanya berupa
bantuan pendapatan untuk pengemudi
yang terdiagnosa positif Covid-19. Lewat
skema
bantuan
itu,
mitra
driver
memperoleh santunan. Cicilan seperti
premi asuransi dan kendaraan juga
dihentikan sementara di bulan berjalan
saat pengemudi dirawat.

Hoaks
Link Counter :
https://tekno.kompas.com/read/2020/03/23/08090007/hoaks-pinjaman-rp-2-juta-untuk-pengemu
di-gojek-agar-tetap-di-rumah

Senin, 23 Maret 2020

312. Penutupan Pasar Tradisional dan Swalayan di
Bandar Lampung

Penjelasan :
Beredar informasi adanya penutupan pasar tradisional hingga swalayan di Bandar
Lampung. Dalam pesan yang beredar menyebutkan bahwa beberapa pasar tradisional
di wilayah Tanjung Karang dan Teluk Betung akan ditutup selama beberapa hari karena
akan dilakukan penyemprotan disinfektan.
Faktanya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Bandar
Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi memastikan informasi yang beredar tersebut tidak
benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rizki menuturkan jika sampai saat ini
tidak ada informasi atau surat edaran resmi dari Wali Kota Bandar Lampung terkait
adanya instruksi penutupan pasar. Sementara itu, terkait informasi yang menyebutkan
penutupan pasar karena akan ada penyemprotan disinfektan juga tidak benar. Menurut
Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat
perintah dari Wali Kota Bandar Lampung untuk melakukan penyemprotan disinfektan
di sejumlah pasar.

Hoaks
Link Counter :
https://radarlampung.co.id/2020/03/23/info-wali-kota-tutup-seluruh-pasar-ternyata-hoaks/
https://www.saibumi.com/artikel-100541-pasar-dan-warung-harus-tutup-karena-virus-corona-kad
iskominfo-itu-hoax.html

Senin, 23 Maret 2020

311. Pasar Induk Tanah Tinggi di Tangerang akan
Lockdown

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp yang menyebutkan bahwa
terdapat info dari agen sayur dan buah Pasar Induk Tanah Tinggi mulai
Senin-Kamis akan lockdown dari Pemda Tangerang. Dalam pesan itu dihimbau
kepada ibu-ibu yang butuh sayur mayur dan buah bisa stock untuk 4 hari kedepan.
Kabag Humas Pemkot Tangerang, Buceu Gartina membantah hal tersebut. Buceu
Gartina menegaskan tidak ada penutupan pasar di Kota Tangerang. Hingga saat ini
belum ada rencana dari Pemerintah Kota Tangerang untuk menutup pasar yang
ada di Kota Tangerang, "Pasar Tanah Tinggi tidak tutup, pasar yang di bawah PD
(Perusahaan Daerah) Pasar Jaya masih buka seperti biasanya", ungkap Buceu
Gartina.

Hoaks
Link Counter :
http://www.rmolbanten.com/read/2020/03/22/15958/Beredar-Pasar-di-Tangerang-Akan-Ditutup,Pemkot:-Itu-Hoaxhttps://jakarta.tribunnews.com/2020/03/22/beredar-kabar-pasar-tradisional-di-tangerang-bakal-t
utup-karena-covid-19-ini-penjelasan-pemkot

Senin, 23 Maret 2020

310. Ma'ruf Amin Imbau Umat Islam Shalat Taubat
agar Virus Corona Cepat Teratasi
Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook unggahan
sebuah foto disertai dengan narasi “KH
MARUF AMIN menghimbau kepada seluruh
umat ISLAM di INDONESIA untuk melakukan
sholat TOBAT supaya virus corona atau
COVID19 agar cepat teratasi.”
Setelah ditelusuri, tidak ditemukan berita
seperti klaim pada foto tersebut. Faktanya,
foto yang dipakai pada unggahan tersebut
merupakan foto dokumentasi Sekretariat
Wakil Presiden yang ditayangkan oleh media
daring Republika.co.id pada artikel berujudul
“Wapres Sebut Belum Ada Perubahan
Persiapan Haji” pada Jumat, 6 Maret 2020.
Diketahui foto yang digunakan oleh
Republika diambil saat Wapres Ma'ruf Amin
tengah berkunjung ke Universitas Islam
Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru,
Riau. Sehingga dapat disimpulkan foto
dengan narasi yang diunggah adalah hasil
modiﬁkasi, dan ditambahkan dengan narasi
yang menyesatkan.

Disinformasi
Link
https://republika.co.id/berita/q6rhsy396/wapres-sebut-belum-ada-perubahan-persiapan-haji?fbcl
id=IwAR15WWrvLIqcDD1FG-FInEPMNjsffEzNbwFVBD4i4LtNoEBIRwarfA_LSus
https://www.suara.com/news/2020/03/22/194848/cek-fakta-maruf-amin-imbau-umat-islam-salattobat-cegah-corona-benarkah

Senin, 23 Maret 2020

309. Prabowo Hilang di Saat Negara Genting
Penjelasan :
Beredar informasi viral di media sosial
Facebook yang menyebutkan bahwa
Prabowo menghilang disaat negara lagi
genting.
Faktanya, bahwa Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto hilang disaat pandemi
Virus Corona atau Covid-19 tidak benar.
Menurut Juru Bicara Prabowo Subianto,
Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan
bahwa Prabowo meminta TNI menjemput
alat kesehatan dari Shanghai, Tiongkok.
Permintaan itu dituangkan dalam Surat
Menteri
Pertahanan
bernomor
B/667/M/III/2020 yang ditujukan langsung
kepada Panglima TNI.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdOQZEk-prabowo-hilang-di-saat-negara-genting-in
i-faktanya

Senin, 23 Maret 2020

308. Video Penembakan Api Pakai Drone di
Malaysia
Penjelasan :
Beredar video di media sosial yang
memperlihatkan sebuah drone sedang
menembaki warga dengan kembang api.
Pengunggah dalam narasinya mengklaim
bahwa drone tersebut menembaki warga
Malaysia yang tetap keluar selama
lockdown pencegahan Virus Corona.
Faktanya, tempat kejadian atau peristiwa
dalam video tersebut bukan di Malaysia.
Video itu adalah aksi peluncuran kembang
api yang dilakukan oleh seorang inﬂuencer
Brasil dengan teman-temannya di Brasil.
Video ini diunggah pertama kali pada 16
Juli 2019 lalu. Klaim bahwa video itu adalah
video drone yang menembaki warga
Malaysia yang tetap keluar selama
lockdown pencegahan Virus Corona
adalah klaim yang salah.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4949021/viral-drone-tembaki-warga-keluar-rumah-saat-corona-i
ni-faktanya
https://ww.dronedj.com/2019/07/16/viral-video-dji-phantom-drone-shooting-ﬁreworks-hoax/

Senin, 23 Maret 2020

307. Warning Zone Covid-19 di Lampung

Penjelasan :
Masyarakat Lampung dihebohkan oleh adanya sebaran warning zone covid-19 di
sejumlah wilayah di Lampung. Wilayah tersebut meliputi; Langkapura, Kedaton,
Kemiling, Sukarame, dan Teluk Betung Selatan.
Faktanya, dilansir dari regional.kompas.com, Kepala Dinas Kesehatan Lampung,
Reihana memastikan info itu adalah hoaks dan tidak dikeluarkan oleh pihaknya.
Reihana menambahkan, Provinsi Lampung saat ini memang sudah berstatus
daerah terjangkit karena ada satu pasien positif Corona (Covid-19). Namun, hal
tersebut tidak serta merta membuat masyarakat harus percaya setiap informasi
yang belum dipastikan kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/03/23/06525671/viral-5-kecamatan-di-lampung-red-zonecovid-19-dinkes-itu-hoaks
https://www.lampost.co/berita-kadinkes-i-waring-zone-i-covid-19-di-lampung-hoaks.html

Senin, 23 Maret 2020

306. Video Evakuasi Pasien Covid-19 di Mandala
Medan
Penjelasan :

Beredar luas di media sosial sebuah
video dan foto proses evakuasi
seorang
warga
yang
diklaim
merupakan pasien Covid-19. Dalam
keterangannya
peristiwa
itu
disebut-sebut terjadi di Jalan Negara
Pukat 1 Mandala, Medan.
Faktanya, terkait informasi tersebut,
Camat Medan Tembung Barli,
mengatakan bahwa pihaknya telah
mencoba mencari tahu kabar
tersebut, namun tidak ada. Lebih
lanjut ia juga menjelaskan terkait
kabar adanya warga kecamatan
Medan Tembung yang diduga
terpapar Covid-19 atau Corona,
Camat menjelaskan bahwa ada dua
warganya dicurigai kena gejala
Covid-19. Namun setelah diperiksa
hasilnya negatif

Disinformasi
Link Counter :
https://medan.tribunnews.com/2020/03/22/viral-video-evakuasi-pasien-covid-19-disebut-di-mand
ala-medan-camat-pastikan-tidak-benar

Senin, 23 Maret 2020

305. Warga Jalan Panda Sukoharjo dikabarkan
Meninggal Karena Virus Corona

Penjelasan :

Beredar sebuah broadcast Whatsapp yang menyebutkan bahwa telah
meninggal seorang warga yang beralamat di Jl.Panda Sukoharjo.
Warga tersebut meninggal karena terkena virus Corona yang sekarang
sedang melanda di sebagian daerah di Indonesia.
Namun, berita tentang warga Jl Panda Sukoharjo meninggal karena
corona tersebut ternyata hoaks. Hal itu diketahui setelah wartawan
Solopos, Indah Septyaning Wardani, mengonﬁrmasi Camat Grogol,
Bagas Windaryanto, Minggu. Bagas menegaskan warganya di Jl Panda
tidak ada yang meninggal karena corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.solopos.com/cek-fakta-heboh-berita-warga-jl-panda-sukoharjo-meninggal-karena-c
orona-dipastikan-hoaks-1053215?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Senin, 23 Maret 2020

304. Malaysia dan Singapura Semprotkan Racun
Pembasmi Virus Corona COVID-19 dari Udara

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp Group (WAG) yang menyebutkan bahwa,
nanti malam pada pukul 23:00 WIB agar tidak keluar rumah dan jika ada yang
menjemur pakaian atau makanan segara dibawa masuk, karena mulai pukul 23:00 WIB
akan ada penyemprotan racun untuk Virus Corona dari Malaysia dan Singapura melalui
udara dan bila besok pagi hujan jangan keluar rumah sampai hujan berhenti terlebih
dahulu.
Angkatan Tentera Malaysia menyatakan informasi viral terkait helikopter menyiram
racun tersebut palsu alias hoax dan meminta semua pihak untuk tidak
menyebarkannya. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato’ Sri Hj
Affendi bin Buang TUDM, membantah info viral soal “helikopter tentera khas yang
digunakan untuk membuat semburan disinfeksi COVID-19 di udara di seluruh negara.”
yang sempat beredar di Malaysia. Militer Malaysia menyatakan informasi viral terkait
helikopter menyiram racun tersebut palsu alias hoax dan meminta semua pihak untuk
tidak menyebarkannya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4208591/cek-fakta-hoaks-malaysia-dan-singapura-sem
protkan-racun-pembasmi-corona-covid-19-dari-udara
https://suryakepri.com/2020/03/21/hoax-helikopter-malaysia-singapura-akan-sebar-racun-untukbunuh-virus-corona/
https://news.detik.com/berita/d-4949203/muncul-broadcast-penyemprotan-racun-corona-malam
-ini-dipastikan-hoax

Minggu, 22 Maret 2020

303. Vladimir Putin Menurunkan 800 Harimau dan
Singa agar Warga Tinggal di Rumah
Penjelasan :
Beredar postingan berupa foto singa
yang sedang berjalan di jalan raya
dengan narasi Presiden Vladimir Putin
telah menurunkan 800 harimau dan
singa supaya warga tidak keluar dan
tetap di dalam rumah.
Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut,
foto tersebut adalah foto seekor singa
yang berjalan di jalanan Braamfontein
kota Johannesburg, Afrika Selatan. Jadi
foto

singa

yang

dikaitkan

dengan

Vladmir Putin jelas salah dan tidak
terkait sama sekali.

Hoaks
Link Counter :
https://www.news24.com/Drum/Archive/social-media-reacts-to-the-braamfontein-lion-20170728
https://m.traveller24.com/MyTravels/pics-is-that-a-lion-in-braamfontein-joburg-20160412

Minggu, 22 Maret 2020

302. Kerusuhan di Inggris Dampak Dari Lockdown
COVID-19

Penjelasan :
Beredar informasi video di salah satu kanal Youtube yang menggambarkan
kerusuhan yang terjadi di Inggris dampak dari diberlakukannya lockdown. Postingan
tersebut disertai keterangan narasi “Inggris mulai rusuh, Akibat Lockdown, Rakyat
mulai Kelaparan & bertindak secara brutal, penjarahan dimana mana, demi mengisi
perut lapar”.
Faktanya, seperti yang dilansir dari cek fakta Liputan6.com, bahwa video tersebut
merupakan rekaman peristiwa kerusuhan di Inggris pada Agustus 2011 dan tidak ada
kaitannya dengan lockdown yang terjadi di tengah pandemi COVID-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4208293/cek-fakta-hoaks-video-viral-kerusuhan-di-ing
gris-yang-diklaim-dampak-lockdown-covid-19
https://stevepafford.com/six-years-ago-today-night-i-feared-life/

Minggu, 22 Maret 2020

301. Pembukaan Donasi Mengatasnamakan
RSPI Sulianti Saroso

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Twitter sebuah gambar yang menginformasikan
bahwa Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso membuka donasi dengan
mencantumkan nomor rekening salah satu bank.
Faktanya, RSPI Sulianti Saroso membantah informasi yang beredar tersebut. Melalui
laman instagramnya, pihak RSPI menegaskan bahwa hal itu adalah tindak penipuan.
Gambar tersebut merupakan hasil suntingan dengan mengatasnamakan RSPI
Sulianti Saroso.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B-A-0yhl_lX/

Minggu, 22 Maret 2020

300. Gambar Sampul Koran Tempo “Gotong Royong
Melawan Virus Corona”

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook
sebuah gambar sampul koran
Tempo dengan judul "Gotong
Royong Melawan Virus Corona"
disertai tulisan "Giliran Korupsi
Diem-Diem".
Faktanya,
gambar
sampul
tersebut
merupakan
hasil
suntingan. Diketahui judul asli
sampul koran Tempo itu adalah
“Tersandung Perkara Gula”, yang
diterbitkan pada tanggal 3 Mei
2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://koran.tempo.co/edisi/6935/2019-05-03
https://turnbackhoax.id/2020/03/22/salah-gambar-sampul-koran-tempo-gotong-royong-melawan
-virus-corona/

Minggu, 22 Maret 2020

299. Foto keadaan kota kota di dunia saat Corona
mendera datang. Jakarta paling beda
Penjelasan :
Beredar di media sosial unggahan
sebuah gambar yang merupakan
gabungan dari 4 foto berbeda dengan
narasi “Keadaan kota kota di dunia saat
Corona mendera datang. Jakarta paling
beda…! Nekat, Tidak Mengerti, atau…?”.
Masing foto tersebut bertuliskan kota
dan negara.
Foto kiri atas tertulis “WUHAN”, foto
kanan atas tertulis “ITALY”, foto kiri
bawah tertulis “PHILLIPINE”, dan foto
kanan bawah tertulis “INDONESIA”.
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim di
narasi yang menyertai foto unggah
sumber klaim itu adalah klaim yang
keliru. Foto di kanan bawah yang
bertuliskan “INDONESIA” itu bukanlah
foto keadaan Indonesia, ataupun Jakarta
pada saat virus corona COVID-19
diumumkan sudah positif ada di
Indonesia. Foto itu sudah diunggah ke
internet setidaknya sejak tahun 2016.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00126417.html
https://turnbackhoax.id/2020/03/21/salah-foto-keadaan-kota-kota-di-dunia-saat-corona-menderadatang-jakarta-paling-beda/

Minggu, 22 Maret 2020

298. Gara-Gara Virus Corona, Buruh Asal China
Digaji 200 Juta Per Tahun
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial
berisikan narasi yang menyatakan
bahwa dampak dari virus Corona atau
COVID-19 menjadikan tampak bahwa
buruh asal China digaji 200 juta per
tahun. Dalam postingan itu dimasukkan
beberapa potongan tangkapan layar
judul berita dari cnnindonesia.com dan
tribunews.com.
Klaim Virus Corona membongkar gaji
buruh asal China Rp 200 juta bebas
pajak tidak terbukti, artikel yang
digunakan untuk mendukung klaim
tidak memberikan keterangan buruh
asal China digaji Rp 200 juta per tahun
lebih besar dari buruh asli Indonesia.
Pembebasan pajak hanya berlaku untuk
pekerja industri manufaktur dan bukan
hanya pekerja asing asal China.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200313111643-532-483100/dampak-corona-buruh-gaji-rp200-juta-per
-tahun-bebas-pajak?fbclid=IwAR2BT0H4SrpDQnACDgATNnCGWICLP1ksnDckTukZhkhvhGrlnBYANvZg-OM
https://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/26/terungkap-gaji-tenaga-kerja-asing-tiga-kali-lipat-pekerja-loka
l-dan-tidak-terkena-pajak?fbclid=IwAR3y-1-6GsmkZ78s3I9iS28Y3_kh3TY8IJKZFd308sxFKsqYo-Fq7tz5u4s
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4203175/cek-fakta-gaji-buruh-asal-china-diklaim-rp-200-juta-per-tahu
n-benarkah?fbclid=IwAR3Wrdk-0UfY5X7TwCQ2BEOmGZ58Cd6pT5LlBdFeGIZeWSuWfc7av0Qvz7w

Minggu, 22 Maret 2020

297. Pasien PDP Covid-19 Kabur dari Ruang Isolasi
RSUD Embung Fatimah

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp bahwa ada
seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 kabur dari RSUD Embung
Fatimah kurang lebih pukul 19:00 WIB hari ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi
Kusmarjadi menegaskan bahwa pesan berantai tersebut tidak benar. Didi
menjelaskan bahwa pasien tersebut bukan kabur dari RSUD Embung
Fatimah tetapi dia dipulangkan dan dipantau petugas Dinkes. Dia sudah
diberi obat, edukasi dan dipulangkan untuk menunggu hasil swab. "Pasien
awalnya dicek, ternyata cuman mengidap pneumonia ringan dan sudah
diberi obat, diberikan edukasi lalu dipulangkan," terang Didi Kusmarjadi.

Disinformasi
Link Counter :
https://batamtoday.com/batam/read/145918/Kadinkes-Batam-Tegaskan-Kabar-Pasien-Suspect-C
orona-Kabur-dari-RSUD-Tak-Benar
https://haluankepri.com/2020/03/21/viral-pasien-suspect-corona-kabur-dari-rsud-ini-penjelasan-k
adinkes-batam/

Sabtu, 21 Maret 2020

296. Jakarta Lockdown, Warga di Luar Jakarta
Tidak Boleh Masuk Kecuali Ada Izin dari Polisi

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan bahwa
Jakarta akan mulai lockdown dan warga di luar Jakarta tidak diperbolehkan masuk
kecuali ada izin dari polisi.
Faktanya, informasi yang menyebutkan Jakarta akan lockdown dan warga di luar
Jakarta tidak diperbolehkan masuk kecuali ada izin dari polisi sama sekali tidak
benar. Kondisi yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang
memberlakukan pembatasan aktivitas untuk mencegah semakin meningkatnya
penyebaran virus.

Disinformasi
Link Counter :
http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1135-SP-HMS-03-2020
http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1134-SP-HMS-03-2020

Sabtu, 21 Maret 2020

295. Pasar Wameo Tutup Pekan Depan Terkait
Corona

Penjelasan :
Beredarnya pesan berantai di Whatsapp tentang akan adanya penutupan pasar
tradisional Wameo di Kota Baubau, dalam pesan tersebut diinformasikan penutupan
selama seminggu itu untuk dibersihkan dan agar tidak terjadi kerumunan terkait
langkah pencegahan Virus Corona.
Faktanya, hal ini langsung ditanggapi oleh Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas
Komunikasi dan Informasi Kota Baubau yang mengatakan berita yang beredar di
masyarakat tentang akan dilakukan penutupan pasar seperti Pasar Wameo, Pasar
Karya Nugraha itu tidak benar.

Hoaks
Link Counter :
http://butonrayanews.co.id/index.php/daerah/buton-raya/bau-bau/item/2523-lurah-wameo-pasar
-wameo-tutup-pekan-depan-hoax

Sabtu, 21 Maret 2020

294.

Sultan HB X Anjurkan Sayur Lodeh 7 Warna
untuk Tangkal Corona
Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial
yang menyebutkan Gubernur DIY Sri
Sultan Hamengku Buwono (HB) X
menyarankan untuk membuat sayur
lodeh tujuh warna untuk menangkal
wabah Virus Corona. Unggahan poster
itu bertuliskan "Pageblug wayahe
rakyat Mataram nyayur lodeh 7 warna.
Kluwih, terong, cang gleyor, kulit
mlinjo, waluh, godong so, tempe.
Meniko sedaya tansah widodo nir ing
sambekala".
Terkait hal tersebut, Kepala Bagian
Humas Biro Umum Humas dan
Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji
menegaskan poster yang beredar itu
hoaks. Ditya menjelaskan, poster itu
bukan berasal dari Humas Pemda DIY
maupun Keraton Yogyakarta.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-sultan-hb-x-tak-anjurkan-sayur-lodeh-7-warn
a-untuk-tangkal-corona-1t4CA28ICFn

Sabtu, 21 Maret 2020

293. GAG Teknologi Antivirus Covid-19 Telah Diuji
BPPT

Penjelasan :
Beredar unggahan poster di media sosial yang menyebutkan tentang adanya
teknologi yang mampu membasmi dan membunuh berbagai virus, termasuk Virus
Corona. Dalam poster itu terdapat tulisan yang mengklaim bahwa terknologi
tersebut merupakan karya anak bangsa dan sudah diuji di laboratorium Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh BPPT melalui akun Twitternya @BPPT_RI.
Pihaknya menegaskan bahwa produk yang diklaim sebagai antivirus Corona
tersebut tidak pernah diuji di laboratorium BPPT.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/BPPT_RI/status/1241294175351369729

Sabtu, 21 Maret 2020

292. Video "Sholat Jum'at an di China menjadi
lautan manusia, orang Islam di Wuhan tidak
Satupun yang kena virus corona"

Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah video dengan narasi sebagai berikut "*SHOLAT JUM'AT AN DI CHINA*
menjadi LAUTAN MANUSIA. Membuat Merinding Hati kita semua. Lebih 2 juta Orang komunis
China masuk Islam. Karena Orang Islam di Wuhan tidak Satupun yang kena VIRUS CORONA.
Mereka TAKJUB dengan Orang Islam. Akhirnya atas izin Allah SWT mereka Masuk Islam.
Subhanallah, kita harus bangga menjadi umat Islam dan in syaa Alloh termasuk kedalam golongan
nabi Muhammad yang sholeh dan sholehah, aamiin."
Klaim bahwa video itu adalah shalat Jum'at di China dan orang Islam di Wuhan tidak satupun kena
virus Corona Covid19 adalah klaim yang salah. Kegiatan dalam video itu bukanlah shalat Jum'at,
melainkan shalat Idul Fitri. Video itu sudah ada sejak tahun 2018. Jauh sebelum saat pertama kali
virus Corona Covid19 pada Desember 2019. Terkait klaim tidak adanya orang Islam di Wuhan yang
terkena virus Corona Covid19, klaim ini tidak benar, karena ada salah satu pasien bernama Mr. Ye
yang merupakan Muslim etnis Hui berasal dari Provinsi Qinghai dirawat di salah satu Rumah Sakit
darurat di Wuhan. Pasien atas nama Mr. Ye ini muncul di video dokumenter berjudul "The lockdown:
One month in Wuhan" yang diunggah oleh kanal Youtube CGTN pada 28 Februari 2020. Mr. Ye
muncul di menit ke 18:20 di video itu.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=mayFmRcSbio
https://www.youtube.com/watch?v=XU9FVqwO4TM

Sabtu, 21 Maret 2020

291. Foto Perempuan Uighur yang Doanya Memicu
Azab Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan berupa foto
yang memperlihatkan dua perempuan.
Foto perempuan pertama mengenakan
baju berwarna merah, kemudian foto
kedua menampilkan seorang perempuan
yang lehernya tergantung rantai dengan
diikatkan batu bata. Pengunggah dalam
narasinya
mengklaim
bahwa
foto
tersebut merupakan foto perempuan
Uighur yang doanya memicu azab Virus
Corona.
Faktanya, dikutip dari liputan6.com klaim
bahwa perempuan dalam foto itu adalah
perempuan muslim Uighur yang doanya
dibalas azab Virus Corona adalah tidak
benar. Foto tersebut sebelumnya juga
digunakan dalam klaim Fatimah Aynur,
yang disebut-sebut sebagai perempuan
Uighur yang disiksa China. Foto pertama
merupakan model busana perempuan
Uighur pada 1910-an, sedangkan foto
kedua merupakan lukisan tentang
pengikut komunitas Falun Gong.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4207308/cek-fakta-hoaks-foto-perempuan-uighur-yang-doa
nya-memicu-azab-virus-corona

Sabtu, 21 Maret 2020

290. Video Ini Bukti Tentara AS Sebar Korona di Bus
Wuhan

Penjelasan :
Beredar sebuah video memperlihatkan seorang pria tengah berdiri di dalam angkutan
umum. Pria itu terlihat menempelkan air liurnya ke sebuah tiang di dalam angkutan
umum tersebut. Terhadap video itu, muncul narasi bahwa aksi itu merupakan bukti
Virus Corona atau covid-19 disebarkan oleh tentara Amerika Serikat (AS) di Wuhan,
Tiongkok.
Klaim bahwa video itu merupakan bukti tentara Amerika Serikat (AS) yang
menyebarkan virus korona di bus Wuhan, Tiongkok, adalah salah. Faktanya itu
merupakan ulah penumpang kereta bawah tanah di Brussels, Belgia. Dilansir
thesun.co.uk, pria tersebut sudah diamankan pihak kepolisian setempat pada Sabtu
lalu. Disebutkan pria tersebut sedang mabuk.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.thesun.co.uk/news/11151054/train-passenger-coronavirus-mask-arrested-licking-ﬁng
ers-wiping-them-pole-belgium-subway/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNl46zBN-video-ini-bukti-tentara-as-sebar-korona-dibus-wuhan-ini-faktanya

Sabtu, 21 Maret 2020

289. Anak Usaha BUMN Ekspor Masker ke China
lalu Bekasnya Diimpor Balik Setelah Rekondisi
oleh China

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah hasil tangkapan layar artikel berita dengan judul “Virus Corona,
Anak Usaha BUMN Ini Ekspor Masker ke China Senilai Rp1,2 Miliar.” Unggahan tersebut juga
disertai dengan narasi bahwa masker yang diekspor ke China itu bekasnya akan diimpor
kembali ke Indonesia setelah direkondisi oleh pihak China.
Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. Faktanya isi artikel yang terdapat pada
unggahan tersebut, pihak PT Rajawali Nusindo adalah anak usaha BUMN yang mengekspor
jutaan masker sebagai bentuk keprihatinan terhadap tiongkok. Saat itu juga permintaan
masker di indonesia masih normal, belum ada satupun kasus positif Corona, walaupun diakui
tetap waspada. Dan klaim bahwa anak usaha BUMN mengimpor masker bekas Tiongkok tidak
berdasar. Dikutip dari medcom.id Presiden Jokowi meminta ekpor alat kesehatan dihentikan,
justru perusahaan di Indonesia diminta memproduksi lebih banyak dan memprioritaskan
kebutuhan dalam negeri.

Hoaks
Link Counter :
https://money.kompas.com/read/2020/01/31/123706826/virus-corona-anak-usaha-bumn-ini-ekspor-maskerke-china-senilai-rp-12-miliar
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmY6z9b-anak-usaha-bumn-impor-masker-bekas-tiongkok-in
i-faktanya
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Wb70YzMk-jokowi-minta-ekspor-alkes-dan-masker-disetop

Sabtu, 21 Maret 2020

288. Pasar Ngemplak dan Wage Tulungagung
Ditutup Pada 22-23 Maret 2020 Karna Mau
Disemprot

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai yang memberitakan perihal adanya penutupan pasar
ngemplak dan wage Tulungagung, disebutkan pada pesan tersebut bahwa proses
penutupan dilaksanakan selama 22 sampai 23 Maret 2020 guna dilakukannya
penyemprotan.
Faktanya informasi mengenai penutupan pasar tersebut adalah tidak benar dan
cenderung menyesatkan. Petugas pemerintahan Tulungagung turun langsung ke
lapangan guna mengklariﬁkasi berita tersebut, dan menghimbau masyarakat agar
tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B99D26hJn4b/?igshid=12mguj0dt3u4h

Sabtu, 21 Maret 2020

287. 4 orang Positif Virus Corona di Tembagapura

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa
terdapat 4 Orang yang positif terjangkit Virus Corona di Tembagapura,
Mimika, Papua.
Setelah ditelusuri, isu tersebut berkaitan dengan adanya isu bahwa ada
4 karyawan PT Freeport yang diklaim sedang diisolasi karena terjangkit
Virus Corona di Barak E Tembagapura. Hal tersebut dibantah oleh Juru
Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Mimika,
Reynold Ubra yang membantah ada 4 orang karyawan PT. Freeport
Indonesia dengan status ODP sedang diisolasi di Barak E Tembagapura.
Beliau menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau
hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://papua.antaranews.com/berita/533850/gugus-tugas-mimika-bantah-isu-empat-karyawan-f
reeport-odp-covid-19

Sabtu, 21 Maret 2020

286. Pasar Madiun Akan diliburkan Selama 3 Hari,
Karena akan Disemprot Disinfektan

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial yang berisi pemberitahuan bahwa
pasar di Madiun akan diliburkan selama 3 hari mulai Senin, akan disemprot
disinfektan dan dianjurkan untuk belanja agak banyak dipasar.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Gaguk Hariyono meminta seluruh
pedagang dan pengunjung pasar tidak panik. Mereka juga disarankan tidak
membeli kebutuhan dalam jumlah banyak, karena pasar tidak akan diliburkan
hanya karena akan dilakukan penyemprotan desinfektan. Gaguk menjelaskan
bahwa berita tersebut tidak benar dan menyesatkan, kami dari Dinas
Perdagangan sudah mensosialisasikan baik melalui media maupun pengeras
suara yang ada di pasar dengan harapan kondisi di pasar ini kondusif.

Disinformasi
Link Counter :
http://rri.co.id/madiun/post/berita/804180/daerah/dinas_perdagangan_pastikan_pasar_di_madiun
_diliburkan_tiga_hari_hoax.html
https://www.jatimtimes.com/baca/211181/20200320/132600/berita-hoaks-sejumlah-pasar-di-kotamadiun-tutup-begini-aksi-tanggap-wali-kota-madiun
https://www.instagram.com/p/B94LtwZAvA0/

Jumat, 20 Maret 2020

285. Info Terbaru Riau Tambah 1 Lagi Pasien Positif
Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter, dalam postingannya menyatakan bahwa "Info
terbaru: di Riau tambah 1 lagi pasien positif Corona".
Faktanya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Riau, Mimi Yuliani Nazir
menyatakan bahwa satu pasien yang dinyatakan positif Corona tersebut bukan
berasal dari Riau, melainkan provinsi lain.

Disinformasi
Link Counter :
https://riaupos.jawapos.com/riau/20/03/2020/227402/pemprov-riau-bantah-pasien-positif-coronabertambah.html

Jumat, 20 Maret 2020

284.

Jokowi: “Corona Mudah Diatasi Jika Saya Jadi
Presiden CHINA, Camkan Itu”

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook sebuah
foto Presiden Joko Widodo yang
mengenakan kemeja putih dengan posisi
jari telunjuk dari tangan kanan yang
mengacung.
Dalam
foto
tersebut
terdapat tulisan “Corona Mudah Diatasi
Jika Saya Jadi Presiden CHINA, Camkan
Itu,”
Setelah ditelusuri, foto dengan tulisan
pada unggahan tersebut tidak benar.
Foto Presiden Joko Widodo yang
mengenakan kemeja putih dengan posisi
jari telunjuk dari tangan kanan yang
mengacung memang benar adanya dan
diunggah oleh akun Instagram Presiden
Jokowi yakni @jokowi yang diposting
pada Selasa, 3 Maret 2020. Namun dalam
unggahan foto tersebut tidak ditemukan
tulisan seperti itu, melainkan foto
tersebut menjelaskan agar memberi
dukungan dan menghormati hak pribadi
pasien Korona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9RHwoahHGk/?fbclid=IwAR1h4TuxyAl33_B4GHdxwId8LeNUbE5d
omfRt7khsohzVE9u6HgD8fndx40
https://www.setneg.go.id/baca/index/beri_dukungan_dan_hormati_hak_pribadi_pasien_korona?f
bclid=IwAR2mozqZCTd0GoulVkfxb6_wqmbSqhW-bM8vL5_Rut2_-lvvqw4BxG43bv8

Jumat, 20 Maret 2020

283. Pasar Ngunut Tulungagung di Lockdown
Selama Sepekan
Penjelasan :
Beredar pesan di media sosial yang
memberikan informasi bahwa pasar
ngunut Tulungagung di lockdown
selama
sepekan
sebab
adanya
penyebaran Virus Corona.
Faktanya, Kapolsek Ngunut Polres
Tulungagung, Kompol Siti Munawaroh
mengatakan bahwa informasi tersebut
tidak benar atau hoaks. Siti Munawaroh
juga menjelaskan bahwa tidak pernah
ada perintah untuk menghentikan
aktivitas di pasar apalagi melakukan
penutupan. Siti Munawaroh mengaku
Polsek
ngunut
terus
melakukan
koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten
Tulungagung
dan
Puskesmas setempat untuk memantau
kondisi kesehatan warga Ngunut yang
baru saja berpergian dari luar negeri.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676767713091941&set=a.126869964748388&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=539526296943192&set=a.109434359952390&type=3&theater
https://ajttv.com/beredar-informasi-pasar-ngunut-di-lockdown-ini-jawaban-kapolsek/?fbclid=IwAR2PPsQ5
g-fZEV7sBKMAdkfAwGMlu5v9bVvqSTQJd3-YnCio9TsxPWxHNd0

Jumat, 20 Maret 2020

282. RSHS Ada Residen Anestesi Meninggal Dunia
karena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah voice note yang menyebutkan bahwa di RSHS
(RSUP dr. Hasan Sadikin) ada residen anestesi meninggal dunia karena Virus
Corona, 2 orang di isolasi dan 5 orang suspek.
Faktanya Direktur Utama RSHS (RSUP dr. Hasan Sadikin), dr.R.Nina Susana
Dewi,Sp.PK(K),MMRS mengklariﬁkasi bahwa tidak benar ada residen yang
meninggal dunia karena Covid-19, sampai saat ini tidak ada petugas kesehatan
yang diisolasi, dan tidak benar ada 5 orang yang suspek. Adapun bagi petugas
kesehatan yang kontak erat dengan pasien positif sesuai pedoman
pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Kementerian Kesehatan, mereka
tergolong dalam ODP(Orang Dalam Pemantauan) yang dipantau
kesehatannya oleh RSHS. Sepuluh orang petugas kesehatan telah di tes
Covid-19 dan seluruhnya negatif.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/rshsbdg/status/1240940905768484865

Jumat, 20 Maret 2020

281. Pasien Corona Puskesmas Bontobangun
Dirujuk ke Makassar

Penjelasan :
Beredar pesan berantai Whatsapp yang berisi sebuah info viral menyebut satu pasien
suspek Corona dirujuk dari Puskesmas Bontobangun, Kabupaten Bulukumba ke
Makassar.
Faktanya salah seorang pegawai di Puskesmas Bontobangun, Syafran SKM, yang
mengkonﬁrmasi hal itu mengatakan bahwa terkait dengan adanya informasi yang
beredar di masyarakat & di Media Sosial WA bahwa terdapat 1 siswa di Rilau Ale yg
kami rujuk dari Puskesmas Bontobangun ke Makassar karena COVID 19. Maka dari itu
Kami konﬁrmasikan bahwa berita itu Hoax & tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hoaks
Link Counter :
https://beritabulukumba.com/57480/hoax-pasien-corona-puskesmas-bontobangun-dirujuk-ke-m
akassar

Jumat, 20 Maret 2020

280. RS Premier Bintaro Lockdown

Penjelasan :
Telah beredar informasi RS Premier Bintaro Lockdown karena adanya petugas medis
yang positif Virus Corona.
Faktanya pihak rumah sakit Premier Bintaro menegaskan bahwa informasi tersebut
tidak benar. CEO RS Premier Bintaro dr Juniwati Gunawan mengatakan rumah sakit
beroperasional normal. Tidak ada lockdown karena tenaga medisnya terpapar Virus
Corona sebagaimana yang diisukan. Juniwati menjelaskan saat ini RS Premier Bintaro
melakukan screening COVID-19 terhadap pasien, pengunjung, dokter, hingga staf.
Jika ada pasien dengan gejala yang mengarah ke COVID-19, akan dirujuk ke rumah
sakit rujukan yang telah ditentukan.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4945741/rs-premier-bintaro-bantah-isu-lockdown-gegara-tenaga
-medisnya-positif-corona
https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/19/bantah-kabar-hoaks-rs-premier-bintaro-kami-tidak
-lockdown

Jumat, 20 Maret 2020

279. Daftar Harga Pemeriksaan Covid-19 di RSU
Airlangga

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial sebuah surat pemberitahuan yang disebut berasal dari
RSU Airlangga terkait dengan daftar paket harga untuk pemeriksaan Covid-19.
Faktanya Manajer Pelayanan Medis RSUA Muhammad Ardian mengatakan, berita
yang sudah beredar mengenai paket dan tarif tes Corona tersebut adalah tidak benar
atau hoaks. Kabar ini juga telah ditepis melalui situs resmi Instagram dan Facebook
milik Universitas Airlangga.

Hoaks
Link Counter :
https://jatim.suara.com/read/2020/03/19/214435/hoaks-tes-corona-di-rsua-jutaan-rupiah-ini-penje
lasan-rumah-sakit-unair
https://www.suara.com/news/2020/03/19/143335/cek-fakta-benarkah-rsu-airlangga-rilis-daftar-ha
rga-pemeriksaan-covid-19

Jumat, 20 Maret 2020

278. Puisi Bubarnya Agama Gus Mus

Penjelasan :
Sebuah puisi berjudul "Bubarnya Agama"
yang diklaim sebagai puisi yang ditulis
oleh tokoh agama KH. Ahmad Mustofa
Bisri atau dikenal dengan Gus Mus
beredar di media sosial. Puisi tersebut
berkaitan dengan Virus Corona yang saat
ini tengah menjadi wabah.
Faktanya, Ienas Tsuroiya, putri dari Gus
Mus
mengklariﬁkasi
melalui
akun
twitternya bahwa puisi dengan judul
"Bubarnya Agama" tersebut bukanlah
tulisan ayahnya. Ia juga menghimbau
kepada masyarakat untuk tidak ikut
menyebarkan sebab puisi itu bukan
tulisan Gus Mus.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/tsuroiya/status/1240481793553207297

Jumat, 20 Maret 2020

277. Akhirnya Pemerintah Memutuskan Indonesia
Lockdown

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial dan pesan berantai yang berisi narasi
yang menyebutkan bahwa Pemerintah akhirnya memutuskan untuk
melakukan lockdown di Indonesia mulai tanggal 20 Maret 2020. Postingan
tersebut memuat tautan URL dari platform YouTube yang berisi video Pers
Statement dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang diunggah pada
tanggal 17 Maret 2020.
Faktanya, narasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah memutuskan untuk
berlakukan lockdown mulai tanggal 20 Maret 2020 adalah tidak benar.
Tautan video pada postingan tersebut berisi mengenai press statement
Menlu RI mengenai kebijakan tambahan Pemerintah Indonesia terkait
perlintasan orang dari dan ke Indonesia terkait Covid-19 dan tidak sama sekali
menyebutkan bahwa Pemerintah akan berlakukan lockdown pada tanggal
20 Maret 2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://kemlu.go.id/portal/id/read/1135/siaran_pers/kebijakan-tambahan-pemerintah-indonesia-te
rkait-perlintasan-orang-dari-dan-ke-indonesia
https://www.youtube.com/watch?v=z0tB-Z0OmV8

Jumat, 20 Maret 2020

276. Dosen Kedokteran Gigi UI Meninggal Karena
COVID-19

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial yang menyebutkan bahwa ada
seorang dosen Universitas Indonesia (UI) meninggal dunia karena Virus Corona,
dalam pesan tersebut disebutkan bahwa dosen tersebut berasal dari Fakultas
Kedokteran Gigi (FKG) UI.
Faktanya dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak FKG UI dengan Nomor:
SE-0612/UN2.F2.D/HKP.04/2020 menyampaikan bahwa broadcast message yang
menyatakan beliau Dosen FKG UI adalah tidak benar. Dilansir dari
bekasi.pikiran-rakyat.com bahwa dosen tersebut bukan dosen dari FKG UI melainkan
dosen FKG Universitas Yarsi yang meninggal dunia pada Senin, 16 Maret 2020, hingga
pasien meninggal, pihak rumah sakit belum mendapatkan hasil pemeriksaan
spesimennya apakah negatif atau positif Covid-19.

Disinformasi
Link Counter :
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-12353293/cek-fakta-tersiar-kabar-dosen-universi
tas-indonesia-meninggal-dunia-karena-virus-corona-simak-faktanya?page=2
https://turnbackhoax.id/2020/03/18/salah-dosen-kedokteran-gigi-ui-meninggal-karena-covid-19/
https://www.liputan6.com/news/read/4203557/dosen-universitas-yarsi-meninggal-dunia-setelahtes-covid-19

Jumat, 20 Maret 2020

275. Pasien Positif Corona di RSUD Depati Hamzah
Pangkalpinang
Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial
yang menyebutkan bahwa ada seorang
pasien positif Virus Corona yang dirawat
di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah
Pangkalpinang.
Faktanya, Direktur RSUD Depati Hamzah
Pangkalpinang, dr Muhamad Fauzan
membantah
hal
tersebut.
Beliau
mengakui memang ada pasien rujukan
dari satu rumah sakit swasta untuk
diisolasi di RSUD Depati Hamzah
Pangkalpinang. Beliau mengatakan, ini
bukan suspect, bukan terinfeksi juga
hanya pemantauan. Pasien masuk hari
sabtu, hari minggu kita ambil swap
tenggorokan, hidung, dahak dan darah.

Disinformasi
Link Counter :
https://bangka.tribunnews.com/2020/03/16/direktur-rsud-depati-hamzah-bukan-pasien-terinfeksi
-corona-hanya-pasien-dalam-kategori-pemantauan
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=148593213293939&id=102007354619192

Kamis, 19 Maret 2020

274. Siswa Sekolah Yayasan Raudhatul Jannah
Positif Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar pada platform WhatsApp yang memperlihatkan
percakapan. Isi percakapan itu menyebutkan bahwa adanya siswa dari Yayasan Raudhatul
Jannah yang positif terkena Corona atau Covid-2019.
Faktanya menurut penelusuran Harian Banten Raya diketahui bahwa informasi tersebut
tidak memiliki sumber kredibel bahkan cenderung menyesatkan. Kepala Sekolah Yayasan
Raudhatul Jannah Endang Hanimah, yang telah dikonﬁrmasi menjelaskan bahwa sampai
saat ini warga sekolah Yayasan Raudhatul Jannah dalam keadaan sehat, adapun para siswa
telah diliburkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Endang menghimbau, agar para
orang tua siswa dan calon peserta didik agar tidak mudah percaya dengan berita tidak
benar tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B93KvgSAF-F/?igshid=12nbma1kek8np

Kamis, 19 Maret 2020

273. Pegawai BRI Blitar Positif Corona

Penjelasan :
Beredar informasi melalui pesan berantai di media sosial yang menyebutkan bahwa
seorang pegawai BRI di Blitar telah dinyatakan positif Covid-19 atau Virus Corona.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Terkait dengan
penyebaran hoaks itu, empat warga Kabupaten Blitar telah diamankan dan diperiksa
intensif oleh Polres Blitar. Mereka diamankan karena menyebarkan hoaks di media
sosial terkait penyebaran Virus Corona. Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eka
Presetyo mengatakan mereka diamankan dalam dua kasus penyebaran hoaks. Kasus
pertama, hoaks adanya 15 warga Blitar positif Corona dan kasus kedua hoaks pegawai
BRI Blitar telah dinyatakan positif corona.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4943997/hoax-corona-di-blitar-disebar-4-orang-ini-sa
lah-satunya-lewat-wag-pengajian

Kamis, 19 Maret 2020

272. Seluruh Warga DKI Jakarta pada Tanggal 19
Maret 2020 Pukul 14.30 s/d 22.00 WIB
dilarang Berpergian Keluar Rumah
Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media
sosial yang mencantumkan website
kominfo memberikan himbauan bahwa
seluruh warga DKI Jakarta pada tanggal
19 Maret 2020 pukul 14.30 s/d 22.00 WIB,
dilarang untuk berpergian keluar rumah
menggunakan kendaraan roda 2 (dua)
dan berjalan kaki. Dikarenakan akan ada
pencegahan
COVID-19
dengan
penyemprotan disinfektan dosis tingkat
1
melalui
udara
yang
dapat
menyebabkan alergi pada kulit dan
gangguan pernafasan.
Faktanya, Plt Kepala Biro Humas
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Ferdinandus
Setu
mengatakan bahwa konten tersebut
tidak benar atau hoaks. Kementerian
Kominfo tidak pernah mengeluarkan
himbauan seperti informasi yang
beredar tersebut.

Hoaks
Link Counter :

Kamis, 19 Maret 2020

271. Pasar Cirebon Ditutup karena Ada
Penyemprotan Disinfektan

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi tentang
penutupan seluruh pasar di Kota Cirebon karena ada penyemprotan disinfektan.
Pesan tersebut dengan narasi "Mulai besok, jum'at 20 Maret 2020 semua pasar
wilayah kodya tutup serentak selama minimal 3 hari kedepan krn ada penyemprotan.
Sumber:PD Pasar Cirebon".
Faktanya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMK Kota Cirebon
Maharani Dewi memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar.
Begitu juga dengan informasi akan adanya penyemprotan di pasar-pasar. Dewi
menegaskan, setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat,
informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Menurutnya rencana penyemprotan akan
didahului pemberitahuan resmi oleh Dinas Kesehatan.

Hoaks
Link Counter :
https://www.ayobandung.com/read/2020/03/19/83159/hati-hati-hoaks-pasar-cirebon-tak-ditutupuntuk-penyemprotan-disinfektan
https://www.ayocirebon.com/read/2020/03/19/4892/hoaks-informasi-penutupan-pasar-tiga-hari-d
i-kota-cirebon

Kamis, 19 Maret 2020

270. Karyawan KCP Mall Galuh Mas Karawang
Positif Corona
Penjelasan :
Beredar pada media sosial gambar
berupa hasil tangkapan layar yang
memberikan keterangan bahwa telah
ada seorang karyawan KCP Galuh Mas
Karawang yang positif terkena Virus
Covid-2019, pada gambar tersebut
dituliskan salah satu toko yang terdapat
pada Mall tersebut.
Faktanya informasi tersebut telah
dibantah oleh Direksi KCP Mall Galuh
Mas dengan menegaskan bahwa
informasi tersebut adalah tidak benar
alias hoaks. Senada dengan pihak
Direksi Mall, pihak toko yang disebutkan
juga mengklariﬁkasi bahwa sampai saat
ini tidak ada karyawan kami yang
terkena Virus Covid-2019.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B91wtFhAGwX/?igshid=1va24nixq8aa4

Kamis, 19 Maret 2020

269. Virus Corona Sampai di RSI Sakinah
Mojokerto

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa RSI Sakinah Mojokerto merawat pasien Virus
Corona yang baru saja berlibur dari Bali
Dilansir dari beritajatim.com, informasi tersebut tidaklah benar. Tidak hanya RSI Sakinah
Mojokerto kabar hoaks terkait COVID-19 juga menerpa di dua rumah sakit di wilayah
Kabupaten Mojokerto serta RS milik Pemkot Mojokerto. Menanggapi kabar tersebut
Kapolres Mojokerto, AKBP Feby DP Hutagalung menghimbau agar masyarakat tidak
mudah percaya akan kabar yang belum pasti kebenarannya

Hoaks
Link Counter :
https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/3-rs-di-mojokerto-diterpa-hoaks-terkait-pasien-co
vid-19/

Kamis, 19 Maret 2020

268. Pria Kejang-kejang dampak Covid-19 di
Stasiun Pondok Cina
Penjelasan :
Beredar video singkat di media
sosial Twitter, di video tersebut
nampak
seorang
pria
menggunakan
masker
kejang-kejang di dalam gerbong
Kereta Rel Listrik (KRL) Stasiun
Pondok
Cina,
yang
dalam
narasinya dikaitkan dengan isu
Virus Corona atau Covid-19.
Dilansir dari Suara.com, Anne
purba selaku
VP Corporate
Communication
PT
Kereta
Commuter
Indonesia
dalam
keterangan
tertulisnya
menyatakan bahwa pelanggan itu
mengalami sakit lambung, bukan
Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1365794/kci-bantu-penumpang-kejang-di-stasiun-pondok-ci
na-tepis-isu-covid-19
https://www.suara.com/news/2020/03/19/110025/bantah-corona-kci-sebut-pria-bermasker-kejang
-kejang-karena-telat-makan

Kamis, 19 Maret 2020

267. TPU Ditutup Akibat Virus Corona dan Jenazah
Diminta Diletakkan Dahulu di Rumah
Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah foto yang
memperlihatkan spanduk yang bertuliskan
"Antisipasi Merebaknya Covid-19, Taman
Pemakaman Umum Tutup Sementara."
Foto tersebut disertai dengan narasi berupa
himbauan agar dapat menunda kematian
karena TPU ditutup dan bagi yang sudah
meninggal jenazahnya diletakkan di rumah
dulu sampai TPU kembali dibuka.
Setelah ditelusuri, foto pada unggahan
tersebut memang betul adanya. Namun,
himbauan pada unggahan tersebut sengaja
dipelintir dan bagi yang membacanya akan
salah paham. Dilansir dari detik.news.com,
Kasudin Pertamanan dan Kehutanan Kota
Jakarta Selatan, Winarto, menjelaskan
bahwa pelayanan yang ditutup itu untuk
ahli waris yang ingin ziarah dan untuk ahli
waris yang urus perizinan tanah makam
atau
perpanjangan
bukan
untuk
pemakaman. Untuk pelayanan pemakaman
tetap berjalan dan tetap dilayani.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4944345/viral-tpu-di-jaksel-tutup-sementara-karena-corona-ini-f
aktanya
https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-sudin-pertamanan-jaksel-soal-viral-foto-tpu-di
tutup-karena-corona-1t3EziUM6JM

Kamis, 19 Maret 2020

266. Hanya Rizieq Shihab yang Memiliki Penangkal
Virus Korona
Penjelasan :
Beredar narasi bahwa hanya Imam Besar
Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang
memiliki antivirus virus Korona tipe baru alias
COVID-19. Pemilik akun mengunggah sebuah
foto yang diklaim wajah Korlap FPI. Terdapat
narasi pada foto itu bertuliskan "Di Tanya soal
Corona Korlap FPI: Hanya Imam Besar kami yg
punya Penangkal virus Corona, karena Imam
besar kami cici Nabi".
Faktanya foto tersebut adalah hasil editan,
selain itu tak ada pernyataan resmi dari Imam
Besar FPI yang menyebut memiliki penangkal
virus Korona. Fakta lainnya, foto yang disebar
tersebut berasal dari foto Sekretariat Kabinet
(Setkab)
yang
pernah
diunggah
teropongsenayan.com, pada Jumat, 4 Mei
2018, melalui artikel berjudul "Pimpin Ratas,
Jokowi Kembali Pakai Jaket Asian Games".
Hingga saat ini, belum ada obat atau vaksin
untuk mengatasi virus Korona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzMWAYN-hanya-rizieq-shihab-yang-memiliki-pena
ngkal-virus-korona-hoaks
https://www.teropongsenayan.com/86287-pimpin-ratas-jokowi-kembali-pakai-jaket-asian-games

Kamis, 19 Maret 2020

265. Pengering Rambut Bisa Membunuh Virus
Corona

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial Youtube bahwa menempelkan hair dryer (pengering
rambut) di wajah atau duduk di sauna dan menghirup udara panas bisa
membunuh Virus Corona.
Faktanya, dikutip dari snopes.com hingga saat ini tidak ada tenaga ahli atau institusi
medis kredibel yang merekomendasikan orang menghirup udara panas untuk
membunuh Virus Corona. Saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah
virus tersebut. Centers for Disease Control and Prevention (Pusat Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit) merekomendasikan untuk melindungi diri dari infeksi Virus
Corona antara lain dengan sering mencuci tangan dan menjaga jarak atau
menghindari kontak dengan orang sakit.

Hoaks
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/hair-dryer-coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html

Kamis, 19 Maret 2020

264.

Mengkonsumsi Pisang Sehari, Membuat Virus
Corona Pergi

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan di media sosial Twitter yang berisi sebuah video
pendek yang diiringi dengan narasi "Have a banana a day, keep corona virus
away". Video tersebut diunggah pada tanggal 15 Maret 2020.
Faktanya, klaim video pada postingan tersebut tidak benar. Video tersebut
merupakan hasil rekayasa dari beberapa video yang digabungkan. Sumber video
yang pertama terdapat di kanal ABC News Australia di Youtube yang berjudul
"Race is on as Australian researchers rush to make coronavirus vaccine" yang
tayang pada 13 Februari 2020. Pada video sumber asli pertama tidak membahas
bahwa penelitian Virus Corona atau COVID-19 menggunakan pisang sebagai
objeknya.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/17/salah-mengkonsumsi-pisang-dalam-sehari-membuat-virus-c
orona-pergi/
https://www.youtube.com/watch?v=HK7I86wjTUk#action=share

Kamis, 19 Maret 2020

263. RS UIN Syarif Hidayatullah Tangani Pasien
Positif Corona

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial Whatsapp yang berisi tentang RS
UIN Syarif Hidayatullah tangani 2 pasien positif Corona dan sedang menjalani
pengobatannya. Dalam pesan tersebut juga dihimbau untuk anak-anak tidak
keluar rumah untuk sementara waktu, karena penyebaran dan penularan virus
sangat cepat sekali.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Amany saat dikonﬁrmasi menegaskan bahwa
pihaknya belum tangani pasien positif Corona. Hal senada juga disampaikan
Humas RS Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan, Reni menjelaskan bahwa
pihaknya memang menangani pasien dalam pengawasan (PDP) namun, pasien
tersebut belum dinyatakan positif.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4943677/rs-uin-syarif-hidayatullah-bantah-isu-tangani-pasien-po
sitif-corona
https://kabartangsel.com/isu-di-rs-syarif-hidayatullah-uin-jakarta-ada-pasien-yang-positif-corona
-ternyata-hoaks/

Kamis, 19 Maret 2020

262. Orang Sumber Wringin Bondowoso Positif
Corona
Penjelasan :

Telah beredar video di media sosial
dengan narasi yang menyebutkan bahwa
ada seorang warga Kecamatan Sumber
Wringin, Kabupaten Bondowoso yang
positif Corona dan dijemput di Terminal
Bondowoso.
Faktanya, informasi dalam postingan
tersebut adalah tidak benar. Video yang
berdurasi 47 detik itu merupakan
kegiatan
sosialisasi,
pengecekan
kesehatan dan kerja bakti dalam rangka
antisipasi Virus Corona yang dilakukan
Polres
Bondowoso,
Rumah
Sakit
Bhayangkara, TNI dan instansi lain di
Terminal Bondowoso.

Disinformasi
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/03/18/13182681/penyebar-video-hoaks-warga-bondowoso
-positif-corona-ditangkap-polisi

Rabu, 18 Maret 2020

261. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)
Kertajati Ditutup Akibat Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ditutup akibat wabah Virus
Covid-19 atau yang biasa disebut Virus Corona.
Faktanya, dilansir dari pernyataan Direktur Utama PT Bandarudara Internasional
Jawa Barat (PT BIJB), Salahudin Raﬁ mengatakan kabar yang menyebutkan bahwa
Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tutup sehingga tidak
beroperasi adalah kabar bohong alias hoaks. Menurut Raﬁ, selain masih melayani
penumpang ke sejumlah rute, Bandara Kertajati pun tetap beroperasi mengingat
statusnya

sebagai

bandara

alternative

dan

juga

menjadi

perlintasan

rute

penerbangan lain.

Hoaks
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1364342/pt-bijb-kabar-bandara-kertajati-tutup-terkait-covid
-19-ialah-hoaks
https://fokusjabar.co.id/2020/03/18/bijb-ditutup-hoaks-layani-penumpang/

Rabu, 18 Maret 2020

260. Virus Corona Disebarkan Melalui Jaringan 5G

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi terkait adanya teori konspirasi penyebaran Virus Corona
melalui jaringan 5G. Informasi ini beredar bahkan secara global.
Faktanya, informasi tersebut sama sekali tidak benar alias hoaks. Tidak ada bukti
bahwa gelombang radio dapat menciptakan atau menyebarkan virus penyebab
penyakit Covid-19.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/tekno/read/4204068/virus-corona-disebar-pakai-jaringan-5g-hoaks-at
au-fakta
https://www.politifact.com/factchecks/2020/mar/09/facebook-posts/no-evidence-coronavirus-wa
s-faked-cover-5g-syndrom/?fbclid=IwAR3z-ew7jIGqXC2hKFdJte1BPSxtZGPfQd-AEhphAO7kvejL1A
WVk6Q3q0U

Rabu, 18 Maret 2020

259. Satu Meninggal di RSUD Jampang Kulon
Kabupaten Sukabumi Akibat Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan yang menyatakan bahwa Virus
Corona sudah ada di Rumah Sakit Jampang, disebut juga satu orang meninggal
akibat Virus Corona.
Faktanya, Humas RSUD Jampang Kulon menyatakan bahwa informasi yang beredar
tersebut adalah hoaks. Bersama jajaran Polsek Jampang Kulon serta Koramil,
pelaku penyebaran hoaks tersebut sudah melakukan klariﬁkasi permohonan maaf
secara tertulis.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/sukabumi-update/netizen-di-sukabumi-ini-minta-maaf-setelah-sebar-hoa
x-soal-corona-1t369mYVvQB

Rabu, 18 Maret 2020

258. Pasar Nganjuk Ditutup Mulai 22 Maret-1 April
untuk Pencegahan Corona

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial dan Broadcast Whatsapp yang menyebutkan pasar di
Nganjuk akan ditutup untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) mulai
tanggal 22 Maret-1 April. Dalam informasi yang beredar itu juga berisi ajakan kepada
ibu-ibu agar segera memasok persediaan makanan seperti sayur dan lauk.
Faktanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk
melalui akun Instagramnya menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut
tidak benar atau hoaks. Pasar Nganjuk tetap beroperasi seperti biasa dan tidak ada
penutupan.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B925RtfHdVk/

Rabu, 18 Maret 2020

257. Video Trump Umumkan Vaksin Virus Corona
dari Roche Medical Company

Penjelasan :
Beredar video yang diklaim berisi pengumuman dari Presiden Donald Trump terkait
ketersediaan vaksin Virus Corona baru. Beberapa unggahan video serupa juga disertai
narasi berbunyi "Saat ini, Trump mengumumkan bahwa Roche Medical Company akan
meluncurkan vaksin hari Minggu depan, dan jutaan dosis sudah siap! - Permainan
selesai".
Faktanya, video yang diunggah tersebut sama sekali tidak membicarakan soal vaksin Virus
Corona. Adapun yang dibicarakan dalam video tersebut adalah soal ketersediaan test kit
atau alat tes untuk mendiagnosis Virus Corona penyebab wabah Covid-19 di Amerika
Serikat.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/tekno/2020/03/17/145153/cek-fakta-trump-umumkan-vaksin-virus-corona
-dari-roche-medical-company

Rabu, 18 Maret 2020

256. Foto Hasil Pemeriksaan PDP Covid-19 di RSU
Soetomo Surabaya
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang
menampilkan

sebuah

foto

yang

disebut

merupakan hasil pemeriksaan laboratorium
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19
dari RSU dr Soetomo Surabaya. Dalam foto itu
tertulis diagnosa pasien adalah Covid-19 dan
gagal nafas.
Faktanya, Direktur Utama RSU dr Soetomo, dr
Joni Wahyuhadi menegaskan bahwa foto
yang beredar itu bukan merupakan hasil
laboratorium,

melainkan

pendaftaran

pasien

laboratorium.

Joni

bukti

untuk

catatan

pemeriksaan

memaparkan,

di

RSU

Soetomo, pasien yang datang dalam dan
kategori

PDP

pemeriksaan

hanya

bisa

permintaan

mengajukan

darah,

bukan

permintaan swab. Karena pemeriksaan swab
telah ditentukan di Balitbangkes Jakarta dan
Intitute Tropical Desease (ITD) Universitas
Airlangga (Unair).

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4943489/heboh-foto-pdp-corona-rsu-soetomo-bered
ar-hingga-penyebar-masih-misterius
https://www.instagram.com/p/B90-h9lhWQM/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318050307-20-484370/rs-dr-soetomo-bantah-soaldata-pasien-positif-corona-bocor

Rabu, 18 Maret 2020

255. Karyawan Telkomsel di Surabaya Positif
Corona

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial WhatsApp yang mengatakan bahwa seorang
karyawan Telkomsel di Surabaya positif Corona.
Faktanya kabar tersebut dibantah oleh Manager Corporate Communications area
Jawa Bali Telkomsel Erwin Kusumawan. Menurut Erwin, pihaknya selalu pantau
dan melakukan koordinasi seluruh karyawan melalui departemen yang ada
“alhamdulillah sampai detik ini seluruh karyawan telkomsel, baik organik maupun
outsourcing tidak ada yang positif Corona”.

Hoaks
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-pegawai-telkomsel-di-surabaya-positif-cor
ona.html

Rabu, 18 Maret 2020

254.

Pasien Positif Corona di RSUD Pamekasan

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi bahwa ada
pasien positif corona dari Sumenep di rujuk ke RSUD Pamekasan. Pesan tersebut
bernarasi "Info mulai sekarang tolong bagi yang mau berkunjung ke RSUD
Pamekasan ditunda dulu karena ada pasien yang positif Corona dari Sumenep di
rujuk ke RSUD Pamekasan. Sampaikan ke sanak famili".
Faktanya dilansir dari suarajatimpost.com, Direktur RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo
(SMART) Pamekasan Farid Anwar mengatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar. Farid menjelaskan bahwa hingga saat ini masih belum ada pasien positif
Corona yang dirawat di Pamekasan. Plt Dinkes Pamekasan juga menghimbau
kepada masyarakat untuk selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
serta gerakan masyarakat sehat (Germas).

Hoaks
Link Counter :
https://suarajatimpost.com/read/3827/20200317/163325/404.html
https://panjinasional.net/2020/03/17/hoax-beredar-info-ada-pasien-corona-di-rsud-smart-pameka
san-ini-faktanya/
https://lenteratoday.com/kabar-adanya-pasien-corona-dari-sumenep-dipastikan-hoax/

Rabu, 18 Maret 2020

253. “Pandemi Corona, Anies Baswedan :
Universitas di Jakarta Diliburkan, Kecuali
Universitas Pancasila”

Penjelasan :
Beredar di pesan berantai whatsApp sebuah foto yang menampilkan foto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam foto tersebut disertai dengan narasi
“Pandemi Corona, Anies Baswedan : Universitas di Jakarta Diliburkan, Kecuali
Universitas Pancasila.”
Setelah ditelusuri, Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari artikel detik.com
dengan judul "Pandemi Corona, Anies Baswedan: Warga Jakarta Jangan Pulang
Kampung" yang diunggah pada tanggal 15 Maret 2020. Pihak Universitas Pancasila
juga mengeluarkan, Surat Edaran Rektor yang telah diunggah di media sosial
Instagram milik Universitas Pancasila yang berisi 9 (sembilan) pengumuman salah
satunya mengurangi perkuliahan yang bersifat tatap muka dan mengganti
dengan sistem e-learning .

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4939835/pandemi-corona-anies-baswedan-warga-jakarta-jangan
-pulang-kampung
https://www.instagram.com/p/B9yIGwhDJ3Z/

Rabu, 18 Maret 2020

252. Himbauan Jokowi “Jangan Keluar Rumah
Kalau Bosan Nonton Drakor Saja”

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter gambar tangkapan layar siaran berita yang
menampilkan wawancara Presiden Jokowi dengan salah satu kanal berita. Pada
tangkapan layar terdapat keterangan character generic (CG) bertuliskan "Jangan
Keluar Rumah, Kalau Bosan Nonton Drakor Saja".
Faktanya dilansir dari medcom.id klaim yang berisi himbauan Presiden Jokowi
kepada masyarakat yang melakukan KDR (Kerja Dari Rumah) untuk menonton
Drakor jika merasa bosan adalah salah. Character generic pada foto yang
diunggah tersebut telah disunting. Adapun kalimat pada character generic yang
sebenarnya adalah "Pasca Gempa dan Tsunami Sulteng". Foto tersebut diambil dari
penggalan video yang bersumber dari tayangan berita yang dipublikasikan oleh
CNN Indonesia pada kanal Youtube resminya pada tanggal 29 September 2019.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ob307Oyk-jokowi-imbau-masyarakat-yang-kdr-nonto
n-drakor-saja-kalau-bosan-hoaks
https://www.youtube.com/watch?v=vwOAFBDdmcA

Rabu, 18 Maret 2020

251. Video Pria Ambruk di Depan Rumah Makan
Padang karena Corona

Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi video seorang pria yang terjatuh dari sepeda motor
karena Corona. dalam video tersebut terdengar suara "Takutnya dia kena korona
lho. Enggak ada yang berani menyentuh. Jangan sentuh, jangan sentuh," kata
seorang pria dalam video.
Faktanya, setelah pemotor Honda Scoopy tersebut sadar. Laki-laki itu mengaku
tiba-tiba pingsan dan jatuh dari sepeda motor karena epilepsinya kumat.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/17/110825/sempat-diduga-kena-covid-19-sampai-jatuh-dari
-motor-ternyata-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybJGeo4k-pria-ini-ambruk-di-depan-rumah-makan-pa
dang-karena-korona

Rabu, 18 Maret 2020

250. Seorang Penumpang KRL Ditandu Petugas di
Stasiun Duren Kalibata karena Corona

Penjelasan :
Beredar
video
memperlihatkan
seseorang
ditandu
di
stasiun
commuter line (KRL), Duren Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan. Muncul
narasi bahwa seorang penumpang
itu terjangkit Virus Corona atau
COVID-19.
Faktanya,
hal
tersebut
telah
diklariﬁkasi oleh VP Corporate
Communication PT KCI, Anne Purba
"Suhu tubuhnya normal 36", kondisi
penumpang
berangsur
pulih.
Penumpang
itu
pun
kembali
melanjutkan perjalanannya dengan
KRL.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDleLXb-seorang-penumpang-krl-ditandu-petugas-d
i-stasiun-duren-kalibata-karena
https://news.detik.com/berita/d-4940965/viral-penumpang-krl-ditandu-disebut-corona-di-stasiun
-ini-penjelasan-kci/2

Rabu, 18 Maret 2020

249. Presiden Joko Widodo Berlakukan Karantina
Parsial

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp yang menginformasikan bahwa Presiden Joko
Widodo memberlakukan karantina terbatas terhadap aktivitas publik di beberapa
wilayah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung dan
sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Banten, Tangerang, Semarang, dan Bali. Narasi
tersebut juga disertai 16 poin pernyataan yang mengatasnamakan Presiden Joko
Widodo terkait pembatasan aktivitas warga.
Faktanya, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memastikan bahwa
narasi tersebut tidak bersumber dari pernyataan Presiden Joko Widodo maupun
sumber lainnya. Presiden dalam keterangan persnya pada Senin, 16 Maret 2020, di
Istana Kepresidenan Bogor, telah menyampaikan sejumlah arahan yang justru tidak
sesuai dengan narasi yang beredar tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/tak-benar-presiden-joko-widodo-berlakukan-karantinaparsial/
https://www.antaranews.com/berita/1363230/istana-tidak-benar-presiden-jokowi-berlakukan-kar
antina-parsial

Rabu, 18 Maret 2020

248. Video “ini di PGC evakuasi pasien COVID 19.”
Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial
Facebook yang memperlihatkan sebuah
mobil
ambulans
diduga
sedang
mengangkut
seorang
pasien.
Pengunggah video itu dalam narasinya
mengklaim bahwa peristiwa tersebut
terjadi di PGC (Pusat Grosir Cililitan) dan
pasien
yang
diangkut
ambulans
merupakan pasien COVID-19.
Faktanya, menurut Property Manager
PGC, Jumono Josafat, informasi yang
disampaikan dalam video tersebut adalah
hoaks alias tidak benar.
Pasien yang
diangkut ambulans itu tidak terinfeksi
Virus Corona COVID-19. Pasien itu hanya
mengalami kelelahan dan memiliki
riwayat penyakit asma. Jumono juga
menjelaskan bahwa saat ini pasien yang
merupakan karyawan salah satu toko di
PGC itu telah pulang dari rumah sakit.
Hasil pemeriksaan pun menunjukkan
pasien itu tidak terinfeksi Virus Corona.
Pelaku penyebaran video hoaks tersebut
saat ini sedang dilakukan proses hukum
di Polres Metro Jakarta Timur.

Hoaks
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/16/14044021/beredar-video-karyawan-pgc-terinfe
ksi-virus-corona-pihak-manajemen-sebut
https://turnbackhoax.id/2020/03/17/salah-video-ini-di-pgc-evakuasi-pasien-covid-19/

Rabu, 18 Maret 2020

247. Ahok Positif Terinfeksi Virus Korona

Penjelasan :
Beredar narasi di media sosial bahwa Ahok dikabarkan positif terinfeksi Virus
Corona atau COVID-19. Diduga kuat Ahok yang dimaksud adalah Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok).
Faktanya klaim bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) positif terinfeksi Virus
Corona, tidak berdasar. Fakta lainnya Ahok masih beraktivitas seperti biasa, di
antaranya tampak di akun instagram @basukibtp, pada Senin 16 Maret 2020.
Dalam postingannya Ahok mengunggah himbauan terkait isolasi mandiri di
tengah penyebaran Virus Corona. Ia berharap agar semua orang dapat
mengurangi mobilitas untuk sementara ini. Selain itu, tidak ada pernyataan dari
otoritas terkait bahwa Ahok positif terjangkit Virus Corona. Penelusuran di media
arus utamapun, tidak ditemukan Ahok dinyatakan positif terkena Virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9y_0_shJVA/
https://www.facebook.com/AhokBTP/posts/3037664779586529?_rdc=1&_rdr

Rabu, 18 Maret 2020

246. Seorang Pramugari Lion Air Positif Korona dan
Dirawat di RS An Nisa Tangerang
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial dengan
narasi: "Info terbaru...Corona sudah masuk
ke TB telaga Bestari, pramugari lion air
sudah terinfeksi dan saat ini di rawat di RS
Annisa".
Faktanya hal ini dibantah oleh manajemen
RS
An
Nisa
melalui
akun
resmi
Instagramnya,
ia
mengatakan
tidak
merawat pasien positif COVID-19, dan tidak
ada tenaga kesehatan kami yang diduga
maupun positif COVID-19. Dan ini pernah
dilansir
oleh
Liputan6.com,
menurut
Corporate Communications Strategic of Lion
Air,
Danang
Mandala
Prihantoro
mengatakan, tidak ada Pramugari Lion Air
yang terkonﬁrmasi positif Covid-19. selain itu
Damang menegaskan tak ada seorang
Pramugari Lion Air terkonﬁrmasi positif
Covid-19 dan menjalani perawatan di RS
Annisa.

Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/yNLGeoPK-seorang-pramugari-lion-air-positif-korona-dan-diraw
at-di-tangerang-hoaks
https://www.instagram.com/p/B9tTUmHlXpY/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4203993/cek-fakta-pramugari-lion-air-positif-covid-19-dirawat-di
-rs-an-nisa-benarkah

Selasa, 17 Maret 2020

245. Pasien Positif Corona di RSUD Kajen
Pekalongan

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan bahwa ada seorang
warga Desa Kulu Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang positif
terkena Virus Corona dan saat ini dirawat di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
Faktanya, Informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Metrotvnews.com,
hal tersebut dibantah oleh pihak RSUD Kajen yang menegaskan bahwa informasi
dalam pesan tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.metrotvnews.com/play/NQAC3Vxx-rsud-kajen-pekalongan-bantah-hoaks-rawat-pas
ien-positif-corona

Selasa, 17 Maret 2020

244.

Kapal ke Sabang Distop Selama Sebulan karena
Virus Corona
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang
menginformasikan tentang penghentian
pelayaran kapal ke Sabang, Aceh, selama
sebulan untuk mencegah penyebaran Virus
Corona. Dalam pesan yang beredar
disebutkan,
untuk
sementara
penyeberangan kapal cepat dan kapal
lambat dari Banda Aceh-Sabang atau
sebaliknya dihentikan selama dua hari ke
depan dan berlaku selama 14 hari hingga
sebulan.
Faktanya,
Pemerintah
Kota
Sabang
memastikan informasi tersebut merupakan
kabar bohong atau hoaks. Kepala Bagian
Umum dan Humas Sekretariat Daerah Kota
Sabang, Bahrul Fikri menyebutkan bahwa
informasi yang beredar di WhatsApp dan
Facebook itu tidak benar. Bahrul juga
menyampaikan bahwa ia tidak pernah
memberi komentar apapun termasuk
diwawancarai
oleh
wartawan
terkait
pemberhentian sementara pelayaran.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4940900/beredar-info-kapal-ke-sabang-berhenti-operasi-sebula
n-pemko-hoax

Selasa, 17 Maret 2020

243. Puskesmas Rajagaluh Temukan ODP Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp
yang

menginformasikan

bahwa

di

puskesmas Rajagaluh terdapat 1 Orang
Dalam

Pengawasan

suspect

Corona

(ODP)

sehingga

karena

Kabupaten

Majalengka menetapkan siaga 1 serta
rencana lockdown Surya Majalengka.
Dilansir dari Timesindonesia.co.id, Kabid
Komunikasi

Dinas

Informatika

(Diskominfo)

Majalengka,

Mohamad

menegaskan

bahwa

Komunikasi

dan

Kabupaten

Yudiprasetiadi

pesan

berantai

melalui media sosial WhatsApp tersebut
hoaks

alias

tidak

benar.

Kendati

demikian, pihaknya meminta kepada
masyarakat

Majalengka

untuk

tetap

tenang dalam menghadapi Virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://timesindonesia.co.id/read/news/257011/cek-fakta-hoaks-puskemas-rajagaluh-temukan-od
p-virus-corona-dan-rencana-lockdown-surya-majalengka

Selasa, 17 Maret 2020

242. Ketua Aliansi Driver Online Individu Makassar,
Moja Terkena Virus Corona
Penjelasan :
Telah beredar foto di media sosial
tentang Moja, Ketua Aliansi Driver
Online Individu Makassar yang
sedang berbaring di Rumah Sakit
karena terkena Virus Corona. Moja
diduga terinfeksi setelah berjabat
tangan dengan Menhub RI Budi
Karya.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Moja
pun membantah dirinya terkena
Virus Corona. Dia mengatakan bahwa
fotonya yang sedang terbaring itu
merupakan
foto
lama,
yang
kemudian
salah
seorang
memposting ulang fotonya tersebut
lalu dikaitkan dengan isu Virus
Corona saat ini. Dirinya mengakui
sempat bertemu Menhub RI, Budi
Karya di Kota Makassar beberapa
waktu lalu. Namun kondisinya saat ini
sehat dan tidak ada gejala apapun.

Disinformasi
Link Counter :
https://fajar.co.id/2020/03/15/sempat-jabat-tangan-dengan-menhub-ini-kondisi-ketua-aliansi-oje
k-online-makassar/

Selasa, 17 Maret 2020

241. Menteri Kabinet Jokowi Positif Terpapar
COVID - 19

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook bahwa Menteri Nadien dinyatakan positif Virus Corona,
Jalani isolasi secara mandiri, dengan tambahan narasi satu lagi Menteri Kabinet Jokowi
positif terpapar Virus Corona.
Faktanya setelah ditelusuri, judul artikel “Menteri Nadien Dinyatakan Positif Virus Corona,
Jalani Isolasi Secara Mandiri” itu adalah judul artikel yang salah. Menteri Nadien yang
dimaksud adalah Menteri Kesehatan Inggris, Nadine Dorries yang dinyatakan positif Virus
Corona atau COVID-19 dan sedang mengkarantina diri pada Selasa (10/03/2020).
Kesalahan penulisan nama Nadine menjadi Nadien ini ternyata menimbulkan salah
persepsi sehingga ada yang mengira itu adalah Mendikbud Nadiem Makarim.

Disinformasi
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2020/03/11/menteri-nadien-dinyatakan-positif-virus-corona-jalani-i
solasi-secara-mandiri
https://seleb.tempo.co/read/1320352/nadiem-makarim-keluar-rumah-bisa-mengancam-nyawa-or
ang-lain/full&view=ok
https://www.instagram.com/p/B9y7wnyH94n/

Selasa, 17 Maret 2020

240. Surat Edaran Walikota Palembang Soal Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial
tentang surat edaran yang berisi arahan
atau tindak lanjut pencegahan penyebaran
Virus

Corona

Palembang

atau

Covid-19

dengan

di

nomor

Kota
surat

443/–Huk/Dinkes.
Faktanya

dilansir

dari

merdeka.com,

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu
Dewa memastikan bahwa hal tersebut tidak
benar atau hoaks. Ratu Dewa menyebut
pihaknya

belum

mengeluarkan

surat

edaran terkait kebijakan libur sekolah untuk
mencegah

penyebaran

Virus

Corona.

Menurutnya, kebijakan pemerintah kota
akan baru diputuskan bersama Wali Kota
Palembang

Harnojoyo

dengan

mempertimbangkan keterangan dari Dinas
Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat.

Hoaks
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/17/salah-surat-edaran-walikota-palembang-soal-virus-corona/
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-surat-edaran-wali-kota-palembang-soal-p
encegahan-corona.html
https://www.detiksumsel.com/sekda-palembang-tegaskan-surat-edaran-libur-sekolah-hoax/

Selasa, 17 Maret 2020

239. Peta Sebaran Kasus Virus Corona di Kota
Depok
Penjelasan :
Dalam berita yang dikutip dari laman
pikobar.jabarprov.go.id

mengungkapkan

data diseluruh kecamatan di Kota Depok
terdapat

pasien

status

Pasien

Dalam

Pengawasan (PDP) dan per ahad (15/3)
terdapat satu orang yang positif terkena
Virus Corona di Kecamatan Sukmajaya.
Faktanya,

Menurut

Sekretaris

Daerah

(Sekda) Kota Depok, Hardiono memastikan
berita terkait peta sebaran kasus Virus
Corona

di

Hardiono
informasi

Kota

Depok

adalah

mengungkapkan
yang

diberikan

dari

Hoaks.
bahwa
laman

pikobar.jabarprov.go.id sangat tidak valid
karena tidak tercantum sumbernya.

Hoaks
Link Counter :
https://republika.co.id/berita/q7a2yd377/sekda-sebaran-corona-di-depok-versi-pikobar-emhoaks
em
https://www.depoknews.id/sekda-depok-hardiono-sebaran-corona-di-depok-versi-pikobar-hoaks/

Selasa, 17 Maret 2020

238. Berkumur Air Hangat dengan Garam dan Cuka
Bisa Hilangkan Virus Corona
Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial bahwa
berkumur dan minum air hangat yang
dicampur dengan garam atau cuka
dapat menghilangkan Virus Corona atau
Covid-19.
Faktanya dikutip dari snopes.com, klaim
tersebut tidak benar. Berkumur air
hangat dengan campuran garam
ataupun cuka telah lama digunakan
sebagai cara menghilangkan gejala
yang berhubungan dengan ﬂu dan sakit
tenggorokan. Namun tidak ada bukti
bahwa itu dapat membantu menangkal
atau mengusir Virus Corona atau
Covid-19.

Hoaks
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/gargling-eliminate-coronavirus/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4203143/cek-fakta-berkumur-air-hangat-dengan-gara
m-dan-cuka-bisa-hilangkan-covid-19-ini-faktanya

Selasa, 17 Maret 2020

237. Cristiano Ronaldo Ubah Hotel Pribadi Jadi
Rumah Sakit Darurat Khusus Pasien Virus
Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi yang menyatakan Cristiano Ronaldo mengubah hotel
pribadinya menjadi rumah sakit darurat khusus pasien Virus Corona.
Faktanya, informasi yang menyebutkan Cristiano Ronaldo mengubah hotel
pribadinya menjadi rumah sakit darurat khusus pasien Virus Corona dibantah oleh
lembaga di Lisbon, Portugal. Menurut seorang jurnalis asal Portugal, Philip
Caetano, kabar soal Cristiano Ronaldo itu hoaks belaka. Menurut jurnalis tersebut,
Ronaldo belum pernah memberi pernyataan akan menjadikan hotel mewahnya
sebagai rumah sakit darurat pasien COVID - 19. Selain itu, seorang staf di hotel
Ronaldo yang berada di Lisbon, justru mengatakan tidak tahu tentang rencana
mengubah fungsi hotel untuk sementara waktu.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/global/read/4202954/video-staf-hotel-milik-cristiano-ronaldo-bantah-jadi-rumah
-sakit
https://www.malangpostonline.com/read/34089/hotel-cristiano-ronaldo-bantah-alih-fungsi-jadi-rumah-sak
it-pasien-virus-corona/1
https://www.skor.id/bola-internasional/amp/sk-01329284/hoaks-kabar-ronaldo-sulap-hotel-mewah-jadi-rscovid-19

Selasa, 17 Maret 2020

236. 15 Warga Blitar Positif Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi viral melalui pesan berantai di Whatsapp yang
menyebutkan bahwa soal 15 warga Kabupaten Blitar positif Corona, diantaranya
daerah yang sudah terjangkit, daerah Wlingi, Ponggok, Udanawu, Nglegok,
Selopuro dan Gandusari. Dengan jumlah positif suspect Corona 15 orang.
Faktanya, menurut Kepala Kominfo Pemkab Blitar Eko Susanto mengatakan bahwa
informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar alias hoaks. Selain itu
Eko sudah melakukan konﬁrmasi ke dinas teknis RSUD dan Dinkes Blitar, untuk
memastikan terhadap berita tersebut. Kemudian kami beri tanda hoaks terhadap
rilis tersebut, Eko juga menambahkan sampai hari ini masih belum diketahui asal
muasal info hoaks yang beredar itu, tim medsos kami masih menelusuri.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4941506/beredar-hoaks-15-warga-blitar-posit
if-corona

Selasa, 17 Maret 2020

235. China Akui Dokter Palestina Penemu Vaksin
Corona yang Terbukti Ampuh 100 Persen

Penjelasan :
Beredar artikel berjudul “China Akui Dokter Palestina Penemu Vaksin Corona yang
Terbukti Ampuh 100 Persen”. Dalam artikel tersebut diberitahukan bahwa China
secara resmi mengumumkan, hanya beberapa jam yang lalu, keberhasilan serum
Palestina yang diberikan kepada Dr. Manar Saadi Al-Shenawi.
Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ada artikel yang menjelaskan mengenai
klaim China Akui Dokter Palestina Penemu Vaksin Corona yang Terbukti Ampuh
100 Persen itu. Begitupun dengan nama dr. Manar Saadi Al-Shenawi yang diklaim
sebagai dokter yang menemukan vaksin virus corona juga tidak ditemukan nama
tersebut di mesin pencari google.
Fakta lainnya, Palestina dan negara-negara di Arab lainnya belum menemukan
vaksin virus corona sampai saat ini.

Hoaks
Link Counter :
https://misbar.com/factcheck/5e660c31d4a22917805f52f7
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4203418/cek-fakta-china-akui-dokter-palestina-temuk
an-vaksin-covid-19-ini-faktanya?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://dunia.rmol.id/read/2020/03/16/425623/isu-dokter-palestina-temukan-vaksin-corona-tidakjelas-berikut-alasannya

Senin, 16 Maret 2020

234.

Video TKA China Datang di Bandara Haluoleo
Kendari Membawa Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah video yang merekam kedatangan para TKA dari China di
bandara Haluoleo Kendari. Dalam video itu terdengar suara seseorang meneriakkan para TKA
China tersebut dan mengaitkan dengan Virus Corona yang sedang mewabah.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan Kemenkumham Sultra, Sofyan, berdasarkan surat sertiﬁkat
kesehatan pemerintah Thailand, sejak 29 Februari hingga 15 Maret 2020, para TKA itu telah
dikarantina di Thailand dan surat tersebut sudah diveriﬁkasi oleh Perwakilan RI di Bangkok,
Thailand pada 15 Maret 2020. Selanjutnya, TKA China tersebut keluar dari Thailand pada 15
Maret 2020 dan menuju Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Para TKA tersebut
memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Mereka juga memiliki surat
rekomendasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta berupa kartu
kewaspadaan kesehatan pada TKA tersebut dan masih dalam pemantauan yang akan
dilakukan di perusahaan tempat mereka bekerja.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/16/berita-49-wn-tiongkok-yang-masuk-ke-sultra-ternyata-orang
-baru-bukan-pekerja-lama/

Senin, 16 Maret 2020

233. Antisipasi Corona, Seluruh BUMN DKI Ditutup
Penjelasan :
Telah beredar informasi pemberitaan yang
mengatakan

bahwa

upaya

untuk

Virus

Corona,

seluruh

mengantisipasi

BUMN DKI ditutup selama dua pekan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Staf Khusus
Menteri

BUMN,

mengatakan
merupakan

Arya

bahwa
hoaks

Sinulingga

kabar
dengan

tersebut
mengedit

tampilan sebuah stasiun televisi swasta
yang menayangkan Menteri BUMN Erick
Thohir usai meninjau RS Pertamina Jaya di
Cempaka
sampai

Putih.

hari

beroperasi

Arya

ini

menyampaikan

seluruh

seperti

BUMN

biasa.

tetap

Namun,

Kementerian BUMN melakukan sejumlah
langkah

preventif

dengan

membatasi

rapat-rapat dengan jumlah peserta yang
banyak.

Hoaks
Link Counter :
https://republika.co.id/berita/q76wbj430/arya-bantah-hoaks-bumn-di-jakarta-tutup-dua-pekan
https://www.cnnindonesia.com/tv/20200316153341-405-483896/video-waspada-hoaks-pemberita
an-corona

Senin, 16 Maret 2020

232. Pasar Tanah Abang Tutup Sementara untuk
Cegah Corona
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang
menginformasikan
ditutup

Pasar

sementara

Tanah

untuk

Abang

mencegah

penyebaran Virus Corona (Covid-19). Dalam
pesan

yang

beredar

menyebutkan,

penutupan sementara Pasar Tanah Abang
dilakukan selama 2 minggu, pada tanggal
14-27 Maret 2020.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Bidang
Umum dan Humas PD Pasar Jaya, Gatra
Vaganza menegaskan bahwa informasi yang
beredar itu tidak benar atau hoaks. Gatra
mengatakan sejauh ini pihaknya belum
menutup pasar manapun, dan rilis yang
dikeluarkan tersebut bukan berasal dari PD
Pasar Jaya.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4940750/viral-isu-pasar-tanah-abang-tutup-untuk-cegah-corona
-begini-faktanya
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/16/09271631/hoaks-kabar-pasar-tanah-abang-ditu
tup-sementara-untuk-cegah-covid-19

Senin, 16 Maret 2020

231. Presiden Jokowi Positif Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar tangkapan layar dari sebuah artikel berita media daring yang berjudul
"Hasil Pemeriksaan Presiden Jokowi Positif Virus Corona". Artikel tersebut dimuat
pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15:05 WIB.
Setelah ditelusuri, tangkapan layar tersebut adalah hasil suntingan dari artikel yang
dimuat oleh Detik.com pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15:05 WIB dengan judul
asli dari artikel tersebut adalah "Presiden Jokowi Jalani Tes Virus Corona Sore Ini".

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4939909/presiden-jokowi-jalani-tes-virus-corona-sore-ini

Senin, 16 Maret 2020

230. Mitra Gojek yang Diduga Suspect Corona
Melarikan Diri dari Rumah Sakit Persahabatan
Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp
yang memuat foto beserta dengan informasi
identitas dari seorang mitra pengemudi Gojek
yang kabur saat menjalani proses observasi atas
dugaan terinfeksi virus Covid-19 dari RSUP
Persahabatan.
Faktanya, informasi dalam pesan tersebut
adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
pihak Gojek yang bahwa berita tersebut tidak
benar alias hoaks. Chief Corporate Affairs Gojek,
Nila Marita menegaskan bahwa pihaknya telah
mengambil langkah cepat untuk meluruskan
pemberitaan tersebut dengan mengecek
keberadaan
mitra
pengemudi
yang
bersangkutan. Hal yang sama juga ditanggapi
oleh Juru Bicara RSUP Persahabatan, Erlina
Burhan sempat mengakui jika ada pasien
suspect Corona yang keluar dari ruang isolasi
Rumah Sakit tersebut tanpa sepengetahuan
petugas. Namun demikian, perempuan suspect
Corona tersebut dijelaskan dia berprofesi
sebagai pramusaji bukan pengemudi ojol
sebagaimana berita yang sempat viral tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://kabar24.bisnis.com/read/20200314/15/1213307/suspect-corona-melarikan-diri-gojek-itu-bu
kan-mitra-kami

Senin, 16 Maret 2020

229. Suspect Corona Virus Di temukan Di Delta Spa

Penjelasan :
Beredar di media sosial melalui pesan berantai dengan narasi "BREAKING NEWS:
suspect coronavirus diemukan di salah satu terapis Delta Spa. Delta Spa sekarang
dikarantina, pengunjung dan staf yang masih ada di dalam tidak boleh
meninggalkan spa selama 2 minggu ke depan. Yang pernah menugunjungi Delta
Spa dalam 2 minggu terakhir harap melapor ke RS rujukan".
Berdasarkan hasil penelusuran Suara.com, informasi yang menyebutkan bahwa ada
seorang terapis Delta Spa yang menjadi suspect Virus Corona dan panti pijat itu
dikarantina adalah tidak benar. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI
Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia telah memberikan klariﬁkasi terkait informasi hoaks
tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/15/143934/cek-fakta-benarkah-terapis-panti-pijat-di-jakart
a-suspect-virus-corona
https://news.detik.com/berita/d-4939771/viral-kabar-panti-pijat-jakarta-diisolasi-gegara-corona-t
ernyata-hoax

Senin, 16 Maret 2020

228. Warga Klaten Terpapar Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi bahwa satu
warga Klaten terpapar Virus Corona. Pesan tersebut berisi "Bpk ibu,orang
karangturi,balak cawas,sudah tertular virus corona,dia plng dari jepang,di bw ke rsi
tugu,lalu sekarang di rujuk ke tglyoso,hati2 bpk ibu jaga keluarga kita masing2 biar
du jauhkan dari virus yg berbahaya itu."
Faktanya, dilansir dari solo.tribunnews.com, Juru Bicara Satgas Percepatan
Penanganan Covid-19 Klaten, Anggit Budiarto mengatakan bahwa informasi yang
beredar tersebut tidak benar atau hoaks. Sampai saat ini belum ada warga Klaten
yang dilaporkan terpapar Virus Corona atau Covid-19. Beliau menghimbau
masyarakat agar jangan mudah percaya dengan pesan yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan apalagi melalui aplikasi WhatsApp yang tidak jelas
sumbernya.

Hoaks
Link Counter :
https://solo.tribunnews.com/2020/03/15/beredar-pesan-wa-wargaklaten-terpapar-corona-ternyata-hoax-ini
-fakta-sebenarnya

Senin, 16 Maret 2020

227. Warga DKI yang Diliburkan
Berbondong-bondong ke Puncak

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial yang memuat tangkapan layar dari cuplikan
video kemacetan yang disebut terjadi pada jalur menuju kawasan Puncak, Bogor.
Dinarasikan bahwa warga DKI Jakarta diliburkan sementara untuk menghindari
interaksi sosial agar dapat mengontrol persebaran Virus Corona, namun malah
liburan bersama menuju tempat keramaian.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam postingan tersebut
adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Muh
Fadli Amri yang mengatakan bahwa video viral di media sosial itu adalah hoaks.
Beliau juga memastikan tak ada kepadatan arus lalu lintas menuju puncak pada
hari Minggu, 15 Maret 2020.

Hoaks
Link Counter :
https://jabar.suara.com/read/2020/03/15/122652/heboh-jalur-puncak-macet-parah-imbas-corona-ini-kata-po
lisi
https://kumparan.com/kumparanbisnis/beredar-video-puncak-macet-karena-liburan-saat-wfh-ini-data-peli
ntas-jagorawi-1t1zOWwYtSC/?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=tk&utm_content=t
k166A

Senin, 16 Maret 2020

226. Malioboro dan Tempat Wisata di Yogyakarta
Tutup 16-31 Maret 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai di grup Whatsapp yang
menyebutkan akan ada penutupan sejumlah lokasi wisata di Yogyakarta, termasuk
Malioboro pada 16-31 Maret 2020.
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih
Raharjo. Ia mengatakan bahwa informasi soal penutupan lokasi wisata itu tidak
benar atau hoaks. Selain itu Singgih menegaskan bahwa saat ini Dinas Pariwisata
belum mengeluarkan keputusan apa pun untuk penutupan tempat wisata. Singgih
menambahkan bahwa Malioboro masih bisa dikunjungi, termasuk tempat-tempat
wisata lainnya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/15/171843665/hoaks-malioboro-dan-tempat-wisatadi-yogyakarta-tutup-16-31-maret-2020?page=2

Senin, 16 Maret 2020

225. Lemon Panas Dapat Membunuh Sel Kanker
dan Dikaitkan dengan Covid-19

Penjelasan :
Beredar kabar bahwa air lemon panas dapat menyembuhkan kanker. Pesan viral yang
beredar luas di WhatsApp itu bahkan turut menghubung-hubungkan dengan Virus Corona
atau Covid-19 seolah-olah penyakit yang disebabkan virus tersebut dapat disembuhkan
dengan air lemon panas atau vitamin C.
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa lemon panas dapat membunuh sel kanker
adalah klaim yang tidak didukung oleh bukti medis yang kredibel. Ini adalah isu lama yang
beredar kembali dan dikaitkan dengan wabah virus Corona atau Covid-19. WHO
menyatakan belum ada bukti bahwa obat saat ini dapat menyembuhkan Covid-19. Dikutip
dari factcheck.afp.com, Henry Chenal, direktur Integrated Bioclinical Research Centre di
Abidjan, mengatakan bahwa mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi tidak pernah
terbukti efektif melawan Virus Corona. Klaim bahwa lemon panas dapat membunuh sel
kanker telah dibantah seperti dalam artikel yang diterbitkan oleh snopes.com pada tahun
2011.

Hoaks
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/false-claims-drinking-water-lemon-can-prevent-covid-19-circulate-onli
ne
https://turnbackhoax.id/2020/03/15/salah-profesor-chen-horin-mengatakan-lemon-panas-dapatmembunuh-sel-kanker/

Minggu, 15 Maret 2020

224.

Pesan Mantan Menteri Kesehatan Ibu Nila
Moeloek

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan yang mengklaim berasal dari Mantan Menkes Nila
Moeloek. Dalam pesan tersebut berisi anjuran kepada kita semua untuk membawa
kantong plastik bening ukuran 1 kg saat keluar rumah. Jika ada uang kembalian
jangan dipegang, tetapi langsung dimasukkan ke dalam plastik tersebut. Setelah
itu jemur plastik beserta uang tersebut selama 30 menit. Hal tersebut berguna
untuk meminimalisir kemungkinan penularan virus kepada diri kita semua.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya Mantan Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek
telah mengklariﬁkasi langsung kepada Humas Kemenkes bahwa pesan yang
beredar mengatasnamakan dirinya adalah tidak benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :

Minggu, 15 Maret 2020

223. RSUD Kraton Ada Rujukan Pasien Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi bahwa RSUD
Kraton sudah menerima rujukan pasien Covid-19 dari RS Batang.
Faktanya, dilansir dari jateng.tribunnews.com, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan, dr Eko Wigiantoro memastikan bahwa kabar
RSUD Kraton sudah menerima rujukan pasien terkena Virus Corona atau Covid-19
adalah tidak benar atau hoaks. Dr Eko menjelaskan bahwa hingga saat ini RSUD
Kraton belum menerima pasien Covid-19. Beliau meminta masyarakat untuk tenang,
tidak perlu cemas, dan tidak mudah terhasut dengan informasi yang tidak jelas
kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2020/03/15/rsud-kraton-pastikan-kabar-ada-rujukan-pasien-coron
a-adalah-hoax

Minggu, 15 Maret 2020

222. Ada Korban Virus Corona di Mall Pantai Indah
Kapuk (PIK)
Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media
sosial yang mengklaim bahwa video
tersebut adalah korban Virus Corona di
Mall

Pantai

Indah

Kapuk

(PIK)

Cengkareng lantai 3.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya
dalam

video

tersebut

lokasinya

bukanlah di Mall PIK (Pantai Indah
Kapuk, Jakarta). Video yang beredar
merupakan

seorang

wanita

yang

pingsan di Mall Clementi, Singapura
pada 11 Maret 2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://mothership.sg/2020/03/clementi-mall-woman-faint/
https://turnbackhoax.id/2020/03/15/salah-katanya-ada-korban-virus-corona-di-pik/

Minggu, 15 Maret 2020

221. Bali Lockdown Akibat Virus Corona pada
Tanggal 25 Maret 2020
Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang
menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Maret
2020 Bali akan di lockdown. Informasi
tersebut
juga
menyebutkan
bahwa
Pemerintah
Provinsi
Bali
sudah
memutuskan
menutup
semua
penerbangan domestik dan internasional
dari dan ke Bali terkait Virus Corona
tersebut.
Faktanya, informasi tersebut adalah keliru.
Hal tersebut dibantah oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang
memastikan bahwa informasi tersebut palsu
alias hoaks. Beliau mengatakan bahwa
terkait kegiatan pada tanggal 25 Maret 2020
memang akan ada penutupan Bandara dan
semua aktivitas di Bali karena kaitannya
dengan hari raya Nyepi, dimana sehari
penuh
masyarakat
Bali
tidak
akan
melaksanakan
aktivitas
mulai
dari
penerbangan tutup, toko tutup, masyarakat
pun tidak bepergian dan bekerja. Jadi,
Provinsi Bali menghentikan semua aktivitas
diluar rumah pada tanggal 25 Maret 2020
karena akan merayakan hari raya Nyepi,
bukan karena rencana lockdown terkait
Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/regional/read/4202153/beredar-informasi-hoaks-bali-lockdown-akibatvirus-corona

Minggu, 15 Maret 2020

220. Terapis Spa Goldenhands Suspect Virus Corona
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial dan
Broadcast Whatsapp yang menyebutkan
salah
satu
terapis
tempat
Spa
Goldenhands Kelapa Gading, Jakarta Utara
terpapar Virus Corona. Informasi itu
menyebar disertai dengan sebuah foto
kegiatan penutupan Spa tersebut oleh
petugas berbaju oranye.
Faktanya, Kasat Reskrim Polres Metro
Jakarta
Utara,
Kompol
Wirdhanto
mengkonﬁrmasi bahwa informasi yang
beredar itu tidak benar. Wirdhanto
menyampaikan, foto yang beredar itu
adalah kegiatan Satpol PP menyegel
bangunan
tersebut
karena
masalah
perizinan.
Bahkan,
lokasi
yang
disampaikan dalam informasi tersebut
tidak akurat. Spa Hotel Goldenhands yang
ada pada gambar tersebut berada di
Penjaringan.

Disinformasi
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/15/10360081/kabar-penyegelan-spa-hotel-golden
hands-kelapa-gading-karena-suspect-virus
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tak-benar-ada-terapis-spa-goldenhands-terja
ngkit-virus-corona-1t1dYTxPKyt

Minggu, 15 Maret 2020

219. Satu Mahasiswa Universitas Brawijaya Positif
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook bahwa
satu mahasiswa Universitas Brawijaya Kota
Malang positif Virus Corona (Covid-19).
Faktanya,

setelah

ditelusuri

dari

kompas.com menghubungi Humas UB
Kotok Gurito. klaim bahwa mahasiswa
Universitas

Brawijaya

(UB)

dikabarkan

suspect Virus Corona adalah tidak benar.
"Isu itu tidak benar dan menyebar ke
mana-mana sampai tidak terkendali. Saya
tidak berani menjamin keasliannya. Siapa
yang ngirim saya juga enggak tahu. Saya
khawatir jadi bias atau palsu," ujarnya pada
Kompas.com, Sabtu (14/3/2020).

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/14/160500965/ramai-soal-mahasiswa-di-malang-dis
ebut-suspect-corona-ub--tidak-benar?page=1
https://www.kompasiana.com/elfat67/5e6ccd88d541df25535e8524/mahasiswa-ub-suspect-coron
a-itu-tidak-benar?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Minggu, 15 Maret 2020

218. Virus Corona Masuk ke Kota Maumere
Kabupaten Sikka, NTT
Penjelasan :
Beredar pesan Berantai WhatsApp yang
mengatakan bahwa Virus Corona telah
masuk ke Kabupaten Sikka NTT. Dalam
pesan tersebut juga menjelaskan asal
mula masuknya Virus Corona itu dari
pasangan suami istri yang baru saja tiba
dari Inggris.
Faktanya

menurut

Lewoleba,

Bernad

Direktur
Beda

RSUD

mengatakan,

pasutri itu masih berstatus pasien dalam
pengawasan, belum suspect atau terduga
apalagi positif Corona. Menurut dia, pasutri
itu akan dirujuk ke Rumah Sakit TC. Hillers
di Maumere, Kabupaten Sikka dengan
menggunakan kapal Pemda yang sudah
disterilkan.

Ia

meminta

agar

warga

Lembata tidak resah, karena keduanya
belum positif terkena Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/ﬂorespedia/baru-kembali-dari-inggris-pasutri-di-lembata-ntt-diisolasi-di-r
sud-1t1TFY5NtI3

Minggu, 15 Maret 2020

217. Mendagri Tito Karnavian dan Istri Terkena
Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di sosial media dengan narasi "CORONA AKAN DHALIM
KPD ORANG ORANG DHALIM.." Unggahan tersebut disertai artikel dengan judul
"Mobil Dinas Mendagri Tito Masuk ke RSUP Persahabatan, Salah Satu RS Rujukan
Corona."
Mengenai kabar yang beredar, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri,
Bahtiar menepis kabar tersebut, ia mengatakan bahwa Mendagri dan istri dalam
keadaan sehat. Dikutip dari republika.co.id, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri,
Kastorius Sinaga mengatakan, Mendagri Tito Karnavian dan istrinya tidak dirawat di
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan. Ia membenarkan kunjungannya ke
RS Persahabatan dengan mobil dinas Land Cruiser Nomor Polisi B 21. Namun
keberadaan Tito di rumah sakit itu untuk bertakziah ke almarhum Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/26864/awas-hoax-mendagri-dan-istri-saat-ini-dalam-keadaan-s
ehat
https://republika.co.id/berita/q76wyo430/staf-bantah-tito-karnavian-dan-istri-kena-corona
https://www.indozone.id/news/pQsav0/sempat-diisukan-informasi-mendagri-dan-istri-positif-corona-hoaks
https://riau.antaranews.com/berita/149418/mendagri-dan-istri-kena-corona-adalah-hoaks

Minggu, 15 Maret 2020

216. Aktor Hollywood Tom Hanks Meninggal Dunia
Terkait Virus Corona

Penjelasan :
Beredar kabar bahwa aktor Hollywood, Tom Hanks, meninggal dunia pada usia 63
tahun. Sebuah artikel yang diunggah oleh the-daily-star.com pada tanggal 13 Maret
2020 menyebutkan bahwa meninggalnya Tom Hanks terkait Virus Corona (Covid-19).
Faktanya, dikutip dari medcom.id, klaim bahwa aktor Hollywood, Tom Hanks
meninggal dunia, tidak berdasar. Tom Hanks dan istri, Rita Wilson, memang
diketahui positif mengidap Covid-19 dan kini sedang dirawat. Hal tersebut diketahui
dari unggahan dalam akun Instagramnya pada Jumat 13 Maret 2020. Terkait
meninggalnya Tom Hanks, pihak Tom langsung memberitahu bahwa ia menjadi
korban hoaks. Situs the-daily-star.com diketahui merupakan situs yang berisi konten
satire.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq7j54N-aktor-hollywood-tom-hanks-meninggal-du
nia-terkait-korona
https://turnbackhoax.id/2020/03/14/salah-queensland-australia-aktor-tom-hanks-telah-meningga
l-pada-usia-63/

Minggu, 15 Maret 2020

215. Mahasiswa Untag Surabaya Positif Corona

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial WhatsApp bahwa seorang mahasiswa S3 Universitas
17 Agustus (Untag) sudah terinfeksi Virus Corona. Dijelaskan pula bahwa mahasiswa
tersebut lolos pemeriksaan di Bandara Juanda dan sempat berada di kampus.
Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Humas Untag Surabaya, Karolin Rista. Ia
mengatakan bahwa kabar tentang mahasiswa Untag positif Corona itu hoaks. Belum
ada pernyataan sama sekali bahwa mahasiswa tersebut positif Corona. Saat ini pihak
Untag berinisiatif mengambil langkah memeriksakannya agar segera diketahui
apakah gejala itu dipicu Virus Corona atau bukan. Karolin juga memaparkan
mahasiswa tersebut memang kurang sehat dan suhunya panas. Hal itu membuat
mahasiswa lain khawatir dan tak melanjutkan kuliah.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4939352/mahasiswa-untag-surabaya-positif-corona-t
ernyata-hoax-ini-faktanya
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tak-benar-ada-mahasiswa-s3-untag-surabaya
-positif-virus-corona-1t1bg3O3Y5Z

Sabtu, 14 Maret 2020

214.

Asap Rokok Mampu Membunuh Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook
sebuah

unggahan

yang

menginformasikan bahwa asap rokok
mampu membunuh Virus Corona
karena komposisi rokok terdiri dari
tembakau dan cengkeh.
Faktanya, dilansir dari Liputan6.com
bahwa informasi tersebut dibantah
oleh

Dokter

Spesialis

Paru

Feni

Fitriani, Ketua Pokja Masalah Rokok
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
yang

mengatakan

tersebut

tidak

seorang

perokok

bahwa

benar.
lebih

hal

Bahkan,
mudah

menjadi sakit bukan hanya Virus
Corona namun juga penyakit lainnya
seperti kanker paru.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/health/read/4201471/cek-fakta-kesehatan-benarkah-asap-rokok-bisamembunuh-virus-corona

Sabtu, 14 Maret 2020

213. Virus Corona Sudah Masuk UNY, 1 Orang Positif

Penjelasan :
Beredar kabar melalui broadcast WhatsApp yang menyebutkan salah seorang
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) positif terjangkit Virus Corona
(COVID-19).
Terkait informasi tersebut, Rektor UNY, Sutrisna Wibawa langsung
mengklariﬁkasi melalui akun Instagram miliknya. Sutrisna menuliskan, kabar
yang menyebutkan adanya 1 orang mahasiswa UNY positif Corona adalah tidak
benar. Sutrisna mengatakan berita dari Dinas kesehatan DIY, 1 orang warga DIY
dalam pengawasan, namun bukan mahasiswa dari UNY.

Hoaks
Link Counter :
https://jogja.suara.com/read/2020/03/14/113546/beredar-kabar-mahasiswa-uny-positif-corona-sutr
isna-wibawa-tidak-benar
https://www.instagram.com/p/B9svPepnnZt/

Sabtu, 14 Maret 2020

212. Sebuah Hotel di Kota Quanzhou, Cina
Diruntuhkan setelah Digunakan sebagai
Fasilitas Karantina Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa dalam
video tersebut menunjukkan sebuah hotel runtuh di kota Quanzhou, Cina
setelah digunakan sebagai fasilitas karantina Virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim tersebut salah. Video itu telah
beredar di media sosial setidaknya sejak April 2017 tentang pembongkaran
hotel di provinsi Jiangsu, China.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/video-has-circulated-online-2017-about-hotel-demolition-chinas-jiangs
u-province
http://www.xinhuanet.com//politics/2017-04/26/c_1120873444_2.htm

Sabtu, 14 Maret 2020

211. Warga Tangerang Selatan Ada Yang Terkena
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar dua pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi adanya warga
Tangerang Selatan suspect virus Corona. Dalam pesan tersebut menyebutkan
mendapatkan informasi dari Pengurus RW Foresta dan Eka Hospital.
Faktanya, kedua informasi tersebut dibantah langsung oleh pihak RW di Foresta
dan juga pihak Eka Hospital yang menyatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar alias hoaks.

Hoaks
Link Counter :
http://www.rmolbanten.com/read/2020/03/13/15736/Cek-Fakta:-Warga-Tangsel-Ada-Yang-Terken
a-Corona-

Sabtu, 14 Maret 2020

210. Perlakuan Aparat Tiongkok Untuk Antisipasi
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar video di media sosial Facebook tentang perlakuan sadis aparat di China
untuk antisipasi penyebaran Virus Corona.
Faktanya, setelah ditelusuri klaim video perlakuan sadis aparat di China untuk
antisipasi Virus Corona ternyata tidak benar. Video tersebut merupakan aksi
penangkapan demonstran di Stasiun MTR Prince Edward, Hongkong. Peristiwa
tersebut terjadi pada 31 Agustus 2019, sebelum Virus Corona baru mewabah.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4201245/cek-fakta-video-perlakuan-aparat-di-china-an
tisipasi-virus-corona-simak-faktanya

Jumat, 13 Maret 2020

209. Satu Keluarga Suspect Corona di Sekip Medan

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial dan broadcast Whatsapp yang menyebutkan bahwa
ada satu keluarga terjangkit Virus Corona di Kelurahan Sekip, Medan. Dalam pesan
berantai itu disebutkan bahwa keluarga tersebut baru pulang dari Tiongkok dan terjangkit
Virus Corona. Warga dihimbau agar tidak pergi keluar rumah terutama mall.
Terkait hal itu, Polsek Medan Baru menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar atau hoaks.
Hal ini berdasarkan penjelasan Lurah Sekip yang menyatakan bahwa tidak ada warganya
yang positif terjangkit Virus Corona. Dikutip dari laman Instagram Polsek Medan Baru
@polsekmedan.baru, dijelaskan bahwa tim dari Puskesmas Bestari sudah datang ke
rumah yang bersangkutan dan semua anggota keluarganya dalam keadaan sehat.

Hoaks
Link Counter :
https://sumut.indozone.id/news/Z8sN5X/viral-isu-suspect-corona-di-sekip-medan-polisi-hoax/rea
d-all
https://www.instagram.com/p/B9ox3acH9Or/

Jumat, 13 Maret 2020

208.

Kokas Di-lockdown karena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang berisi bahwa Mall Kota Kasablanka (Kokas)
di-lockdown terkait Virus Corona karena ditemukan salah satu staff terkena suspect
Covid-19.
Faktanya,

melalui

akun

Instagram

resmi

Kota

Kasablanka,

manajemen

menegaskan kabar itu hoaks. Mall Kota Kasablanka tidak di-lockdown dan masih
beroperasi seperti biasa.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4937589/beredar-isu-kokas-di-lockdown-karena-corona-manaje
men-tidak-benar

Jumat, 13 Maret 2020

207. Pasien Suspect Corona di RS Sintang dari
Badau

Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang berisi informasi terdapat satu pasien Virus Corona dari
Badau yang dirawat di RS Ade M Joen Sintang.
Faktanya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr Harisinto Lynoh
menegaskan apa yang disebarkan di media sosial merupakan hoaks. Sinto
menyatakan saat ini ruang isolasi di Rumah Sakit Ade M Joen Sintang masih
kosong dan tidak ada pasien kasus Corona yang dirawat di Rumah Sakit Sintang.

Hoaks
Link Counter :
http://rri.co.id/sintang/post/berita/800435/daerah/dinkes_sebut_isu_pasien_suspect_corona_di_rs
_ade_m_ joen_sintang_hoax.html

Jumat, 13 Maret 2020

206. Penemuan Virus Corona pada Tisu Toilet

Penjelasan :
Pada tanggal 10 Maret 2020 situs online Now8News diketahui menerbitkan sebuah
artikel yang menyatakan bahwa Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh Virus
Corona, telah ditemukan dalam kertas (tisu) toilet. Now8News juga menyebutkan
bahwa kabar tersebut diumumkan oleh the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.
Faktanya, dikutip dari snopes.com, kabar tentang adanya Covid-19 pada kertas toilet
tidak benar. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sama sekali tidak
membuat pernyataan bahwa telah ditemukan Virus Corona dalam kertas (tisu) toilet.
Artikel tersebut bukan artikel asli CDC dan Now8News diketahui kerap memuat
informasi yang salah.

Hoaks
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/covid-19-found-in-toilet-paper/

Jumat, 13 Maret 2020

205. Minum Alkohol Bisa Kurangi Risiko Terkena
Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial
yang memberikan informasi bahwa minum
alkohol bisa kurangi risiko terinfeksi virus
corona Covid-19. Postingan tersebut disertai
foto yang menunjukkan surat edaran atas
nama Saint Luke's Hospital Kansas City, salah
satu rumah sakit di Amerika Serikat (AS).
Faktanya, dilansir dari health.detik.com pihak
Saint Luke's Hospital menegaskan bahwa
minum alkohol dapat menurunkan risiko
terinfeksi virus Corona adalah tidak benar.
Saint Luke's Hospital juga membantah surat
edaran

tersebut.

Saint

Luke's

Hospital

menyebut apa yang seharusnya dilakukan
orang-orang adalah menerapkan kebiasaan
menjaga kebersihan yang baik. Cara yang
dianjurkan, seperti rutin cuci tangan pakai
sabun, hindari orang sakit, jangan sentuh area
wajah, dan tutup mulut saat batuk atau bersin.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935731/beredar-info-minum-alkohol-bisa-kurangirisiko-kena-corona-ini-faktanya
https://turnbackhoax.id/2020/03/12/salah-minuman-beralkohol-bisa-mengurangi-risiko-infeksi-da
ri-novel-coronavirus-covid-19/
https://www.facebook.com/saintlukeskc/posts/2888755154540009?__tn__=-R

Jumat, 13 Maret 2020

204.

Urin dan Kotoran Sapi Jadi Obat Virus Corona

Penjelasan :
Beredar dalam beberapa hari terakhir klaim yang menyebutkan bahwa urin
dan kotoran sapi bisa obati penyakit virus corona 2019.
Menurut Health Analytic Asia, platform kolaborasi berita kesehatan yang
dibuat oleh para jurnalis dan dokter di India, klaim tersebut tidak memiliki
dasar ilmiah. Para dokter telah mengkonﬁrmasi bahwa kotoran serta urin sapi
tidak mengandung obat dan belum pernah diresepkan sebagai obat. Kotoran
dan urin sapi pun tidak dapat menyembuhkan Covid-19 karena belum ada
satupun ilmuwan yang membuat pernyataan semacam itu. Dikutip dari
cekfakta.tempo.co Menteri Kesehatan India, Harsh Vardhan, juga mengatakan
bahwa klaim semacam itu dari seseorang yang tidak memiliki pengetahuan
yang memadai tidak perlu didukung.

Hoaks

Link Counter :
https://www.ha-asia.com/cow-urine-cow-dung-cannot-cure-coronavirus-as-claimed-by-assam-bjp-leader/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/666/fakta-atau-hoaks-benarkah-urin-dan-kotoran-sapi-bisa-obati-penyakit
-virus-corona-2019
https://turnbackhoax.id/2020/03/12/salah-politisi-india-sarankan-urin-dan-kotoran-sapi-jadi-obat-virus-coro
na/

Jumat, 13 Maret 2020

203. RI Incar Dana IMF untuk Mengatasi Virus
Corona

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook, dalam narasinya
menyatakan "Kemarin sok2an bebas coronyaa Giliran IMF Cairkan Duit
Utk Negara Yg Kena Virus Coro.. Die Maju Ngantri Paling Depan".
Faktanya, Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman menyatakan bahwa
klaim diumumkannya pasien positif Virus Corona untuk mengincar dana
pinjaman dari IMF tidak benar. Menurut Fadjroel, sudah menjadi
kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya sesuai
konstitusi dan UUD 1945 dari segala macam bencana, termasuk wabah
penyakit.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4200290/cek-fakta-ri-incar-dana-imf-untuk-mengatasi
-virus-corona-ini-faktanya

Jumat, 13 Maret 2020

202. 5 Wilayah di Jakarta Rawan Penyebaran
Covid-19
Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di
media sosial WhatsApp tentang
arahan Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan tentang 5 wilayah di DKI
Jakarta
berpotensi
rawan
virus
corona.
Dilansir dari liputan6.com, kabar
tentang 5 wilayah di Jakarta rawan
penyebaran Covid-19 ternyata tidak
benar. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Catur Laswanto memastikan
pesan tersebut hoaks, alias bohong.
Kabar tersebut diduga berasal dari
sumber yang tidak terveriﬁkasi.
Narasi yang disampaikan dalam
pesan berantai tersebut tidak sesuai
dengan fakta sebenarnya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4200521/cek-fakta-5-wilayah-di-jakarta-diklaim-berpot
ensi-rawan-covid-19-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/news/read/4200429/viral-5-wilayah-di-jakarta-pusat-penyebaran-coro
na-pemprov-dki-itu-hoaks

Jumat, 13 Maret 2020

201.

25 Pasien Corona di Bali Meninggal

Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi keterangan bahwa 25 pasien virus
corona di Bali meninggal.
Faktanya, kabar 25 pasien Corona di Bali meninggal adalah salah
karena terjadi kesalahan pemahaman dari sumber berita yang
dicantumkan. Maksud dari artikel berita adalah pasien yang
meninggal adalah berjumlah satu orang dan dia adalah pasien
kasus 25, bukan 25 pasien meninggal di Bali karena corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4934606/pasien-corona-kasus-25-meninggal-dunia-di-rsup-sanglah-bali
https://turnbackhoax.id/2020/03/12/salah-corona-mengganas-sudah-25-pasien-di-bali-wafat/

Jumat, 13 Maret 2020

200. Foto Penampakan Wujud Virus Corona Setelah
Diperbesar 2600 Kali
Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar di
media sosial, sebuah foto yang
diklaim
sebagai
wujud
penampakan dari Virus Corona
setelah diperbesar 2600 kali.
Dilansir dari medcom.id, foto yang
mengklaim bahwa wujud Virus
Corona setelah diperbesar 2600
kali adalah tidak benar. Foto
tersebut adalah seekor kumbang
moncong yang bernama latin
Elaeidobius
kamerunicusdari
famili
Curculionoidea.
Foto
tersebut juga pernah diunggah di
akun Twitter @helios_en pada,
Rabu 26 Februari 2020. Pemilik
akun tersebut mengunggah foto
seekor serangga yang mirip
dengan gambar yang diklaim
sebagai Virus Corona setelah
diperbesar 2600 kali.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdO3Vpk-foto-penampakan-wujud-virus-korona-set
elah-diperbesar-2600-kali-ini-faktan
https://twitter.com/helios_en/status/1232370288995766273

Kamis, 12 Maret 2020

199. Colloidal Silver (Koloid Perak) Dapat
Menyembuhkan Bahkan Membunuh Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah gagasan bahwa koloid perak
(Colloidal Silver) dapat menjadi obat virus
Corona. Perak koloid adalah partikel kecil dari
logam

yang

tersuspensi

dalam

cairan.

Minuman ini diklaim mampu mengobati
semua

jenis

penyakit,

mampu

berperan

sebagai antiseptik, dan membantu sistem
kekebalan tubuh termasuk membunuh virus
Corona.
Faktanya, gagasan tersebut telah dibantah
oleh

Otoritas

Kesehatan

Amerika

Serikat

bahwa tidak ada bukti jenis perak ini efektif
untuk

kondisi

kesehatan

apapun.

CNN

Internasional melalui akun Twitternya juga
menginformasikan bahwa tidak ada bukti
bahwa Colloidal Silver atau koloid perak dapat
melindungi kita dari virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.kompas.com/global/read/2020/03/09/063955370/6-mitos-tentang-pencegahan-virus
-corona-yang-perlu-anda-tahu?page=3
https://twitter.com/cnni/status/1235249663357448192

Kamis, 12 Maret 2020

198. Jutaan Masker Bekas Asal China Mengandung
Virus Corona Dikemas Ulang
Penjelasan :
Beredar
klaim

postingan
tentang

yang

jutaan

berisi
masker

bekas asal China mengandung
Virus

Corona

baru

(Covid-19)

dikemas ulang di gudang Sidoarjo
lalu

dijual

kembali.

Postingan

tersebut dikaitkan dengan artikel
berjudul "Jutaan Masker Impor
dari China di Gudang Sidoarjo
Di-repacking Lalu Dijual".
Faktanya, setelah ditelusuri lebih
lanjut artikel terkait tidak ada
menyebutkan

keterangan

menyatakan

masker

bekas

dan

yang

tersebut

mengandung

Virus

Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4199513/cek-fakta-jutaan-masker-bekas-asal-china-me
ngandung-virus-corona-dikemas-ulang-simak-faktanya
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4931184/jutaan-masker-impor-dari-china-di-gudang-s
idoarjo-di-repacking-lalu-dijual

Kamis, 12 Maret 2020

197. Tes Air Liur Khusus untuk Penumpang dari
Indonesia di Bandara Singapura

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa pemerintah Singapura
memberlakukan tes air liur khusus kepada setiap penumpang dari Indonesia yang
mendarat di Bandara Changi, Singapura.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Pensosbud KBRI Singapura, Ratna Lestari KF memastikan
pesan tersebut adalah hoaks. Pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Airlines dan
tidak ada pemeriksaan air liur kepada seluruh penumpang pesawat.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/kbrisingapura/status/1237932493019340801
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-tak-benar-ada-cek-air-liur-terkait-corona-di-b
andara-changi-1t0Rlaxmbei
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-turis-indonesia-harus-tes-air-liur-di-b
andara-changi-singapura.html

Kamis, 12 Maret 2020

196. Wapres KH.Ma'ruf Amin Mengungkapkan
bahwa Susu Kuda Liar dapat Menangkal Virus
Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial caption netizen terkait pernyataan Wapres KH.Ma'ruf Amin yang
mengatakan bahwa susu kuda liar bisa menangkal Virus Corona. Dalam caption netizen
tersebut menuliskan "Barusan bilang Indonesia bebas Corona karena doa qunut para kyai.
Ternyata doanya ga sukses sekarang berganti mengimani susu kuda liar sbg penangkal
coronavirus".
Faktanya, bahwa netizen tersebut tidak membaca tulisan berita yang di share media
secara utuh dan membuat kesimpulan bahwa pernyataan Wapres tersebut adalah
pernyataan resmi. pernyataan Wapres KH. Ma'ruf Amin tersebut hanyalah sebuah
candaan disela-sela pemberian sambutan di acara Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD
Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Pernyataan tersebut bukanlah pernyataan resmi beliau disela sela acara tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311170241-20-482556/canda-wapres-sebut-susu-ku
da-liar-bisa-tangkal-virus-corona

Kamis, 12 Maret 2020

195. Karyawan Meninggal karena Corona, Nokia
Sterilisasi Kantornya di Menara Mulia

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi adanya rencana tindakan
disinfeksi di Kantor Nokia, Gedung Mulia Jakarta Selatan. Dalam pesan tersebut disinfeksi
dilakukan setelah seorang karyawan Nokia meninggal karena Virus Corona, yang
dimaksudkan dalam pesan tersebut meninggal dengan kondisi demam dan muntah.
Dilansir dari kumparan.com, pihak Nokia pun memberikan klariﬁkasi dengan membantah
bahwa salah satu karyawan yang meninggal pada 10 Maret lalu disebabkan oleh Virus
Corona. Nokia mengaku telah melakukan pemeriksaan yang ketat bersama otoritas
kesehatan dan hasilnya tidak berhubungan dengan virus corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/kumparantech/nokia-bantah-karyawan-di-jakarta-meninggal-akibat-virus-corona-1t0OCj2oxDo
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNG4Xorb-karyawan-meninggal-karena-korona-nokia-sterilisasi-kantornyadi-jakarta
https://www.liputan6.com/tekno/read/4199574/nokia-bantah-ada-karyawan-di-indonesia-meninggal-karena-virus-coro
na

Kamis, 12 Maret 2020

194.

Takut Corona, Warga Tiongkok Berebut Al
Quran untuk Dipelajari
Penjelasan :
Diunggah pada platform sebuah video yang
memperlihatkan

beberapa

kerumunan

orang yang sedang berebut sebuah buku,
dan pada narasinya disebutkan bahwa video
tersebut

adalah

warga

Tiongkok

yang

berebut Al Quran dan ingin mempelajari
karena takut akan Virus Corona.
Faktanya

menurut

penelusuran

yang

dilakukan Cek Fakta medcom.id, diketahui
bahwa

video

tersebut

tidak

berkaitan

dengan peristiwa Virus Corona saat ini,
bahkan video tersebut merupakan video
tahun 2013 yang diunggah kembali. Menurut
artikel yang ditulis Jarbas Aragon pada situs
gospelprime.com,

peristiwa

pada

video

tersebut adalah warga Tiongkok yang baru
mendapatkan Al Kitab.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq7JmZN-cek-fakta-takut-korona-warga-tiongkokmulai-belajar-alquran-faktanya
https://www.gospelprime.com.br/video-biblia-igreja-perseguida-china/

Kamis, 12 Maret 2020

193. Pasien RSUD Sukadana Suspect Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di
media sosial WhatsApp berisi adanya
Pasien

RSUD

Corona.

Sukadana

Dalam

dijelaskan

suspect

pesan

seorang

tersebut

mahasiswa

asal

Lampung Timur yang baru pulang dari
China

mempunyai

gejala

penyakit

mirip seperti Virus Corona.
Faktanya,

Kepala

Dinas

Kesehatan

Lampung Timur dr.Nanang Salman
Saleh menyatakan bahwa informasi
tentang adanya warga Lampung Timur
terserang Virus Corona tidak benar.
Adapun

dari

hasil

pemeriksaan

rontgen dan laboratorium, dr.Wayan
Widyana

selaku

Sukadana
mahasiswa

Direktur

menjelaskan
tersebut

RSUD
bahwa

didiagnosa

menderita TBC dan demam berdarah
dengue (DBD).

Disinformasi
Link Counter :
https://radarlampung.co.id/2020/03/03/pesan-berantai-ada-warga-terkena-virus-corona-di-lamti
m-ini-penjelasannya/
https://radarlampung.co.id/2020/03/09/diisukan-terkena-corona-dan-dirawat-di-rs-warga-lamtim
-sudah-diperbolehkan-pulang/

Rabu, 11 Maret 2020

192.

Daniel Radcliffe 'Harry Potter' Terinfeksi Corona
Penjelasan :
Telah beredar postingan Tweet di media sosial
Twitter

dari

akun

salah

satu

media

Internasional yang menyebutkan bahwa aktor
ﬁlm Harry Potter, Daniel Radcliffe positif
terjangkit Virus Corona.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak
benar. Dilansir dari indozone.id, ternyata isi
dalam cuitan itu tidak benar sama sekali alias
hoaks.

Akun

yang

mengunggah

berita

tersebut bukanlah akun resmi dari media
Internasional tersebut, melainkan akun palsu.
Akun tersebut memakai logo media terkait
dan menautkan link yang saat diklik akan
menuju sebuah situs yang sudah tidak aktif
sejak

tahun

2017.

Rumor

Daniel

yang

terinfeksi Virus Corona ini juga dibantah oleh
perwakilan Daniel. Media-media yang sempat
meretweet cuitan tersebut pun ikut meminta
maaf karena dengan mudahnya menyiarkan
kabar yang belum tentu kebenarannya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.indozone.id/news/8Js9pY/cek-fakta-benarkah-daniel-radcliffe-harry-potter-terinfeks
i-corona/read-all
https://www.kompas.tv/article/70725/hoax-daniel-radcliffe-harry-potter-terkena-virus-corona
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200311114832-33-144012/daniel-harry-potter-radcliffepositif-corona

Rabu, 11 Maret 2020

191. Imbauan Antisipasi Rampok di Tengah Wabah
Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang berisi imbauan agar waspada
terhadap perampokan bermodus petugas kebersihan yang mendatangi rumah warga
dengan alasan program pemerintah untuk semprot kuman agar steril.
Faktanya menurut Cek fakta Liputan6.com, pesan berantai berisi imbauan aksi
perampokan di tengah mewabahnya virus corona diduga berasal dari sumber yang
tidak terveriﬁkasi.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4198639/cek-fakta-pesan-berantai-waspada-rampok-di
-tengah-wabah-corona-ini-faktanya

Rabu, 11 Maret 2020

190. Ramalan Tahun 2016 Terkait Virus Corona

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook yang diunggah pada tahun 2016
berisi ramalan bahwa awal tahun 2020 akan ada Virus dari China dan
menyerang hampir sepertiga manusia di bumi.
Faktanya, postingan tersebut hanyalah editan belaka dengan mengubah
tanggal posting beserta isinya yang seolah-olah postingan tersebut sudah lama
dibuat sebelum terjadinya wabah Virus Corona. Hasil penelusuran dari
detik.com, menurut pemosting bahwa hal tersebut dibuat agar terlihat keren.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4932328/ramai-postingan-santri-soal-virus-corona-se
jak-2016-ramalan-atau-editan
https://bukamatanews.id/2020/03/10/pria-ini-sudah-ramal-virus-corona-sejak-2016-ternyata-begi
ni-faktanya/

Rabu, 11 Maret 2020

189. Guru di Mentari International School Diduga
Terjangkit Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial tangkapan layar dari tayangan berita yang menyiarkan bahwa Mentari
International School (MIS) meliburkan para Siswa dan Guru karena diduga ada yang terjangkit Virus
Corona.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Kepala Sekolah
Mentari International School, A. Songky Widya Ananta memberikan klariﬁkasi yang menyebutkan
bahwa benar jika sekolah tempat ia bekerja diliburkan selama empat hari berturut-turut. Namun, hal
itu dilakukan bukan karena terdapat wabah COVID-19, melainkan karena akan dilakukan
pembersihan dan disinfeksi secara menyeluruh. Terdapat 5 point yang ditegaskan oleh pihak MIS,
salah satunya adalah " TIDAK ADA murid ataupun guru/staf sekolah Mentari yang menjadi suspek
ataupun terindikasi terjangkit virus corona". Berdasarkan klariﬁkasi tersebut dapat dipastikan bahwa
tuduhan yang menyebut terdapat Siswa atau Guru di MIS yang terjangkit Virus Corona telah
terbantahkan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/10/131011/cek-fakta-benarkah-ada-siswa-positif-virus-coron
a-di-misb
https://turnbackhoax.id/2020/03/09/berita-klariﬁkasi-mentari-international-school-tentang-pem
beritaan-terinfeksi-covid-19/
https://www.instagram.com/p/B9Tw5pSghVa/

Selasa, 10 Maret 2020

188. Pesan Berantai Berisi Pencegahan Virus Corona
yang Mengatasnamakan UNICEF
Penjelasan :
Beredar

pesan

berantai

mengatasnamakan

UNICEF (United Nations International Children
Education Fund) yang kemudian disebarkan di
media sosial terkait tips pencegahan Virus
Corona.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh
Cek Fakta Liputan6.com ditemukan adanya
artikel yang membantah kebenaran pesan
berantai

tersebut,

salah

satunya

adalah

thequint.com dengan judul artikel "Message on
Coronavirus (COVID-19) Neither From UNICEF
Nor Accurate". Dalam artikel itu dijelaskan
bahwa pesan berantai yang tersebar bukan
berasal dari UNICEF, melainkan diduga berasal
dari sumber yang tidak terveriﬁkasi. Adapun
pedoman

pencegahan

Covid-19

yang

dikeluarkan UNICEF diunggah pada situs resmi
UNICEF, unicef.org dengan judul "Coronavirus
disease (COVID-19): What parents should know".

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4197676/cek-fakta-hoaks-unicef-kirim-pesan-berantaiberisi-pencegahan-virus-corona
https://www.tribunnews.com/internasional/2020/03/05/beredar-di-whatsapp-pesan-hoax-virus-c
orona-yang-mengatasnamakan-unicef-ini-fakta-fakta-sebenarnya?page=all

Selasa, 10 Maret 2020

187. Pasien Corona Masuk RSUD Cibabat Cimahi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa ada seorang
pasien yang disebut terinfeksi Virus Corona di RSUD Cibabat, Cimahi.
Faktanya, informasi tersebut adalah keliru. Menurut penjelasan dari Plt Direktur
Utama RSUD Cibabat, dr. Reri Marliah, bahwa betul ada yang ditangani, tapi bukan
suspect Corona Virus. Pasien diterima pertama kali di IGD RSUD Cibabat pada
Jumat, 6 Maret 2020 dengan gejala yang dialami batuk dan pilek seperti Infeksi
Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Setelah dilakukan screening, dari 5 indikator gejala
Corona Virus, tidak sampai 5 gejala yang terisi. Jadi, bukan suspect Corona dan
tidak dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) juga.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.facebook.com/ofﬁcial.jabarsaberhoaks/posts/518219895779268?__tn__=-R
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01348126/rsud-cibabat-cimahi-terima-satu-pasi
en-bergejala-corona-covid-19-pasien-pernah-kontak-dengan-turis-jepang?

Selasa, 10 Maret 2020

186. Dipimpin Pak Jokowi Menghadapi Corona
Serasa Hanya Menghadapi Demam
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook dengan
narasi "ALHAMDULILLAH..!KITA TINGGAL
DI INDONESIA!DI PIMPIN PAK JOKOWI
MENGHADAPI CORONA SERASA HANYA
MENGHADAPI DEMAM SEHABIS MAIN
HUJAN2AN".
Faktanya, setelah ditelusuri klaim Jokowi
menghadapi
menghadapi

Virus
demam

Corona
tidak

seperti
terbukti.

Pemerintah telah melakukan berbagai
upaya untuk menghadapi Virus Corona.
Mulai dari menghentikan penerbangan
dari

dan

sementara

ke

Tiongkok,

impor

dari

pelarangan

Tiongkok,

dan

mengatur ulang pemberian visa hingga
menyiapkan

rumah

sakit

untuk

menangani pasien terkonﬁrmasi positif
Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4197722/cek-fakta-langkah-jokowi-hadapi-virus-coron
a-seperti-tangani-demam-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/news/read/4173262/jokowi-beberkan-upaya-pemerintah-hadapi-viruscorona
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200127132629-20-469043/jokowi-kita-sudah-waspadadan-siaga-hadapi-virus-corona

Selasa, 10 Maret 2020

185. RSUD Setjonegoro Wonosobo Rawat Pasien
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah pemberitaan pada media sosial yang menyebutkan adanya pasien Covid-19
atau Virus Corona yang sedang dalam perawatan di RSUD Setjonegoro Wonosobo,
pemberitaan tersebut disertai foto yang menampilkan dua orang petugas rumah sakit
dengan memakai pelindung diri sedang mengeluarkan pasien di dalam ambulans.
Faktanya Direktur Utama RSUD Setjonegoro Wonosobo, Danang Sananto membantah
kabar tersebut. Danang menjelaskan kepada awak media bahwa, kabar di media sosial
tentang adanya pasien Virus Corona yang dirawat di RSUD Setjonegoro adalah tidak benar.
Mengenai adanya pasien yang mengalami gejala-gejala mirip Covid-19 telah diperiksa oleh
dokter spesialis paru dan hasilnya ditemukan tanda-tanda terpapar Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://republika.co.id/berita/q6xlnp409/rsud-setjonegoro-wonosobo-bantah-rawat-pasien-positi
f-corona

Selasa, 10 Maret 2020

184.

Pangeran Uni Emirat Arab Dikabarkan Positif
Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar dari
sebuah artikel yang memberi kabar
bahwa Pangeran Uni Emirat Arab (UEA),
Mohamed bin Zayed, positif terinfeksi
Virus Corona sejak Rabu, 4 Maret 2020.
Faktanya kabar tersebut tidak benar.
Dikutip dari

cekfakta.tempo.co, tidak

ditemukan informasi bahwa Pangeran
Mohamed bin Zayed positif terinfeksi
Virus Corona atau Covid-19 sejak 4 Maret
2020. Sebaliknya, sejak Februari hingga 8
Maret 2020, dalam pemberitaan maupun
tweet

yang

Mohamed

diunggahnya,
bin

Zayed

Pangeran

masih

aktif

beraktivitas, terutama dalam mengatasi
penularan Virus Covid-19.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/658/fakta-atau-hoaks-benarkah-pangeran-uni-emirat-arab-positi
f-terinfeksi-virus-corona-pada-awal-maret-2020
https://turnbackhoax.id/2020/03/09/salah-pangeran-uni-emirat-arab-dikabarkan-positif-virus-cor
ona/

Senin, 9 Maret 2020

183.

Ada Pasien Corona di RS Siti Asiyah
Lubuklinggau

Penjelasan :
Warga Kota Lubuklinggau dihebohkan beredarnya pesan berantai berisi informasi
adanya pasien positif Corona. Dalam pesan itu disebutkan bahwa pasien berobat ke RS
Siloam dan dipindahkan ke AR Bunda dan kemudian dipindahkan ke RS Siti Aisyah.
Faktanya, informasi dalam pesan tersebut langsung dibantah oleh Kepala Dinas
Kesehatan (Kadinkes) Kota Lubuklinggau, Cikwi Faris. Cikwi Faris menyampaikan sudah
menghubungi Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau untuk memastikan
informasi tersebut dan ternyata informasi adanya pasien Corona tersebut tidak benar
alias hoaks. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan
berita-berita bohong.

Hoaks
Link Counter :
https://sumsel.tribunnews.com/2020/02/17/dinkes-lubuklinggau-pastikan-hoax-pesan-beratai-pa
sien-virus-corona-di-rs-siti-asiyah
https://www.linggaupos.co.id/beredar-pesan-berantai-ada-pasien-corona-di-rs-lubuklinggau-dr-c
harly-hoax/?fbclid=IwAR1RBUKOmR-i-4ttHoeuk4gKo5n8pT4rvrpR0AJLMyejV7wUkvdmsdt1-fI

Senin, 9 Maret 2020

182. Jackie Chan Terkena Virus Corona

Penjelasan :
Belum lama beredar isu bahwa aktor legendaris Jackie Chan dikabarkan terjangkit Virus
Corona. Ia bahkan disebut-sebut sedang menjalani karantina untuk menyembuhkan
Virus Corona.
Faktanya, Jackie Chan melalui akun Instagram miliknya membantah bahwa dirinya
dikarantina. Ia memastikan saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. "Terima kasih atas
perhatian semua orang! Saya aman dan kuat, dan sangat sehat. Tolong jangan
khawatir, saya tidak dalam karantina. Saya harap semua orang juga selalu aman dan
sehat" tulis Jackie diakhir keterangan unggahannya. Postingan tersebut sekaligus
membantah rumor yang beredar bahwa dirinya dikarantina karena terinfeksi Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B9EUcdplVsc/?igshid=k78veusq746k&fbclid=IwAR3rRHL3BYrxwa8
n7vs28n6sEi_XHzvGQeDuTjGihVG7qQk7qEkhXu85OR8
https://www.kompas.com/hype/read/2020/02/28/095850266/jackie-chan-jawab-isu-dirinya-terke
na-virus-corona

Senin, 9 Maret 2020

181. Sudah Ada yang Meninggal Karena Corona di
Sukabumi

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya seorang pasien yang
meninggal dunia karena Virus Corona di Kota Sukabumi. Klaim tersebut mengacu
kepada seorang pasien yang sakit sepulang dari Umroh di Mekkah.
Faktanya, informasi tersebut adalah keliru. Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut
dibantah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Beliau mengatakan bahwa
"(Pasien Cianjur) Saya sampaikan, hasilnya negatif alhamdulillah. Untuk Sukabumi saya
sudah cek lewat Walikota Sukabumi yang secara teknis ada di lapangan hasilnya negatif,
bukan virus corona, tapi meninggalnya betul".

Disinformasi
Link Counter :
https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/03/18165911/pasien-di-cianjur-dan-sukabumi-me
ninggal-pemprov-jabar-pastikan-negatif
https://www.facebook.com/ofﬁcial.jabarsaberhoaks/posts/517799565821301?

Senin, 9 Maret 2020

180. Pasien Virus Corona di Rumah Sakit Wahidin
Didampingi Gubernur

Penjelasan :
Beredar foto disertai keterangan terkait adanya pasien Virus Corona di Rumah Sakit
Wahidin Sudirohusodo yang diklaim datang dengan didampingi oleh Gubernur Sulawesi
Selatan, Nurdin Abdullah.
Faktanya, Kadis Kesehatan Provinsi Sulsel Muhammad Ichsan Mustari memastikan
bahwa adanya pasien Virus Corona yang dirawat di Gedung Infeksi Center RSUP Wahidin
Sudirohusodo, Makassar adalah hoaks. Ia juga menjelaskan jika keterangan dari foto
yang beredar itu tidak benar. Foto tersebut merupakan momen ketika Gubernur Sulsel,
Wali Kota Makassar dan Kadis Kesehatan Sulsel berkunjung ke Gedung Infeksi Centre
RSUP Wahidin Sudirohusodo dalam rangka melihat kesiapan RS termasuk meninjau
beberapa fasilitas yang ada.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.bonepos.com/2020/03/09/beredar-foto-pasien-diduga-virus-corona-di-rs-wahidin-su
dirohusodo-ini-faktanya

Senin, 9 Maret 2020

179. Merokok, Salah satu solusi pencegahan Covid-19
Penjelasan :
Telah beredar informasi di sebuah artikel dari salah satu
situs daring dengan judul "WHO : Merokok, Salah satu
solusi pencegahan Covid-19". Dalam artikel tersebut,
tertulis bahwa "Di Indonesia, selain 60% dari rokok yang
kita hisap adalah pajak untuk negara, ternyata perokok
tidak disukai COVID-19." dan terdapat juga informasi
yang seolah menyatakan, merokok adalah salah satu
solusi dari World Health Organization (WHO) atau Badan
Kesehatan Dunia untuk mengantisipasi COVID-19.
Faktanya,

dilansir

dari

Turnbackhoax.id,

informasi

tersebut dinyatakan tidak benar. Dikarenakan WHO tak
pernah menyebut bahwa aktivitas merokok dapat
menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi
SARS-CoV-2 atau Virus Corona baru. Faktanya, memang
benar bahwa artikel tersebut mengutip informasi yang
dikeluarkan oleh WHO pada bagian Q&A. Namun,
ternyata informasi tersebut telah dihapus dan diganti
oleh WHO dengan informasi yang lebih valid. Dengan
demikian,

pernyataan

anggapan

bahwa

mengobati

tersebut

merokok

COVID-19,

yang

telah

dapat
justru

mematahkan

mencegah

atau

merokok

bisa

berbahaya bagi tubuh.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/03/08/salah-who-merokok-salah-satu-solusi-pencegahan-covid-19/
https://www.suara.com/news/2020/03/08/155839/cek-fakta-merokok-mampu-mencegah-virus-co
rona

Senin, 9 Maret 2020

178. Suspect Corona Sudah di RS Saleh
Probolinggo
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah foto dengan
narasi "Suspect Corona sudah di RS SALEH
Probolinggo,

Semoga

kita

diberi

ditelusuri,

Polres

perlindungan”.
Faktanya

setelah

Probolinggo

Kota

melalui

akun

media

sosialnya menjelaskan bahwa terkait suspect
Corona

di

RSUD

Dr.

Moch

Saleh

Kota

Probolinggo adalah tidak benar atau hoaks.
Foto

tersebut

penanganan

dan

merupakan

simulasi

kesiapsiagaan

Kota

Probolinggo bilamana ada suspect Corona
agar dapat tertangani dengan baik.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/polrestaprobolinggo/photos/a.1409822089105741/2830696363684966/?type=3&
theater
https://turnbackhoax.id/2020/03/08/salah-foto-suspect-corona-sudah-di-rs-saleh-probolinggo-semoga-kita
-diberi-perlindungan/
https://portal.probolinggokota.go.id/index.php/k2/k2-category/1443-hoaks-ini-hanya-simulasi

Senin, 9 Maret 2020

177. Mencegah Virus Corona dengan Tito’s Vodka

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa minuman alkohol dengan
merk Tito’s Vodka dapat dijadikan sebagai pembersih tangan dan mencegah penyebaran Virus
Corona.
Faktanya, dikutip dari snopes.com klaim tersebut tidak benar. The Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) menulis bahwa orang dapat menggunakan pembersih tangan berbasis
alkohol dengan setidaknya mengandung 60% alkohol jika tidak tersedia sabun dan air. Namun
kebanyakan vodka (termasuk Tito's Vodka) hanya mengandung 40%. Pihak Tito's Vodka melalui
akun Twitter resminya pun menjelaskan bahwa produknya bukan pembersih tangan yang
cocok.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.snopes.com/fact-check/hand-sanitizer-titos-vodka/
https://twitter.com/TitosVodka/status/1235620831222534145

Minggu, 8 Maret 2020

176. Nota Dinas Penanganan Pasien Suspect Virus
Corona di RSUD Bengkalis
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah surat nota
dinas penanganan pasien suspect virus Corona
di RSUD Bengkalis. Surat nota dinas tersebut
tertanggal 7 Maret 2020 dengan nomor surat
/RSUD-WDP/II/2020.
Faktanya

setelah

ditelusuri,

dilansir

dari

riauterkini.com Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
RSUD

Bengkalis

dr.

Ersan

Saputra

TH

mengatakan bahwa surat tersebut tidak benar
atau hoaks. Sebab sejauh ini Ersan tidak
pernah memerintahkan bawahannya untuk
membuat surat tersebut. Diakui Ersan, saat ini
pihaknya

sedang

melakukan

proses

pengobatan terhadap pasien laki-laki berumur
sekitar 50 tahun asal Kecamatan Bantan,
sempat bekerja di Malaysia mengalami infeksi
paru-paru dan demam, akan tetapi bukan
sehubungan dengan virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=147950&judul=HOAX---Nota-Dinas-RSUD-Bengkalis-A
da-Pasien-Terpapar-Virus-Corona
https://riaukepri.com/2020/03/07/beredar-nota-dinas-penanganan-pasien-suspect-virus-corona-d
i-rsud-bengkalis-plt-direktur-itu-hoax/

Minggu, 8 Maret 2020

175. Konsumsi Babi Penyebab Masuknya Virus
Corona Covid-19 ke Jakarta

Penjelasan :
Beberapa situs online diketahui mempublikasikan sebuah artikel dengan narasi bahwa
konsumsi babi merupakan salah satu penyebab masuknya penyakit virus Corona 2019
(coronavirus disease 2019 atau Covid-19) ke Jakarta.
Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co, klaim tersebut keliru dan tidak berdasarkan
penelitian dari para ahli terkait penularan Covid-19 yang pertama kali dilaporkan di Wuhan,
China, pada akhir Desember 2019 lalu. Covid-19 menyebar di Indonesia karena ada WNI yang
melakukan kontak dengan warga negara asing yang sebelumnya telah terpapar Virus Corona
2019. Dilansir dari Harvard Health Publishing, Virus Corona 2019 tidak menular lewat konsumsi
daging babi.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/657/fakta-atau-hoaks-benarkah-konsumsi-babi-penyebab-masu
knya-virus-corona-covid-19-ke-jakarta

Minggu, 8 Maret 2020

174. Corona Sudah Sampai di RSUD Leuwiliang

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial Facebook yang berisi informasi bahwa virus Corona
telah sampai di daerah Leuwiliang dan pasiennya sedang dirawat di RSUD Leuwiliang.
Faktanya, Kapolsek Leuwiliang, AKP Ismet Inono mengatakan informasi yang beredar
tersebut tidak benar alias hoaks. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan
personil Polsek Leuwiliang, pasien adalah seorang pelajar dari salah satu Boarding
School yang mengalami sakit demam, batuk dan pilek bukan diakibatkan virus corona
Covid-19 . Pasien tersebut ditangani petugas medis RSUD Leuwiliang.

Hoaks
Link Counter :
http://mediapurnapolri.net/2020/03/07/berita-hoaxterkait-adanya-pemberitaan-medsos-seorangpelajar-yang-terjangkit-virus-corona-di-rsud-leuwiliang/
https://www.radarbogor.id/2020/03/07/viral-kabar-pelajar-terjangkit-corona-di-rsud-leuwiliang-p
olisi-itu-hoaks/

Minggu, 8 Maret 2020

173. Turis China Tidak Masuk dalam Daftar
Larangan Masuk dan Transit ke Indonesia
Penjelasan :
Beberapa

akun

media

sosial

Twitter

dan

Facebook diketahui telah mengunggah sebuah
tautan

artikel

berita

terkait

kebijakan

Pemerintah Indonesia yang melarang turis dan
pendatang masuk serta transit dari wilayah
sumber penyebaran virus corona (Covid-19).
Akun-akun tersebut kemudian mempersoalkan
kenapa turis China tidak masuk dalam larangan
tersebut, sebab China dinilai merupakan sumber
utama Virus Corona.

Faktanya pemerintah Indonesia telah melarang
penerbangan dari China dan menangguhkan
visa kedatangan warga negara China karena
mewabahnya

Virus

Corona.

Hal

tersebut

disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi. Larangan juga berlaku untuk warga
negara asing yang melakukan perjalanan ke
Negeri Tirai Bambu.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200202155518-106-470916/wabah-corona-wn-chin
a-dilarang-masuk-dan-transit-ke-ri
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4195625/cek-fakta-virus-corona-mewabah-wn-china-ti
dak-dilarang-masuk-indonesia-simak-faktanya

Sabtu, 7 Maret 2020

172. Beberapa Hewan Mati Mendadak di
Cibarusah (Bekasi) Karena Corona
Penjelasan :
Beredar informasi adanya sejumlah hewan
yang ditemukan mati mendadak di Cibarusah,
Kabupaten

Bekasi

beberapa

waktu

lalu.

Sebuah akun diketahui membagikan informasi
tersebut dan mengaitkanya dengan Corona.
Faktanya, Dinas terkait telah datang ke lokasi
untuk melakukan pengecekan dan uji cepat
(rapid test) terhadap bangkai hewan tersebut.
Kepala Seksi Pengamatan dan Pemberantasan
Penyakit

Hewan

Kabupaten

(P3H)

Bekasi

mengatakan,

hasil

Dinas

Dwiyan
yang

Pertanian

Wahyudiharto
didapat

dari

pemeriksaan uji cepat (rapid test) menunjukan
seluruh hewan diduga mati akibat keracunan
karena tidak ditemukan tanda-tanda penyakit
menular. Hal ini sekaligus menjawab dugaan
atau

isu

yang

menyebutkan

bahwa

hewan-hewan tersebut mati akibat Corona
atau ﬂu burung sebagaimana yang sempat
beredar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/04/bukan-karena-ﬂu-burung-dan-corona-ini-dug
aan-banyaknya-hewan-mati-mendadak-di-bekasi
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/05/08512331/fakta-fakta-sejumlah-hewan-menda
dak-mati-di-cibarusah-karena-keracunan?page=all

Sabtu, 7 Maret 2020

171. Nahkoda di Tanjung Priok Terindikasi Corona

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai WhatsApp
yang mengatakan adanya nahkoda kapal
CMA CGM Virginia di Pelabuhan Tanjung
Priok, terindikasi virus Corona. Dalam
pesan tersebut juga mengatakan adanya
nahkoda asal Ukraina yang terinfeksi virus
Corona.
Faktanya Direktur Kesatuan Penjagaan
Laut

dan

Pantai

(KPLP)

Ditjen

Perhubungan Laut Kemenhub, Ahmad
menegaskan

bahwa

informasi

adanya

nakhoda kapal CMA CGM Virginia di
Pelabuhan Tanjung Priok terindikasi virus
Corona

adalah

tidak

benar.

Hasil

pemeriksaan dikatakan bahwa Nakhoda
kapal

berkewargaan

Ukraina

tersebut

tidak terindikasi virus Corona melainkan
sakit ﬂu biasa.

Hoaks
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-nakhoda-terindikasi-corona-di-tanjung-pri
ok.html
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4195980/kabar-nahkoda-kapal-virginia-di-tanjung-priok-te
rindikasi-virus-corona-hoaks

Jumat, 6 Maret 2020

170. Dua Warga Suspek Corona di Klaten
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang
memberikan informasi bahwa ada dua warga
di Kecamatan Karangnongko dan Delanggu
Klaten suspek virus Corona. Dalam pesan
disebutkan bahwa informasi tersebut dari
Dinas Kesehatan Klaten.
Faktanya

setelah

ditelusuri

dari

health.detik.com Kepala Dinas Kesehatan
Pemkab

Klaten,

dr

Cahyono

Widodo

mengatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar atau hoaks. Dinas Kesehatan tidak
pernah menyatakan ada suspek virus Corona.
Cahyono menghimbau kepada masyarakat
agar tidak perlu panik soal virus Corona.
Menurut

Cahyono,

untuk

mengantisipasi

Corona atau virus apapun masyarakat harus
melakukan pola hidup bersih dan sehat
(PHBS). Termasuk cuci tangan pakai sabun.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4927487/viral-2-suspek-corona-di-klaten-dinkes-pa
stikan-hoax?single

Jumat, 6 Maret 2020

169. Pasien Asal Angsana Suspect Corona di
RSUD Ulin Banjarmasin
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial dan
pesan Whatsapp, tentang pasien yang
suspect

Corona

di

RSUD

Ulin

Banjarmasin.
Faktanya,

Dirut

Banjarmasin,

RSUD

dr.Suciati

Ulin

didampingi

Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin
dr. Muhammad Isa melalui jumpa pers
menyatakan
Kecamatan

bahwa
Angsana

pasien
yang

asal

diduga

terjangkit virus Corona dan dirujuk ke
RSUD
negatif

Ulin

Banjarmasin

Corona.

Setelah

tersebut
dilakukan

pemeriksaan, ternyata pasien tersebut
mengalami

penyakit

ISPA

(Infeksi

Saluran Pernapasan Akut).

Disinformasi
Link Counter :
https://kalselpos.com/2020/03/rsud-ulin-banjarmasin-bantah-adanya-pasien-corona/
https://tribratanewstanbu.kalsel.polri.go.id/2020/03/06/beredarnya-informasi-warga-angsana-ter
kena-virus-corona-kapolsek-angsana-himbau-warga-bijak-bermedia-sosial/

Jumat, 6 Maret 2020

168. Pasien RS Pasar Rebo Positif Virus Corona

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp dengan narasi "Sekilas info di rumah sakit pasar
rebo udah ada yang kena virus Corona .. dia orng pasar rebo barusan di kasih tau ..
disuruh waspada kalo g bisa pke masker bisa pke tisu basah di panjangin".
Mengenai pesan berantai yang beredar tersebut, dikutip dari liputan6.com yang
langsung menghubungi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia. Dwi memastikan
kabar tersebut tidak benar, ia menegaskan tidak ada pasien positif corona di Rumah
Sakit Pasar Rebo. Dilansir dari antara dengan judul artikel "PDP di RSUD Pasar Rebo
baru pulang umrah" pihak RSUD Pasar Rebo menyebut saat ini telah mengawasi
seorang pasien. Kesimpulannya, tidak ada pasien positif virus corona di RS Pasar Rebo
namun ada seorang pasien yang berkategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang
menjalani perawatan di RS Pasar Rebo.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4194942/cek-fakta-pasien-rs-pasar-rebo-terjangkit-viru
s-corona-ini-faktanya

Senin,
Jumat,
27 6
Januari
Maret 2020

167.
5. WNA
Rumah
Asal
Sakit
China
Meuraxa
Terserang
Sudah
Corona
Ada Pasien
di RSU Dr
Soetomo
Virus
Corona
Surabaya
Penjelasan :

Beredar tangkapan layar sebuah grup
Beredar melalui
media sosial bahwa
Facebook
WhatsApp
yang menyebutkan
di
tentang
Warga
Negara
Asing
asal
Rumah
Sakit
Meuraxa
Banda
Aceh (WNA)
sudah ada
China Virus
terserang
Virus
Corona
di anggota
RSU Dr
pasien
Corona.
Salah
seorang
Soetomo
Surabaya.
dalam
grup
WhatsApp itu mengaku bekerja
di Rumah Sakit Meuraxa dan menyebutkan
Faktanya,
setelah
ditelusuri
berita
pasien
tersebut
sudah
dirujuk
ke tersebut
Rumah
tidakZainal
benar.
Humas
RSUD
Dr Soetomo Pesta
Sakit
Abidin,
Banda
Aceh.
Parulian mengatakan, pasien asal China itu
disebut tidak
terjangkit
VirusSakit
Corona.Meuraxa
Faktanya,
pihak
Rumah
melalui

akun

membantah

Instagram

adanya

isu

resminya

tersebut.

Kabar

adanya pasien Virus Corona adalah tidak
benar atau hoaks. Tim siber Polda Aceh
sedang

melacak

penyebar

hoaks

terkait

adanya pasien Virus Corona di Banda Aceh.
Polisi meminta masyarakat tidak mudah
percaya pada informasi yang belum jelas
kebenarannya.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://news.detik.com/berita/d-4926964/polda-aceh-lacak-penyebar-hoax-adanya-pasien-virus-c
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
orona-di-tanah-rencong
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
https://www.instagram.com/p/B9UCRpuH2CG/
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
m2MxlCeXwUvvlZU

Senin,
Kamis,2705
Januari
Maret 2020

166.
5. WNA
Warga
Asal
Pamekasan
China Terserang
Tersuspect
Corona
VirusdiCorona
RSU Dr
Soetomo Surabaya
Telah beredar di sejumlah media sosial surat
edaran perihal tindakan penyebaran virus

Penjelasan :

corona tertanggal 3 Maret 2020 dengan
Beredar melalui media sosial Facebook
nomor surat 267/02.06/Yankes/III/2020 yang
tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
menyebutkan bahwa salah seorang warga
China terserang Virus Corona di RSU Dr
Pamekasan tersuspect Covid-19.
Soetomo Surabaya.
Faktanya, Plt Kepala Dinas Kesehatan
Faktanya, setelah
ditelusuri
berita dr
tersebut
Pamekasan
(Kadinkes
Pamekasan),
Farid
tidak benar.
Humas RSUD bahwa
Dr Soetomo
Pesta
Anwar
menegaskan
warga
Parulian mengatakan,
asal China
itu
Pamekasan
yang disebutpasien
virus corona
dalam
disebut
tidak tersebut
terjangkitadalah
Virus Corona.
surat
edaran
hoaks. Dalam
surat edaran itu, yang dinilai hoaks adalah,
disebutkan bahwa jumlah warga Jawa Timur
yang suspect virus Corona sebanyak 65
orang. Dari jumlah warga tersebut ada warga
Pamekasan, sedangkan di Pamekasan sendiri
belum pernah ada kasus pasien tersuspect
virus

Corona.

Adapun

dr

Farid

Anwar

mengaku belum menerima surat resmi dari
PMI. sehingga surat tersebut tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/254568/soal-surat-edaran-virus-corona-dari-pmi-plt
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
-kadinkes-pamekasan-hoaks
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
m2MxlCeXwUvvlZU

Senin,
Kamis,2705
Januari
Maret 2020

165.
5. WNA
Warga
Asal
Kaliajir
China
Positif
Terserang
Virus Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya
Penjelasan :
Beredar

melalui

media

sosial

Facebook

tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
China terserang Virus Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya.
Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut
tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta
Parulian mengatakan, pasien asal China itu
disebut tidak terjangkit Virus Corona.
Beredar pesan berantai di Whatsapp informasi yang mengatakan adanya warga kaliajir,
Banjarnegara positif terkena Virus Corona. Pada pesan menyebutkan alamat warga yang
diisukan terkena Virus Corona, yaitu di RT 05/RW 05 Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara.
Faktanya dilansir dari jateng.suara.com, klaim yang menyebutkan adanya warga Kaliajir RT
05 RW 05 yang positif Corona tidak tepat, sebab menurut Satam selaku Sekretaris Desa
Kaliajir mengatakan jika di Desa Kaliajir tidak ada RW 05 dan tidak ada warga yang baru
pulang dari luar negeri. Terkait informasi tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian

Penyakit

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Banjarnegara,

Ery

Rosita

mengonﬁrmasikan ke otoritas RSUD Margono Purwokerto dan dipastikan bahwa rumah
sakit itu tidak menangani pasien suspect Corona dari Desa Kaliajir, Banjarnegara.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://jateng.suara.com/read/2020/03/04/214625/isu-warga-kaliajir-positif-virus-corona-pemkaba-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
banjarnegara-pastikan-hoaks
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/04/pasien-asal-kaliajir-positif-corona-rsud-margonoat-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
purwokerto-pastikan-hoaks-ini-info-sebenarnya?page=all
m2MxlCeXwUvvlZU

Senin,
Kamis,2705
Januari
Maret 2020

164.
5. WNA
Seorang
AsalWanita
China Terinfeksi
TerserangVirus
Corona
Corona
di RSU
di Dr
SoetomoNTT
Kupang,
Surabaya
Telah beredar pesan berantai WhattsApp

Penjelasan :

yang mengatakan bahwa seorang wanita
Beredar melalui media sosial Facebook
terpapar Virus Corona yang diarahkan ke
tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
RS Johanes Kupang. Dalam pesan
China terserang Virus Corona di RSU Dr
tersebut juga terdapat nama, umur dan
Soetomo Surabaya.
alamat korban secara lengkap.
Faktanya,
berita tersebut
Faktanya setelah
dalam ditelusuri
akun Facebook
milik
tidak
benar.
Humas
RSUD
Dr Soetomo
Pesta
Rumah
Sakit
Johanes
Kupang
membuat
Parulian
mengatakan,
pasien asal
China
itu
klariﬁkasi
yang mengatakan
bahwa
ada
disebut
terjangkit
Corona.
pasientidak
positif
Covid-19Virus
di RSUD
Johannes
Kupang itu tidak benar.
Wanita yang diklaim terkena Virus Corona
juga melaporkan kejadian ini ke pihak
kepolisian atas pencemaran nama baik.
Hingga saat ini Kasubdit V Cyber Crime
Dit Reskrimsus Polda Nusa Tenggara
Timur,

Kompol

Fisie

Rahmat

Putra

menuturkan masih memeriksa sejumlah
saksi

dan

keterangan

mengumpulkan
untuk

beberapa

pemeriksaan

lebih

lanjut.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://www.facebook.com/rsud.kupang.3/posts/232668827916237
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
https://kupang.kompas.com/read/2020/03/04/21133281/diisukan-terpapar-virus-corona-warga-ntt
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
-polisikan-akun-medsos?page=allb
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
m2MxlCeXwUvvlZU

Senin,
Kamis,2705
Januari
Maret 2020

163.
5. WNA
7 Warga
AsalKalbar
ChinaDitolak
Terserang
di PLBN
Corona
Entikong
di RSU Dr
Soetomo
karena
Virus
Surabaya
Corona
Penjelasan :
Beredar

melalui

media

sosial

Facebook

tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
China terserang Virus Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya.
Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut
tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta
Parulian mengatakan, pasien asal China itu
disebut tidak terjangkit Virus Corona.

Beredar sebuah kabar di sosial media yang menyebutkan 7 warga Kalimantan Barat ditolak
di PLBN Entikong terkait virus corona.
Setelah ditelusuri, kabar tersebut tidaklah benar atau hoaks. Dikutip dari antaranews.com
Kapolsek Entikong, AKP Novrial Alberti Kombo, membantah postingan di media sosial yang
menyebutkan tujuh orang ditolak gegara virus Corona (Covid-19). Ia menegaskan bahwa
pihaknya telah melakukan penyidikan Ia menghimbau kepada masyarakat agar selalu
melihat media massa yang jelas dan terveriﬁkasi, bukan percaya pada media sosial.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://kalsel.antaranews.com/nasional/berita/1334294/tidak-ada-warga-kalbar-ditolak-di-plbn-e
ntikong-terkait-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antar
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
anews
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
https://kumparan.com/hipontianak/soal-7-warga-ditolak-masuk-di-perbatasan-malaysia-kapolse
k-entikong-itu-hoaks-1sxT7v987ax
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
https://news.okezone.com/read/2020/03/04/340/2177774/heboh-7-orang-ditolak-di-plbn-entikon
m2MxlCeXwUvvlZU

Senin,
Kamis,2705
Januari
Maret 2020

162.
5. WNA
OrangAsal
yang
China
Bergolongan
Terserang Corona
Darah diORSU
Lebih
Dr
Soetomo
Rentan
Terinfeksi
SurabayaVirus Corona
Penjelasan :
Beredar

melalui

media

sosial

Facebook

tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
China terserang Virus Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya.
Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut
tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta
Parulian mengatakan, pasien asal China itu
disebut tidak terjangkit Virus Corona.
Telah beredar artikel yang dimuat oleh sebuah situs daring dengan judul artikel "Orang yang
Bergolongan Darah O Lebih Rentan Terinfeksi Virus Corona, Ini Penjelasannya". Dalam artikel
tersebut dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan golongan darah O lebih rentan
terkena virus.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam artikel tersebut adalah keliru.
Dilansir dari laman situs Liputan6.com, kabar tentang orang dengan golongan darah O
rentan terjangkit Virus Corona ternyata tidak benar. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB membantah kabar tersebut. Dia
menyebut bahwa kabar orang dengan golongan darah O rentan terjangkit Virus Corona
adalah hoaks.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4193810/cek-fakta-hoaks-golongan-darah-o-rentan-terj
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
angkit-virus-corona?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_s
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
ource=Twitter#Echobox=1583322093
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
m2MxlCeXwUvvlZU

Senin,
Kamis,2705
Januari
Maret 2020

161.
5. WNA
PasienAsal
Rujukan
China dari
Terserang
Padang
Corona
Sidempuan
di RSU Dr
ke
Soetomo
RSUP
Adam
Surabaya
Malik Medan Positif Corona
Penjelasan :
Beredar

melalui

media

sosial

Facebook

tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
China terserang Virus Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya.
Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut
tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta
Parulian mengatakan, pasien asal China itu
disebut tidak terjangkit Virus Corona.
Beredar postingan di media sosial yang menyebutkan terdapat 3 orang pasien baru
menderita Virus Corona (COVID-19) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik
Medan. Dalam postingan yang beredar dituliskan, satu dari pasien tersebut berasal dari
Padang Sidempuan dan diketahui baru saja pulang dari Singapura.
Faktanya, pihak RSUP Adam Malik Medan membantah ada seorang warga berasal dari Kota
Padang Sidempuan, Sumatera Utara terinfeksi Virus Corona. RSUP Adam Malik menyatakan,
hingga kini tidak ada pasien terduga Virus Corona yang dirawat di tempat itu. Koordinator
COVID-19 RSUP Adam Malik, Ade Rahmaini dalam konferensi pers di Medan mengakui
sudah ada empat orang dirujuk ke RSUP Adam Malik terkait dengan dugaan COVID-19.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, mereka dinyatakan tidak terindikasi Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://www.suara.com/news/2020/03/04/133619/kabar-warga-padang-sidempuan-dirawat-karen
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
a-virus-corona-ini-faktanya
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/15404951/tak-mengarah-ke-virus-corona-4-wargaat-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
dipulangkan-dari-rsup-haji-adam-malik
m2MxlCeXwUvvlZU

Rabu, 4 Maret 2020

160. Virus Corona Sudah Masuk di Alas Sumbawa

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook bahwasanya virus Corona sudah
masuk ke Sumbawa.
Faktanya informasi tersebut tidak benar. Sekretaris Daerah (SEKDA) Sumbawa
Drs. H. Hasan Basri, M.M menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaaan
laboratorium dari Puskesmas Alas Barat pada turis Rusia tidak ada tanda-tanda
mengidap infeksi virus Corona melainkan terjadinya masalah pada pencernaan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.facebook.com/infopoldantb/posts/3028327050545188
https://www.nusramedia.com/kesehatan/isu-corona-di-sumbawa-sekda-imbau-masyarakat-tena
ng-16185.html

Rabu, 4 Maret 2020

159.

Dua Orang Pasien di RSUD Tangerang di Isolasi dan
Satu Orang Meninggal karena Virus Corona
Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter, postingan
yang mengatakan adanya dua orang pasien
di RSUD Tangerang diisolasi dan satu orang
meninggal karena Virus Corona.
Faktanya, Direktur Rumah Sakit Umum
Tangerang,

Naniek

Isnaini

memastikan

bahwa postingan tersebut tidak benar atau
hoaks, karena tidak ada satu orang pun
yang terinfeksi Virus COVID-19 dan dirawat
di Rumah Sakit Umum Tangerang. Ia
mengungkapkan bahwa informasi yang
benar adalah pemantauan tujuh warga
yang baru pulang dari negara terjangkit
oleh Petugas Kesehatan atau Puskesmas
karena
sehingga

belum
tidak

terindikasi
ada

pasien

COVID-19,
suspect

COVID-19 di RSUD Tangerang.

Hoaks
Link Counter :
https://banten.idntimes.com/news/banten/candra-irawan-2/ada-isu-pasien-virus-corona-mening
gal-rsu-tangerang-itu-hoaks/full
https://www.merdeka.com/peristiwa/pantau-7-warga-rsu-tangerang-pastikan-belum-ada-positifvirus-corona.html

Rabu, 4 Maret 2020

158. Virus Corona Bisa Mati karena Terkena Sinar
Matahari

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp mengenai Virus Corona bisa mati pada suhu 26-27
derajat. Dalam narasi pesan berantai tersebut dijelaskan Virus akan hilang sepenuhnya saat
terkena sinar matahari.
Setelah ditelusuri, pernyataan yang menyebutkan bahwa Virus Corona akan hilang saat terkena
sinar matahari adalah tidak benar. Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga
Biologi Molekular Eijkman, Herawati Sudoyo menjelaskan belum ada penelitian mengenai hal
tersebut. Ia juga menambahkan bahwa virus tersebut bisa mati pada suhu 56 derajat selama 30
menit. Namun ia meragukan apabila dikatakan Virus tersebut akan hilang jika terkena sinar
matahari. Ia juga menjelaskan bahwa suhu di Indonesia tidak sampai 56 derajat celcius. Selain
itu, Organisasi Kesehatan Dunia juga menjelaskan bahwa lampu sinar ultraviolet sekalipun tidak
mampu membunuh Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/03/03/202532/cek-fakta-benarkah-virus-corona-bisa-mati-ter
kena-sinar-matahari
https://cekfakta.tempo.co/fakta/650/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-mati-dalam-suhu-2
6-27-derajat-dan-saat-terkena-sinar-matahari

Rabu, 4 Maret 2020

157. Tompi Dikabarkan Membeli 20rb Box Masker
Pasca Virus Corona Masuk Indonesia
Penjelasan :
Telah beredar tangkapan layar
percakapan di WhatsApp yang
menyebutkan bahwa Dr Tompi
membeli masker sebanyak 20
ribu box pasca kabar Virus
Corona

sudah

masuk

di

Indonesia.
Faktanya,

informasi

menyebutkan

yang

Dr

Tompi

membeli 20 ribu box masker
adalah
tersebut

tidak

benar.

dibantah

Hal

langsung

oleh Dr Tompi melalui akun
Twitter

nya

dengan

menegaskan bahwa informasi
tersebut adalah hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/dr_tompi/status/1234484540170596352
https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/03/212514266/disebut-pesan-20000-kardus-masker-t
ompi-itu-hoax

Rabu, 4 Maret 2020

156. Masjidil Haram Kosong Akibat Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media
sosial WhatsApp yang berisi tentang
Masjid

Al-Haram

kosong

menyusul

kebijakan

pemerintah

Arab

Saudi

menyetop

sementara

umrah

mulai

Kamis (27/2) hingga waktu yang tidak
ditentukan

untuk

mengantisipasi

penyebaran virus corona.
Konsul

Haji

membantah

KJRI,

Endang

Jumali

kabar

bahwa

kondisi

Masjidil Haram kosong dari jemaah.
Menurut Endang, jumlah jemaah di
Masjidil Haram memang berkurang tapi
tidak

sampai

kosong.

Endang

menegaskan masih banyak jemaah yang
umrah yang berada di Makkah dan
Madinah. Bahkan, masih banyak pula
warga Arab Saudi yang melakukan tawaf
di Masjidil Haram.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-masjidil-haram-tidak-kosong-akibat-virus-coro
na-1swpmQaahIo

Rabu, 4 Maret 2020

155. Tisu Basah Dapat Mengganti Fungsi Masker
untuk Mencegah Virus Corona

Penjelasan :
Beredar informasi video di media sosial Facebook seorang perempuan memperagakan
penggunaan tisu basah sebagai pengganti masker. Wanita berbaju hijau dalam video
mengklaim penggunaan tisu basah dapat mencegah penularan virus Corona Baru alias
covid-19.
Informasi tersebut dibantah oleh Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat Biro Komunikasi
Kemenkes RI Busroni, Ia mengatakan bahwa penggunaan tisu basah untuk mencegah
penyebaran virus Corona adalah keliru. Busroni juga menegaskan, penggunaan tisu basah
justru akan mempermudah partikel-partikel di udara menempel pada bagian kulit yang
dengan tidak sengaja bisa terhirup. Faktanya, tisu basah yang memiliki kandungan alkohol
hanya berfungsi membersihkan area pada kulit yang rentan terkontaminasi.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp07ALk-cek-fakta-benarkah-tisu-basah-dapat-meng
ganti-fungsi-masker-ini-faktanya

Rabu, 4 Maret 2020

154.

Viral Foto Bapak Borong Mie Instan karena
Virus Corona
Penjelasan :
Viral postingan foto di media sosial yang
memperlihatkan seorang bapak sedang
memborong mie instan di sebuah pusat
perbelanjaan.

Dalam

narasi

yang

beredar disebutkan bahwa sang bapak
memborong mie instan tersebut karena
geger mengenai virus Corona.
Faktanya,

narasi

yang

menyebutkan

seorang bapak memborong mie instan
karena geger mengenai virus Corona
adalah keliru. Hal itu ditegaskan oleh
Laura, anak dari bapak yang ada dalam
foto

tersebut.

Laura

mengatakan,

ayahnya memborong mie instan dalam
jumlah
memiliki

banyak

karena

usaha

menambahkan,

sang

grosir.
Ia

dan

ayah
Laura

ayahnya

memang setiap hari berbelanja di Aeon
Mall BSD City untuk kemudian dijual
kembali ditokonya.

Disinformasi
Link Counter :
https://hot.liputan6.com/read/4192702/video-viral-foto-bapak-borong-mie-instan-ini-faktanya
https://fame.grid.id/read/462047272/bukan-karena-histeria-virus-corona-ternyata-bapak-yang-bor
ong-mie-instan-yang-fotonya-viral-memang-punya-usaha-sang-anak-buka-suara

Selasa, 3 Maret 2020

153. “Maria” Dosen Seni Tari UNJ yang Terkena Virus
Corona

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan bahwa “Maria” yang
diduga penderita Corona adalah Dosen Seni Tari Universitas Negeri Jakarta.
Faktanya, informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar sesuai dengan klariﬁkasi
pada akun media sosial Facebook milik Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas
Negeri Jakarta, liliana.muliastuti yang menyatakan bahwa di lembaganya tidak ada nama
dosen yang tertera pada berita yang beredar. Dilansir dari pojoksatu.id menyebutkan
bahwa penderita pertama Coronavirus diduga bernama Maria Darmaningsih yang
merupakan Dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Disinformasi
Link Counter :
https://www.facebook.com/liliana.muliastuti/posts/10218071014941176
https://pojoksatu.id/lipsus/2020/03/03/dua-pertama-virus-Corona-indonesia/

Selasa, 3 Maret 2020

152. Di Indonesia Biaya Tes dan Pengobatan
Corona Berbayar Karena Tidak Dicover BPJS

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa di Indonesia biaya tes dan
pengobatan virus Corona berbayar, karena tidak di jamin BPJS.
Faktanya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memastikan bahwa biaya
perawatan medis bagi pasien Corona virus ditanggung sepenuhnya dari anggaran di
Kementerian Kesehatan. Dia mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki
anggaran untuk kondisi khusus seperti pasien yang terinfeksi virus Corona. Hal ini
ditetapkan pada 4 Februari 2020 lalu dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan infeksi virus Corona sebagai penyakit dapat
menimbulkan wabah dan penanggulangannya oleh Menteri Kesehatan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.wartaekonomi.co.id/read274723/terawan-biaya-pengobatan-pasien-Corona-ditanggung-pem
erintah
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4923548/bpjs-kesehatan-pastikan-tanggung-pengobatan-vir
us-Corona??utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=detikhealth&utm_campaign=cmssocmed

Selasa, 3 Maret 2020

151. Warga Pasirjaya, Karawang Terindikasi Corona
Sepulang dari Singapura

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial terkait salah satu warga Pasirjaya Kecamatan Cilamaya
Kulon, Karawang yang terindikasi virus Corona sepulang dari Singapura dan dalam
penanganan pihak Graha Medis Cilamaya .
Faktanya Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Karawang, Yayuk Sri
Rahayu memastikan bahwa info tersebut hoaks alias kabar bohong. Yayuk menjelaskan jika
pasien warga Pasirjaya itu sempat berkonsultasi ke Dinas Kesehatan Karawang. Namun
semenjak pemeriksaan di klinik, pasien tidak menunjukan indikasi terjangkit virus Corona.
Suhu badan normal 37 derajat serta tidak mengalami sesak napas. Meskipun demikian, ia
mengatakan jika pasien yang baru pulang dari Singapura tersebut masih dalam
pemantauan Dinkes Karawang selama 14 hari ke depan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tki-asal-karawang-pulang-dari-singapura-terindi
kasi-Corona-hoaks.html
https://www.liputan6.com/regional/read/4192497/tki-asal-karawang-dari-singapura-terindikasi-vi
rus-Corona-begini-faktanya

Selasa, 3 Maret 2020

150. Seorang Pria Memaksa Menerobos Blokade
Polisi China Setelah Terdeteksi Virus Corona

Penjelasan :
Telah tersebar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang
Pria yang memaksa menerobos blokade polisi China setelah terdeteksi virus
Corona.
Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, dalam video tersebut bukanlah
kejadian yang sesungguhnya. Video itu merupakan latihan polisi di gerbang
tol di Provinsi Henan, China selama epidemi virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/video-shows-police-drill-china-during-novel-Coronavirus-epidemic

Selasa, 3 Maret 2020

149. RS Sanglah Denpasar Menerima Pasien Positif
Corona Secara Diam-diam
Penjelasan :
Beredar

postingan

yang

berisi

isu

Rumah Sakit terbesar di Bali, RSUP
Sanglah yang menerima pasien positif
corona secara diam-diam. Hal tersebut
tersebar di media sosial, seperti Twitter.
Faktanya, hal tersebut telah diklariﬁkasi
oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Bali dr Ketut Suarjaya yang memastikan
kabar itu bohong. “Hoax itu,” tegas
Suarjaya. Suarjaya menyebut Bali masih
aman dari corona. Belum ada yang
terinfeksi virus yang telah menelan
ribuan jiwa itu.

Hoaks
Link Counter :
https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/02/181683/netizen-lihat-mobil-mencurigakan-masuksanglah-kadiskes-sebut-hoax

Selasa, 3 Maret 2020

148. 3 Warga Jogja Terjangkit Virus Corona

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyebutkan bahwa ada 3 orang mahasiswa
asal Bali dan sedang berada di Yogyakarta yang positif terjangkit virus corona.
Faktanya, menurut penjelasan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Yogyakarta, Pembayun
Setyaning Astutie yang menjabat sebagai Kepala Dinkes DIY memastikan bahwa pesan
berantai tersebut adalah hoaks. Ia menjelaskan bahwa terkait 3 mahasiswa asal Bali yang
terjangkit virus corona tidaklah benar. Meski menjadi kabar hoaks, Pembayun
mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri dalam mencegah virus
tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://jogja.suara.com/read/2020/03/02/211624/3-warga-yogyakarta-terjangkit-virus-corona-ini-f
aktanya

Selasa, 3 Maret 2020

147. Kementerian Kesehatan Rusia Mengatakan
bahwa Corona Virus adalah Buatan Manusia

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa Kementerian
Kesehatan Rusia dikonﬁrmasi dalam sebuah dokumen bahwa virus corona adalah
buatan manusia.
Faktanya dikutip dari factcheck.afp.com, pernyataan terkait virus corona adalah
buatan manusia itu tidak benar adanya. Menteri Kesehatan Rusia Mikhail Murashko
mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.

Hoaks
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/russias-ministry-health-refutes-misleading-online-claim-it-stated-covid
-19-man-made

Selasa, 3 Maret 2020

146. Ada Suspect Positif Corona di Salah Satu Rumah
Sakit di Makassar

Penjelasan :

Telah beredar pesan di WhatsApp yang menyebutkan bahwa adanya
suspect Virus Corona yang ditangani oleh salah satu Rumah Sakit di
Makassar.
Faktanya, hal tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh pihak
Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Sulsel,
Ichsan Mustari yang membantah adanya suspect Corona di Sulsel. Beliau
menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan beliau juga
mengatakan pernyataan resmi soal Corona akan dikeluarkan oleh pihaknya,
bukan dari orang per orang.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4921926/beredar-kabar-ada-suspect-corona-di-sulsel-dinkes-ituhoax
https://makassar.tribunnews.com/2020/03/02/beredar-percakapan-whatsapp-warga-makassar-te
rjangkit-virus-corona-ini-penjelasan-kadis-kesehatan

Selasa, 3 Maret 2020

145. Tes Sederhana Deteksi Diri Virus Corona Hanya
dalam Sepuluh Detik

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi tentang tes
sederhana untuk mengenal virus Corona dalam sepuluh detik tanpa urusan ke
Dokter atau Laboratorium.
Faktanya, dilansir dari kompas.com Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan bahwa informasi tersebut tidak
benar dan tidak berdasar. Menurut Faqih, tes deteksi virus Corona yang ada di
Indonesia dan sudah diakreditasi oleh WHO adalah tes PCR Litbangkes. Seperti
diketahui, tes PCR telah dilakukan Litbangkes sejak 1 Februari 2020 lalu. Hasil
dari tes tersebut dapat diketahui dalam waktu kurang dari 12 jam sejak sampel
diterima.

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/02/191605365/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-viru
s-corona-hanya-dalam-sepuluh-detik?page=all#page3

Senin, 2 Maret 2020

144.

Pemerintah Sembunyikan tentang Kasus
Corona

Penjelasan :
Sebuah akun di media sosial platform Twitter diketahui membuat postingan dengan
narasi yang meragukan keterbukaan pemerintah Indonesia terkait kasus corona.
Narasi tersebut berbunyi "Apakah ada yg disembunyikan oleh pemerintah tentang
Corona di Indonesia? Menkes tolong jujur kepada kami rakyat Indonesia".
Faktanya, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dengan tegas menyatakan
bahwa pemerintah tidak menyembunyikan temuan kasus infeksi virus penyebab
COVID-19. Pemerintah Indonesia serius dalam kasus virus Corona tersebut. Hal ini
sudah dibuktikan dengan temuan pertama virus Corona di Indonesia yang sudah
diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hoaks
Link Counter :
https://www.ayobandung.com/read/2020/03/02/81186/menkes-bantah-pemerintah-sembunyikan
-temuan-kasus-corona
https://www.antaranews.com/berita/1329718/menteri-kesehatan-pemerintah-tidak-pernah-semb
unyikan-kasus-corona

Senin, 2 Maret 2020

143. Wanita di China Disuntik Mati karena Virus
Corona

Penjelasan :
Beredar postingan berisi video tentang seorang wanita di China disuntik mati oleh polisi
karena terinfeksi virus corona (Covid-19). Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik itu,
memperlihatkan sejumlah polisi menarik paksa seorang wanita keluar dari dalam mobil.
Wanita tersebut kemudian terkapar di jalanan.
Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut ditemukan artikel terkait dari indiatoday.in. Dalam
artikel tersebut dijelaskan bahwa video sejumlah polisi yang menyeret seorang wanita
dari dalam mobil, ternyata tidak terkait virus corona, melainkan si wanita tersebut diduga
melanggar aturan tentang mengendarai mobil. Video tersebut diambil di Provinsi
Heilongjiang, China.

Disinformasi

Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4180745/cek-fakta-wanita-di-china-disuntik-mati-kare
na-virus-corona-ini-faktanya?HouseAds&campaign=VirusCorona_Health_STM
https://www.indiatoday.in/fact-check/story/fact-check-did-police-publicly-kill-coronavirus-infect
ed-woman-in-china-1645123-2020-02-10

Minggu, 1 Maret 2020

142. Paus Fransiskus Positif Coronavirus

Penjelasan :
Sebuah media asing bernama MCM news diketahui membagikan berita dengan judul "Vatikan
Mengkonﬁrmasi Paus Francis dan Dua Pembantunya Dinyatakan Positif Mengidap
Coronavirus." Situs tersebut juga menyebut Paus Francis membatalkan misa yang
direncanakan di Roma setelah menunjukkan gejala mirip Coronavirus. Disebutkan pula Paus
dan para pembantunya telah dikarantina dan menerima perawatan medis di dekat Santa
Marta, hotel Vatikan tempat dia tinggal.
Dilansir dari tagar.id, Cindy Otis, pendiri True or False yang juga sering dipakai Central
Intelligence Agency (CIA) untuk menganalisis berita palsu, dalam akunnya menyebutkan
bahwa berita yang disebar MCM News tersebut adalah berita palsu. Selebihnya, sejauh ini situs
resmi Vatikan, vaticannews.va, belum mengeluarkan informasi apapun mengenai kesehatan
Paus Fransiskus. Sementara itu, media terpercaya independent.co.uk yang berbasis di Inggris
hanya menyebut Paus Fransiskus telah membatalkan beberapa acara dikarenakan terserang
pilek. Independent menulis pejabat Vatikan menolak untuk mengatakan apakah Paus telah
diuji untuk virus itu (Corona), tetapi penyakitnya dianggap akibat musim dingin setelah dia
batuk dan meniup hidungnya selama misa Rabu Abu.

Disinformasi
Link Counter :
https://twitter.com/CindyOtis_ /status/1233897856995598337
https://www.tagar.id/cek-fakta-benarkah-paus-fransiskus-positip-coronavirus

Minggu, 1 Maret 2020

141. Sudah Masuk ke Indonesia, 136 Pasien Corona
Dalam Pengawasan

Penjelasan :
Tengah viral di media sosial informasi yang menyebut adanya 136 pasien WNI dalam pengawasan virus
corona. Tertulis juga bahwa pasien terbanyak berada di DKI Jakarta yakni mencapai 35 pasien. Informasi
ini menyebar dengan cepat dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Faktanya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan secara resmi telah merilis update hasil
pemeriksaan pasien dalam pengawasan Novel Coronavirus per 27 Februari 2020 pukul 18.00 WIB,
bahwasanya hasil pemeriksaan menunjukan 136 pasien tersebut dinyatakan negative Corona.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta juga merilis data terkait penanganan virus
corona. Sebanyak 115 orang berstatus dipantau kondisi kesehatannya dan 32 pasien statusnya dalam
pengawasan. Meski demikian, Dinkes menyatakan tak ada kasus positif corona di DKI sampai hari ini.
Pernyataan itu didasari hasil tes laboratorium terhadap orang-orang yang menunjukkan gejala virus
dengan sebutan COVID-19 itu. Dinkes DKI menjelaskan status 'dipantau' disematkan kepada orang yang
mengalami gejala ringan dan punya riwayat perjalan ke negara terjangkit. Sementara status 'diawasi'
disematkan kepada orang yang mengalami demam hingga dilakukan pemeriksaan tenggorokan (swab).

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4919767/dinkes-dki-pastikan-tak-ada-pasien-positif-corona-115-dipantau-32-diawasi
https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/28/bikin-kaget-ada-136-pasien-dalam-pengawasan-virus-corona-di-indones
ia-jakarta-paling-banyak
https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1327158/terkait-136-orang-diduga-terinfeksi-covid-19-pdei-sebut-tidak-a
da

Minggu, 1 Maret 2020

140. Perbandingan Antara Darah Orang yang
Terinfeksi Virus Corona dengan Orang Sehat

Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang dokter
yang membandingkan sampel darah yang diambil dari orang yang terinfeksi virus
corona dengan orang yang sehat.
Faktanya dikutip dari factcheck.afp.com, orang yang membuat video tersebut
mengatakan bahwa dirinya bukan seorang dokter sungguhan. Dia merupakan
seorang Mahasiswa yang sedang membuat video untuk sebuah proyek tentang
bagaimana video menjadi viral di internet. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan
virus corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/video-was-made-student-college-project-it-does-not-show-trained-doc
tor

Minggu, 1 Maret 2020

139. Virus Corona Sudah Masuk di Palu
Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di WhatsApp
yang

menyebutkan

bahwa

Virus

Corona

sudah masuk di Sulawesi Tengah. Pesan
tersebut menyebutkan bahwa pasien yang
diketahui

adalah

warga

negara

Perancis

dirawat di RS Ampana, Sulawesi Tengah.
Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa
Virus Corona sudah masuk di Palu Sulawesi
Tengah tersebut adalah keliru. Diketahui
memang benar terdapat seorang WNA asal
Perancis dengan inisial C yang dirawat karena
diduga terkena Virus Corona karena beliau
mengalami

demam

dan

sebelumnya

ia

melakukan perjalanan dari Perancis menuju
Thailand
sampai

dan
di

Malaysia

Indonesia

sebelum
melalui

akhirnya
Makassar.

Namun, dari hasil laboratorium, WNA tersebut
dinyatakan negatif Virus Corona. Namun,
untuk mengantisipasi, WNA tersebut tetap
diisolasi di ruangan tersendiri.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4919434/diisolasi-di-rs-ampana-sulteng-wn-prancis-negatif-virus
-corona

Sabtu, 29 Februari 2020

138.

Foto Terkait Artikel Kemunculan Penyakit
Misterius di Afrika

Penjelasan :
Beredar Artikel yang berisi tentang kemunculan penyakit misterius di Afrika yang
lebih mematikan dibandingkan virus Corona Covid-2019 beredar di internet.
Dalam artikel tersebut terdapat foto tiga petugas medis tengah menggotong
kantong berwarna oranye.
Faktanya, foto tiga petugas medis tengah menggotong kantong berwarna
oranye tersebut adalah tim pemakaman Palang Merah Liberia yang mengambil
mayat seorang pasien Ebola di Banjor, pinggiran Monrovia, Liberia, pada 24
Oktober 2014. Foto dalam artikel tentang kabar kemunculan penyakit misterius
di Afrika tidak terkait dengan penyakit yang dimaksud.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/644/fakta-atau-hoaks-benarkah-artikel-dan-foto-terkait-kemuncula
n-penyakit-misterius-di-afrika

Sabtu, 29 Februari 2020

137.

Informasi dari Kemenkes Mengenai 6 Kota
Zona Kuning Virus Corona di Indonesia
Penjelasan :
Telah

beredar

pesan

menyebutkan
Kesehatan

berantai

yang

bahwa

Kementerian

(Kemenkes)

mengeluarkan

peringatan terkait 6 Kota besar yang
menjadi zona kuning virus Corona di
Indonesia. Kota-kota yang termasuk dalam
zona

kuning

Batam,

tersebut

Jakarta,

adalah

Surabaya,

Medan,

Bali,

dan

Manado.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa
informasi tersebut adalah tidak benar. Hal
tersebut dibantah oleh Direktur Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kemenkes,
memastikan

Anung
bahwa

Sugihantono
informasi

yang

tersebut

tidak benar. Beliau menegaskan bahwa
Kemenkes tidak pernah mengeluarkan
Zona Kuning perihal kewaspadaan atau
kedaruratan Covid-19.

Hoaks
Link Counter :
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/28/20060521/kemenkes-pastikan-informasi-soal-6-kota-z
ona-kuning-corona-tidak-benar
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-kemenkes-tak-keluarkan-daftar-6-kota-zona-ku
ning-corona-1svjSsjmQDr

Sabtu, 29 Februari 2020

136.

Corona Sudah Ada di Indonesia, Oleh Karena Itu
Arab Saudi Stop Jamaah Umroh Indonesia
Penjelasan :
Beredar sebuah informasi pada media sosial
yang menjelaskan bahwa virus Corona sudah
ada di Indonesia tetapi tidak diberitakan di
media, dan oleh karena itu juga Arab Saudi
tutup akses bagi Jamaah Umroh Indonesia.
Faktanya informasi yang beredar tersebut
tidak

memiliki

cenderung

sumber

kredibel

menyesatkan.

bahkan

Pemerintah

Indonesia menyatakan sampai saat ini belum
ada kasus Covid-19 di tanah air, meski ada
warga asing yang diketahui terinfeksi setelah
berkunjung

ke

Indonesia.

Adapun

alasan

mengenai penundaan sementara terhadap
Jamaah

Umroh

dan

Wisatawan

oleh

Pemerintah Arab Saudi dilakukan berdasarkan
rekomendasi dari otoritas kesehatan yang
kompeten

untuk

menerapkan

standar

pencegahan tertinggi, dengan mengambil
langkah-langkah pencegahan proaktif untuk
mencegah kedatangan virus Corona baru
(Covid-19) ke Kerajaan dan penyebarannya.

Disinformasi
Link Counter :
https://katadata.co.id/infograﬁk/2020/02/28/virus-corona-sudah-tiba-di-indonesia
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200227110729-4-140782/simak-ini-pernyataan-lengkap-larangan-umr
oh-dari-arab-saudi
https://news.detik.com/berita/d-4919437/menkes-sebut-ketahanan-kesehatan-nasional-berperan-penting-had
api-virus-corona/1

Jumat, 28 Februari 2020

135. Vitamin D Efektif dalam Mencegah Infeksi Virus
Corona

Penjelasan :
Telah beredar sebuah postingan dalam bahasa Thailand. Jika diterjemahkan,
postingan tersebut mengatakan bahwa vitamin D efektif dalam mencegah infeksi
virus Corona yang baru.
Faktanya, dikutip dari factcheck.afp.com, pakar kesehatan Thailand Dr. Thiravat
Hemachudha mengatakan bahwa vitamin D tidak melindungi manusia dari virus
Corona atau infeksi virus lainnya. Selain itu, tidak ada penelitian langsung tentang
bagaimana vitamin D bertindak terhadap infeksi virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/health-experts-say-there-no-evidence-vitamin-d-effective-preventingnovel-coronavirus-infection

Jumat, 28 Februari 2020

134.

Jemaah Indonesia Ditolak Arab Saudi karena
Positif Corona
Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

Facebook yang menyebutkan jemaah
dari Indonesia ditolak masuk Arab Saudi
karena

18

orang

dinyatakan

positif

terinfeksi virus Corona COVID-19. Dalam
informasi

itu

disebutkan

bahwa

280

jamaah dari Palembang dan Makassar
terpaksa harus kembali ke Indonesia.
Faktanya, hal tersebut dibantah oleh
Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(P2P)

Kementerian

Kesehatan,

dr

Achmad Yurianto. Ia mengatakan bahwa
informasi

tersebut

tidak

benar

alias

hoaks. Selain itu, Yuri juga menghimbau
kepada

masyarakat

agar

tidak

menyebarkan berita bohong tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4918073/viral-hoax-jemaah-indonesia-ditolak-arabsaudi-karena-positif-corona

Jumat, 28 Februari 2020

133. RSMH Palembang Merawat Satu Pasien Suspect
Virus Corona
Penjelasan :
Telah

beredar

Facebook

di

media

tentang

sosial
RSMH

Palembang merawat satu pasien
suspect virus corona.
Setelah

ditelusuri

lebih

lanjut,

Pihak Rumah Sakit Muhammad
Hoesin

(RSMH)

Sumatera

Palembang,

Selatan

membantah

kabar seorang pasien berinisial TH
(62) yang dirawat di ruang isolasi
karena terpapar virus corona. Ketua
tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
RSMH

Palembang

Ahmad

Dokter

mengatakan,

dari

Zen
hasil

diagnosis yang mereka terima, TH
hanya mengalami gejala Infeksi
Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
usai

melakukan

perjalanan

ke

Malaysia.

Disinformasi
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/02/18/15130951/rsmh-palembang-bantah-pasien-di-ruangisolasi-terpapar-virus-corona?page=all

Kamis, 27 Februari 2020

132. Barang Festival Holi Buatan China Terinfeksi
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar kabar di sejumlah media sosial yang mengklaim bahwa barang-barang yang
diimpor dari China untuk festival Holi di India telah terinfeksi virus Corona.
Faktanya, klaim tersebut menyesatkan. Dikutip dari factcheck.afp.com, Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa virus Corona tidak bertahan lama pada
permukaan yang tidak hidup, sehingga kemungkinan barang impor itu tidak akan
menularkan virus tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh The Toy Association of India
(Asosiasi Mainan India) yang mengungkapkan bahwa virus itu tidak akan bertahan pada
pengiriman barang-barang festival Holi. Hal tersebut beralasan karena perjalanan dari
Tiongkok yang umumnya memakan waktu setidaknya dua minggu.

Hoaks
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/experts-india-refute-misleading-claim-china-made-holi-festival-goodsare-infected-coronavirus

Rabu, 26 Februari 2020

131. Pemakaman Massal Korban Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial Facebook yang memuat gambar dengan
narasi berbahasa Mandarin dengan klaim bahwa gambar tersebut menunjukan
pemakaman massal bagi korban Virus Corona.
Faktanya, informasi dalam postingan tersebut adalah keliru. Gambar yang digunakan
dalam postingan tersebut adalah hasil tangkapan layar dari cuplikan ﬁlm Contagion
(2011).

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/image-shows-scene-trailer-2011-disaster-movie-contagion

Rabu, 26 Februari 2020

130. Pelangi Muncul Saat Penyemprotan
Disinfektan Virus Corona
Penjelasan :
Beredar di media

sosial

video

yang

menggambarkan sebuah truk melakukan
penyemprotan
membentuk

disinfektan
sebuah

dan

pelangi.

Video

tersebut diklaim sebagai penyemprotan
disinfektan untuk mengatasi virus Corona.
Faktanya klaim yang menyatakan truk
melakukan penyemprotan disinfeksi virus
Corona

adalah

melakukan

salah.

Truk

penyemprotan

jalan-jalan

utama

tersebut
air

dengan

di

tujuan

pengendalian debu di provinsi Sichuan,
China.

Video

tersebut

sudah

beredar

setidaknya bulan Maret 2019, beberapa
bulan

sebelum

wabah

virus

Corona

muncul.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.weibo.com/1855024094/HnJZVthEP?from=page_1002061855024094_proﬁle&wvr=6&
mod=weibotime&type=comment
http://www.ls666.com/2019/0321/32648.html
https://factcheck.afp.com/video-has-circulated-online-least-march-2019-months-novel-coronavir
us-outbreak

Selasa, 25 Februari 2020

129. Setelah Virus Corona, Kini Muncul Virus Zika
yang Sangat Berbahaya di Indonesia

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang menyebutkan adanya satu virus baru yang sangat
berbahaya dan memiliki gejala yang sama dengan virus Corona, yakni virus Zika. Informasi
tersebut juga ditambahkan dengan narasi yang menghebohkan, karena menyebut virus
tersebut sudah masuk di beberapa daerah di Indonesia.
Faktanya, dikutip dari laman Instagram Tim Jabar Saber Hoaks @jabarsaberhoaks, informasi
mengenai virus Zika yang sama bahayanya dengan virus Corona yang sudah masuk ke
Indonesia adalah tidak benar. Virus Zika (ZIKV) merupakan sejenis virus dari keluarga
ﬂaviviridae dan genus ﬂavivirus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti. Virus tersebut
menyebabkan sakit yang ringan kepada manusia yang dikenal sebagai demam Zika atau
penyakit Zika. Informasi yang menyebutkan bahwa virus Zika sudah sampai ke Bandung juga
dibantah oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat yang ikut mengomentari unggahan Tim Jabar
Saber Hoaks. "Betul saat ini khususnya di Jawa Barat tidak ditemukan kasus atau kejadian
penyakit Zika. Namun kita tetap harus waspada dan melakukan tindakan pencegahan yaitu
PSN 3M Plus," tulis Dinkes Jabar.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B8719L8nNDK/
https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-06343506/belum-usai-wabah-virus-coronayang-mematikan-kini-muncul-virus-zika-dengan-gejala-sama-dinas-kesehatan-jawa-barat-beri-p
enjelasan

Selasa, 25 Februari 2020

128. Terjebak Virus Corona, Pasangan Australia
Memesan Anggur Menggunakan Drone

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook tentang pasangan asal Australia yang memesan
anggur menggunakan drone akibat terjebak virus Corona di sebuah kapal pesiar.
Faktanya, dikutip dari periksafakta.afp.com, Rabu (19/2/2020), klaim yang menyebutkan
bahwa pasangan Australia memesan anggur memakai drone ke kapal pesiar yang
dikarantina karena virus corona tersebut salah. Pasangan dari Australia itu mengatakan
pada sebuah stasiun radio Australia bahwa unggahan di media sosial mereka tentang
pengiriman anggur menggunakan drone hanyalah “prank”.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/02/19/182009/cek-fakta-benarkah-pasangan-di-kapal-pesiar-p
esan-anggur-pakai-drone
https://periksafakta.afp.com/cerita-pasangan-australia-memesan-anggur-menggunakan-drone-d
i-tengah-tengah-karantina-virus-corona

Selasa, 25 Februari 2020

127. Warga Cina Ingin Belajar Agama Islam Karena
Warga Islam Bebas dari Virus Corona

Penjelasan :
Beredar melalui WhatsApp video dengan narasi "Di Tiongkok banyak warga
China belajar agama Islam, karena warga Islam bebas dari virus corona".
Setelah ditelusuri video tersebut tidak terkait dengan adanya Virus Corona.
Video yang beredar di WhatsApp itu berasal dari kanal Youtube Lion Channel
berjudul "Orang Cina mengajar orang-orang tentang doa Ma Shaa Allah!" dan
diunggah pada 12 Januari 2017, jauh sebelum Virus Corona Covid-2019
dilaporkan pada Desember 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=WLdGEdR90Do&fbclid=IwAR0L_fgJk8SQw2ZzxzPykoQsCXANb
S_W-RiGjwzIJcM4t5Wn7jJjEsQ3zts
https://www.facebook.com/ofﬁcial.jabarsaberhoaks/posts/506645403603384?__tn__=-R

Senin, 24 Februari 2020

126. Virus Corona Menular Lewat Gigitan Nyamuk

Penjelasan :
Sebuah informasi di media sosial Facebook menyebutkan bahwa virus corona
dapat menyebar melalui gigitan nyamuk. Dalam narasi disebutkan bahwa nyamuk
yang menggigit orang yang terjangkit corona kemudian menggigit orang lain
maka virus dapat menjangkit orang tersebut.
Faktanya, informasi tersebut adalah salah. World Health Organization Western
Paciﬁc melalui akun resminya menegaskan bahwa virus corona tidak dapat
ditularkan melalui gigitan nyamuk. Disebutkan pula bahwa secara umum virus
corona menyebar melalui cairan dari seseorang yang terinfeksi seperti saat mereka
batuk atau bersin.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/WHOWPRO/status/1229947074285694977

Minggu, 23 Februari 2020

125. Orang dari China Melarikan Diri ke Vietnam
untuk Menghindari Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah video yang diklaim
bahwa

video

itu

memperlihatkan

sejumlah orang dari China melarikan
diri ke Vietnam untuk menghindari
virus Corona.
Faktanya klaim tersebut adalah salah.
Diketemukan video yang sama di
Youtube pada tanggal 28 November
2019, sebulan sebelum wabah virus
Corona menyebar. Selain itu dalam
video terdengar bahasa Vietnam yang
diartikan “Begitu banyak orang; Terlalu
banyak menyeberang ke kami; Harus
lebih dari 1.700 orang datang hari lain;
Mereka cerdas kali ini; Ada banyak lagi
di

sana;

Wanita

itu

sedang

menjalankan dan merekam video. "

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=b8crOEkcdP0
https://factcheck.afp.com/video-circulated-online-weeks-novel-coronavirus-was-ﬁrst-reported

Sabtu, 22 Februari 2020

124.

Seorang Pasien di RSUD Bulukumba Terpapar
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan adanya
seorang pasien terpapar virus corona di RSUD Bulukumba. Dalam pesan itu disebutkan
pasien tersebut baru saja tiba dari Malaysia.
Dilansir dari makassar.tribunnews.com, Wakil Direktur Bidang Pelayanan Kesehatan, RSUD
Sulthan Dg Radja Bulukumba, dr Rizal Ridwan, menjelaskan, bahwa memang benar ada
pasien yang sempat diduga mengidap corona. Pasien tersebut berinisial AA (50 tahun). Ia
merupakan perantau dari Malaysia, asal Kecamatan Herlang. AA dirujuk ke RSUD Bulukumba,
karena mengalami gejala demam dan gangguan pernafasan. Namun hasil pemeriksaan
laboratorium menyatakan ia negatif corona. Pasien tersebut hanya mengalami peradangan
tenggorokan atau dalam istilah medis disebut Laringitis.

Disinformasi
Link Counter :
https://makassar.tribunnews.com/2020/02/21/bukan-virus-corona-perantau-malaysia-asal-bulukumb
a-ternyata-menderita-penyakit-ini
https://www.kabarmakassar.com/rsud-bulukumba-bantah-rawat-pasien-corona/

Jumat, 21 Februari 2020

123. Foto Satelit Sulfur Dioksida di Wuhan Akibat
Kremasi Korban Virus Corona

Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

Instagram

sebuah

foto

satelit

terbaru

menunjukkan tingkat sulfur dioksida yang tinggi di Kota Wuhan, Cina. Akibat adanya
kremasi massal korban virus Corona Covid-2019.
Faktanya, seperti yang dilansir dari Cekfakta Tempo.co bahwa foto unggahan
tersebut bukan foto satelit yang menunjukkan tingkat sulfur dioksida yang tinggi di
Wuhan akibat adanya kremasi massal korban virus Corona Covid-2019. Angka yang
terlihat dalam foto itu hanyalah perkiraan atau prediksi emisi sulfur dioksida di
Wuhan berdasarkan data historis dan pola cuaca, bukan data satelit secara real-time.

Disinformasi
Link Counter :

https://techno.okezone.com/read/2020/02/17/56/2169580/kadar-sulfur-dioksida-tinggi-di-china-ini-fa
ktanya
https://cekfakta.tempo.co/fakta/631/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-satelit-sulfur-dioksida-di-wu
han-akibat-kremasi-korban-virus-corona

Jumat, 21 Februari 2020

122.

Tiga Jenazah Anak-anak Korban Virus Corona
Diringkas dalam Satu Kantong Mayat

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah video dengan 3 jenazah yang
diringkas dalam 1 kantong mayat dengan judul "Kredit video @fanspage Wuhan
Corona Virus News from China". Postingan tersebut dikaitkan dengan isu virus
corona.
Faktanya menurut salah satu artikel yang berjudul "Coronavirus: Harrowing footage
of three young siblings in same body bag as China in crisis" yang ditayangkan situs
express.co.uk pada 14 Februari 2020 lalu, anak-anak tersebut meninggal bukan
karena virus Corona, melainkan karena keracunan Karbon monoksida. Artikel
tersebut juga menjelaskan bahwa tiga jenazah bocah tersebut benar dimasukkan
ke dalam kantong jenazah yang sama. Hal ini dilakukan karena pihak rumah sakit
diduga kehabisan persediaan kantong jenazah.

Disinformasi

Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4183888/cek-fakta-tiga-jasad-bocah-dalam-satu-kantong-j
enazah-korban-virus-corona-di-china
https://www.express.co.uk/news/world/1242327/Coronavirus-china-crisis-coronavirus-video

Jumat, 21 Februari 2020

121.

Wisatawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Terkena
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah unggahan video yang memperlihatkan
seorang wisatawan yang tiba-tiba jatuh kesakitan. Narasi pada unggahan itu
menyebutkan orang disekitarnya merasa was-was karena ditakutkan
wisatawan tersebut terkena virus corona.
Setelah ditelusuri, Communication And Legal Manager Bandara I Gusti Ngurah
Rai Arie Ahsanurrohim membenarkan peristiwa itu terjadi. Namun wisatawan
yang tampak kesakitan dalam video tersebut tidak terkait dengan virus
corona. Wisatawan asal Korea Selatan itu mengalami sakit di pinggul belakang
(back pain). dan pada saat itu pula wisatawan tersebut sudah dibawa ke
Rumah Sakit Siloam Kuta.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.merdeka.com/cek-fakta/bukan-korban-corona-bule-berguling-guling-di-bandara-bali-t
ernyata-sakit-pinggang.html
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4183086/cek-fakta-wisatawan-di-bandara-ngurah-rai-terja
ngkit-virus-corona-ini-faktanya

Jumat, 21 Februari 2020

120.

Peringatan Untuk Menghindari Hotel Ayola

Penjelasan :
Beredar pesan berantai yang merupakan hasil dari alih bahasa dari Bahasa Korea,
berisi peringatan agar tidak menggunakan fasilitas serta akomodasi dari Hotel
Ayola. Disebutkan juga bahwa Hotel Ayola sebagai base corporate dari salah satu
perusahaan otomotif asal Tiongkok. Peringatan tersebut dikaitkan dengan adanya
tamu yang terjangkit virus corona.
Faktanya General Manager Hotel Ayola Cikarang mengatakan bahwa Hotel Ayola
bersih dari penyebaran virus corona. Ia juga menjelaskan terkait dengan
pernyataan yang menyebutkan jika Hotel Ayola menjadi base corporate
perusahaan otomotif asal Tiongkok tidak tepat, sebab berdasarkan data yang ada,
room night atas nama perusahaan tersebut dalam 2 tahun terakhir tidak sampai 1
persen dari total room night yang dimiliki hotel.

Hoaks
Link Counter :
https://mediaindonesia.com/read/detail/291339-tamu-di-hotel-ayola-terjangkit-virus-korona-ternyata
-hoaks

Kamis, 20 Februari 2020

119. Orang Kulit Hitam Lebih Tahan Terhadap Virus
Corona

Penjelasan :
Telah beredar informasi di sosial media yang mengklaim bahwa seorang pria Kamerun
yang tinggal di China disembuhkan dari virus Corona baru, karena ia berkulit hitam.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya seorang dokter dari pusat penelitian yang
berspesialisasi dalam kasus virus Corona, Profesor Amadou Alpha Sall mengatakan
bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa orang kulit hitam memiliki
peluang yang lebih baik untuk melawan virus Corona. Ia juga menambahkan bahwa
Etnis dan genetika tidak memiliki pengaruh pada pemulihan dari virus, dan orang kulit
hitam tidak memiliki lebih banyak antibodi daripada orang kulit putih.

Disinformasi
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/black-people-arent-more-resistant-novel-coronavirus

Kamis, 20 Februari 2020

118. Virus Corona Bisa Menular Lewat Barang Yang
Dibeli atau Diantar dari China

Penjelasan :
Sebuah Akun Facebook mengunggah foto dengan keterangan yang mengklaim Virus Corona
dapat menular lewat barang yang diantar dari China, dalam unggahan tersebut juga
memperingatkan tidak membeli barang lewat aplikasi Lazada dan Shopee untuk sementara.
Dilansir dari Liputan6.com, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Kementerian Kesehatan, Wiendra Waworuntu menanggapi dan menjelaskan bahwa Virus Corona
menular dengan kontak langsung antar manusia, virus tersebut akan mati jika terkena panas,
WHO pun belum membenarkan penularan Virus Corona lewat barang. Selanjutnya dalam artikel
yang dimuat situs jabar.idntimes.com Wakil Ketua Tim Infeksi Khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin
(RSHS) Bandung, Anggraini Alam mengatakan, berdasarkan sejumlah literasi dana artikel yang
diterbitkan di Tiongkok, virus itu baru bisa menyebar lewat udara khusus melalui percikan air liur.
Namun, virus tersebut akan mati dalam kurun waktu 24 jam jika berada di luar tubuh manusia.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4183038/cek-fakta-virus-corona-bisa-menular-lewat-ba
rang-dari-china-benarkah
https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/jangan-parno-virus-corona-tak-bisa-meny
ebar-lewat-barang-impor/full?fbclid=IwAR3KrpBC1fHFk947qNsXGasea0DaBB-LMbimsZ3briZX0a
WpkW9qn_Ks4Gc

Kamis, 20 Februari 2020

117. Pasien Virus Corona di RSU Maumere

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial
yang memberikan informasi bahwa virus
Corona sudah masuk Maumere dan ada
satu pasien asal negara lain yang dirawat
di RSU Maumere.
Faktanya, setelah ditelusuri Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sikka, Drs. Kensius Didimus menjelaskan
bahwa tidak benar ada pasien virus
Corona yang sedang dirawat di RSUD dr.
TC Hillers Maumere.
RSUD
Francis

TC.

Hillers

Selain itu, Direktur
Maumere,

mengatakan

dr

Clara

informasi

yang

beredar di media sosial bahwa sudah ada
virus Corona masuk Maumere dan ada
satu pasien asal negara lain yang dirawat
di RSU Maumere adalah tidak benar atau
hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://kumparan.com/ﬂorespedia/tidak-benar-ada-pasien-virus-corona-yang-dirawat-di-rumah-s
akit-di-sikka-1ss1dWplKTN

Kamis, 20 Februari 2020

116. Cikarang Siaga 3 Virus Corona
Penjelasan :
Beredar

di

media

sosial

yang

menyebutkan bahwa Cikarang siaga 3
dengan

Virus

disebabkan

Corona,

oleh

hal

adanya

tersebut
3

orang

meninggal akibat terserang Virus Corona
di daerah Lippo Cikarang, bahkan turut
disebutkan jika proyek Meikarta sebagai
pusat

perkembangan

Corona.

Selain

itu

wabah
pada

Virus
pesan

menyebutkan adanya aksi dari para habib
di Bekasi agar Pemerintah membasmi
penyebaran Virus Corona di Bekasi.
Faktanya

Humas

Kabupaten

Bekasi

dengan tegas mengatakan bahwa isu
tersebut tidak benar adanya alias hoaks.
Pemerintah

Kabupaten

Bekasi

menghimbau kepada seluruh masyarakat
yang menerima pesan tersebut agar tidak
menyebarluaskannya.

Hoaks
Link Counter :
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-12341424/siaga-3-virus-corona-di-bekasi-hingga
-meikarta-jadi-pusat-penyebarannya-pemkab-bekasi-angkat-bicara?page=2
https://www.instagram.com/p/B8rG21EJQeL/

Kamis, 20 Februari 2020

115. Kemenkes Imbau Jauhi Warga China Agar
Terhindar dari Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang memperlihatkan tangkapan layar
(screenshot) layanan pesan singkat (SMS) mengatasnamakan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Pesan tersebut berisi imbauan kepada masyarakat untuk menjauhi warga
China agar terhindar dari virus Corona.
Dikutip dari medcom.id Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan,
Busroni saat dihubungi pada Rabu, 19 Februari 2020 menjelaskan bahwa pesan
tersebut adalah hoaks. Adapun, sebagai upaya menghindari Virus Corona Kemenkes
tengah mensosialisasikan program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Dalam
program tersebut terdapat 10 poin yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari
Virus Corona dan dari 10 program GERMAS tersebut tidak ada satupun saran untuk
menghindari masyarakat Tionghoa dalam upaya menghindari Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN40WXoN-kemenkes-imbau-jauhi-warga-tio
ngkok-agar-terhindar-dari-virus-korona-hoaks

Rabu, 19 Februari 2020

114.

Peta Penyebaran Global Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial postingan yang diklaim sebuah peta yang
menunjukkan penyebaran global yang diperkirakan dari Virus Corona
berdasarkan pergerakan penduduk dari Kota Wuhan di China.
Faktanya, peta tersebut bukan menunjukkan potensi penyebaran Virus
Corona berdasarkan pergerakan penduduk Wuhan, China, melainkan
menunjukkan rute penerbangan di seluruh Dunia.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.abc.net.au/radionational/programs/breakfast/australians-on-board-diamond-princes
s-plead-for-evacuation/11970968
https://factcheck.afp.com/australian-couple-quarantined-onboard-diamond-princess-cruise-reve
al-wine-drone-delivery-story-was

Rabu, 19 Februari 2020

113. Minum Air Putih Sebanyak 25 Liter Perhari
dapat Sembuh dari Virus Corona
Penjelasan :
Telah

beredar

di

media

sosial

sebuah

unggahan foto yang bertuliskan "PRIA ASAL
CHINA YANG DISEBUT "CHEN" SEMBUH DARI
VIRUS CORONA DENGAN MINUM AIR PUTIH
SEBANYAK 25 LITER PERHARI".
Faktanya, pernyataan Chen yang mengaku
pulih dari Virus Corona baru (Covid-19) berkat
minum 25 liter air per hari, baru pengakuan
sepihak

yang

tidak

didukung

bukti

sah

maupun konﬁrmasi dari pihak Rumah Sakit
maupun Dokter yang merawatnya. Dr N.
Ganabaskaran

dari

Malaysian

Medical

Association (MMA) justru menghimbau agar
klaim apapun soal penyembuhan Covid-19
untuk didasarkan pada bukti sah dan ilmiah.
Ia

juga

mengatakan,

bahwa

klaim

penyembuhan 2019-nCoV (Covid-19) tanpa
bukti

yang

kuat

adalah

tindakan

tidak

bertanggung jawab.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4177267/cek-fakta-minum-air-putih-25-liter-per-hari-pr
ia-asal-china-sembuh-dari-virus-corona

Rabu, 19 Februari 2020

112. Warga Tiongkok Desak-Desakan Shalat Jumat
karena Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar postingan video di Facebook dengan narasi yang menyebutkan bahwa
warga Tiongkok sanggup berdesak-desakan untuk melaksanakan Shalat Jumat karena
Virus Corona.
Setelah ditelusuri, klaim yang menyebutkan bahwa warga Tiongkok berdesakan mengikuti
Shalat Jumat adalah salah. Faktanya, video itu sudah ada jauh sebelum ada wabah Virus
Corona pada Desember 2019. Video yang digunakan dalam postingan tersebut berasal dari
sebuah video pada Platform Youtube yang diunggah pada 12 Agustus 2011 dengan judul
"Ramadan in Xining".

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgWldLN-video-warga-tiongkok-desak-desakan-sal
at-jumat-karena-virus-korona-hoaks
https://www.youtube.com/watch?v=4rpXArNq4tw

Rabu, 19 Februari 2020

111. Video Serangan Gagak dan Nyamuk Jumbo di
China saat Virus Corona Mewabah
Penjelasan :
Sebuah video mendadak viral di media
sosial setelah memperlihatkan gerombolan
burung

gagak

dan

nyamuk

yang

berterbangan serta orang yang berlarian.
Peristiwa dalam video tersebut diklaim oleh
pengunggah sebagai serangan gagak dan
nyamuk

jumbo

di

China

di

tengah

dikutip

dari

mewabahnya virus Corona.
Setelah

ditelusuri,

cekfakta.tempo.co,

klaim

bahwa

video

tersebut merupakan serangan gagak dan
nyamuk jumbo di China saat virus Corona
mewabah adalah keliru atau tidak benar.
Video tersebut merupakan hasil suntingan
dengan menggabungkan beberapa video
dan gambar yang berbeda.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/625/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-video-serangan-gagak-dan-n
yamuk-jumbo-di-cina-saat-virus-corona-mewabah

Selasa, 18 Februari 2020

110. Masjid-masjid di China Kembali Terbuka Setelah
China Dilanda Virus Corona
Penjelasan :
Telah beredar sebuah video di sosial media
dengan narasi yang mengatakan bahwa
setelah China dilanda virus Corona, Allah beri
hadiah kepada umat muslim di China yaitu
terbukanya masjid-masjid di seluruh daratan
China.
Faktanya, informasi dalam video tersebut
adalah keliru, karena hanya ada satu Masjid
yang terletak di Provinsi Qinghai, yaitu
Masjid Dongguan. Selain itu, berdasarkan
penelusuran, tidak ditemukan berita yang
mengatakan

bahwa

Masjid

Dongguan

kembali dibuka, setelah sebelumnya situs
Fatabayyano.net
Masjid

tersebut

mengabarkan
ditutup

bahwa

berdasarkan

kebijakan pemerintahnya. Artinya, narasi
dengan

video

yang

diunggah

oleh

akun-akun di media sosial adalah tidak
berhubungan dan keliru.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/02/18/salah-setelah-cina-di-landa-virus-coronaallah-beri-hadiah-kpd-umat-m
uslim-di-cina-yaitu-terbukanya-mesjid2-seluruh-daratan-cina/
https://fatabyyano.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8
%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D
9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85/

Selasa, 18 Februari 2020

109. Orang China Ramai-ramai Ucapkan Syahadat
Agar Terhindar dari Virus Corona
Penjelasan

:

Beredar postingan video di media sosial
Facebook dengan narasi “Berbondong
bondong orang cina besyahadat setelah
terbukti ﬁrus corona tidak menyerang
orang muslim”.
Dilansir dari cekfakta.tempo.co bahwa
video

tersebut

adalah

video

yang

diunggah pada kanal Youtube Erandio
ICDO kantor perwakilan Filipina dengan
judul "Alhamdulillah Welcome to Our
Brother's in Faith". ICDO atau Industrial
City Da'wah Ofﬁce adalah kantor untuk
propagasi, bimbingan, dan pengawasan
ekspatriat kota industri di Arab Saudi
yang
bagi

kerap

memberikan

orang-orang

yang

bimbingan
berminat

memeluk agama Islam.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/624/fakta-atau-hoaks-benarkah-orang-cina-ramairamai-ucapkan-syahadat-agar-terhindar-dari-virus-corona
https://www.youtube.com/watch?v=jaocF8oLOY8

Selasa, 18 Februari 2020

108. Video Warga Terinfeksi Virus Corona
Diperlakukan Seperti Binatang

Penjelasan :
Telah beredar ramai di media sosial sebuah unggahan video dimana salah seorang
wanita yang terinfeksi virus Corona dijemput paksa oleh polisi China. Dalam
unggahan video tersebut juga disertai narasi "Kondisi di China semakin gini amat ya.
Yang terkena virus Corona diperlakukan seperti binatang".
Faktanya Sejak wabah virus Corona, Pemerintah China memerintahkan warga
Wuhan yang terindikasi virus Corona dikarantina, termasuk dengan paksaan agar
terhindar dari penyebaran wabah Corona. Video yang diunggah tersebut merupakan
kejadian yang sebenarnya namun narasi yang ditulis dalam video tersebut tentang
warga yang terinfeksi virus Corona diperlakukan seperti binatang tidak benar.
Kejadian sebenarnya pihak kepolisian harus membawa paksa warganya untuk
dikarantina apabila warga tersebut menolak untuk dikarantina.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4181210/cek-fakta-video-warga-china-terinfeksi-virus-c
orona-diperlakukan-seperti-binatang-faktanya?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

Selasa, 18 Februari 2020

107. Pasien Virus Corona di RS Siti Aisyah
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan di media sosial
yang

memberikan

informasi

tentang

adanya pasien positif terjangkit virus
Corona di RS Siti Aisyah Lubuklinggau.
Faktanya setelah ditelusuri, dilansir dari
sumsel.tribunnews.com, Kepala Dinas
Kesehatan

(Kadinkes)

Kota

Lubuklinggau, Cikwi Faris mengatakan
bahwa

pesan

yang

beredar

di

masyarakat tersebut adalah tidak benar
atau hoaks. Cikwi Faris menyampaikan
bahwa ia sudah menghubungi Direktur
Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau
untuk memastikan informasi tersebut
dan ternyata informasi tersebut tidak
benar atau hoaks. Untuk itu Cikwi Faris
menghimbau kepada masyarakat untuk
tidak menyebarkan berita-berita bohong
karena dapat meresahkan masyarakat.

Hoaks
Link Counter :
https://sumsel.tribunnews.com/2020/02/17/dinkes-lubuklinggau-pastikan-hoax-pesan-beratai-pa
sien-virus-corona-di-rs-siti-asiyah
https://www.linggaupos.co.id/beredar-pesan-berantai-ada-pasien-corona-di-rs-lubuklinggau-dr-c
harly-hoax/
https://www.facebook.com/Medialubuklinggau/posts/1473169156172009

Selasa, 18 Februari 2020

106. Bali dan Istana Sudah Diserang Virus Corona
Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial Facebook
yang mengklaim bahwa virus Corona
sudah menyebar hingga Bali. Dijelaskan
pula

bahwa

virus

itu

bahkan

telah

menyerang Istana.
Faktanya, setelah ditelusuri klaim bahwa
virus Corona sudah menyerang Bali dan
Istana adalah salah dan tidak berdasar.
Hingga Senin 17 Februari 2020 belum
ditemukan

kasus

warga

negara

Indonesia (WNI) yang positif terkena
virus Corona di Indonesia, apalagi di Bali
dan Istana. Namun sejauh ini hanya
ditemukan 104 spesimen dari suspect
virus

Corona

Koordinator

di

Indonesia.

Bidang

Menteri

Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy menyatakan dari 104
itu,

102

di

antaranya

sudah

dapat

dipastikan negatif dan 2 masih proses
penelitian.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkEYmlxk-bali-dan-istana-sudah-diserang-virus-koron
a-ini-faktanya

Selasa, 18 Februari 2020

105. Virus Corona Berasal dari Cula Badak

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media
sosial yang mengklaim bahwa virus
corona berasal dari penggunaan cula
badak.
Setelah

ditelusuri

lebih

Profesor

Wolfgang

Preiser

lanjut,
Ahli

Patologi dan Kepala Virologi Medis
untuk

Universitas

mengatakan

Stellenbosch

bahwa

walaupun

sumber

infeksi

dari

virus

corona

belum

ditemukan,

tapi

tidak

mungkin berasal dari cula badak.
Virus itu membutuhkan sel hidup
untuk bereplikasi, sedangkan cula
badak tidak ada sel hidup karena
sudah mati.

Hoaks
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/not-only-source-virus-unknown-dead-cells-inside-rhino-horn-also-are-i
ncapable-keeping-it-alive

Senin, 17 Februari 2020

104.

Turis Sepi Gegara Virus Corona Bali Jadi Kota
Hantu

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan turis asing
sepi akibat virus Corona, Bali jadi kota hantu.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Gubernur Bali Wayan Koster membantah kabar Bali
menjadi kota hantu setelah pembatasan penerbangan dari China karena
penyebaran virus Corona covid-19. Koster mengatakan, Bali masih menjadi favorit
wisatawan, baik lokal maupun asing. Hanya wisatawan asal China yang berkurang
mengunjungi Bali. "Wisatawan banyak, emang yang dari China tidak ada, kalau
daerah lain kan datang," kata Koster di Denpasar, Rabu (12/2/2020).

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211165019-20-473657/tito-karnavian-bantah-bali-ja
di-kota-hantu-akibat-corona
https://regional.kompas.com/read/2020/02/12/14072581/bantah-sepi-karena-virus-corona-bali-tet
ap-diminati-wisatawan
https://www.idntimes.com/news/indonesia/ﬁtang-adhitia/bantah-bali-sepi-turis-karena-isu-virus
-corona-mendagri-justru-aman/full

Senin, 17 Februari 2020

103. Gedung Isolasi Pasien Virus Corona Terbakar
Penjelasan :
Beredar video di media sosial Facebook
yang menyebutkan bahwa hotel atau
gedung tempat isolasi pasien Covid-2019
meledak terbakar.
Dilansir dari cekfakta.tempo.co bahwa
informasi tersebut tidak benar. Faktanya,
gedung

yang

terbakar

gedung

apartemen

itu

adalah

berlantai

30

di

Taman California, Distrik Yubei, Kota
Chongqing, Cina pada tanggal 1 Januari
2020.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/623/fakta-atau-hoaks-benarkah-gedung-yang-terbakar-ini-temp
at-isolasi-pasien-virus-corona
https://news.cgtn.com/news/2020-01-01/Fire-breaks-out-at-high-rise-residential-building-in-SW-C
hina-MU0HdBoYj6/index.html

Minggu, 16 Februari 2020

102. Turis China dari Bali Positif Terjangkit Virus
Corona
Penjelasan :
eredar postingan di media sosial Facebook
dengan narasi "Turis China Dari Bali Positif
Terjangkit Virus Corona".
Faktanya, setelah ditelusuri Kepala Dinas
Kesehatan

Provinsi

Bali

Ketut

Suarjaya

menepis kabar ada wisatawan terinfeksi
virus Corona di Bali. Melalui siaran persnya,
Dinas Kesehatan Bali menyebut
menelusuri

riwayat

sudah

wisatawan

yang

disebut-sebut terkena virus Corona di Bali.
Suarjaya

menerangkan,

turis

tersebut

pulang ke Cina pada 28 Januari. Gejala
muncul pada 5 Februari 2020 atau sekitar
delapan

hari

setelahnya.

Maka

tidak

mungkin turis tersebut terkena virus Corona
di Bali. Sebab, hingga kini tidak ada temuan
kasus positif Corona di Bali.

Disinformasi
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1307747/pemprov-bali-bantah-kabar-turis-terinfeksi-virus-corona/full&view
=ok
https://radarbali.jawapos.com/read/2020/02/14/179322/masa-inkubasi-lewat-cok-ace-bantah-bali-terpaparcorona-dari-wn-cina
https://www.liputan6.com/news/read/4178968/4-hal-tentang-turis-china-yang-disebut-terpapar-virus-coro
na-usai-berlibur-di-bali

Minggu, 16 Februari 2020

101. Kokain Ampuh Hancurkan Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah gambar
potongan

video

breaking

news yang

mengklaim jika kokain adalah penawar
baru untuk virus Corona.
Dilansir dari aceh.tribunnews.com bahwa
berita tersebut adalah hoaks. Gambar dan
isi berita merupakan gambar yang sengaja
dibuat untuk disebarkan. Kenyataannya,
sampai saat ini belum ada obat bagi virus
Corona. Jika benar ada obat untuk virus
Corona, tentunya bukan dari narkotika
stimulan seperti kokain.

Hoaks
Link Counter :
https://aceh.tribunnews.com/2020/02/16/viral-kokain-disebut-sebut-ampuh-hancurkan-virus-coro
na-benarkah-ini-penjelasannya?page=all
https://www.statesman.com/news/20200212/fact-checking-claims-about-coronavirus

Minggu, 16 Februari 2020

100. China Tembak Massal Warga Wuhan yang
Terinfeksi Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial yang
memperlihatkan tiga pria berpakaian
pelindung sambil membawa senjata
memasuki lorong apartemen. Terlihat pula
sejumlah orang tergeletak di tanah dan
terdengar suara yang mirip tembakan.
Pengunggah
video
dalam
narasinya
mengklaim telah terjadi penembakan
massal terhadap warga Wuhan yang
terinfeksi virus Corona.
Faktanya, tidak benar peristiwa dalam
video tersebut merupakan penembakan
massal terhadap warga Wuhan yang
terinfeksi virus Corona. Dikutip dari
cekfakta.tempo.co,
video
tersebut
merupakan
hasil
suntingan
dengan
menggabungkan tiga video berbeda yang
diambil dalam waktu yang berbeda. Ketiga
polisi di video itu tidak melakukan
penembakan massal terhadap warga yang
terinfeksi virus Corona. Mereka dikirim ke
jalan Futian untuk mengatasi anjing gila.
Suara yang mirip tembakan dalam video itu
pun bukan suara senjata, melainkan suara
kembang api atau petasan.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/621/fakta-atau-hoaks-benarkah-cina-tembak-massal-warga-wuh
an-yang-terinfeksi-virus-corona

Sabtu, 15 Februari 2020

99. Ada yang Terjangkit Virus Corona di Kabupaten
Bekasi
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah pesan yang
memberikan

informasi

agar

masyarakat

menggunakan masker, karena ada seorang
pasien yang sudah terjangkit virus Corona di
RSUD Kabupaten Bekasi. Dalam pesan tersebut
sumber informasi berasal dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Bekasi.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Humas
Pemkab Bekasi melalui akun Instagram-nya
@humas_kab_bekasi

memastikan

bahwa

informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
@DinkesKabBekasi menyatakan tidak pernah
mengeluarkan informasi tersebut dan tidak ada
pasien di RSUD Kabupaten Bekasi yang terkena
virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://bekasi.pojoksatu.id/baca/ada-yang-terjangkit-virus-korona-di-kabupaten-bekasi-itu-hoaks
https://www.instagram.com/p/B8jWqAJJ38E/

Sabtu, 15 Februari 2020

98. The Simpsons sudah Prediksi Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa episode Simpsons
pada tahun 1993 telah memprediksi wabah virus Corona.
Faktanya, klip pendek berasal dari episode Simpsons musim keempat " Marge in
Chains ", saat itu sebuah laporan berita mengumumkan ketakutan akan "Osaka
Flu" dari Jepang mengenai Springﬁeld di Amerika. Orang yang terinfeksi
merupakan pekerja pabrik Jepang dan penyebaran penyakitnya adalah ﬂu Osaka,
bukan virus Corona. Salah satu gambar yang menyertai cerita tersebut sebenarnya
hasil suntingan yang menyebutkan “Apocalypse Meow” menjadi "Corona Virus".

Disinformasi
Link Counter :
http://www.hoaxorfact.com/social-awareness/simpsons-episode-1993-predicted-coronavirus-out
break.html

Sabtu, 15 Februari 2020

97. RSUP Haji Adam Malik Medan Rawat Pasien
Virus Corona
Penjelasan :
Beredar postingan rekaman video di media
sosial yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan,
Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan tengah
merawat seorang pasien yang terjangkit virus
Corona jenis baru (Covid-19). Rekaman video
berdurasi 49 detik itu kini tersebar luas di media
sosial Facebook dan Broadcast WhatsApp.
Merespon video viral tersebut, RSUP H Adam
Malik

menyatakan

kabar

tersebut

adalah

informasi palsu atau hoaks. Hingga saat ini
belum ada pasien yang dirawat dengan indikasi
terkena virus Covid-19. Kasubbag Humas RSUP
H Adam Malik, Rosario Dorothy mengatakan,
saat ini RSUP H Adam Malik sedang mengkaji
opsi menempuh jalur hukum dengan melihat
situasi dan kondisi sejauh mana video tersebut
menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hoaks
Link Counter :
https://news.okezone.com/read/2020/02/14/608/2168649/beredar-kabar-rsup-haji-adam-malik-ra
wat-pasien-covid-19-manajemen-hoaks
https://medan.kompas.com/read/2020/02/14/23131601/rsup-adam-malik-bantah-rawat-pasien-terj
angkit-virus-corona
https://www.merdeka.com/peristiwa/kabar-pasien-corona-di-rsup-h-adam-malik-medan-dipastik
an-hoaks.html

Sabtu, 15 Februari 2020

96. Video Pengemudi Mencoba Kabur dari
Pemeriksaan Virus Corona
Penjelasan :
Seorang pengguna Facebook diketahui telah
mengunggah

sebuah

video

yang

memperlihatkan sebuah mobil putih tengah
menghindari

petugas

keamanan

dan

menabrak pagar barikade. Pengunggah dalam
narasinya mengklaim bahwa peristiwa itu
adalah aksi seorang pengemudi mobil yang
melarikan diri dari pemeriksaan virus Corona.
Faktanya, setelah ditelusuri ternyata video
yang sama pernah diunggah oleh salah satu
media daring pada tahun 2018 terkait razia
kendaraan di China. Mobil yang kabur dari
razia tersebut sama sekali tidak ada kaitannya
dengan wabah virus Corona. Dikutip dari
newsﬂare.com

peristiwa

dalam

video

itu

direkam di Nanning City, wilayah otonomi
Guangxi, Zhuang Selatan, pada 10 April 2018.
Saat itu polisi berusaha menghentikan mobil
BMW putih karena ditengarai menggunakan
pelat nomor palsu.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.newsﬂare.com/video/196045/crime-accidents/runaway-car-smashes-down-gate-duri
ng-police-chase
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/14/02/2020/hoax-razia-virus-korona/

Sabtu, 15 Februari 2020

95. Satu Warga di Toraja Utara Terjangkit Virus
Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp berisi informasi di Toraja Utara,
tepatnya di Tondon sudah ada pasien dengan virus Corona dan sementara diisolasi
di rumahnya dan sementara disiapkan ruangan khusus RSUD Lakipadada.
Dilansir dari makassar.tribunnews.com, Direktur RSUD Lakipadada Dr Syafari
menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Dr Syafari
menanyakan "bisa bisanya dia tahu kalau RS Lakipadada sedang siapkan skenario
penanganan untuk pasien suspect terinfeksi Corona". Menurut Dr Syafari, jika
memang benar, pasien tersebut tidak akan langsung ditangani RSUD Lakipadada,
pasalnya di Toraja Utara juga terdapat sejumlah rumah sakit seperti RS Elim,
Pontingku, dan Marampak.

Hoaks
Link Counter :
https://makassar.tribunnews.com/2020/02/14/viral-1-warga-toraja-utara-terjangkit-virus-corona-b
enarkah-ini-kata-direktur-rsud-lakipada

Jumat, 14 Februari 2020

94.

Virus 2019-nCoV Buatan Negara China?

Penjelasan :
Diunggah pada platform Instagram sebuah informasi mengenai virus Corona, dalam
narasinya mengklaim bahwa China yang menjadi pencipta dan produsen virus Corona
2019-nCoV.
Faktanya klaim China sebagai produsen virus 2019-nCoV tersebut adalah tidak benar,
menurut Ahli virologi China, Shi Zhengli, menyatakan bahwa manusia tidak dapat
membuat virus Corona dan tuduhan bahwa virus 2019-nCoV sengaja diciptakan adalah
tuduhan tidak berdasar. Disampaikan oleh Duta Besar Counselor, Fang Hong klaim
keliru mengenai penciptaan virus 2019-nCoV ini merusak dan berisiko menimbulkan
kepanikan juga menggangu upaya terkoordinasi komunitas global untuk menahan
wabah dan mengobati para korban virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4178351/cek-fakta-china-disebut-negara-pembuat-viru
s-corona-ini-faktanya
https://www.ayobandung.com/read/2020/02/06/78646/cina-bantah-isu-corona-sebagai-senjata-b
iologis-yang-diciptakan-di-laboratorium

Jumat, 14 Februari 2020

93. Burung Gagak Muncul di Wuhan Hubei Karena
Mencium Bau Mayat #coronavirus
Penjelasan :
Belakangan viral beredar di media sosial sebuah
video ribuan burung gagak yang terbang di
langit kota Wuhan. Burung-burung itu diklaim
berdatangan akibat mencium bau mayat terkait
banyaknya kematian di Wuhan akibat virus
Corona.
Dikutip dari hasil penelusuran turnbackhoax.id,
pergerakan burung gagak dalam jumlah besar
yang melewati kota Wuhan dan sebagian
daerah Tiongkok tersebut adalah berkaitan
dengan efek pulau panas (heat island) sebagai
bagian dari migrasi parsial untuk beradaptasi
dengan perubahan kondisi lingkungan. Dilansir
dari The Cornel Lab, “Migrasi parsial” adalah
kondisi dimana beberapa individu dalam suatu
populasi bermigrasi dan beberapa tidak, itu
merupakan hal yang umum di antara burung.
“Pulau panas” perkotaan, serta tren pemanasan
global, dapat membuat lebih banyak burung
mempersingkat
menghabiskan

migrasi
musim

mereka

dingin

lebih

dan
dekat

dengan wilayah pengembangbiakan mereka.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/02/13/salah-ribuan-burung-gagak-muncul-di-wuhan-menandakanbanyak-bau-mayat/

Jumat, 14 Februari 2020

92.

Virus Corona Sudah Masuk Di Saudi Arabia

Penjelasan :
Beredar postingan dan video di media
sosial yang menginformasikan bahwa
virus Corona sudah masuk di Arab
Saudi.

Dalam

postingan

tersebut

diinfokan juga data jumlah korban
virus Corona di Arab Saudi.
Faktanya,

video

yang

di

posting

tersebut adalah video yang sudah
pernah dipublikasikan pada tahun
2014, pada saat kejadian infeksi virus
MERS-CoV di Timur Tengah. Dan
bukan kejadian virus Corona tahun
2019 kemarin. Postingan dalam narasi
tersebut

menimbulkan

kesimpulan

yang salah terkait waktu publikasi
video

sehingga

menimbulkan

konteks informasi yang salah.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=oUkeDZZdBf4
https://turnbackhoax.id/2020/02/14/salah-ﬁrus-corona-sudah-masuk-di-saudi-arabia/

Kamis, 13 Februari 2020

91. Informasi Kedatangan Pasien Suspect Corona
Di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan WhatsApp informasi terkait kedatangan seorang pasien
suspect virus Corona di RSUD Mardi Waluyo di RSUD Mardi Waluyo Blitar.
Menanggapi informasi tersebut, Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Ramiadji
menyatakan sampai sekarang belum ada pasien virus Corona yang menjalani
perawatan di RSUD Mardi Waluyo. Pihaknya baru mendapat informasi ada pasien dari
wilayah Kabupaten Blitar yang mengalami gejala gangguan ispa dan baru pulang dari
Hongkong yang rencananya akan dirujuk ke RSUD Mardi Waluyo.

Disinformasi
Link Counter :
https://jatim.tribunnews.com/2020/02/13/beredar-pesan-whatsapp-pasien-virus-corona-dirawat-d
irsud-mardi-waluyo-blitar-pihak-rsbelum-ada
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/13/beredar-pesan-wa-pasien-virus-corona-dirawa
t-di-rsud-mardi-waluyo-blitar-pihak-rs-ungkap-fakta-ini

Kamis, 13 Februari 2020

90. Video Orang Kaya di Wuhan Mulai Stres hingga
Menghamburkan Uang
Penjelasan :
Beredar video di media sosial seperti
Twitter

yang

memperlihatkan

seseorang sedang menghamburkan
(membuang) sejumlah uang. Video
tersebut

disertai

mengklaim
Wuhan

narasi

bahwa

mulai

orang
stres.

yang
kaya

di

Beberapa

unggahan lain menjelaskan bahwa
akibat virus Corona sejumlah warga
Wuhan

stres

hingga

mereka

menghamburkan uang-uangnya.
Faktanya,

setelah

ditelusuri

video

tersebut merupakan video lama yang
sudah dipublikasikan pada tahun 2017.
Peristiwa dalam video itu sama sekali
tidak terkait dengan virus Corona yang
mewabah saat ini.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=D4SZfgT1KLU
https://turnbackhoax.id/2020/02/12/salah-orng-kaya-di-wuhan-mulai-stress-mereka-menghambu
rkan-uang/?fbclid=IwAR1WPoNCA6tbW6dUwKdIkGFdjj2Teimhg4-1LurQ_Dl3A1Ysi2sjNTt4fMQ

Kamis, 13 Februari 2020

89. Virus Corona Sudah Sampai Kuching dan KL
Malaysia

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang berisi kabar tentang virus Corona yang
sudah mencapai Kuching, Malaysia. Sebuah gambar yang memperlihatkan
seorang pria yang tergeletak di lantai. Sejumlah petugas medis terlihat tengah
memberikan pertolongan kepada pria tersebut yang diklaim terkena virus Corona.
Faktanya, foto dalam postingan tersebut merupakan korban serangan jantung.
Petugas medis tampak berupaya memberikan pertolongan pertama dengan
menggunakan peralatan CPR dan menekan dada korban.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4177626/cek-fakta-virus-corona-sudah-sampai-kuching
-malaysia-ini-faktanya
https://www.facebook.com/hangloqlaq/photos/a.354482008304665/877169259369268/?type=3&t
heater

Rabu, 12 Februari 2020

88. Orang-orang Mencoba Kabur #China’s
#CoronaCamps
Penjelasan :
Beredar di sosial media Twitter sebuah video
berisi adegan mobil mendobrak gerbang.
Video

tersebut

disertai

dengan

narasi

"Bukan adegan dari Fast and Furious, tetapi
orang-orang mencoba kabur

#China’s

#CoronaCamps".
Setelah ditelusuri, video tersebut sudah
dipublikasikan pada tahun 2018. Dikutip dari
turnbackhoax.id,

video

tersebut

adalah

momen dramatis sebuah mobil mendobrak
gerbang saat pengejaran Polisi di Tiongkok,
menurut

laporan

menghentikan

Polisi

mobil

berusaha

karena

diduga

menggunakan plat palsu. Kesimpulannya,
narasi

pada

menimbulkan

unggahan

tersebut

kesalahpahaman,

karena

tidak ada kaitannya video tersebut dengan
virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/02/12/false-people-trying-to-escape-chinas-coronacamps-video/
https://www.newsﬂare.com/video/196045/crime-accidents/runaway-car-smashes-down-gate-duri
ng-police-chase
https://sg.news.yahoo.com/runaway-car-smashes-down-gate-080000137.html

Rabu, 12 Februari 2020

87. Corona di RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial WhatsApp yang berisi
percakapan grup tentang adanya pasien suspect Corona di RSUD
Sampang.
Direktur RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang, dr. Titin Hamidah
menegaskan bahwa isu suspect Corona yang menyebar di percakapan
grup WhatsApp tersebut tidak benar. Pasien tersebut terjangkit
Tuberkulosis (TB) paru, dan tengah dirawat di ruang tulip atau
perawatan paru.

Disinformasi
Link Counter :
https://portalmadura.com/hoaks-viral-pesan-berantai-pasien-suspect-virus-corona-di-sampang-2
20685

Rabu, 12 Februari 2020

86. 7 Penumpang Lion Air di Manado Positif
Terinfeksi Virus Corona
Penjelasan :
Beredar foto yang memperlihatkan kru
pesawat
bandara

dan
Sam

sejumlah

petugas

Ratulangi

medis

International

Airport, Manado, berkerumun di garbarata,
tepatnya di muka pintu pesawat bagian
depan. Disebutkan, petugas medis yang
mengenakan

rompi

kuning

tengah

memeriksa tujuh orang penumpang Lion
Air yang positif terinfeksi virus korona.
Faktanya hal tersebut telah diklariﬁkasi oleh
pihak Lion Air. Dilansir Kompas.com, melalui
artikel berjudul "Lion Air: 7 Penumpang Asal
China yang Tiba di Manado Negatif Virus
Corona" dimuat pada Minggu 26 Januari
2020, Corporate Communications Strategic
Lion

Air

Danang

Mandala

Prihantoro

memastikan, tujuh penumpang Lion Air
tersebut negatif virus korona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeBwDrK-cek-fakta-hoaks-7-penumpang-lion-air-dimanado-positif-terinfeksi-virus
https://money.kompas.com/read/2020/01/26/105213926/lion-air-7-penumpang-asal-china-yang-tib
a-di-manado-negatif-virus-corona

Selasa, 11 Februari 2020

85. TKA China Ditemukan Meninggal Karena Virus
Corona di Meikarta
Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial
yang menyebutkan bahwa terdapat Tenaga
Kerja Asing (TKA) China yang ditemukan
meninggal

karena

Virus

Corona

di

pembangunan proyek Apartemen Meikarta,
Cikarang Selatan.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak
benar.

Kapolres

Hendra

Metro

Gunawan

mengklariﬁkasi

Bekasi,

Kombes

membantah

info

tersebut.

dan

Menurut

penyelidikan di lokasi kejadian, dugaan
sementara meninggal karena kecelakaan
kerja.

Beliau

mengatakan

hasil

pemeriksaan Dokter ada tengkorak korban
pecah karena diduga terjatuh, kaki korban
juga ada sedikit patah dan terkait korban
meninggal

yang

tengah

mengenakan

masker, Kombes Hendra memastikan itu
adalah

perlengkapan

standar

operasional

melekat
pekerja

sesuai
proyek

ketentuan K3.

Disinformasi
Link Counter :
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/10/09060301/wna-china-yang-meninggal-di-apartemen-meikarta-lippo
-cikarang-dipastikan
https://www.liputan6.com/news/read/4174821/polisi-tka-china-tewas-di-meikarta-bekasi-bukan-karena-virus-corona
https://aktualindonesia.com/2020/02/10/wna-tiongkok-di-apartement-meikarta-tewas-karena-virus-corona-hoax-berik
ut-bukti-buktinya/

Selasa, 11 Februari 2020

84.

Thailand Berhasil Sembuhkan Pasien Virus
Corona dengan Ganja

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sebuah artikel berita dengan judul "Thailand Berhasil
Sembuhkan Pasien Virus Corona dengan Ganja."
Dilansir dari cekfakta.tempo.co, informasi yang beredar bahwa Pemerintah Thailand berhasil
menyembuhkan pasien Virus Corona Wuhan dengan ganja merupakan narasi yang tidak
benar. Adapun obat yang digunakan para Dokter di Thailand untuk mengobati pasien Virus
Corona Wuhan, yaitu obat antiﬂu dan obat anti-HIV, obat tersebut tidak mengandung ganja.
Selain itu, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ganja bisa membunuh Virus
Corona Wuhan.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/611/fakta-atau-hoaks-benarkah-thailand-berhasil-sembuhkan-pasien-viruscorona-wuhan-dengan-ganja

Selasa, 11 Februari 2020

83. Indonesia Tak Mampu Deteksi Virus Corona

Penjelasan :
Telah beredar informasi yang meresahkan terkait dengan kekhawatiran WHO karena
Indonesia belum melaporkan satupun kasus virus Corona yang terkonﬁrmasi, yang
mana hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa Indonesia tidak mampu
mendeteksi virus Corona.
Faktanya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan,
Siswanto menyanggah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa laboratorium
Balitbang Kemenkes mampu mendeteksi virus Corona dan sudah berpengalaman
dalam memeriksa penyakit new emerging atau penyakit yang baru muncul yang
menginfeksi manusia seperti virus Corona. Sekretaris Ditjen P2P Kementerian
Kesehatan RI, dr. Achmad Yurianto menyampaikan sampai saat ini telah masuk 62
spesimen dengan hasil laboratorium yang menunjukkan 59 spesimen dinyatakan
negatif dan tiga spesimen lain masih dalam observasi lebih lanjut. Yuri menambahkan
masyarakat Indonesia sebaiknya tidak kecewa dengan posisi Indonesia yang masih
zero positif virus novel Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://nasional.tempo.co/read/1305895/kemenkes-pastikan-indonesia-mampu-deteksi-virus-corona
https://www.suara.com/health/2020/02/10/182721/kemenkes-ri-sanggah-tuduhan-indonesia-tak-mampu-de
teksi-virus-corona?page=2

Selasa, 11 Februari 2020

82. Dokter Israel Membantu Pasien Corona di China

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media
sosial yang mengklaim bahwa dokter
dari Israel membantu pasien Corona di
China

dengan

percobaan

vaksin

produk dari Israel. Postingan tersebut
juga menyertakan beberapa foto yang
diklaim merupakan tim dokter Israel.
Faktanya

setelah

ditelusuri

klaim

tentang dokter dari Israel membantu
pasien

Corona

di

China

dengan

percobaan vaksin produk dari Israel
tersebut tidak benar. Foto tersebut
bukan merupakan foto dokter Israel
yang

membantu

pasien

Corona,

melainkan dokter-dokter dari Israel
Defense Forces (IDF) yang membantu
korban topan Haiyan pada 8 November
2013.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.ﬂickr.com/photos/106770524@N05/11066014895?fbclid=IwAR11LjVpXQdJDf_3wyuJBvHkm0HT
wzLwShxJEjWdovDbeAxibglwq42MO34
https://www.idf.il/en/minisites/our-soldiers/5-ways-the-idf-keeps-soldiers-and-civilians-healthy/?fbclid=Iw
AR1b5PTuyGZ2BFtJzdwNDxq_7kdUwNxnCPHuCbzZIByTnoVogt-u5_G90FM
https://turnbackhoax.id/2020/02/10/salah-dokter-israel-membantu-pasien-corona-di-china/

Selasa, 11 Februari 2020

81. China Minta Persetujuan Bunuh 20 Ribu Pasien
Virus Corona
Penjelasan :
Beredar artikel berita yang berjudul
"China

Meminta

Persetujuan

Pengadilan untuk Membunuh Lebih
dari 20.000 Pasien Virus Corona untuk
Menghindari Penyebaran Virus Lebih
Lanjut"
Faktanya klaim yang diunggah situs
ab-tc.com

bahwa

China

meminta

persetujuan untuk menghabisi 20 ribu
pasien untuk mengendalikan wabah
virus Corona (2019-nCoV) sama sekali
tidak

disertai

bukti

pendukung,

khususnya soal dokumen pengadilan.
Temuan

para

pencari

sejumlah

negara

juga

fakta

dari

membantah

klaim tersebut, salah satunya karena
reputasi situs ab-tc.com yang beberapa
kali

menyebar

berita

hoaks

sebelumnya.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4175259/cek-fakta-hoaks-china-minta-persetujuan-habisi-20-rib
u-pasien-virus-corona
https://international.sindonews.com/read/1522066/40/cek-fakta-china-ingin-bunuh-20000-pasien-virus-cor
ona-hoaks-1581310917
https://www.snopes.com/fact-check/china-kill-coronavirus-patients/

Selasa, 11 Februari 2020

80. Serangan Virus Corona telah Masuk ke
Indonesia melalui 19 Bandara di Indonesia
Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi "Serangan
virus Corona yang mematikan telah masuk
ke Indonesia melalui para emigran China
melalui 19 Bandara di wilayah Indonesia,
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merilis baru 1
bandara yang ketahuan terpapar virus
Corona."
Faktanya video yang menjadi rujukan
postingan tersebut tidak ada kaitannya.
Video itu berasal dari Berita Satu yang
hanya

menyampaikan

data

dari

Kementerian Kesehatan bahwa sebanyak
19 wilayah berisiko tinggi tertular virus
Corona. Hal itu lantaran wilayah tersebut
memiliki akses langsung dari dan ke
Tiongkok.

Terkait

klaim

bahwa

virus

Corona telah masuk ke Indonesia melalui
19 bandara di Indonesia adalah salah
karena per Senin 10 Februari 2020 belum
ada satupun kasus pasien positif terinfeksi
Corona

atau

meninggal

karena

virus

Corona di Indonesia.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZRmoqK-serangan-virus-korona-telah-masuk-ke-indonesiamelalui-19-bandara
https://turnbackhoax.id/2020/02/10/salah-terbongkar-19-bandara-di-indonesia-sebagai-jalan-masuk-emigra
n-china/

Senin, 10 Februari 2020

79. Daftar Makanan dan Lokasi yang
Terkontaminasi Virus Corona di Australia
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media sosial
yang

berisi

informasi

terkait

daftar

makanan dan beberapa lokasi yang
terkontaminasi oleh Virus Corona di
Australia.
Setelah

ditelusuri,

informasi

tersebut

adalah tidak benar. Badan Kesehatan
Negara Bagian New South Wales (NSW
Health) yang menegaskan bahwa pesan
yang

beredar

terkait

larangan

pada

daftar makanan tersebut adalah hoaks.
Larangan kunjungan ke daerah tertentu
di New South Wales karena virus corona
juga adalah hoaks. NSW Health juga
menegaskan bahwa informasi dalam
postingan tersebut bukan berasal dari
pihaknya atau entitas apa pun yang
berhubungan dengan pihaknya.

Hoaks
Link Counter :
https://factcheck.afp.com/china-coronavirus-australian-authorities-refute-hoax-about-contaminated-foods
-and-locations
https://inet.detik.com/cyberlife/d-4891416/mie-goreng-indonesia-jadi-korban-hoax-virus-corona-di-australia
https://10daily.com.au/news/australia/a200128ezrjy/claims-coronavirus-hiding-in-energy-drinks-noodles-sla
mmed-by-health-departments-20200128

Senin, 10 Februari 2020

78.

Video Non Muslim China Ikut Sholat Karena Takut
Tertular Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah video di beberapa platform
media sosial seperti Youtube dan Facebook
yang

memperlihatkan

sejumlah

orang

berlarian dan mengikuti sholat di jalanan.
Beberapa narasi video mengklaim bahwa
warga China (non muslim) mengikuti sholat
tersebut karena takut tertular virus Corona.
Faktanya, setelah ditelusuri ternyata video
viral tersebut merupakan video lama yang
diunggah pertama kali oleh salah seorang
pengguna Facebook pada tanggal 5 Juni
2019

saat

merayakan

Dilansir dari

lebaran

di

China.

deshabhimani.com (sebuah

media daring asal India), narasi pada video
asli berisi bantahan terhadap klaim atau
tuduhan bahwa pemerintah China tidak
mengijinkan

segala

bentuk

kegiatan

keagamaan. Video tersebut sama sekali tidak
terkait virus Corona yang mewabah saat ini.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=prKoBddOsEo&feature=youtu.be
https://www.deshabhimani.com/news-videos/eid-celebration-in-china/803617

Minggu, 9 Februari 2020

77.

Virus Corona Ditemukan di Ayam Broiler

Penjelasan:
Telah beredar informasi di media sosial
yang mengatakan bahwa virus corona
ditemukan
narasinya

di
juga

ayam

broiler,

menghimbau

dalam
agar

berhati-hati dalam mengkonsumsi ayam
broiler.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya
informasi tersebut tidak benar adanya.
Pada tanggal 1 Februari 2020, di tengah
wabah Coronavirus yang mematikan,
muncul lagi wabah virus ﬂu burung
H5N1. Namun tidak ada satupun kasus
setiap unggas yang ditemukan positif
terkena virus Corona. Di sisi lain, virus
corona berbeda dari Avian Inﬂuenza
(H5N1), yang dapat diobati pada manusia
dengan obat anti-virus yang tersedia.
H5N1 tidak menular di antara manusia
dan jarang menyebar ke manusia.

Hoaks
Link Counter :
http://www.hoaxorfact.com/health/coronavirus-found-broiler-chicken-warning.html
https://www.siasat.com/no-corona-virus-broiler-chickens-hyderabadghmc-1816599/

Minggu, 9 Februari 2020

76.

154 Ribu Terinfeksi 24 Ribu Tewas, Konglomerat Cina
Bocorkan Angka Sebenarnya Korban Virus Corona?
Penjelasan :
Telah beredar di sosial media sebuah tautan
artikel yang mengklaim seorang konglomerat
China telah membocorkan angka (jumlah)
korban

virus

Corona

yang

sebenarnya.

Dijelaskan bahwa hingga kini korban terinfeksi
virus Corona di China telah mencapai seratus
lima puluh empat ribu (154.000) dan dua puluh
empat ribu (24.000) orang tewas.
Faktanya, dilansir dari news.detik.com, Komisi
Kesehatan

China

dalam

laporannya

menjelaskan total kasus terkonﬁrmasi Corona
di China daratan pada Jumat malam tanggal 7
Februari 2020 adalah 34.546 orang. Adapun
total korban jiwa di China tercatat sebanyak
722 orang.

Dilansir dari cnnindonesia.com,

korban meninggal dunia akibat virus Corona
hingga Sabtu 8 Februari 2020 telah mencapai
724 orang.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/internasional/d-4890839/korban-jiwa-corona-jadi-724-orang-dalam-sehari-86-orang-te
was-di-china
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200208104518-113-472803/korban-tewas-virus-corona-temb
us-724-orang

Sabtu, 8 Februari 2020

75. Eminem Selebriti Pertama yang Didiagnosis
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter, dalam narasinya menyatakan bahwa Eminem
selebriti pertama yang didiagnosis virus Corona.
Dilansir dari Detik.com, pada awalnya hal tersebut hanyalah guyonan. Namun
karena guyonan semakin menyebar luas, sehingga ada sebagian orang yang
benar-benar percaya terhadap guyonan tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4890932/rapper-eminem-dikabarkan-kenavirus-corona-ini-faktanya
https://www.snopes.com/fact-check/eminem-coronavirus/

Sabtu, 8 Februari 2020

74. Foto Penemuan Kontainer Biohazard di Konsulat
Jenderal Amerika di Wuhan

Penjelasan :
Telah beredar foto di media sosial yang diklaim sebagai foto kontainer biohazard
yang ditemukan terkubur di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Wuhan, Cina.
Penemuan itu diduga sebagai penyebab munculnya virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya foto di atas bukan foto penemuan
kontainer biohazard di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Wuhan, Cina. Foto
aslinya sudah beredar di internet sejak November 2018, sebelum virus Corona
Wuhan pertama kali dilaporkan pada Desember 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/605/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-penemuan-kont
ainer-biohazard-di-konsulat-jenderal-amerika-di-wuhan
https://www.pond5.com/stock-footage/item/86894632-biohazard-medical-waste-contain
ers?ref=getmedia

Sabtu, 8 Februari 2020

73. WNA China di Purwakarta Terkena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar pesan singkat di Whatsapp terkait kabar tentang seorang WNA asal China yang
diduga sakit terkena virus corona enggan di rujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung.
Faktanya menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Muh Zubaedi, membantah adanya WNA asal China
yang terinfeksi virus corona. Menurutnya WNA tersebut tidak masuk kriteria pasien yang
diobservasi untuk corona virus dan menurut informasi dari translater pasien tersebut
kondisinya sudah membaik. Para TKA asal Cina diketahui bekerja di proyek pembangunan
jalur Kereta Cepat Indonesia-China. Mereka didatangkan dari berbagai daerah di negara
tersebut sejak sekitar satu tahun yang lalu dari Sichuan, Anhui, Shandong, Xianglong, dan
Yangsi, bukan berasal dari Wuhan yang merupakan kota kemunculan virus Corona
pertama kali.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01335353/beredar-kabar-tka-tiongkok-terinfeksi-viru
s-corona-di-purwakarta-dinkes-manyangkal
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4173737/cek-fakta-wna-china-di-purwakarta-terkena-v
irus-corona-ini-faktanya

Jumat, 7 Februari 2020

72. Babi Digantung 30 Tahun, Kuliner Ekstrem
Terkait Virus Corona

Penjelasan :
Kabar kuliner ekstrem babi yang digantung 30 tahun yang dikaitkan dengan penyebaran virus
Corona viral di media sosial. Salah satu artikel berjudul " Dugaan Penyebaran Virus Corona, Babi
Digantung Selama 30 Tahun, Kuliner Ekstrem Harganya Rp 2 Miliar " menjelaskan bahwa babi
yang diawetkan selama puluhan tahun itu merupakan kuliner ekstrem orang China yang
dihubung-hubungkan dengan wabah virus Corona yang sedang terjadi saat ini.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com, hingga kini belum ada kesimpulan ﬁnal soal asal-usul Virus
Corona (2019-nCoV). Para ilmuwan masih melakukan riset ilmiah untuk menguak misteri
tersebut. Klaim yang mengaitkan kebiasaan makan orang China, termasuk soal babi yang
digantung 30 tahun dengan virus Corona yang sedang mewabah sama sekali tidak berdasar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4173586/cek-fakta-babi-digantung-30-tahun-kuliner-e
kstrem-terkait-virus-corona

Jumat, 7 Februari 2020

71. Ilmuwan Memprediksi Virus Corona 2019-nCoV
Bisa Membunuh 65 Juta Manusia

Penjelasan :
Beredar postingan foto di media sosial yang dalam narasinya menyatakan bahwa
seorang ilmuwan di John Hopkins Center for Health Security, dalam simulasinya
mengatakan virus corona bisa membunuh 65 juta jiwa dalam 18 bulan apabila
berhasil mencapai skala pademi.
Menanggapi kabar yang beredar tersebut, pihak Johns Hopkins Center for Health
Security meluruskan pernyataannya bahwa simulasi yang dilakukan ilmuwan dalam
ajang Event 201 tidak ada kaitannya dengan wabah Virus Corona 2019-nCoV yang
sedang terjadi. Adapun virus corona yang digunakan dalam simulasi tersebut
adalah ﬁksi dan hasilnya bukanlah prediksi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4173552/cek-fakta-ilmuwan-memprediksi-virus-corona
-2019-ncov-bisa-membunuh-65-juta-manusia
http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-24-Statement-of-Clariﬁc
ation-Event201.html

Jumat, 7 Februari 2020

70. Minum Alkohol dapat Membunuh Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di sosial media Twitter sebuah unggahan mengenai minum alkohol dapat
membunuh virus corona.
Setelah ditelusuri, dilansir dari suara.com, Pakar Penyakit Dalam dari Rumah Sakit
Universitas Indonesia, Dr. dr. Sukamto Sp.PD, KAI menjelaskan apakah betul bahwa
mengkonsumsi alkohol dapat mengobati virus corona, jawabannya jelas tidak benar.
Dikutip dari medcom.id Dokter Sukamto mengatakan bahwa seseorang yang sudah
kecanduan alkohol pada dosis tertentu maka bisa menyebabkan kerusakan pada liver.
Ia melanjutkan yang dapat mencegah penularan virus corona itu yang paling penting
adalah daya tahan tubuh bukan malah diasupi dengan alkohol yang justru membuat
tubuh rentan menghadapi virus. maka yang dibutuhkan adalah nutrisi pola makan
yang seimbang dan istirahat yang cukup.

Hoaks
Link Counter :
https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/30/170843620/benarkah-penularan-virus-corona-bisa-dicegah-d
engan-alkohol-dan-bawang?page=all
https://www.medcom.id/rona/kesehatan/gNQG9DOk-dokter-mengonsumsi-minuman-beralkohol-tak-bisamembunuh-korona
https://www.suara.com/health/2020/02/05/082000/minum-alkohol-bisa-bunuh-virus-corona-ini-jawaban-d
okter-menurut-sains

Kamis, 6 Februari 2020

69. WHO Serukan untuk Isolasi China karena Virus
Corona Wuhan

Penjelasan :
Beredar sebuah hasil tangkapan layar berupa artikel dari laman sebuah situs dengan
judul "Darurat Corona, WHO Serukan Dunia Isolasi Cina". Dalam artikelnya juga
menyebutkan bahwa Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus juga
meminta semua negara tidak membiarkan warganya melakukan perjalanan ke China,
termasuk untuk urusan dagang.
Setelah dilakukan penelusuran, berita asli dari informasi tersebut diambil dari media
Reuters.com dengan judul "WHO declares China virus outbreak an international
emergency". Dalam berita tersebut tidak ditemukan pernyataan dari Direktur Jenderal
WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang meminta negara-negara di dunia untuk
mengisolasi

China.

Sebaliknya,

WHO

menyatakan

bahwa

mereka

tidak

merekomendasikan adanya pembatasan perjalanan ataupun perdagangan dengan
China.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/601/fakta-atau-hoaks-benarkah-who-serukan-untuk-isolasi-cinakarena-virus-corona-wuhan
https://www.reuters.com/article/us-china-health-who/who-declares-china-virus-outbreak-an-inte
rnational-emergency-idUSKBN1ZT2SP

Kamis, 6 Februari 2020

68. Virus Corona Sudah Masuk Dumai
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media
sosial yang menyebutkan isu adanya
Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal
Tanker asal Hongkong yang positif
terkena

Virus

Corona

dan

tengah

berlabuh di Dermaga PT Pelindo I
cabang Kota Dumai.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta
bahwa informasi tersebut adalah tidak
benar. Hal tersebut dibantah oleh
Suprapto

selaku

Pengendalian
Surveilans

Kepala
Karantina

Epidemiologi

Dumai.

Beliau

terkait

adanya

KKP

menegaskan
ABK

kapal

Seksi
dan
Kota
berita
asal

Hongkong yang terkena Virus Corona
merupakan berita bohong atau Hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.halloriau.com/read-dumai-125349-2020-02-06-heboh-isu-virus-corona-di-dumai-kkptegaskan-hoaks.html

Kamis, 6 Februari 2020

67. Akibat Virus Corona Babi Dikubur
Hidup-Hidup
Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah unggahan
video yang menampilkan babi dan disertai
dengan narasi “Telah terjadi pembunuhan
massal di China. Akibat dari virus Corona ini.
Babi serta unggas di kubur hidup-hidup.
Gimana di negeri kita ini… Apakah masih ada
yg pelihara babi…???”.
Setelah ditelusuri, video babi yang terdapat
pada

unggahan

tersebut

tidak

ada

hubungannya dengan virus corona. Video
tersebut memang benar di China, namun
video tersebut adalah video lama yang sudah
ada sejak tahun 2018 yakni wabah ﬂu Babi
Afrika yang menyebar ke lebih dari setengah
provinsi di China. Sebelumnya video yang
sama juga pernah dipelintir narasinya pada
tahun 2019 “Pemusnahan babi massal di
Thailand”.

Disinformasi
Link Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2018/11/15/16412861/wabah-ﬂu-babi-afrika-kini-jadi-masala
h-serius-di-china
https://turnbackhoax.id/2019/02/26/salah-pemusnahan-babi-massal-di-thailand/
https://turnbackhoax.id/2020/02/06/salah-video-akibat-virus-corona-babi-di-kubur-hidup-hidup/

Kamis, 6 Februari 2020

66. Tim Medis Jepang Berjumlah 1.000 Orang Tiba
di Wuhan

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial Facebook dengan narasi "Tim medis
Jepang berjumlah 1.000 orang tiba di Wuhan”.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kedutaan Besar Jepang di Manila membantah klaim
soal pengiriman 1.000 tenaga medis Jepang ke Wuhan. Warga Jepang memang
menunjukkan solidaritas pada China terkait penyebaran Virus Corona. Namun,
kabar yang menyebut Negeri Sakura mengirim 1.000 tenaga medis ke Wuhan, juga
foto yang digunakan, sama sekali tidak benar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4172208/cek-fakta-tim-medis-jepang-berjumlah-1000-o
rang-tiba-di-wuhan-faktanya

Kamis, 6 Februari 2020

65.

Video Kunjungan Xi Jinping Untuk Minta Doa Umat
Islam

Penjelasan :
Diunggah sebuah video oleh salah satu akun Facebook, video tersebut
memperlihatkan Presiden China Xi Jinping sedang berada di sebuah masjid dan
dikelilingi umat muslim. Pada unggahan video dituliskan narasi yang mengklaim
bahwa Xi Jinping sedang melakukan kunjungan ke sebuah masjid untuk
meminta umat muslim mendoakan negara China yang sedang mengalami krisis
akibat virus corona.
Faktanya setelah ditelusuri, diketahui bahwa video tersebut merupakan video
lama, tepatnya pada saat kunjungan Xi Jinping ke Masjid Xincheng di Yinchuan,
ibu kota Wilayah Otonomi Ningxia Hui pada 19 Juli 2016. Adapun maksud
kunjungan tersebut adalah mengajak warga muslim China untuk
mempromosikan harmoni sosial dan menolak penyusup agama, dan bukan
dalam rangka meminta doa umat muslim China terkait krisis akibat virus corona
sedang terjadi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNl4DE5N-presiden-xi-jinping-masuk-masjid-dan-minta-doa-umatislam
https://republika.co.id/berita/oangvg366/kunjungi-masjid-xi-jinping-ajak-muslim-tolak-penyusup-agama
https://www.youtube.com/watch?v=lfzeGMg0Sc4

Kamis, 6 Februari 2020

64.

Klaim Virus Corona untuk Musnahkan Uighur tapi
Malah Bocor di Wuhan

Penjelasan :
Beredar situs warta berita yang mengunggah berita yang berjudul, Terbongkar !
Virus corona untuk memusnahkan Uighur, tapi malah bocor di Wuhan.
Faktanya, setelah dilakukan pencarian di google search tidak menghasilkan
temuan sesuai dengan klaim yang dimaksud. Tidak ada satupun yang menyebut
soal virus corona sebagai senjata China yang bocor, apalagi dikaitkan dengan
komunitas muslim Uighur. Selain itu tidak ada bukti kuat yang mendukung
dugaan bahwa Virus Corona 2019-nCoV adalah senjata biologis China yang bocor,
dicuri dari Kanada dan kemudian dijadikan senjata biologis, atau dugaan bahwa
Virus Corona adalah senjata biologis Amerika Serikat. Terlebih, dikaitkan dengan
klaim bahwa senjata itu ditujukan untuk etnis Uighur.

Hoaks
Link Counter :
https://www.politifact.com/factchecks/2020/jan/28/blog-posting/websites-spin-conspiracy-theory-about-coro
navirus-/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4172296/cek-fakta-klaim-virus-corona-untuk-musnahkan-uighur-ta
pi-malah-bocor-di-wuhan-faktanya?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

Rabu, 5 Februari 2020

63.

Tempat Karantina WNI dari Wuhan Tak Layak

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyatakan bahwa adanya
penolakan tempat yang akan dijadikan sebagai karantina bagi WNI yang
dipulangkan dari Wuhan karena tak layak huni.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung Kemenkes RI, dr Wiendra Waworuntu mengatakan bahwa
Tempatnya sudah di-assesment dari petugas rumah sakit yang ada di Batam dan
juga Kepala Dinas untuk melihat layak tidaknya. Dan hasilnya tempat itu layak
untuk dijadikan sebagai tempat karantina bagi WNI yang dipulangkan dari
Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4885091/soal-hanggar-karantina-wni-dari-wuhan-di-natuna-kem
enkes-pastikan-layak

Rabu, 5 Februari 2020

62.

Virus Corona Sampai di Apartemen Taman Anggrek

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa virus corona sudah menjangkit
seorang warga China yang tinggal di Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Kabar tersebut beredar melalui pesan berantai WhatsApp serta media sosial
Facebook dan Twitter.
Setelah ditelusuri, kabar tentang virus corona yang sudah sampai di Apartemen
Taman Anggrek, Jakarta Barat ternyata tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI
Jakarta, Dwi Oktavia. Ia mengatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Dwi pun
menyesalkan kabar tersebut beredar di media sosial. Ia menghimbau kepada
masyarakat agar tidak terpancing isu-isu yang tidak benar terkait virus corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4170504/cek-fakta-hoaks-virus-corona-sampai-di-apartemen-taman
-anggrek

Selasa, 4 Februari 2020

61. Pasien Virus Corona di RS SOHC Sangatta
Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media
sosial yang memberikan informasi
tentang

adanya

pasien

yang

terjangkit virus corona yang sedang
dirawat di RS SOHC Sangatta.
Faktanya

setelah

dilakukan

penelusuran, pihak Rumah Sakit
Umum Medika Sangatta melalui
akun media sosialnya memberikan
klariﬁkasi bahwa informasi terkait
adanya pasien yang terjangkit virus
corona yang sedang di rawat di RS
Medika Sangatta adalah tidak benar
atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/RSMS.SOHC/photos/a.2493749320943093/2493757887608903/?type=
3&theater
https://kaltim.prokal.co/read/news/366539-rs-sohc-sangatta-bantah-adanya-pasien-corona.html?
fbclid=IwAR0mcTABXD2eFGZnfqNXQXNG_COmTHp9zMCmQW9lFxlBjbC28YZpSqKAugg

Selasa, 4 Februari 2020

60. Produknya tak Laku, Warga Tiongkok
Ngamuk-ngamuk di Malaysia
Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

menyebutkan

warga

Facebook

yang

Tiongkok

mengamuk

di

Malaysia,

gara-gara jeruknya tidak laku.
Faktanya, bahwa warga Tiongkok yang
tengah mengamuk. Namun amukan itu
terjadi

di

suatu

pasar

kembang

di

Guangzhou, Tiongkok. Bukan di Malaysia.
Selain itu, seperti dilansir akun twitter
terveriﬁkasi
mereka

@RFA_Chinese

mengamuk

lantaran

bahwa
menjadi

korban terdampak wabah virus korona
yang tengah menyebar masif di Tiongkok.
Bisnis mereka anjlok, sehingga

mereka

mengamuk sampai tak terelakkan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZR0QrK-produknya-tak-laku-warga-tiongkok-ngamuk-ngamuk-d
i-malaysia-ini-faktanya

Selasa, 4 Februari 2020

59. Kumur Air Garam dapat Mencegah Pneumonia
Wuhan

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan mengenai informasi
pencegahan Pneumonia Wuhan dari seorang dokter paru-paru di Tiongkok yakni
dengan cara berkumur dengan air garam sebelum bepergian ke tempat umum.
Dilansir dari Liputan6.com yang menanyakan langsung kebenaran kabar itu
kepada Pulmonologist dari RS EMC, Desilia Atikawati, Menurut Desi meskipun
kumur air garam mempunyai efek sebagai antiseptik di saluran nafas atas, kumur
air garam tidak dapat menyembuhkan ataupun mencegah Pneumonia Wuhan.
Menurutnya, tidak ada rekomendasi kumur air garam dapat mencegah
Pneumonia dari Organisasi Kesehatan Dunia maupun Kementerian Kesehatan. Ia
merekomendasikan untuk memakai masker, mencuci tangan, punya etika batuk
yang baik dan menghindari perjalanan ke China.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/health/read/4169853/cek-fakta-kesehatan-kumur-air-garam-bisa-efektif-cegah-pne
umonia-wuhan

Selasa, 4 Februari 2020

58. Ratusan Warga Tinggalkan Kepulauan Natuna
Takut Tertular Virus Corona

Penjelasan :
Beredar video dan informasi bahwa ratusan warga meninggalkan kepulauan
Natuna karena takut tertular virus Corona.
Faktanya menurut Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Natuna, Iskandar DJ,
membenarkan ada peningkatan warga yang keluar dari kepulauan Natuna. Ia
menambahkan warga meniggalkan Kepulauan Natuna menggunakan KM Bukit
Raya menuju Pulau Midai, Pulau Serasan dan Pontianak. Namun Iskandar DJ
membantah jika warga keluar dari kepulauan Natuna akibat khawatir terjangkit
virus Corona. Menurutnya warga pergi karena ada kegiatan Musrenbang di
kecamatan setempat dan adanya pesta panen cengkeh.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/04/675-warga-tinggalkan-natuna-kepala-dinas-perhubungan-b
antah-karena-warga-khawatir-virus-corona

Selasa, 4 Februari 2020

57. Penyemprotan Disinfeksi Asal-asalan

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa penyemprotan
desinfeksi kepada WNI yang dipulangkan dari China asal-asalan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(P2P) Kementerian Kesehatan, dr Anung Sugihantono, menyebutkan bahwa
penyemprotan cairan saat WNI turun dari pesawat sudah sesuai standar yang
ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4883294/viral-wni-disemprot-disinfektan-kemenkes-tegaskan-se
suai-protokol-who

Selasa, 4 Februari 2020

56. Dettol Antiseptik Bisa Membunuh Virus Corona
yang Muncul di Wuhan

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang membagikan sebuah foto botol Dettol
Antiseptik. Di bagian belakang botol antiseptik itu terdapat tulisan "Human
Coronavirus dan RSV". Beberapa netizen mengartikan, Dettol Antiseptik bisa
membunuh virus Corona baru di Wuhan (2019-nCoV) yang muncul pada akhir
Desember 2019 lalu.
Menanggapi hal tersebut, para ilmuwan menegaskan tidak ada bukti kalau
produk antiseptik tersebut dapat membunuh virus Corona baru di Wuhan, yang
memiliki nama resmi novel coronavirus (2019-nCoV). Paul Hunter, Profesor Health
Protection and Medicine, menjelaskan bahan aktif antiseptik ini adalah
kloroksilenol yang digunakan sebagai disinfektan secara luas. Penggunaannya
adalah sebagai disinfektan pada kulit dan luka. Ia juga meyakini, produk ini tidak
diuji untuk mengatasi virus Corona baru di Wuhan. Dikutip dari laman suara.com,
produsen Dettol RB pun telah mengklariﬁkasi, pihaknya tidak pernah
mengeluarkan pernyataan Dettol Antiseptik mampu menangkal 2019 n-CoV.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4884133/viral-produk-antiseptik-sehari-hari-bisa-basmi-virus-co
rona-ini-faktanya
https://www.suara.com/news/2020/02/03/200428/cek-fakta-benarkah-cairan-dettol-antiseptik-bisa-membunu
h-virus-corona

Senin, 3 Februari 2020

55. Imbauan Ibu Dubes KBRI Kuala Lumpur Soal
Produk China

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp tentang himbauan Ibu Dubes KBRI
Kuala Lumpur yang mencatut sumber berita dari Kementerian Kesehatan RI dan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memberikan himbauan untuk tidak memakan
makanan produksi luar negeri khususnya dari Cina karena kemungkinan besar
mengandung virus corona pada kaleng-kaleng makanan.
Faktanya, narasi yang beredar adalah gabungan dari dua narasi kabar hoaks
tahun 2017 terkait makanan kaleng yang kemudian disebarkan ulang dengan
mengaitkan

wabah

virus

Corona

yang

sedang

terjadi.

Dilansir

dari

kumparan.com, KBRI Kuala Lumpur mengklariﬁkasi bahwa informasi tersebut
adalah hoaks.

Hoaks

Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-imbauan-ibu-dubes-kbri-kuala-lumpur-soal-produk-china-1sliwWb
UuvJ
https://www.liputan6.com/health/read/2933885/hoaks-berita-tentang-makanan-kaleng-berbahaya-dari-thailand
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2183560/idi-sayangkan-namanya-dicatut-untuk-perang-bisnis-kasus-min
uman-berbahaya

Senin, 3 Februari 2020

54.

China Dilaporkan Diam-diam Kremasi Korban
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial foto serta judul artikel salah satu situs website,
sebagai berikut: "China Dilaporkan Diam-diam Kremasi Korban Virus Corona
karena Jumlahnya Meningkat".
Faktanya, seperti yang dilansir dari berita Xinhua China, Hal tersebut merupakan
para pekerja menurunkan pengiriman jas pelindung dari pesawat kargo di
Bandara Internasional Tianhe Wuhan di Wuhan di Provinsi Hubei, China tengah.
Selain itu pesawat kargo tersebut ternyata penuh dengan barang-barang
bantuan, berupa epidemi medis, termasuk masker medis, topi medis, sarung
tangan lateks, pakaian pelindung, disinfektan dan persediaan pelindung lainnya
serta obat-obatan, dengan total lebih dari 60 ton. Dan artikel diatas antara judul,
dan isi serta foto tidak ada kaitannya dengan korban Kremasi Korban Virus
Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.ctvnews.ca/world/china-locked-down-50-million-people-and-has-to-keep-them-fed-1.4792656
https://turnbackhoax.id/2020/02/02/salah-foto-china-dilaporkan-diam-diam-kremasi-korban-virus-corona/

Senin, 3 Februari 2020

53. Wudhu Bisa Hancurkan Virus Corona

Penjelasan :
Beredar informasi di sebuah artikel yang mengatakan bahwa wudhu bisa
menghancurkan virus corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, dr Dirga Sakti Rambe, SpPD, dari OMNI Hospitals
Pulomas menegaskan informasi tersebut keliru. Menurut dr Dirga virus corona
sejauh ini dibunuh dengan menggunakan disinfektan. Sampai saat ini tidak ada
bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus corona bisa mati dengan air biasa.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4882728/viral-virus-corona-disebut-bisa-dihancurkan-dengan-ai
r-benarkah

Senin, 3 Februari 2020

52. Dua Penumpang Lion Air Meninggal karena
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial pada awal Februari 2020 yang berisi informasi
terkait penumpang pesawat Lion Air yang meninggal saat pendaratan darurat di
Sri Lanka. Bahkan, pengguna Twitter menautkan berita dari sebuah situs media
daring dan ditambahi dengan narasi yang mengaitkan dengan virus corona.
Faktanya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo menjelaskan, ada
tiga orang penumpang yang ditangani di Kolombo, Sri Lanka. Dua orang
meninggal dan jenazahnya sudah dikirim ke Indonesia pada tanggal 15 Januari
lalu dan tidak diotopsi. Sedangkan satu orang dirawat di rumah sakit di Kolombo
karena sakit inﬂuenza dan sudah kembali ke Indonesia pada Senin (27/1) dengan
didampingi staf KBRI Kolombo. KBRI Kolombo menegaskan ketiga penumpang
tersebut tidak ada kaitannya dengan virus Corona. Corporate Communications
Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro juga mengatakan pihak Lion Air
tidak pernah mengatakan penyebab meninggal dunianya dua penumpang
tersebut karena virus menular.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4881968/2-penumpang-lion-meninggal-di-penerbangan-ke-jeddah-kbri-tak-te
rkait-corona
https://www.antaranews.com/berita/1275917/cek-fakta-benarkah-dua-penumpang-lion-air-meninggal-karenacorona

Senin, 3 Februari 2020

51. Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Tatapan
Mata

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang memberikan informasi tentang
virus Corona. Dalam pesannya menyebutkan bahwa virus Corona bisa tersebar
hanya dengan tatapan mata saja.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, dr Zeiras Eka Djamal, SpM, dari Jakarta Eye Center
(JEC) menjelaskan bahwa penularan melalui mata tidak terjadi saat seseorang
menatap sesuatu, kemudian terinfeksi. Seseorang bisa tertular jika tangannya
terkontaminasi oleh virus corona (2019-nCoV), kemudian tak sadar tangannya
menyentuh area mata.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4882790/terpopuler-sepekan-benarkah-virus-corona-bisa-meny
ebar-lewat-mata

Senin, 3 Februari 2020

50. Pasien Virus Corona di RSUD Bahteramas

Penjelasan :
Beredar pesan di media sosial sebuah informasi tentang adanya pasien Tenaga
Kerja Asing (TKA) yang dirawat RSUD Bahteramas akibat terjangkit virus corona.
Faktanya setelah di telusuri Plt Dirut RSUD Bahteramas Kendari, dr. Sjarif
Subijakto menegaskan bahwa kabar adanya satu pasien positif corona yang
dirawat di RSUD Bahteramas tidak benar atau hoaks. Karena sampai saat ini
belum ada pasien suspect yang diduga tertular virus corona. Terkait adanya
wabah penyebaran virus corona, beliau menghimbau masyarakat agar tidak perlu
panik menghadapi kasus ini. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan
kewaspadaan saja dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Hoaks
Link Counter :
https://lenterasultra.com/web/2020/01/27/plt-rsup-bahteramas-pastikan-kabar-pasien-corona-hoaks/
https://www.britakita.id/2020/01/27/pasien-corona-di-rsud-bahteramas-hoax/?fbclid=IwAR27n0Naltd6UeFM7I
5UgqYEQ-FLnJtqastV2niSZovxe3qOYsoQ7b5USIg
https://detiksultra.com/rs-bahteramas-diisukan-rawat-tka-terinfeksi-2019-ncov-direktur-hoax
https://sultra.antaranews.com/berita/323131/rs-bahteramas-tidak-ada-pasien-virus-corona-yang-dirawat

Senin, 3 Februari 2020

49. Virus Corona Sudah Masuk di Pekanbaru

Penjelasan :
Telah beredar pesan di Whatsapp yang menyebutkan bahwa Virus Corona sudah
masuk di daerah Pekanbaru. Informasi tersebut menyebutkan bahwa ada pasien
yang positif terjangkit Virus Corona di Rumah Sakit Eka Hospital Kota Pekanbaru.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir. Beliau menyatakan pesan viral
di media sosial yang menyebutkan di Kota Pekanbaru ditemukan korban virus
corona adalah kabar bohong atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1275673/dinkes-hoaks-pesan-viral-di-pekanbaru-ditemukanpositif-corona?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://www.beritasatu.com/kesehatan/598326/pesan-viral-di-pekanbaru-ditemukan-pasien-positif-korona-ad
alah-hoaks

Minggu, 2 Februari 2020

48. 5 Pasien Positif Terkena Virus Corona di
Semarang dan 1 Orang Meninggal
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di Twitter
terkait kutipan berita Kompas TV di
Semarang 5 pasien dinyatakan positif
terkena virus corona dan dikabarkan 1
dari 5 pasien tersebut telah meninggal
dunia.
Faktanya dalam kanal YouTube resmi
mereka, Kompas TV menuliskan judul
unggahan video "RS Kariadi, Semarang
Gelar

Simulasi

Virus

Corona".

Penanganan
Kejadian

Pasien

sebenarnya

adalah simulasi yang dilakukan RS
Kariadi Semarang.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1275299/pasien-terduga-infeksi-corona-di-semarang-menin
ggal-ini-penjelasannya
https://www.youtube.com/watch?v=CCol-aVgY7c&feature=youtu.be

Minggu, 2 Februari 2020

47. Penduduk Wuhan Berteriak-teriak Gak
Karuan
Penjelasan :
Salah satu akun di media sosial telah
mengunggah sebuah video yang berisi
orang-orang yang sedang berteriak.
Dalam narasinya mengklaim bahwa
video itu adalah keadaan kota Wuhan
China
saat
ini
yang
semakin
mencekam, mereka berteriak tidak
karuan karena depresi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka
bukan teriak gak karuan karena
depresi. Yang mereka teriakan adalah
“Wuhan Jiayou!”, teriakan untuk
menyemangati
satu
sama
lain.
Menurut Psikolog dari RaQQi - Human
Development & Learning Centre, Ratih
Zulhaqqi, MPsi, menyebutkan bahwa
gerakan saling meneriakkan kata-kata
penyemangat itu sebagai bentuk social
support. Dalam situasi negatif akibat
isolasi dan kepungan wabah virus
corona,
warga
berusaha
saling
menguatkan
dan
meningkatkan
motivasi untuk terus berpikir positif.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4878581/seruan-viral-wuhan-jiayou-dan-kejiwaanwarga-terisolasi
https://www.youtube.com/watch?v=Aixr6mo5xrE

Minggu, 2 Februari 2020

46. Pasien Virus Corona di RSUD dr Iskak
Tulungagung

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa adanya pasien di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Iskak Tulungagung yang terinfeksi virus corona.
Faktanya setelah ditelusuri dilansir dari kompas.com Kabid Pengendalian dan Pelayanan
RSUD dr Iskak Tulungagung, Sujianto mengatakan bahwa informasi mengenai adanya
pasien di RSUD dr Iskak yang terinfeksi virus corona adalah tidak benar atau hoaks.
Sampai saat ini belum pernah merawat pasien yang diduga terjangkit virus corona.
Kendati demikian, pihaknya mengaku akan siap dan selalu siaga ketika nantinya
menerima pasien yang terjangkit virus corona. Sujianto juga menghimbau kepada warga
Tulungagung khususnya, yang baru pulang dari luar negeri untuk mengecek kesehatan.

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/103600965/kabar-yang-menyebut-adanya-pasien
-virus-corona-di-rsud-dr-iskak-tulungagung
https://www.instagram.com/p/B790ftjgb6i/?utm_source=ig_embed
https://today.line.me/id/pc/article/Kabar+yang+Menyebut+Adanya+Pasien+Virus+Corona+di+RSU
D+dr+Iskak+Tulungagung+Hoaks-7W1Vzl

Minggu, 2 Februari 2020

45. Pasien Positif Suspek Virus Corona di
Singkawang

Penjelasan :

Telah beredar informasi di Whatsapp yang menyebutkan bahwa terdapat
satu orang pasien positif suspek corona dari Puskesmas Singkawang
Selatan yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz,
Kota Singkawang.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
Direktur RSUD dr Abdul Aziz Kota Singkawang, Ruchanihadi. Beliau
mengatakan bahwa sampai saat ini (1/2/2020) belum ada menerima dan
merawat pasien corona virus di RSUD dr Abdul Aziz.

Hoaks
Link Counter :
https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/01/pernyataan-direktur-ruchanihadi-terkait-informasi
-pasien-positif-suspek-virus-corona-di-singkawang
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/01/heboh-hoaks-pasien-virus-corona-di-rsud-soed
arso-dan-singkawang

Sabtu, 1 Februari 2020

44.

Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tidak Boleh Keluar
Kamar
Penjelasan :
Telah beredar kabar tentang Mahasiswa
asal Indonesia yang terjebak di Wuhan
dalam kondisi logistik menipis dan tidak
boleh keluar kamar apartemen karena
khawatir tertular penyakit dari virus
corona.
Faktanya, Setelah dikonﬁrmasi, ternyata
tidak ada statement yang menyatakan
“tidak boleh keluar kamar.” Seorang
Mahasiswa yang menjadi narasumber
mengatakan “tidak berani keluar kamar”.
Kata “boleh” dan “berani” sangat berbeda
artinya,
dan
sudah
pasti
beda
pemahamannya.
Persatuan
Pelajar
Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Wuhan
membantah berita bohong tersebut
dengan mengeluarkan Press Release
bertanggal 24 Januari 2020, dengan
nomor
078/PPITW//PR/I/2020
ditandatangani Rifqa Gusmida sebagai
Sekretaris dan Nur Musyafak sebagai
Ketua PPITW. Press release itu juga
menyertakan nomor telepon yang bisa
dihubungi untuk memastikan keadaan
mahasiswa yang ada di Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://mediaindonesia.com/read/detail/286395-mahasiswa-ri-di-wuhan-sayangkan-pemberitaan-virus-korona
https://makassar.terkini.id/beredar-klarifikasi-terkait-berita-simpang-siur-kondisi-mahasiswa-indonesia-di-wu
han/
https://www.suarantb.com/ntb/2020/01/286160/Mahasiswa.di.Wuhan.Sayangkan.Simpang.Siur.Berita.di.Indon
esia/
https://seword.com/luar-negeri/press-release-ppit-wuhan-dan-info-penting-lain-4dS4VkQ2W4

Sabtu, 1 Februari 2020

43.

Virus Corona Bisa Menular Lewat Game Free Fire

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar hasil
tangkapan layar dengan narasi
judul "WASPADA ! VIRUS CORONA
BISA MENULAR LEWAT GAME FREE
FIRE"
Dilansir dari cekfakta.tempo.co,
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit,
Achmad
Yurianto
menyatakan bahwa kemungkinan
penyebaran virus corona Wuhan
melalui barang sangatlah rendah.
Menurut Yuri, virus tidak dapat
menular melalui benda mati. Ketua
Umum Ikatan Dokter Indonesia,
Daeng
Mohammad
Faqih
mengatakan bahwa virus corona
Wuhan bisa menular antar manusia
lewat batuk dan bersin serta lewat
makanan yang tercemar air liur
orang yang terinfeksi virus tersebut.
Selain itu, penularan virus corona
Wuhan bisa terjadi dari hewan ke
manusia.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/593/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-wuhan-bisa-menular-lewat-gam
e-free-fire-dan-ponsel-xiaomi
http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200127/0132856/virus-corona-tak-menular-melalui-bar
ang-maupun-pakaian/

Sabtu, 1 Februari 2020

42. Pasien Virus Corona Sudah Masuk di RSUD
Rabain Muara Enim

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook
dengan narasi "Pasien Virus Corona
sudah masuk di RSUD Rabain Muara
Enim dari Karyawan PLTU Tanjung
Lalang".
Faktanya, setelah ditelusuri Direktur
Rumah Sakit H.M. Rabain Kabupaten
Muara

Enim

Dr.

memberikan
informasi
tidak

yang

benar,

Hendri

SP.M

klariﬁkasi

bahwa

beredar

tersebut

Kamis

(30/01/2020).

Direktur Rumah Sakit Muara Enim
membantah dengan tegas adanya
pasien terjangkit virus corona yang
dirawat inap di Rumah Sakit H.M.
Rabain Kabupaten Muara Enim.

Hoaks
Link Counter :
https://sidaknews.com/detailpost/dirut-rumah-sakit-h-m-rabain-muara-enim-bantah-ada-pasienterinfeksi-virus-corona
https://pelitasumsel.com/2020/01/30/pihak-rs-rabain-muara-enim-bantah-isu-ada-pasien-virus-co
rona/

Sabtu, 1 Februari 2020

41. Warga Jombang Terkena Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial yang
mengatasnamakan Kapolres Jombang. Informasi
tersebut tentang adanya pasien asal Jombang,
bekerja

sebagai

TKI

di

Hongkong,

diduga

terjangkit virus Corona. Dalam pesan tersebut
dijelaskan bahwa pasien pengidap virus corona
itu saat ini diobservasi di ruang isolasi Mawar
Merah Putih lantai 3 (tiga) RSUD Jombang.
Faktanya,

setelah

dilakukan

penelusuran,

Wakapolres Jombang Kompol Budi Setiyono
memastikan bahwa informasi tersebut tidak
benar atau hoaks, silahkan konﬁrmasi juga ke
Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran.
Kompol

Budi

Setiyono

juga

mengajak

masyarakat Kabupaten Jombang untuk tidak
terburu-buru mempercayai kabar berita hoaks
yang kini makin sering terjadi. Salah satu langkah
yang perlu dilakukan yaitu dengan meneliti
terlebih dahulu, terhadap informasi / kabar berita
yang diterima baik melalui media sosial.

Hoaks
Link Counter :
https://kabarjombang.com/beredar-di-medsos-warga-jombang-terkena-virus-corona-wakapolres-pastikanhoaks/
https://faktualnews.co/2020/01/31/informasi-warga-jombang-terkena-virus-corona-wakapolres-pastikan-ho
aks/191667/?fbclid=IwAR3KDfdJHy4jYYDoyQZpoUoOoRGgsKG95eUfOq7hNXFWj7GycWwnAcVgFa8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871820906609938&set=a.317568062035228&type=3&theater

Jumat,
Kamis, 30
31 Januari 2020

7. CHINA
Bangun
Sakit 57 Lantai
40.
Kitab Baru
Iqro Saja
Sudah
LamaRumah
Memprediksi
Terjadinya Virus Corona
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Penjelasan
: memperlihatkan
Twitter yang
Telah
beredar
sebuah akun
proses
pembangunan
sebuah
Twitter
dengan
narasi
gedung. Berdasarkan narasi
"Ternyata,
Para Kiai
dan Ulama
yang dibuat,
disebutkan
bahwa
Indonesia,
jauh
sebelumnya
pemerintah China baru saja
sudah
memprediksi
terjadinya
membangun
sebuah
rumah
Virus
Corona.
Disebutkan
sakit khusus untuk pasien virus
dalam
sebuah
Kitab Ngajiberlantai
Iqro".
Corona.
Bangunan
lima puluh tujuh tersebut
Faktanya,
setelah dalam
ditelusuri
selesai dibangun
waktu
klaim
bahwa
buku
Iqro telah
sembilan
belas
hari.
memprediksi
virus
Corona
diciptakan
zamanditelusuri
yang
Faktanya,pada
setelah
penuh
kebohongan
adalah
diketahui bahwa video tersebut
salah.
memang video
ditemukan
merupakan
proses
kata
"QO-RO-NA"
pada
buku
pembangunan gedung Mini
Iqro
jilid City
1 halaman
Namun,
Sky
pada 28.
tahun
2015,
kata
"QO-RO-NA"
pada
buku
bukan
rumah sakit
seperti
yang
Iqro
tak memiliki
hubungan
diklaim
pengunggah
dalam
dengan
Coronavirus atau Adapun
Virus
narasinya.
Corona,
yang mewabahgedung
di
pembangunan
Wuhan,
Provinsi
Hubei,ada
tersebut sama
sekali tidak
Tiongkok.
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttps://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/coronavirus
video
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAV5PAb-buku-iqro-sudah-lama-memprediksi-terjad
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
inya-virus-korona-ini-faktanya

Jumat,
Kamis, 30
31 Januari 2020

7. CHINA
Baru
Saja Bangun
57 Lantai
39.
Kabar
Adanya
Pasien Rumah
Positif Sakit
Corona
di RS
Columbia Asia Medan Bersumber dari Prof.
Delﬁtri Munir, DR., Dr.sp.THT-kl.
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
merupakan
video
proses
Penjelasan :
pembangunan gedung Mini
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang
Sky berisi
City kabar
padaadanya
tahun1 pasien
2015,
positif Corona di RS Columbia Asia Medan yang
bersumber
dari seperti
Prof. Delﬁtri
bukan
rumah sakit
yang
Munir, DR., Dr.sp.THT-kl.
diklaim pengunggah dalam
narasinya.
Adapun
Pihak manajemen RS Columbia Asia Medan,
membantah
kabar
tersebut.
pembangunan
gedung
Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahid Hasibuan
jugasama
memastikan
bahwa
tersebut
sekali tidak
ada
kabar yang beredar tersebut tidak benar atau
hoaks.
Alwi
menghimbau
kaitannya dengan virus Corona.
masyarakat Sumut agar tidak terpancing apalagi resah dengan kabar bohong
tersebut. Alwi berharap masyarakat tetap tenang, sampai kamis malam ini
tidak ada ditemukan virus Corona di Sumut.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttp://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/30/99635/kabar_1_pasien_positif_co
video
rona_di_rs_columbia_asia_medan_dipastikan_hoax/
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

Kamis,
Kamis,30
30 Januari 2020

7. CHINA
SajaDiduga
Bangun Bermunculan
Rumah Sakit 57di
Lantai
38.
VirusBaru
Corona
Pasar
Wuhan yang Menjual Aneka Satwa Liar
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
merupakan
video
proses
Telah beredar sebuah video yang mengklaim
sebagai
video suasana
pembangunan
Mini
pasar Wuhan di China yang diduga virus
Corona gedung
bermunculan.
Sky City pada tahun 2015,
Video tersebut memperlihatkan sebuah
pasar tradisional yang
bukan rumah sakit seperti yang
menjual berbagai jenis hewan liar sebagai
bahanpengunggah
makanan. dalam
diklaim
narasinya.
Adapun
pembangunan
gedung
Setelah ditelusuri lebih lanjut, pasar yang
menjual satwa liar
dalam
tersebut sama sekali tidak ada
video tersebut bukanlah pasar Wuhankaitannya
di Cina,
melainkan
pasar
dengan
virus Corona.
Penjelasan :

Langowan yang berada di Indonesia, tepatnya di Toraget, Langowan
Utara, Minahasa, Sulawesi Utara.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttps://cekfakta.tempo.co/fakta/588/fakta-atau-hoaks-benarkah-pasar-yang-menjual-aneka-satw
video
a-liar-ini-berada-di-wuhan-cina
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://www.youtube.com/watch?v=bDvXy6YlPOc

Kamis,
Kamis,30
30 Januari 2020

7. CHINA
SajaWuhan
Bangun Adalah
Rumah Sakit
37.
VirusBaru
Corona
Hasil57 Lantai
Perkawinan Virus Kelelawar dan Virus Babi
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
Penjelasan :
merupakan bahwa
video virus
proses
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan
Corona
pembangunan
gedung
Mini
merupakan hasil perkawinan antara virus Kelelawar dan virus Babi.
Sky City pada tahun 2015,
bukan rumah sakit seperti yang
Setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi yang mengatakan
bahwa virus Corona
diklaim pengunggah dalam
merupakan hasil perkawinan antara virus Kelelawar
keliru.
narasinya.dan Babi adalah
Adapun
Struktur virus Corona Wuhan sangat unik. Virus
ini mirip dengan gedung
SARS dan
pembangunan
bat-CoV, tapi ada sedikit potongan DNA atau
RNA sama
yang sekali
sangat
berbeda.
tersebut
tidak
ada
Hingga kini, belum ada analisis mendalam mengenai
potongan
kecil yang
kaitannya dengan
virus Corona.

membuat virus Corona Wuhan unik tersebut. Namun, hasil analisis saat ini
menunjukkan bahwa tidak ada unsur babi dalam virus itu. Virus Corona Wuhan
sebagian besar berasal dari SARS dan kelelawar, bukan dari babi.

Disinformasi
Link Counter :
https://tekno.tempo.co/read/1299608/ada-kelelawar-di-balik-wabah-sars-mers-dan-virus-corona-wuhan
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttps://www.kompas.com/tren/read/2020/01/27/160000465/virus-corona-wuhan-sars-dan-mers-mana-yang
video
-penyebarannya-paling-pesat?page=all
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://cekfakta.tempo.co/fakta/587/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-wuhan-hasil-perkawinan-vir
us-kelelawar-dan-virus-babi

Kamis, 30 Januari 2020

36. CHINA Baru Saja Bangun Rumah Sakit 57 Lantai

Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
merupakan
video
proses
pembangunan gedung Mini
Sky City pada tahun 2015,
bukan rumah sakit seperti yang
diklaim pengunggah dalam
narasinya.
Adapun
pembangunan
gedung
tersebut sama sekali tidak ada
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsevideo
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

Kamis, 30 Januari 2020

35. Virus Corona Merupakan Senjata Biologis yang
Bocor dari Laboratorium Wuhan
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook
sebuah postingan yang mengatakan
virus Corona merupakan senjata biologis
buatan Pemerintah China yang bocor.
Faktanya postingan tersebut merupakan
pelintiran dari sebuah media The
Washington Times, surat kabar harian
yang diterbitkan di Washington DC,
Amerika Serikat yang berjudul "Virus-hit
Wuhan has two laboratories linked to
Chinese bio-warfare program". Berita ini
kemudian
ditulis
ulang
dan
dialihbahasakan oleh sejumlah situs dan
media. Menurut Dany Shoham dari situs
Institute for Defence Studies and
Analyses menjelaskan bahwa sampai
saat ini tidak ada bukti pendukung klaim
tersebut. Penyelidikan sementara masih
berlangsung. Sementara kementerian
kesehatan China mengatakan virus itu
berasal dari pasar makanan laut di
Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/581/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-wuhan-adalah-senjata-biologiscina-yang-bocor
https://www.suara.com/news/2020/01/27/173506/eks-intel-israel-virus-corona-senjata-biologi-yang-bocor-dar
i-lab-wuhan

Kamis, 30 Januari 2020

34.

Presiden China Umumkan Virus Corona Sudah
Jadi Epidemi dan Memohon Doa Umat Islam
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Facebook yang menyebutkan bahwa
Presiden China mengumumkan virus
Corona telah menjadi epidemi dan
memohon
kepada
umat
Islam
mendoakan China.
Faktanya, wabah virus Corona Wuhan
telah terjadi dan dilaporkan ke WHO jauh
sebelum pernyataan Presiden China Xi
Jinping. Tidak benar bahwa Presiden
China tersebut memohon agar umat
Islam mendoakan China. Seperti yang
dilansir dari Cekfakta liputan6.com. Foto
tersebut
menggambarkan
Presiden
China Xi Jinping berpidato dalam
peringatan
ke-40
reformasi
dan
keterbukaan China, tidak ada kaitan
dengan wabah virus korona Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4166848/cek-fakta-hoaks-presiden-china-umumkan-vi
rus-corona-sudah-jadi-epidemi-dan-memohon-doa-umat-islam

Kamis, 30 Januari 2020

33. Virus Corona Pertama Kali Ditemukan di
Arab Saudi
Penjelasan :
Sebuah akun Facebook diketahui
telah memuat sebuah unggahan
foto dengan narasi yang mengklaim
jika virus Corona pertama kali
ditemukan di Arab Saudi.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com,
klaim bahwa virus Corona yang
sedang jadi perhatian berasal dari
Arab itu tidak benar. Memang, Dr Ali
Mohamed Zaki adalah penemu virus
corona, namun tidak terkait dengan
novel coronavirus (2019-nCoV) yang
kini mewabah, yang bermula dari
Wuhan, Tiongkok. Ia menemukan
virus pemicu Middle East Respiratory
Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
yang berawal dari Arab. Namun tidak
benar bahwa virus Corona yang kini
sedang mewabah berasal dari Arab.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4166103/cek-fakta-virus-corona-yang-ditemukan-dr-alimohamed-zaki-adalah-mers-bukan-2019-ncov

Kamis, 30 Januari 2020

32. Seorang Warga di Depok Diisolasi karena
Diduga Terinfeksi Virus Corona

Penjelasan :
Selasa 28 Januari 2020 jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya
kabar viral di aplikasi WhatsApp bahwa terdapat satu orang warga Depok
yang terjangkit virus Corona. Dijelaskan lebih lanjut pasien yang diduga
terinfeksi virus Corona tersebut telah diisolasi di sebuah rumah sakit.
Faktanya, dilansir dari beritasatu.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok,
Novarita mengatakan bahwa berita tersebut adalah kabar bohong alias hoaks.
Novarita pun menegaskan bahwa tidak ada pasien yang dirawat di RS
Permata Sawangan karena terjangkit Corona.

Hoaks
Link Counter :

https://www.beritasatu.com/megapolitan/597622/penderita-korona-di-depok-hoaks

Kamis, 30 Januari 2020

31. Rs.Kanujoso Balikpapan Menerima Pasien
Positif Corona

Penjelasan :
Viral di media sosial Facebook dan WhatsApp sebuah unggahan dengan
narasi yang menyebutkan bahwa Rs.Kanujoso Balikpapan menerima pasien
positif terkena virus Corona. Berita tersebut telah membuat resah warga
Balikpapan.
Faktanya, cuitan tersebut tidaklah benar adanya, karena kasus pasien yang
terkena virus Corona belum ada di Rs.Kanujoso Balikpapan.

Hoaks
Link Counter :
https://indonesiainside.id/news/2020/01/29/jangan-panik-pekerja-cina-terinfeksi-virus-corona-d
i-kaltim-itu-berita-hoax
https://www.inibalikpapan.com/hoax-ciutan-di-medsos-soal-rskd-balikpapan-rawat-pasien-posi
tif-corona/

Kamis, 30 Januari 2020

30. Pasien di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh
Positif Terkena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi terkait
adanya temuan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA)
Banda Aceh yang positif terjangkit virus corona.
Faktanya setelah ditelusuri, dilansir dari rri.co.id, Direktur RSUDZA Banda Aceh,
Azharuddin mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar
atau hoaks. Menurutnya, sejauh ini belum ditemukan adanya warga atau pasien
di RSUDZA Banda Aceh yang terjangkit virus corona, sehingga masyarakat tidak
perlu panik. Pemerintah Aceh telah menunjuk dua rumah sakit di Aceh sebagai
rujukan untuk penanganan virus corona, dua rumah sakit itu adalah RSUDZA
Banda Aceh dan Rumah Sakit Cut Mutia, Kabupaten Aceh Utara.

Hoaks
Link Counter :
http://rri.co.id/post/berita/778434/daerah/beredar_info_pasien_di_rsudza_banda_aceh_positif_v
irus_corona_dirut_itu_hoaks.html

Rabu, 29 Januari 2020

29. Seorang Pasien Terpapar Virus Corona di
RS Siloam Jember

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di sosial media Whatsapp, yang berisikan ada
seorang pasien terpapar virus corona di RS Siloam Jember
Faktanya, dilansir dari viva.co.id, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis RS Siloam
Jember, dr I. Bayu Angga Dewa menjelaskan bahwa sempat terdapat pasien
dengan ciri-ciri terpapar virus corona. Namun setelah dilakukan perawatan,
pasien tersebut tidak terbukti terpapar virus corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1197748-rs-siloam-jember-bantah-rawat-pasien-virus-coro
na

Rabu, 29 Januari 2020

28. Virus Corona Menyerang Shah Alam Selangor

Penjelasan :
Beredar di media sosial video wanita
ambruk di supermarket Shah Alam
Selangor Malaysia yang disebut akibat
virus Corona.
Dilansir

dari

bali.tribunnews.com,

wanita dalam video tersebut bernama
Nur

Izzah

keluarga

Izzati,

dari

Izzah

adapun

pihak

melalui

akun

FacebooK “Art Fever Haﬁz Rusidah”
telah mengklariﬁkasi jika kematian
Izzah bukan karena virus Corona, Izzah
diketahui

meninggal

mendadak

dimana sebelumnya ia sehat serta
baik-baik saja.

Disinformasi
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/01/28/disebut-akibat-virus-corona-video-wanita-ambruk-di-sup
ermarket-viral-keluarga-bikin-klariﬁkasi
https://kupang.tribunnews.com/2020/01/28/video-viral-detik-detik-wanita-cantik-tewas-saat-bela
nja-klariﬁkasi-keluarga-bukan-virus-corona

Rabu, 29 Januari 2020

27. Video Detik-detik Warga Terkena Virus
Corona Di Pusat Perbelanjaan Lombok

Penjelasan :
Viral beredar sebuah video yang merekam saat seorang warga terjatuh pingsan di
sebuah pusat perbelanjaan. Video tersebut berjudul "Waspada Virus Corona Di
Lombok, Video detik-detik warga terkena virus di salah satu pusat perbelanjaan ".
Setelah ditelusuri, diketahui bahwa seorang pria yang terjatuh pingsan di sekitar area
bongkar muat bagian belakang Lombok Epicentrum Mall (LEM), Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, disebut mengidap penyakit Epilepsi. Kabag Operasional Polresta
Mataram Kompol Tauﬁk di Mataram menegaskan bahwa video yang mengisukan pria
tersebut terjangkit virus Corona adalah tidak benar.

Disinformasi
Link Counter :
https://mataram.antaranews.com/berita/99289/pria-ini-jatuh-pingsan-diviralkan-corona-ternyata
-pengidap-epilepsi

Rabu, 29 Januari 2020

26. Tiga Orang TKA China PT.IWIP Meninggal
Dunia Akibat Virus Corona
Penjelasan :
Sebuah akun di media sosial memposting dua
buah foto berupa surat himbauan yang
ditujukan kepada karyawan PT. Indonesia
Weda Bay Industrial Park (IWIP) dengan
narasi

yang

menyebutkan

sudah

ada

3

karyawan TKA China yang meninggal dan
satu orang tak sadarkan diri yang dikaitkan
dengan virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Manajemen PT
IWIP mengatakan bahwa berdasarkan hasil
konﬁrmasi dari tim Medis di Site Lelilef, tidak
ada karyawan di Site yang terinfeksi virus
Corona. Dua foto yang diposting merupakan
surat

himbauan

pencegahan

dini

atau

langkah antisipasi oleh perusahaan terhadap
virus Corona. Selain itu, perusahaan telah
memutuskan tidak akan mendatangkan staf
dari China ke site IWIP di Weda, Halmahera
Tengah. Langkah itu diambil sebagai upaya
memutus mata rantai penyebaran virus.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/ceritamalukuutara/dampak-virus-corona-pt-iwip-di-halmahera-tengah-ba
tasi-tka-china-1sj32vIP6DF https://www.cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200127190337-20-469204/ramai-tka-china-maluku-uta
ra-antisipasi-risiko-virus-corona

Rabu, 29 Januari 2020

25. Diduga Terjangkit Virus Corona, Satu Pasien
RS Doris Sylvanus Diisolasi
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan yang berisi
foto seseorang yang nampak tertidur
dan di dorong petugas RS Doris
Sylvanus

diduga

terjangkit

virus

Corona.
Faktanya,

setelah

foto

tersebut

ditelusuri dengan sumber artikel yang
terkait dengan "Simulasi Virus Corona,
Satu

Pasien

RS

Doris

Sylvanus

Diisolasi" ditemukan kejelasan bahwa
kegiatan sebenarnya adalah simulasi
yang dilakukan RS Doris Sylvanus
bukan pasien yang diisolasi karena
terjangkit virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
http://www.kaltengpos.co/berita/-40056-rs_doris_sylvanus_isolasi_satu_pasien_terdeteksi_virus_c
orona.html
https://suaranews.co.id/2020/01/27/simulasi-virus-corona-satu-pasien-rs-doris-sylvanus-diisolasi/

Rabu, 29 Januari 2020

24. Foto Mayat Bergelimpangan di Jalanan Kota
Wuhan yang Disebut Korban Virus Corona di
China

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp sebuah foto mayat yang bergelimpangan
di jalanan kota Wuhan yang diklaim korban terjangkit virus Corona, dengan
tambahan keterangan bahwa foto tersebut diambil dari satelit.
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com yang mengutip dari VOA Cambodia, foto
tersebut adalah hoaks, adapun foto tersebut diambil pada 25 Maret 2014 yang
tengah melakukan aksi mengenang 528 korban pembantaian Nazi di Katzbach,
Jerman.

Disinformasi
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/01/28/foto-mayat-bergelimpangan-di-jalan-yang-disebut-korba
n-virus-corona-di-china-fakta-ini-terungkap
http://m.isplus.joins.com/news/article/article.aspx?total_id=14259313&ctg=1300&tm=i_lf

Rabu, 29 Januari 2020

23. "Jokowi: Virus corona minum bodrex 5 menit
langsung sembuh"
Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi informasi
pernyataan "Jokowi:Virus corona minum
bodrex 5 menit langsung sembuh".
Setelah

ditelusuri,

ditemukan

fakta

bahwa tidak ditemui berita dengan
judul

“Jokowi:

Virus

corona

minum

bodrex 5 menit langsung sembuh”.
Sementara bodrex sendiri adalah obat
analgesik untuk mengobati sakit kepala,
demam, ﬂu, nyeri haid, sakit gigi dan
nyeri sendi. Umumnya, di dalam tiap
kaplet

bodrex

terdapat

kandungan

Paracetamol, Phenylephrine HCl, dan
Dextromethorphan bukan obat untuk
virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/01/28/salah-jokowi-virus-corona-minum-bodrex-5-menit-langsungsembuh/
https://hellosehat.com/obatan-suplemen/obat/bodrex/?fbclid=IwAR3BEOyjP5Az4ex3usbPCIAdNK
y43dHjqYxkAXFbDbmxQ4tZ7sN4CJX4bjI

Rabu, 29 Januari 2020

22. Korban Meninggal di Wuhan Akibat Virus
Corona Mencapai Sepuluh Ribu Orang

Penjelasan :
Sebuah akun Youtube diketahui telah membagi salah satu video yang diklaim sebagai
video suasana sebuah rumah sakit di Wuhan, Cina, pada tanggal 26 Januari 2020.
Dijelaskan pula bahwa korban yang meninggal dunia akibat virus Corona telah mencapai
lebih dari sepuluh ribu orang dan tidak terurus.
Faktanya, dilansir dari cekfakta.tempo.co, klaim bahwa korban tewas di Wuhan, Cina,
akibat virus Corona mencapai sepuluh ribu orang merupakan klaim yang menyesatkan.
Hingga tanggal 28 Januari 2020, korban meninggal akibat virus Corona di Provinsi Hubei,
tempat Kota Wuhan berada, mencapai 125 orang. Sementara di seluruh Cina, korban
meninggal akibat virus 2019-nCoV itu mencapai 132 orang.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/585/fakta-atau-hoaks-benarkah-korban-meninggal-di-wuhan-aki
bat-virus-corona-mencapai-10-ribu-orang

Rabu, 29 Januari 2020

21. Pasien Terjangkit Virus Corona di RSUD
Tarakan
Penjelasan :
Beredar di Media sosial (Medsos) WhatsApp
foto petugas medis, dan juga foto seorang
pasien di indikasi terjangkit virus corona di
RSUD Tarakan. Foto-foto yang beredar itu
sempat meresahkan masyarakat Kaltara.
Faktanya, foto yang sudah tersebar di media
sosial Whatsapp yang memperlihatkan tiga
orang petugas medis tengah menggunakan
alat pelindung diri (APD) dan seorang pasien
yang

terjangkit

virus

corona

hanyalah

candaan petugas medis tersebut. Ketiganya
bercanda soal penanganan pasien terinfeksi
virus Corona. Hasil pemeriksaan terhadap
pasien yang masuk RSUD Tarakan ternyata
negatif Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4877192/3-perawat-rsud-tarakan-disanksi-karena-candaan-virus-cor
ona?_ga=2.220778270.764630352.1580207577-1645689551.1579148861
http://mediakaltara.com/rsud-tarakan-klariﬁkasi-beredarnya-foto-pasien-terjangkit-corona-tiga-okn
um-penyebar-foto-di-sanksi/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200128175913-20-469511/bercanda-virus-corona-tiga-pera
wat-rs-tarakan-hadapi-sanksi

Rabu, 29 Januari 2020

20. Virus Corona Telah Masuk di Palembang

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp
yang berisi keterangan dari Kepala
Dinas Kesehatan Palembang dr.Hj.
Letizia, M.Kes Dan Kepala Bidang
Pencegahan,
Pengendalian
Penyakit: dr. Hj. Fauziah, M.Kes,
menghimbau bagi seluruh warga
Palembang bahwa virus corona
sudah memasuki beberapa daerah
di Kota Palembang.
Faktanya,
hal
tersebut
telah
diklariﬁkasi langsung oleh Kepala
Dinas Kesehatan Palembang dr.Hj.
Letizia, M.Kes. bahwa pesan tersebut
adalah hoaks, Beliau menekankan
kepada warga supaya lebih bijak
dalam menyampaikan informasi.
Karena hal ini akan membuat kisruh
masyarakat Palembang, apa lagi
virus corona sedang melanda di
beberapa negara.

Hoaks
Link Counter :
https://intens.news/virus-corona-dikabarkan-masuk-palembang-dinkes-pastikan-hoax/
https://sumsel.tribunnews.com/2020/01/28/hoax-atau-fakta-heboh-pesan-berantai-sampaikan-vir
us-corona-masuki-palembang

Selasa, 28 Januari 2020

19. Pasien Terjangkit Virus Corona Di RSHS
Bandung

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter, yang menyebutkan bahwa di RSHS Bandung
sudah ada seorang yang ﬁks kena virus Corona.
Faktanya, menurut Staf Khusus Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia ia mengatakan
bahwa dua pasien yang diduga terpapar virus corona di Rumah Sakit Hasan Sadikin
(RSHS) Bandung itu hoaks. Selain itu juga dibantah oleh Direktur Utama RSHS Jawa Barat,
Nina Susana Dewi, yang mengatakan agar masyarakat tidak resah dan gelisah terhadap
dugaan dua pasien yang terpapar virus Corona. Ia pun menegaskan jika informasi di luar
yang menyebutkan adanya pasien positif terkena virus Corona itu hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/4165188/istana-kabar-2-pasien-terjangkit-virus-corona-di-rs
hs-bandung-hoaks?
https://republika.co.id/berita/q4ra6n377/dirut-hasan-sadikin-isu-pasien-positif-corona-adalah-em
hoaksem

Selasa, 28 Januari 2020

18. Penumpang Meninggal Karena Virus
Corona Di Terminal 3 Bandara Soekarno
Hatta
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media
sosial WhatsApp, yang berisikan sebuah
foto

seorang

penumpang

meninggal

karena virus corona di terminal 3 Bandara
Soekarno Hatta.
Faktanya, dilansir dari cekfakta.tempo.co,
Senior Manager of Branch Communication
&

Legal

Bandara

Soekarno-Hatta

PT

Angkasa Pura II, Febri Toga Simatupang,
membantah

kalau

foto

yang

beredar

tersebut meninggal karena virus corona,
Menurut

Febri,

penumpang

yang

meninggal tersebut karena gagal jantung,
bukan

karena

virus

corona

ataupun

penyakit menular.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/580/fakta-atau-hoaks-benarkah-ada-penumpang-yang-meningg
al-karena-virus-corona-di-bandara-soekarno-hatta
https://money.kompas.com/read/2020/01/27/160419726/ap-ii-bantah-ada-penumpang-meninggaldi-bandara-soetta-karena-virus-corona

Selasa, 28 Januari 2020

17. Virus Korona Sengaja Disebarkan Rezim
Tiongkok untuk Membasmi Umat Islam di
Wuhan
Penjelasan :
Beredar sebuah narasi bahwa virus Korona
sengaja disebarkan rezim di Wuhan, Hubei,
Tiongkok dimaksudkan untuk membasmi
umat Islam yang persebarannya sangat
banyak

dan

berkembang

di

wilayah

tersebut.
Faktanya,

dilansir

dari

data

Wikipedia,

persebaran umat Islam di Wuhan tidak
terlalu

signiﬁkan,

mayoritas

penduduk

Wuhan ialah beragama Animisme. Muslim
di Wuhan hanya 1,6% dari 11 juta penduduk
wuhan. Agama Islam-pun masih kalah
jumlah dengan Kristen yang hampir 3%.
Maka tuduhan bahwa virus korona sengaja
disebarkan terkait bahwa Wuhan Menjadi
salah satu kota dengan persebaran Muslim
paling besar adalah tidak mendasar.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQ07yYK-virus-korona-sengaja-disebarkan-rezim-tio
ngkok-untuk-membasmi-umat-islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan#Religion

Selasa, 28 Januari 2020

16. Korban Meninggal Terkena Virus Korona di
Singapura

Penjelasan :
Telah beredar pesan di HardwareZone yang berisi kabar bahwa terdapat korban
meninggal 1 orang akibat virus korona di Singapura.
Faktanya kabar tersebut telah diklariﬁkasi oleh otoritas atau Pemerintah Singapura
menyebut, informasi di forum HardwareZone bahwa ada seorang warga yang
meninggal di rumah sakit akibat virus korona merupakan berita hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.inews.id/news/internasional/informasi-1-orang-di-singapura-meninggal-akibat-virus
-korona-hoaks

Selasa, 28 Januari 2020

15. HP Xiaomi Buatan China Dapat Menularkan
Virus Corona

Penjelasan :
Diunggah di media sosial sebuah himbauan yang memberitakan bahwa virus corona dapat
ditularkan melalui server pada Handphone Xiaomi buatan China. Unggahan tersebut
mendapatkan banyak tanggapan dari para Netizen di media sosial.
Faktanya menurut Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI Achmad Yurianto menjelaskan virus
corona tidak bisa hidup jika menempel di benda mati. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia
(IDI), dr. Daeng Mohammad Faqih juga menjelaskan bahwa virus corona 2019 Novel
Coronavirus atau 2019-nCoV bisa menular antar manusia lewat batuk dan bersin hingga lewat
makanan tercemar air liur orang yang terinfeksi virus tersebut dan penularan virus corona
juga dapat berasal dari hewan ke manusia.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/01/27/190503/cek-fakta-benarkah-virus-corona-disebar-lewathp-xiaomi

Selasa, 28 Januari 2020

14. Penyembuhan Virus Corona dengan
Bawang Putih
Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial
berupa tata cara pengolahan bawang putih
yang diklaim dapat menyembuhkan korban
yang terinfeksi virus corona.
Faktanya menurut Ahli vaksin dari OMNI
Hospitals Pulomas, dr Dirga Sakti Rambe,
SpPD mengatakan klaim bawang putih dapat
menyembuhkan virus corona bisa dipastikan
tidak benar alias hoaks. Menurutnya hingga
saat ini belum ada obat atau vaksin yang
teruji bisa menghalau virus. Ditegaskan juga
oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

Menular

Langsung

Kementerian

Kesehatan dr. Wiendra Waworuntu bahwa
belum ada vaksin maupun obat untuk virus
corona strain baru ini.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4875552/viral-bawang-putih-sembuhkan-virus-coro
na-ahli-vaksin-pastikan-hoax
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4165051/cek-fakta-kesehatan-viral-bawang-putih-jadiobat-untuk-infeksi-virus-corona-wuhan

Senin, 27 Januari 2020
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https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspi
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https://solo.tribunnews.com/amp/2020/01/26/hoaks-pesan-berantai-whatsapp-sebut-ada-pasienal-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
racies-about-corona/
corona-di-rsud-dr-moewardi-solo-ini-faktanya?fbclid=IwAR3_JrSH69JWfr3BHoUQtzCZbVut0aoYf
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Senin, 27 Januari 2020

12.
10. Baru
Vaksin
Datang
Virusdari
Corona
Malaysia,
Sudah
Seorang
Ada Pasien
Dan
9. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Dikembangkan
Meninggal Mendadak
Sebelumnya
Diduga Terkena Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Penjelasan :
Facebook yang menyebutkan bahwa
Beredar sebuah postingan di Instagram

penyebab
penyakit
yang mematikan
yaitu
berisi foto gedung
Instalasi
Gawat Darurat
Virus
Corona
disebabkan
oleh hidangan
(IGD) RSUD
dr Soedarso
Pontianak
disertai
sup kelelawar,
dijual di Restoran
keterangan
yangyang
menyebutkan
seorang di
warga
yang China.
baru datang dari Malaysia
kota Wuhan
mendadak

meninggal

diduga

terkena

virus corona.

Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Penjelasan :

Terawan Agus Putranto membantah soal
Dilansir dari suarakalbar.co.id, tim peneliti

Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Hoax
Crisis
Centre
(HCC)
Kalbar,
Beberapa postingan di media sosial yang mengklaim
bahwa
sebuah
virus
corona
ada
Virus Corona. Beliau mengatakan telah
bahwa
menemukan bahwa informasi yang
dan dikembangkan sebelumnya. Klaim itu secara luas dibagikan dalam sebuah grup
itu
adalah
hoaks,
dan
diposting
tersebut
itu tidakKelelawar
ada kaitannya
anti-vaksin di Facebook, di mana beberapa pengguna mengatakan penyakit ini bisa menjadi
semacamnya
tidak Reinardo
ada
hubungan
dengan virus corona.
Sinaga,
rencana pemerintah untuk memvaksinasi lebih banyak orang. Postingan itu disertai tautan
Ketua Umum
KalbarSelain
mengatakan
dengan
virus HCC
Corona.
itu, Erni
link patents.justia.com yang sudah ada sejak 2015.
"kami menemukan
bantahan Ikatan
dari Kepala
Juwita
Nelwan Perwakilan
Dokter
Dinas
Kesehatan
Kalbar,
yang
Indonesia
(IDI)
juga mengatakan
Dilansir dari situs politifact.com, tautan link yang
tercantum
tersebut
adalah terkait bahwa
dengan
menegaskan bahwa informasi yang
Virus dari
Corona
menyerang
coronavirus yang menyebabkan SARS, yang berbeda
jenis awalnya
penyakit yang
terjadi dihewan,
Wuhan.
disebar
tentang
warga
Malaysia
SARS-CoV sendiri merupakan beta coronavirus seperti
yang menyebabkan
pernapasan
akut
kelelawar. sindrom
Namun,
jika sudah
meninggal di RSUD dr Soedarso karena
parah. Mesh Adalja, sarjana senior di Pusat Keamanan
Universitas virus
John Hopkins
dijadikanKesehatan
sup, seharusnya
sudah
virus corona adalah hoaks".
mengatakan saat ini tidak ada vaksin yang tersedia
mati. untuk virus corona yang berasal dari
Wuhan.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspi
https://www.suarakalbar.co.id/2020/01/cekfakta-wn-malaysia-terkena-virus.html
al-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
racies-about-corona/
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
https://patents.justia.com/patent/10130701?fbclid=IwAR1bXAj731wjUzNjYg3NR68PVbDN3JxzPGVHLz63
us-corona.html
rCTDwj_ZCL6KGY8Ez6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Senin, 27 Januari 2020

11. Vaksin Virus Corona Sudah Ada
9. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Dikembangkan Sebelumnya

Dan

Penjelasan :
Beredar
Facebook

informasi
yang

di

media

sosial

menyebutkan

bahwa

penyebab penyakit yang mematikan yaitu
Virus Corona disebabkan oleh hidangan
sup kelelawar, yang dijual di Restoran di
kota Wuhan China.
Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Penjelasan :

Terawan Agus Putranto membantah soal
Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Beberapa postingan di media sosial yang mengklaim
bahwa Beliau
sebuah mengatakan
virus corona telah
ada
Virus Corona.
bahwa
dan dikembangkan sebelumnya. Klaim itu secara luas dibagikan dalam sebuah grup

itu

adalah

hoaks,

Kelelawar

dan

anti-vaksin di Facebook, di mana beberapa pengguna mengatakan penyakit ini bisa menjadi

semacamnya

tidak

ada

hubungan

rencana pemerintah untuk memvaksinasi lebih banyak orang. Postingan itu disertai tautan

dengan virus Corona. Selain itu, Erni

link patents.justia.com yang sudah ada sejak 2015.

Juwita Nelwan Perwakilan Ikatan Dokter

Indonesia
(IDI)
juga mengatakan
Dilansir dari situs politifact.com, tautan link yang
tercantum
tersebut
adalah terkait bahwa
dengan
Virus dari
Corona
menyerang
coronavirus yang menyebabkan SARS, yang berbeda
jenis awalnya
penyakit yang
terjadi dihewan,
Wuhan.
SARS-CoV sendiri merupakan beta coronavirus seperti
yang menyebabkan
pernapasan
akut
kelelawar. sindrom
Namun,
jika sudah
parah. Mesh Adalja, sarjana senior di Pusat Keamanan
Universitas virus
John Hopkins
dijadikanKesehatan
sup, seharusnya
sudah
mengatakan saat ini tidak ada vaksin yang tersedia
mati. untuk virus corona yang berasal dari
Wuhan.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspi
al-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
racies-about-corona/
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
https://patents.justia.com/patent/10130701?fbclid=IwAR1bXAj731wjUzNjYg3NR68PVbDN3JxzPGVHLz63
us-corona.html
rCTDwj_ZCL6KGY8Ez6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Senin, 27 Januari 2020

10. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Penjelasan :
Beredar
Facebook

informasi
yang

di

media

sosial

menyebutkan

bahwa

penyebab penyakit yang mematikan yaitu
Virus Corona disebabkan oleh hidangan
sup kelelawar, yang dijual di Restoran di
kota Wuhan China.
Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Terawan Agus Putranto membantah soal
Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Virus Corona. Beliau mengatakan bahwa
itu

adalah

semacamnya

hoaks,
tidak

Kelelawar
ada

dan

hubungan

dengan virus Corona. Selain itu, Erni
Juwita Nelwan Perwakilan Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) juga mengatakan bahwa
Virus Corona awalnya menyerang hewan,
seperti kelelawar. Namun, jika sudah
dijadikan sup, seharusnya virus sudah
mati.

Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
al-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
us-corona.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Senin, 27 Januari 2020

9. Virus Corona Dapat Dicegah dengan Rutin
Minum Air Putih dan Menjaga Tenggorokan
Tetap Lembap
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di sosial
media Whatsapp yang menyebutkan bahwa
virus corona dapat dicegah dengan cara rutin
minum air putih dan menjaga kelembapan
tenggorokan. Pada narasi pesan berantai
disebutkan bahwa informasi itu berasal dari
Kementerian Kesehatan.
Dilansir

dari

suara.com

yang

langsung

mengkonﬁrmasi kebenaran pesan berantai
tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, dr
Anung
pesan

Sugihantono,
tersebut

MKes,

bukan

mengatakan

dikeluarkan

oleh

Kemenkes. "Tidak ada release dari Kemkes
dengan narasi seperti itu," tegas Anung saat
dihubungi

suara.com.

Setelah

ditelusuri,

pesan berantai serupa ditemukan dalam versi
Bahasa Inggris, dan sudah dinyatakan hoaks
oleh Kementerian Kesehatan Singapura.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/health/2020/01/27/114330/cek-fakta-benarkah-jaga-tenggorokan-tetap-le
mbap-bisa-cegah-virus-corona

Senin, 27 Januari 2020

8. Pasien Umur 7 Bulan Meninggal karena Virus
Corona di RSUD DR. Soetomo
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang
menyebutkan adanya pasien berumur 7
bulan meninggal karena terserang Virus
corona di RSUD DR. Soetomo Surabaya.
Faktanya, informasi tersebut dibantah
oleh RSUD Dr. Soetomo melalui akun
Twitternya

@rsudrsoetomo

yang

menegaskan sampai saat ini di RSUD Dr.
Soetomo

belum

ada

pasien

yang

menunjukkan diagnosa sebagai infeksi
dari

Virus

Corona.

Pihaknya

juga

menghimbau kepada masyarakat untuk
selalu meningkatkan kewaspadaan dan
menerapkan perilaku hidup bersih dan
sehat.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/rsudrsoetomo/status/1221619811026751489

Senin, 27 Januari 2020

7. WNA Asal China Terserang Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya
Penjelasan :
Beredar melalui media sosial Facebook
tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
China terserang Virus Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya.
Faktanya,

setelah

ditelusuri

berita

tersebut tidak benar. Humas RSUD Dr
Soetomo
pasien

Pesta

asal

Parulian

China

itu

mengatakan,
disebut

tidak

terjangkit Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
m2MxlCeXwUvvlZU

Jumat,
Senin,26
27 Januari 2020

5. WNA
Asal China
Coronachina
di RSUakibat
Dr
6.
Kepanikan
luar Terserang
biasa orang2
Soetomo Surabaya
#VirusCorona
Penjelasan :
Penjelasan :
Beredar potongan video di media
Beredar
media sosial
Facebook
sosial melalui
yang bernarasikan
“Kepanikan
tentang
(WNA)
asal
luar Warga
biasa Negara
orang2Asing
china
akibat
#VirusCorona,
China
terserang Viruslalu
Coronabagaimana
di RSU Dr
kepanikan orang2 #Uyghur saat
Soetomo Surabaya.
kalian teror dengan teror diluar batas
prikemanusiaan??
Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut

Inibenar.
hanya
sedikit
balasan
dari Allah
tidak
Humas
RSUD
Dr Soetomo
Pesta
didunia ini akibat China memusuhi
islam..”.

Parulian mengatakan, pasien asal China itu
disebut tidak terjangkit Virus Corona.

Faktanya
video
yang
beredar
bukanlah video kepanikan warga
China yang diakibatkan virus corona.
Melainkan, potongan video pekerja
Guangdong yang kembali ke Yulin
untuk merayakan Festival Musim
Semi. Fakta lainnya narasi yang
beredar
salah
sehingga
menimbulkan premis yang tidak
sesuai
dengan
konteks
sesungguhnya dari video tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://translate.google.com/translate?sl=zh-CN&tl=id&u=https://k.sina.com.cn/article_1874592881_m6fbc0
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
47103300lpt0.html

http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw

https://turnbackhoax.id/2020/01/25/salah-kepanikan-luar-biasa-orang2-china-akibat-viruscorona/
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0

m2MxlCeXwUvvlZU

Minggu,
Senin,
Senin,
27
26Januari
Januari
06 Mei2020
2019

5. Kurma
WNA Harus
Asal China
Corona
di RSU Dr
8.
Dicuci Terserang
Bersih Karena
Mengandung
Virus
5. Orang Terinfeksi Virus Corona Di Rumah Sakit
Soetomo
Surabaya
Corona
yang Berasal
dari Kelelawar
Wahidin Makassar
Beredar di media sosial Facebook
informasi mengenai anjuran dari
dokter dan
menteri kesehatan di
Penjelasan
:
Timur melalui
Tengah media
untuk mencuci
bersih
Beredar
sosial Facebook
Penjelasan
:
kurma sebelum dikonsumsi karena
tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
Beredar
postingan
media yang
sosial
mengandung
virus dicorona
China terserang Virus Corona di RSU Dr
berasal dari kelelawar.
Facebook,
dengan
narasi
yang
Soetomo Surabaya.

menyebut
ada satu orang yang
Faktanya menurut pakar kesehatan,
dicurigai
terinfeksi
virus
Faktanya,
ditelusuri
beritacorona
tersebutdi
dr. Ekosetelah
Budidharmaja
kabar
tersebut
rumah
sakit
Wahidin
dan
tidak
benar.
Humas
RSUD mencuci
Dr Makassar
Soetomo
Pesta
tidak
benar,
sebab
kurma
tengah
diisolasi.
Parulian
mengatakan,
pasien asal China itu
sebelum dikonsumsi tidak akan
disebut tidak terjangkit Virus Corona.

mampu mensterilkan virus. selain itu
Faktanya,
Direktur Utama RSUP Dr
dr.
Eko
menyebut
coronavirus
Wahidin Sudirohusodo Khalid Saleh
cenderung ditularkan melalui udara,
mengatakan bahwa kabar adanya
khususnya dari orang-orang yang
pasien dengan diagnosa mengidap
sudah terinfeksi virus ini melalui
virus corona yang dirawat di RSUP Dr
bersin dan batuk. Sehingga tidak
Wahidin adalah tidak benar. Melainkan,
benar bila disebarkan oleh kelelawar.
pasien tersebut hanya mengidap sakit
Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau
biasa disebut dengan ISPA.

DISINFORMASI
Disinformasi
Hoaks
Link Counter
Link
Counter: :
Link Counter :

https://www.tagar.id/rsup-wahidin-makassar-bantah-ada-pasien-virus-corona
https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://gosulsel.com/2020/01/26/beredar-percakapan-wa-ada-penderita-coronavirus-di-rsup-wahi
https://doktersehat.com/kurma-mengandung-virus-corona/?
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all

https://stophoax.id/blog/post/salah-cuci-bersih-kurma-karena-mengandung-virus-corona-yang-ber
din-dirut-itu-tidak-benar/
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
asal-dari-kelelawar-9744
https://www.antaranews.com/berita/1263911/dinkes-tunjuk-rs-wahidin-makassar-rujukan-virus-co
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
rona
m2MxlCeXwUvvlZU

Jumat,
Senin,26
27 Januari 2020

4.

5. WNA Asal China Terserang Corona di RSU Dr
Virus Corona Sudah Masuk di Jakarta, 1 Pasien di
Soetomo Surabaya
RSPI Sulianti Saroso Jakarta Sedang Diisolasi.
Penjelasan
:
Penjelasan
:
Beredar

melalui

media

sosial

Facebook

Beredar sebuah informasi di media

tentang Warga Negara Asing (WNA) asal

online yang menyebutkan bahwa

China terserang Virus Corona di RSU Dr

virus Corona sudah masuk di Jakarta,

Soetomo Surabaya.

1 Pasien di RSPI Sulianti Saroso
Jakartasetelah
sedangditelusuri
diisolasi. berita tersebut
Faktanya,
tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta

Faktanya,

pasien

yang

diduga

Parulian mengatakan, pasien asal China itu

terjangkit virus corona tersebut telah

disebut tidak terjangkit Virus Corona.

dinyatakan negatif. Direktur Medik
dan
Saroso

Keperawatan
dr

Diany

mengatakan

RSPI

Sulianti

Kusmowardhani
bahwa

hasil

pemeriksaan menunjukkan negatif
virus

Corona.

Sebelumnya,

pasien

sempat di suspect karena memiliki
riwayat perjalanan dari China dan
mengalami demam hingga sesak
napas.

Disinformasi
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/26/08485841/pasien-yang-diisolasi-di-rspi-sulianti-saroso-n
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
egatif-virus-corona?page=all

http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw

https://kumparan.com/kumparannews/pasien-rspi-sulianti-saroso-negatif-virus-corona-1siPT9mhX8J
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0

m2MxlCeXwUvvlZU

Jumat,
Senin,24
27 Januari 2020

5.
3. WNA
Virus Asal
Corona
China
Diduga
Terserang
Sudah
Corona
Menyebar
di RSUdan
Dr
Soetomo
Masuk
keSurabaya
Indonesia di Gedung BRI 2
Penjelasan :
Beredar informasi yang menyatakan virus

Penjelasan
:
corona sudah
menyebar dan masuk ke
Beredar
melalui
sosial
Facebook
Indonesia.
Kasusmedia
pertama
terjangkitnya
tentang
Warga
Asing
(WNA)
asal
nCov atau
virusNegara
corona di
indonesia
berasal
dari terserang
pekerja Huawei
warga
negara
China
China
Virus
Corona
diasal
RSU
Dr
yang Surabaya.
bekerja di Gedung BRI 2, Benhil,
Soetomo
Jakarta Pusat.

Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut
Faktanya Menteri Kesehatan Terawan Agus

tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta
Putranto, yang menyempatkan berkunjung

Parulian mengatakan, pasien asal China itu
ke Wisma BRI 2 menyatakan karyawan

disebut tidak terjangkit Virus Corona.

Huawei tersebut hanya radang tenggorokan.
Ia menjamin, virus corona belum terdeteksi
masuk

ke

Indonesia.

Menkes

Terawan

menegaskan untuk tidak berasumsi terkait
penyebaran virus corona, tanpa adanya
diagnosis yang pasti dari dokter, rumah
sakit, atau Kementerian Kesehatan. Direktur
Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk (BRI) Sunarso juga membantah tegas
adanya

virus

menyatakan

di
tidak

lingkungan
ada

BRI.

pegawai

Ia

yang

terbukti mengidap virus tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4871313/heboh-virus-corona-di-wisma-bri-2-ternyat
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
a-radang-tenggorokan
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/01/24/fakta-kabar-virus-corona-menyebar-di-gedu
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
ng-bri-jakarta-pekerja-huawei-demam-dan-bantahan-menkes?page=2
m2MxlCeXwUvvlZU

Kamis,
Senin, 27
23 Januari 2020

1.
10.
Vaksin
Datang
Virus
dariCorona
Malaysia,
Sudah
Seorang
Ada Pasien
Dan
2. Baru
Ada
Virus
Berbahaya
di RSUP
Dr. Sardjito
9. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Dikembangkan
Meninggal Mendadak
Sebelumnya
Diduga Terkena Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Penjelasan :
Facebook yang menyebutkan bahwa
Beredar sebuah postingan di Instagram

penyebab
penyakit
yang mematikan
yaitu
berisi foto gedung
Instalasi
Gawat Darurat
Virus
Corona
disebabkan
oleh hidangan
(IGD) RSUD
dr Soedarso
Pontianak
disertai
sup kelelawar,
dijual di Restoran
keterangan
yangyang
menyebutkan
seorang di
warga
yang China.
baru datang dari Malaysia
kota Wuhan
mendadak

meninggal

diduga

terkena

virus corona.

Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Penjelasan :
Penjelasan :

Terawan Agus Putranto membantah soal
Dilansir dari suarakalbar.co.id, tim peneliti

Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Hoax
Crisis
Centre
(HCC)
Kalbar,
Beberapa
postingan
sosial
mengklaim
bahwa
sebuah
virus
corona
ada
Beredar
pesandi media
berantai
di yang
WhatsApp
berisi
tangkapan
layar
percakapan
Virus Corona. Beliau mengatakan telah
bahwa
menemukan
bahwatersebut,
informasi
yang
mengatasnamakan
Kabag
OP
Sarjito.
Dalam
pesan
berantai
seorang
pria
dan dikembangkan sebelumnya. Klaim itu secara luas dibagikan dalam sebuah grup
itu
adalah
dan
diposting
ituSardjito.
tidakKelelawar
ada
kaitannya
memberikan himbauan adanya virus berbahaya
ditersebut
RSUPhoaks,
Dr.
Dalam
pesan
anti-vaksin di Facebook, di mana beberapa pengguna mengatakan penyakit ini bisa menjadi
disebutkan bahwa teman-teman penumpang
atauReinardo
konvensional
bila
semacamnya
tidak
ada
hubungan
dengantaksi
virusonline
corona.
Sinaga,
rencana
pemerintah
untuk
memvaksinasi
lebih
banyak
orang.
Postingan
itu
disertai
tautan
menjemput penumpang diharuskan untuk memakai masker sehubungan dengan
Ketua Umum
KalbarSelain
mengatakan
dengan
virus HCC
Corona.
itu, Erni
penyebaran virusyang
Wuhan
dariada
China
dan
pagi ini sudah ada 2 perawat yang tertular.
link patents.justia.com
sudah
sejak
2015.
"kami menemukan
bantahan Ikatan
dari Kepala
Juwita
Nelwan Perwakilan
Dokter
Dilansir dari jogja.suara.com, Kasubag Hukum
danKesehatan
Humas RSUP Kalbar,
Dr. Sardjito,yang
Banu
Dinas
Indonesia
(IDI)
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