
Selasa, 17 Maret 2020

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-tidak-

jelas-berikut-alasannya

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

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


Selasa, 17 Maret 2020

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

2. 15 Warga Blitar Positif Corona

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4941506/beredar-hoaks-15-warga-blitar-positif-corona
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4941506/beredar-hoaks-15-warga-blitar-positif-corona


Selasa, 17 Maret 2020

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-rs-

covid-19

3. Cristiano Ronaldo Ubah Hotel Pribadi Jadi 
Rumah Sakit Darurat Khusus Pasien Virus 
Corona
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Selasa, 17 Maret 2020

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

4. Berkumur Air Hangat dengan Garam dan Cuka 
Bisa Hilangkan Virus Corona
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Selasa, 17 Maret 2020

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 

Kota Depok adalah Hoaks. Hardiono 

mengungkapkan bahwa informasi yang 

diberikan dari 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/

5. Peta Sebaran Kasus Virus Corona di Depok
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Selasa, 17 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan di media sosial 

tentang surat edaran yang berisi arahan 

atau tindak lanjut pencegahan penyebaran 

Virus Corona atau Covid-19 di Kota 

Palembang dengan nomor 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/

6. Surat Edaran Walikota Palembang Soal Virus 
Corona
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Selasa, 17 Maret 2020

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 

7. Pasien Positif Corona di RSUD Kajen 
Pekalongan
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Selasa, 17 Maret 2020

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 

8. Kapal ke Sabang Distop Selama Sebulan karena 
Virus Corona

https://news.detik.com/berita/d-4940900/beredar-info-kapal-ke-sabang-berhenti-operasi-sebulan-pemko-hoax
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Selasa, 17 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar pesan berantai di WhatsApp 

yang menginformasikan bahwa di 

puskesmas Rajagaluh terdapat 1 Orang 

Dalam Pengawasan (ODP) karena 

suspect Corona sehingga Kabupaten 

Majalengka menetapkan siaga 1 serta 

rencana lockdown Surya Majalengka.

Dilansir dari Timesindonesia.co.id, Kabid 

Komunikasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Diskominfo) Kabupaten 

Majalengka, Mohamad Yudiprasetiadi 

menegaskan bahwa 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 

9. Puskesmas Rajagaluh Temukan ODP Virus 
Corona

https://timesindonesia.co.id/read/news/257011/cek-fakta-hoaks-puskemas-rajagaluh-temukan-odp-virus-corona-dan-rencana-lockdown-surya-majalengka
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Selasa, 17 Maret 2020

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/ 

10. Ketua Aliansi Driver Online Individu Makassar, 
Moja Terkena Virus Corona

https://fajar.co.id/2020/03/15/sempat-jabat-tangan-dengan-menhub-ini-kondisi-ketua-aliansi-ojek-online-makassar/
https://fajar.co.id/2020/03/15/sempat-jabat-tangan-dengan-menhub-ini-kondisi-ketua-aliansi-ojek-online-makassar/


Selasa, 17 Maret 2020

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-isolasi-sec

ara-mandiri

https://seleb.tempo.co/read/1320352/nadiem-makarim-keluar-rumah-bisa-mengancam-nyawa-orang-lain

https://www.instagram.com/p/B9y7wnyH94n/

11. Menteri Kabinet Jokowi Positif Terpapar COVID - 19 
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