
Kamis, 20  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial tangkapan 

layar akun Facebook 

mengatasnamakan Sekda Kabupaten 

Kudus, Samani Intakoris. Dalam 

tangkapan layar tersebut Samani 

Intakoris mengirimi pesan meminta 

sejumlah pulsa dengan beralasan 

sedang menjalankan ibadah umroh 

dan m-bankingnya mengalami 

gangguan.

Dilansir dari jateng.tribunnews, dalam 

laman akun resminya Samani 

meminta kepada rekan-rekan untuk 

tidak mempercayai permintaan 

sejumlah uang untuk mengirimkan 

pulsa dari oknum penipu. Isi 

postingan Samani yaitu "Hati-hati Kpd 

teman2 ada FB bajakan, Kami tdk 

minta apapun, semoga yang bajak 

sadar ya".

Hoaks

Link Counter :

https://jateng.tribunnews.com/2020/02/17/awas-penipuan-sekda-kudus-minta-pulsa-lewat-facebook 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2823370864352932&set=a.413478892008820&type=3&th

eater 

1. Akun Facebook Sekretaris Daerah Kudus 
(Sekda) Samani Intakoris

https://jateng.tribunnews.com/2020/02/17/awas-penipuan-sekda-kudus-minta-pulsa-lewat-facebook
https://jateng.tribunnews.com/2020/02/17/awas-penipuan-sekda-kudus-minta-pulsa-lewat-facebook
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2823370864352932&set=a.413478892008820&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2823370864352932&set=a.413478892008820&type=3&theater


Kamis, 20  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan di media 

sosial berisi sebuah foto seorang 

wanita dan bayi. Postingan tersebut 

disertai narasi sayembara siap 

diperistri siapa saja yang 

mendonorkan darah AB+ untuk 

anaknya di RSUD Nganjuk.

Kapolres Nganjuk, AKBP Handono 

langsung melakukan penyelidikan 

dengan mengklarifikasi ke pihak 

RSUD Nganjuk. Dari keterangan yang 

Polisi dapat dari pihak RSUD, ruang 

rawat inap dalam foto tersebut 

bukanlah ruang anak di rumah sakit 

itu. Handono mengatakan, selain 

perbedaan ruang rawat, rumah sakit 

juga menerangkan bahwa tidak ada 

nama pasien anak seperti yang 

disebutkan dalam postingan tersebut.

Hoaks

Link Counter :

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4905695/wanita-ini-bikin-sayembara-siap-diperistri-po

lisi-hoaks 

2. Wanita Membuat Sayembara Siap Diperistri

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4905695/wanita-ini-bikin-sayembara-siap-diperistri-polisi-hoaks
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4905695/wanita-ini-bikin-sayembara-siap-diperistri-polisi-hoaks


Kamis, 20  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial yang 

menyebutkan bahwa Cikarang siaga 3 

dengan Virus Corona, hal tersebut 

disebabkan oleh adanya 3 orang 

meninggal akibat terserang Virus Corona 

di daerah Lippo Cikarang, bahkan turut 

disebutkan jika proyek Meikarta sebagai 

pusat perkembangan wabah Virus 

Corona. Selain itu pada 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-ja

di-pusat-penyebarannya-pemkab-bekasi-angkat-bicara?page=2

https://www.instagram.com/p/B8rG21EJQeL/

3. Cikarang Siaga 3 Virus Corona

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://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

Penjelasan :

Beredar di media sosial Instagram, 

sebuah video yang memperlihatkan 

perkelahian yang dilakukan oleh 

beberapa orang di Jalan M. H. 

Thamrin.

Faktanya, perkelahian dalam video 

tersebut hanyalah rekayasa.  Melansir 

dari suara.com, untuk 

menindaklanjuti hal tersebut pihak 

Kepolisian yakni Polsek Menteng 

telah mengamankan dua orang 

terkait dengan rekayasa video 

perkelahian tersebut. Dua orang 

pelaku itu merupakan seorang pria 

berinisial FG dan seorang wanita 

berinisial YA yang hubungan 

keduanya adalah Dosen dan 

Mahasiswa di salah satu Perguruan 

Tinggi swasta di Jakarta.

Hoaks

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/02/19/salah-video-perkelahian-di-jalan-m-h-thamrin/

https://www.suara.com/news/2020/02/19/045000/buat-video-rekayasa-perkelahian-di-thamrin-dosen-dan-maha

siswa-ditangkap

4. Video Perkelahian di Jalan M. H. Thamrin

http://suara.com/
https://turnbackhoax.id/2020/02/19/salah-video-perkelahian-di-jalan-m-h-thamrin/
https://www.suara.com/news/2020/02/19/045000/buat-video-rekayasa-perkelahian-di-thamrin-dosen-dan-mahasiswa-ditangkap
https://www.suara.com/news/2020/02/19/045000/buat-video-rekayasa-perkelahian-di-thamrin-dosen-dan-mahasiswa-ditangkap


Kamis, 20  Februari 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp 

mengenai suami Bunga Citra Lestari yakni Ashraf 

Sinclair yang meninggal. Dalam Pesan berantai itu 

disebutkan meninggalnya Ashraf Sinclair karena 

serangan jantung dan dikaitkan dengan GERD 

yang menekan jantung, sehingga jantung tidak 

berfungsi.

Setelah ditelusuri, pesan yang beredar tersebut 

tidak benar. Dikutip dari health.detik.com spesialis 

jantung dari RS Siloam Karawaci, dr Vito A Damay, 

menyebut keduanya tidak memiliki hubungan 

sama sekali. GERD tidak menyebabkan serangan 

jantung apalagi menekan jantung hingga tidak 

berfungsi. Dikutip dari cekfakta.tempo.co pesan 

berantai dengan narasi serupa juga pernah 

beredar sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019 

sebelum Ashraf Sinclair meninggal. Hingga kini, 

diagnosa rumah sakit menyatakan bahwa Ashraf 

SinclaIr meninggal karena mengalami serangan 

jantung.

Hoaks

Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4905254/viral-spekulasi-ashraf-sinclair-meninggal-karena-gerd-ini-faktany

a

https://cekfakta.tempo.co/fakta/627/fakta-atau-hoaks-benarkah-pesan-berantai-yang-sebut-ashraf-sinclair-meninggal-k

arena-gerd

https://lifestyle.okezone.com/read/2020/02/19/481/2170931/gerd-tidak-sebabkan-penyakit-jantung-apalagi-kematian-men

dadak?page=2

5. Ashraf Sinclair Meninggal Kemungkinan karena 
GERD

http://health.detik.com/
http://cekfakta.tempo.co/
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4905254/viral-spekulasi-ashraf-sinclair-meninggal-karena-gerd-ini-faktanya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4905254/viral-spekulasi-ashraf-sinclair-meninggal-karena-gerd-ini-faktanya
https://cekfakta.tempo.co/fakta/627/fakta-atau-hoaks-benarkah-pesan-berantai-yang-sebut-ashraf-sinclair-meninggal-karena-gerd
https://cekfakta.tempo.co/fakta/627/fakta-atau-hoaks-benarkah-pesan-berantai-yang-sebut-ashraf-sinclair-meninggal-karena-gerd
https://lifestyle.okezone.com/read/2020/02/19/481/2170931/gerd-tidak-sebabkan-penyakit-jantung-apalagi-kematian-mendadak?page=2
https://lifestyle.okezone.com/read/2020/02/19/481/2170931/gerd-tidak-sebabkan-penyakit-jantung-apalagi-kematian-mendadak?page=2


Kamis, 20 Februari  2020

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.  Selain itu, Direktur RSUD 

TC. Hillers Maumere, dr Clara Francis 

mengatakan 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-sakit-di-sikk

a-1ss1dWplKTN 

6. Pasien Virus Corona di RSU Maumere

https://kumparan.com/florespedia/tidak-benar-ada-pasien-virus-corona-yang-dirawat-di-rumah-sakit-di-sikka-1ss1dWplKTN
https://kumparan.com/florespedia/tidak-benar-ada-pasien-virus-corona-yang-dirawat-di-rumah-sakit-di-sikka-1ss1dWplKTN


Kamis, 20 Februari  2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai di beberapa grup  WhatsApp yang menginformasikan 

lowongan kerja di PT Angkasa Pura I dengan menawarkan berbagai posisi dan 

menyebutkan gaji mencapai Rp 6,5 juta.

Setelah ditelusuri, pesan serupa pernah menyebar dalam dua tahun belakangan 

dengan isi yang hampir sama hanya tahun dan alamat e-mail yang berubah-ubah. 

Communication & Legal Section Head PT Angkasa Pura I Juanda Yuristo Ardhi 

Hanggoro, memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, 

lowongan kerja PT API (Angkasa Pura I) selalu diumumkan melalui situs resmi 

perusahaan, bukan lewat media sosial maupun pesan berantai. Pihaknya juga 

menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati  terhadap kejahatan 

penipuan yang mengatasnamakan PT API dengan meminta peserta mentransfer 

sejumlah uang.

 

Hoaks

Link Counter :

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/19/02/2020/lowongan-kerja-palsu-mencatut-pt-angkasa-pura/ 

7. Lowongan Kerja PT Angkasa Pura I Tahun 2020

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/19/02/2020/lowongan-kerja-palsu-mencatut-pt-angkasa-pura/


Kamis, 20  Februari 2020

Penjelasan :

Sebuah situs blogspot.com diketahui 

telah memuat artikel disertai foto yang 

memperlihatkan luka pada bagian 

tubuh seorang wanita. Oleh karena 

judul artikel yang dikemas sedemikian 

rupa dan beredar luasnya tautan artikel 

tersebut membuat sejumlah netizen 

meyakini luka  wanita di foto itu 

merupakan azab dari Allah.

Faktanya, wanita dalam foto itu 

merupakan korban infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri pemakan 

daging (Necrotizing Fasciitis), bukan 

karena hal lain. Kasus infeksi itu pernah 

dimuat oleh beberapa situs seperti 

kibris724.com dan  cosmopolitan.com 

pada tanggal 27 April 2017.

Disinformasi

Link Counter :

http://www.kibris724.com/genital-bolge-tirasi-olduruyordu-6681g.htm 

https://www.cosmopolitan.com/uk/reports/a9569160/woman-developed-flesh-eating-infection-sha

ving-bikini-line/ 

8. Foto “Merobek, Membakar Dan Kencingi Al-Quran, 
Wanita Ini Langsung Mendapat Azab Dari Allah”

http://www.kibris724.com/genital-bolge-tirasi-olduruyordu-6681g.htm
https://www.cosmopolitan.com/uk/reports/a9569160/woman-developed-flesh-eating-infection-shaving-bikini-line/
http://www.kibris724.com/genital-bolge-tirasi-olduruyordu-6681g.htm
https://www.cosmopolitan.com/uk/reports/a9569160/woman-developed-flesh-eating-infection-shaving-bikini-line/
https://www.cosmopolitan.com/uk/reports/a9569160/woman-developed-flesh-eating-infection-shaving-bikini-line/


Kamis, 20  Februari 2020

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-barang-dari-chin

a-benarkah

https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/jangan-parno-virus-corona-tak-bisa-menyebar-lewat-ba

rang-impor/full?fbclid=IwAR3KrpBC1fHFk947qNsXGasea0DaBB-LMbimsZ3briZX0aWpkW9qn_Ks4Gc

9. Virus Corona Bisa Menular Lewat Barang Yang 
Dibeli atau Diantar dari China

http://liputan6.com/
http://jabar.idntimes.com/
http://jabar.idntimes.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4183038/cek-fakta-virus-corona-bisa-menular-lewat-barang-dari-china-benarkah
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4183038/cek-fakta-virus-corona-bisa-menular-lewat-barang-dari-china-benarkah
https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/jangan-parno-virus-corona-tak-bisa-menyebar-lewat-barang-impor/full?fbclid=IwAR3KrpBC1fHFk947qNsXGasea0DaBB-LMbimsZ3briZX0aWpkW9qn_Ks4Gc
https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/jangan-parno-virus-corona-tak-bisa-menyebar-lewat-barang-impor/full?fbclid=IwAR3KrpBC1fHFk947qNsXGasea0DaBB-LMbimsZ3briZX0aWpkW9qn_Ks4Gc


Kamis, 20  Februari 2020

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 

10. Kemenkes Imbau Jauhi Warga China Agar 
Terhindar dari Virus Corona

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN40WXoN-kemenkes-imbau-jauhi-warga-tiongkok-agar-terhindar-dari-virus-korona-hoaks
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN40WXoN-kemenkes-imbau-jauhi-warga-tiongkok-agar-terhindar-dari-virus-korona-hoaks
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/eN40WXoN-kemenkes-imbau-jauhi-warga-tiongkok-agar-terhindar-dari-virus-korona-hoaks


Kamis, 20 Februari  2020

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 

11. Orang Kulit Hitam Lebih Tahan Terhadap Virus 
Corona

https://factcheck.afp.com/black-people-arent-more-resistant-novel-coronavirus

