
Minggu, 15 Maret 2020

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/ 

1. Aktor Hollywood Tom Hanks Meninggal Dunia 
Terkait Virus Corona

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq7j54N-aktor-hollywood-tom-hanks-meninggal-dunia-terkait-korona
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq7j54N-aktor-hollywood-tom-hanks-meninggal-dunia-terkait-korona
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Dkq7j54N-aktor-hollywood-tom-hanks-meninggal-dunia-terkait-korona
https://turnbackhoax.id/2020/03/14/salah-queensland-australia-aktor-tom-hanks-telah-meninggal-pada-usia-63/
https://turnbackhoax.id/2020/03/14/salah-queensland-australia-aktor-tom-hanks-telah-meninggal-pada-usia-63/


Minggu, 15 Maret 2020

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 

2. Mahasiswa Untag Surabaya Positif Corona

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


Minggu, 15 Maret 2020

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

3. Satu Mahasiswa Universitas Brawijaya Positif 
Virus Corona

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


Minggu, 15 Maret 2020

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 :

4. Pesan Mantan Menteri Kesehatan Ibu Nila 
Moeloek 



Minggu, 15 Maret 2020

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

5. RSUD Kraton Ada Rujukan Pasien Corona

https://jateng.tribunnews.com/2020/03/15/rsud-kraton-pastikan-kabar-ada-rujukan-pasien-corona-adalah-hoax
https://jateng.tribunnews.com/2020/03/15/rsud-kraton-pastikan-kabar-ada-rujukan-pasien-corona-adalah-hoax
https://jateng.tribunnews.com/2020/03/15/rsud-kraton-pastikan-kabar-ada-rujukan-pasien-corona-adalah-hoax


Minggu, 15 Maret 2020

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 Direktur RSUD 
Lewoleba, Bernad Beda 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

6. Virus Corona Masuk ke Kota Maumere 
Kabupaten Sikka, NTT

https://kumparan.com/florespedia/baru-kembali-dari-inggris-pasutri-di-lembata-ntt-diisolasi-di-rsud-1t1TFY5NtI3
https://kumparan.com/florespedia/baru-kembali-dari-inggris-pasutri-di-lembata-ntt-diisolasi-di-rsud-1t1TFY5NtI3


Minggu, 15 Maret 2020

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

7. Mendagri Tito Karnavian dan Istri Terkena 
Corona

http://republika.co.id/
https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/26864/awas-hoax-mendagri-dan-istri-saat-ini-dalam-keadaan-sehat
https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/26864/awas-hoax-mendagri-dan-istri-saat-ini-dalam-keadaan-sehat
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

Penjelasan :

Beredar postingan video yang diklaim 
sebagai  ibadah gereja di Riau sengaja 
diganggu warga setempat. Dalam narasi, 
disebutkan gangguannya berupa 
memasang speaker menghadap ke 
gereja sembari memutar lagu-lagu.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui 
bahwa klaim tersebut tidak benar. 
Sebab, isu tersebut sudah pernah 
muncul pada tahun 2012 dan terbukti 
tidak benar. Faktanya peristiwa dalam 
video tersebut bukan terjadi di Riau 
ataupun bulan Maret 2020. Peristiwa 
dalam video tersebut terjadi pada tahun 
2012 mengenai penolakan Gereja HKBP 
Filadelfia di Bekasi. Konflik perihal Gereja 
HKBP Filadelfia itu sudah menemukan 
titik terang pada 2019 lantaran jemaat 
HKBP Filadelfia sudah memperoleh 
tempat ibadahnya.

Disinformasi

Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4201324/cek-fakta-video-ibadah-gereja-di-riau-diganggu-suara-s

peaker-ini-faktanya?fbclid=IwAR21Ulb1MAl2PiSaXqo771gitASGvzxCdoEg3WGlX1bnVUGIczJeCmPVRZw

https://nasional.tempo.co/read/823963/hoax-isu-ibadah-di-gereja-hkbp-filadelfia-diganggu-speaker

https://ombudsman.go.id/news/r/jemaat-hkbp-filadelfia-bekasi-peroleh-tempat-ibadah?fbclid=IwAR2kUgu

b_K2gf6G6za8biwjwiHk6PkN8ZQpW6YjlY--ZQaAhwXjI2fNYTGo

8. Video Ibadah Gereja di Riau Diganggu Warga 
Setempat

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4201324/cek-fakta-video-ibadah-gereja-di-riau-diganggu-suara-speaker-ini-faktanya?fbclid=IwAR21Ulb1MAl2PiSaXqo771gitASGvzxCdoEg3WGlX1bnVUGIczJeCmPVRZw
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4201324/cek-fakta-video-ibadah-gereja-di-riau-diganggu-suara-speaker-ini-faktanya?fbclid=IwAR21Ulb1MAl2PiSaXqo771gitASGvzxCdoEg3WGlX1bnVUGIczJeCmPVRZw
https://nasional.tempo.co/read/823963/hoax-isu-ibadah-di-gereja-hkbp-filadelfia-diganggu-speaker
https://ombudsman.go.id/news/r/jemaat-hkbp-filadelfia-bekasi-peroleh-tempat-ibadah?fbclid=IwAR2kUgub_K2gf6G6za8biwjwiHk6PkN8ZQpW6YjlY--ZQaAhwXjI2fNYTGo
https://ombudsman.go.id/news/r/jemaat-hkbp-filadelfia-bekasi-peroleh-tempat-ibadah?fbclid=IwAR2kUgub_K2gf6G6za8biwjwiHk6PkN8ZQpW6YjlY--ZQaAhwXjI2fNYTGo


Minggu, 15 Maret 2020

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/

9. Ada Korban Virus Corona di Mall Pantai Indah 
Kapuk (PIK)

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

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-akibat-

virus-corona

10. Bali Lockdown Akibat Virus Corona pada 
Tanggal 25 Maret 2020

https://www.liputan6.com/regional/read/4202153/beredar-informasi-hoaks-bali-lockdown-akibat-virus-corona
https://www.liputan6.com/regional/read/4202153/beredar-informasi-hoaks-bali-lockdown-akibat-virus-corona


Minggu, 15 Maret 2020

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

11. Terapis Spa Goldenhands Suspect Virus Corona

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


Minggu, 15 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar video dan foto pada media 
sosial WhatsApp yang 
menginformasikan bahwa obat 
antimalaria chloroquine phosphate 
atau klorokuin fosfat dapat 
menyembuhkan pasien Virus Corona.

Faktanya, dilansir dari kumparan.com, 
Janet Diaz, Kepala Perawatan Klinis 
dalam Program Emergensi WHO saat 
konferensi persnya pada tanggal 20 
Februari 2020 mengatakan bahwa 
belum ada bukti tentang klorokuin 
dapat mengobati Covid-19 dan ia 
menegaskan bahwa sampai saat ini 
belum ada vaksin atau obat antivirus 
yang spesifik untuk mencegah atau 
mengobati Covid-19. Sebagai catatan 
agar tidak minum obat klorokuin fosfat 
tanpa resep Dokter dan obat 
antimalaria klorokuin telah dilarang di 
Nigeria sejak 2005, setelah WHO 
memperingatkan tingkat kegagalan 
obat yang tinggi dan temuan kasus 
resistensi obat di beberapa negara.

Disinformasi 

Link Counter :

https://kumparan.com/kumparansains/benarkah-obat-malaria-klorokuin-ampuh-sembuhkan-vir

us-corona-begini-faktanya-1t14e7132b4

12. Obat Malaria Klorokuin Ampuh Sembuhkan 
Virus Corona

https://kumparan.com/kumparansains/benarkah-obat-malaria-klorokuin-ampuh-sembuhkan-virus-corona-begini-faktanya-1t14e7132b4
https://kumparan.com/kumparansains/benarkah-obat-malaria-klorokuin-ampuh-sembuhkan-virus-corona-begini-faktanya-1t14e7132b4
https://kumparan.com/kumparansains/benarkah-obat-malaria-klorokuin-ampuh-sembuhkan-virus-corona-begini-faktanya-1t14e7132b4

