
Kamis, 19 Maret 2020

Penjelasan :

Sebuah akun Facebook membagikan gambar 
hasil tangkapan layar dengan narasi yang 
menyebut hanya Imam Besar Front Pembela 
Islam (FPI) Rizieq Shihab yang memiliki 
antivirus virus Korona tipe baru alias Covid-19. 
Unggahan tersebut disertai  foto yang diklaim 
sebagai wajah Korlap FPI.

Faktanya gambar unggahan tersebut adalah 
hasil editan, selain itu tak ada pernyataan 
resmi dari Imam Besar FPI yang menyebut 
memiliki penangkal Virus Corona. 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 Corona.

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

1. Hanya Rizieq Shihab yang Memiliki Penangkal 
Virus Korona

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


Kamis, 19 Maret 2020

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. Selain itu, 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

2. Pengering Rambut Dapat Membunuh Virus 
Corona

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


Kamis, 19 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar narasi di media sosial bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto 
menuruti permintaan untuk mundur. Dalam postingan akun tersebut, disertakan video  
yang memperlihatkan Menkes Terawan seperti jalan mundur di kompleks Istana 
Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Faktanya video itu merupakan  dokumentasi saat Menteri Terawan datang dan pulang 
meninggalkan Istana Merdeka pada Selasa 22 Oktober 2019. Kala itu, Terawan dipanggil 
terkait kesiapannya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menkes. Video itu 
memperlihatkan Terawan jalan maju dan mendekat ke arah Istana Merdeka. Baik saat 
datang ke istana sekitar pukul 17.00 WIB dan saat meninggalkan istana pada malam hari.

Hoaks

Link Counter :

https://www.youtube.com/watch?v=rFW4xl6Xor0 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k80jYgk-sesuai-permintaan-akhirnya-menkes-teraw

an-mundur-ini-faktanya 

3. Sesuai Permintaan, Akhirnya Menkes Terawan 
Mundur

https://www.youtube.com/watch?v=rFW4xl6Xor0
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k80jYgk-sesuai-permintaan-akhirnya-menkes-terawan-mundur-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k80jYgk-sesuai-permintaan-akhirnya-menkes-terawan-mundur-ini-faktanya


Kamis, 19 Maret 2020

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 

4. Siswa Sekolah Yayasan Raudhatul Jannah 
Positif Corona

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


Kamis, 19 Maret 2020

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 

5. Pegawai BRI Blitar Positif Corona

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


Kamis, 19 Maret 2020

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/ 

6. Virus Corona Sampai di RSI Sakinah Mojokerto

https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/3-rs-di-mojokerto-diterpa-hoaks-terkait-pasien-covid-19/
https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/3-rs-di-mojokerto-diterpa-hoaks-terkait-pasien-covid-19/


Kamis, 19 Maret 2020

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 :

7. Seluruh Warga DKI Jakarta pada Tanggal 19 
Maret 2020 Pukul 14.30 s/d 22.00 WIB dilarang 
Berpergian Keluar Rumah



Kamis, 19 Maret 2020

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

8. Karyawan KCP Mall Galuh Mas Karawang 
Positif Corona

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


Kamis, 19 Maret 2020

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-ditutup-

untuk-penyemprotan-disinfektan

https://www.ayocirebon.com/read/2020/03/19/4892/hoaks-informasi-penutupan-pasar-tiga-hari-d

i-kota-cirebon

9. Pasar Cirebon Ditutup karena Ada 
Penyemprotan Disinfektan

https://www.ayobandung.com/read/2020/03/19/83159/hati-hati-hoaks-pasar-cirebon-tak-ditutup-untuk-penyemprotan-disinfektan
https://www.ayobandung.com/read/2020/03/19/83159/hati-hati-hoaks-pasar-cirebon-tak-ditutup-untuk-penyemprotan-disinfektan
https://www.ayocirebon.com/read/2020/03/19/4892/hoaks-informasi-penutupan-pasar-tiga-hari-di-kota-cirebon
https://www.ayocirebon.com/read/2020/03/19/4892/hoaks-informasi-penutupan-pasar-tiga-hari-di-kota-cirebon


Kamis, 19 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan di media sosial Twitter, 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. Adapun pada video asli tidak membahas terkait 
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

7. Mengkonsumsi Pisang Sehari, Membuat Virus 
Corona Pergi

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


Kamis, 19 Maret 2020

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 
belum ada pasien positif Corona sebagaimana yang dikabarkan. 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/

8. RS UIN Syarif Hidayatullah Tangani Pasien 
Positif Corona

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


Kamis, 19 Maret 2020

Penjelasan :

Video tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak sadarkan diri 
saat sedang berpidato beredar luas di media sosial. Video tersebut 
memperlihatkan Trump tampak seperti menutup mata dengan menggunakan 
tangan kanannya. Tak lama berselang, Trump digiring pengawalnya 
meninggalkan tempatnya berpidato.

Faktanya, dikutip dari liputan6.com klaim tentang Trump yang tidak sadarkan 
diri saat berpidato ternyata tidak benar. Video tersebut merupakan kegiatan 
Trump saat berkampanye sebagai calon presiden Partai Republik. Video itu 
diambil pada 2016 lalu. Ketika itu Trump yang berdiri di atas mimbar melihat 
keributan di tempatnya berpidato.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4205304/cek-fakta-hoaks-donald-trump-tak-sadarkan-

diri-saat-berpidato

9. Donald Trump Tak Sadarkan Diri Saat 
Berpidato

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4205304/cek-fakta-hoaks-donald-trump-tak-sadarkan-diri-saat-berpidato
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4205304/cek-fakta-hoaks-donald-trump-tak-sadarkan-diri-saat-berpidato
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4205304/cek-fakta-hoaks-donald-trump-tak-sadarkan-diri-saat-berpidato


Kamis, 19 Maret 2020

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

10. Orang Sumber Wringin Bondowoso Positif 
Corona

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


Kamis, 19 Maret 2020

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 

11. TPU Ditutup Akibat Virus Corona dan Jenazah 
Diminta Diletakkan Dahulu di Rumah

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


Kamis, 19 Maret 2020

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

11. Pria Kejang-kejang dampak Covid-19 di Stasiun 
Pondok Cina

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

