
Sabtu, 28 Maret 2020

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, informasi dalam pesan 

tersebut dibantah oleh Juru Bicara 

Pemerintah untuk penanganan 

COVID-19, Achmad 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 

1. Pesan Berantai Berisi Himbauan untuk Tidak 
Keluar Rumah Pada 28 Maret 2020 karena 
Puncak Penyebaran Covid-19

https://news.detik.com/berita/d-4955801/viral-hoax-larangan-keluar-dari-rumah-28-maret-pemerintah-delete-saja
https://news.detik.com/berita/d-4955801/viral-hoax-larangan-keluar-dari-rumah-28-maret-pemerintah-delete-saja


Sabtu, 28 Maret 2020

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/ 

2. Penutupan Pasar Kepahiang Terkait 
Penyemprotan Disinfektan

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

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-dki-

hoax 

3.  Jakarta Lockdown Mulai 28 Maret 2020

https://data.jakarta.go.id/jalahoaks
https://news.detik.com/berita/d-4955611/ada-isu-jakarta-lockdown-mulai-28-maret-pemprov-dki-hoax
https://news.detik.com/berita/d-4955611/ada-isu-jakarta-lockdown-mulai-28-maret-pemprov-dki-hoax


Sabtu, 28 Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar di sosial media Facebook 

tentang seorang bayi di Uruguay yang 

lahir dengan telapak tangan bertuliskan 

"God Is Coming".

Faktanya, Kabar tentang bayi yang lahir di 

Uruguay dengan telapak tangan 

bertuliskan God Is Coming ternyata tidak 

benar. Kabar tersebut juga pernah 

beredar pada 2015 di Filipina. 

Liputan6.com menemukan foto asli bayi 

tersebut di artikel berjudul "Truth Behind 

the Baby with Stigmata of Jesus Christ 

that Attracts Thousands of Believers" yang 

dimuat situs elitereaders.com. Bayi di 

dalam foto tersebut, tidak ada tanda 

berwarna hitam apalagi tulisan God Is 

Coming, di tangannya.

Hoaks

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4212695/cek-fakta-hoaks-bayi-di-uruguay-lahir-dengan

-telapak-tangan-bertuliskan-god-is-coming 

4. Bayi Di Uruguay Yang Lahir Dengan Telapak 
Tangan Bertuliskan God Is Coming 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4212695/cek-fakta-hoaks-bayi-di-uruguay-lahir-dengan-telapak-tangan-bertuliskan-god-is-coming
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4212695/cek-fakta-hoaks-bayi-di-uruguay-lahir-dengan-telapak-tangan-bertuliskan-god-is-coming


Sabtu, 28 Maret 2020

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 adanya informasi yang 

menyebut pelayanan Kantor 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 ada karyawan yang 

ditugaskan untuk berada di 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

5. Imbas Corona, Pelayanan KUA Tutup Hingga 
Batas Waktu yang ditentukan 

https://news.detik.com/berita/d-4955222/kemenag-bantah-pelayanan-kua-ditutup-sejak-24-maret-gegara-corona
https://news.detik.com/berita/d-4955222/kemenag-bantah-pelayanan-kua-ditutup-sejak-24-maret-gegara-corona


Sabtu, 28 Maret 2020

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

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

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4210368/cek-fakta-hoaks-foto-kereta-di-as-angkut-bahan-baku-virus-corona-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4210368/cek-fakta-hoaks-foto-kereta-di-as-angkut-bahan-baku-virus-corona-covid-19


Sabtu, 28 Maret 2020

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

7. RSI Aisyiyah Malang Rawat Pasien Corona asal 
Belanda

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


Sabtu, 28 Maret 2020

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-ini-

ditangkap

8. Pendeta di Lampung Meninggal Karena Positif 
Corona

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-ini-ditangkap
https://news.detik.com/berita/d-4953491/sebar-hoax-pendeta-di-lampung-meninggal-kena-corona-pria-ini-ditangkap


Sabtu, 28 Maret 2020

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 

9. Pesan Berantai Pernyataan Rumah Sakit Dr 
Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang soal 
Tanggal Inkubasi Corona

https://kumparan.com/urbanid/hoaxbuster-pernyataan-rsmh-palembang-soal-tanggal-inkubasi-corona-1t6lIvdQzuh
https://kumparan.com/urbanid/hoaxbuster-pernyataan-rsmh-palembang-soal-tanggal-inkubasi-corona-1t6lIvdQzuh
https://palembang.tribunnews.com/2020/03/27/viral-pesan-berantai-di-whatsapp-tentang-puncak-penyebaran-corona-rsmh-palembang-abaikan
https://palembang.tribunnews.com/2020/03/27/viral-pesan-berantai-di-whatsapp-tentang-puncak-penyebaran-corona-rsmh-palembang-abaikan


Sabtu, 28 Maret 2020

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-anne-

avantie-sangat-tidak-manusiawi 

10. Akun Palsu dan Dugaan Penipuan 
Mengatasnamakan Desainer Anne Avantie

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-anne-avantie-sangat-tidak-manusiawi
https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/28/114728166/namanya-dicatut-saat-pandemi-covid-19-anne-avantie-sangat-tidak-manusiawi


Sabtu, 28 Maret 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-selatan-

dan-cibitung-hoax# 

https://www.ayobandung.com/read/2020/03/27/84058/polisi-pastikan-kabar-tambun-dan-cibitun

g-bakal-lockdown-adalah-hoaks 

11. Pemkab Bekasi Lockdown Tambun Selatan dan 
Cibitung Mulai Awal April 2020

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


Sabtu, 28 Maret 2020

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-makassar-

hanya-karantina-parsial

12. Makassar Lockdown Mulai Senin 30 Maret

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


Sabtu, 28 Maret 2020

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, masih perlu 

dianalisis apakah bakteri yang tersisa tersebut bersifat patogen (menyebabkan penyakit) 

atau tidak.

Disinformasi

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 

13. Mengunyah Daun Sirih Bisa jadi Antiseptik 
Cegah Korona

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

