
Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa 

Kementerian Kesehatan Rusia dikonfirmasi dalam sebuah dokumen 

bahwa virus corona adalah buatan manusia. 

Faktanya dikutip dari factcheck.afp.com, pernyataan terkait virus corona 

adalah buatan manusia itu tidak benar adanya. Menteri Kesehatan Rusia 

Mikhail Murashko mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuat 

pernyataan seperti itu.

Hoaks

Link Counter :

https://factcheck.afp.com/russias-ministry-health-refutes-misleading-online-claim-it-stated-covid

-19-man-made

1. Kementerian Kesehatan Rusia Mengatakan 
bahwa Corona Virus adalah Buatan Manusia

https://factcheck.afp.com/russias-ministry-health-refutes-misleading-online-claim-it-stated-covid-19-man-made
https://factcheck.afp.com/russias-ministry-health-refutes-misleading-online-claim-it-stated-covid-19-man-made
https://factcheck.afp.com/russias-ministry-health-refutes-misleading-online-claim-it-stated-covid-19-man-made


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan di WhatsApp yang menyebutkan bahwa adanya 

suspect Virus Corona yang ditangani oleh salah satu Rumah Sakit di 

Makassar.

Faktanya, hal tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh pihak 

Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, 

Ichsan Mustari yang membantah adanya suspect Corona di Sulsel. Beliau 

menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan beliau juga 

mengatakan pernyataan resmi soal Corona akan dikeluarkan oleh 

pihaknya, bukan dari orang per orang.

Hoaks

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4921926/beredar-kabar-ada-suspect-corona-di-sulsel-dinkes-itu-

hoax

https://makassar.tribunnews.com/2020/03/02/beredar-percakapan-whatsapp-warga-makassar-te

rjangkit-virus-corona-ini-penjelasan-kadis-kesehatan

2. Ada Suspect Positif Corona di Salah Satu Rumah 
Sakit di Makassar

https://news.detik.com/berita/d-4921926/beredar-kabar-ada-suspect-corona-di-sulsel-dinkes-itu-hoax
https://news.detik.com/berita/d-4921926/beredar-kabar-ada-suspect-corona-di-sulsel-dinkes-itu-hoax
https://makassar.tribunnews.com/2020/03/02/beredar-percakapan-whatsapp-warga-makassar-terjangkit-virus-corona-ini-penjelasan-kadis-kesehatan
https://makassar.tribunnews.com/2020/03/02/beredar-percakapan-whatsapp-warga-makassar-terjangkit-virus-corona-ini-penjelasan-kadis-kesehatan


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi tentang tes 

sederhana untuk mengenal virus corona dalam sepuluh detik tanpa urusan ke Dokter 

atau Laboratorium.

Faktanya, dilansir dari kompas.com Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan 

tidak berdasar. Menurut Faqih, tes deteksi virus Corona yang ada di Indonesia dan 

sudah diakreditasi oleh WHO adalah tes PCR Litbangkes. Seperti diketahui, tes PCR 

telah dilakukan Litbangkes sejak 1 Februari 2020 lalu. Hasil dari tes tersebut dapat 

diketahui dalam waktu kurang dari 12 jam sejak sampel diterima.

Hoaks

Link Counter :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/02/191605365/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-viru

s-corona-hanya-dalam-sepuluh-detik?page=all#page3

3. Tes Sederhana Deteksi Diri Virus Corona Hanya 
dalam Sepuluh Detik

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/02/191605365/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-virus-corona-hanya-dalam-sepuluh-detik?page=all#page3
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/02/191605365/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-virus-corona-hanya-dalam-sepuluh-detik?page=all#page3
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/02/191605365/hoaks-tes-sederhana-deteksi-diri-virus-corona-hanya-dalam-sepuluh-detik?page=all#page3


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Diunggah oleh akun Twitter yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nadiem Makarim, dengan narasi unggahan yang 

mengkampanyekan "Namaste Over Handshake" guna terhindar dari virus dan 

kembali ke budaya leluhur.

Faktanya, setelah ditelusuri diketahui bahwa akun Twitter tersebut bukanlah 

milik Menteri Nadiem Makarim, akun tersebut merupakan akun palsu. 

Disampaikan oleh akun resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

bahwa Mendikbud Nadiem Makarim tidak memiliki akun media sosial.

Hoaks

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4192260/cek-fakta-viral-menteri-nadiem-kampanye-sal

am-namaste-untuk-cegah-virus-faktanya

https://twitter.com/Kemdikbud_RI/status/1233732477404868609

4. Nadiem Makarim Kampanyekan "Namaste Over 
Handshake"

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4192260/cek-fakta-viral-menteri-nadiem-kampanye-salam-namaste-untuk-cegah-virus-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4192260/cek-fakta-viral-menteri-nadiem-kampanye-salam-namaste-untuk-cegah-virus-faktanya
https://twitter.com/Kemdikbud_RI/status/1233732477404868609


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyebutkan bahwa ada 3 orang mahasiswa 

asal Bali dan sedang berada di Yogyakarta yang positif terjangkit virus corona.

Faktanya, menurut penjelasan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Yogyakarta, Pembayun 

Setyaning Astutie yang menjabat sebagai Kepala Dinkes DIY memastikan bahwa pesan 

berantai tersebut adalah hoaks. Ia menjelaskan bahwa terkait 3 mahasiswa asal Bali yang 

terjangkit virus corona tidaklah benar. Meski menjadi kabar hoaks, Pembayun 

mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri dalam mencegah virus 

tersebut.

Hoaks

Link Counter :

https://jogja.suara.com/read/2020/03/02/211624/3-warga-yogyakarta-terjangkit-virus-corona-ini-f

aktanya 

5. 3 Warga Jogja Terjangkit Virus Corona

https://jogja.suara.com/read/2020/03/02/211624/3-warga-yogyakarta-terjangkit-virus-corona-ini-faktanya
https://jogja.suara.com/read/2020/03/02/211624/3-warga-yogyakarta-terjangkit-virus-corona-ini-faktanya


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar kabar di sosial media tentang 

PT Angkasa Pura I yang menyediakan 

1000 tiket pesawat gratis untuk WNI 

pulang ke Indonesia karena virus 

corona. Narasi pada unggahan 

tersebut juga menyertakan nomor 

telepon untuk melakukan pengurusan 

tiket.

Mengenai beredarnya kabar tersebut, 

melalui akun sosial media resmi PT 

Angkasa Pura I menegaskan 

bahwasannya kabar yang beredar 

tersebut adalah hoaks. Angkasa Pura 

sebagai operator bandara tidak pernah 

melakukan penjualan tiket pesawat 

udara kepada penumpang ataupun 

bekerja sama dengan biro/agen 

perjalanan.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/AP_Airports/status/1233922974396207105 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4192250/cek-fakta-hoaks-1000-tiket-pesawat-gratis-un

tuk-wni-pulang-ke-tanah-air 

6. 1000 Tiket Pesawat Gratis untuk WNI Pulang ke 
Tanah Air

https://twitter.com/AP_Airports/status/1233922974396207105
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4192250/cek-fakta-hoaks-1000-tiket-pesawat-gratis-untuk-wni-pulang-ke-tanah-air
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4192250/cek-fakta-hoaks-1000-tiket-pesawat-gratis-untuk-wni-pulang-ke-tanah-air


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi isu 

Rumah Sakit terbesar di Bali, RSUP 

Sanglah yang menerima pasien 

positif corona secara diam-diam. 

Hal tersebut tersebar di media 

sosial, seperti Twitter.

Faktanya, hal tersebut telah 

diklarifikasi oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut 

Suarjaya yang memastikan kabar 

itu bohong. “Hoax itu,” tegas 

Suarjaya. Suarjaya menyebut Bali 

masih aman dari corona. Belum 

ada yang terinfeksi virus yang 

telah menelan ribuan jiwa itu.

Hoaks

Link Counter :

https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/02/181683/netizen-lihat-mobil-mencurigakan-masuk-

sanglah-kadiskes-sebut-hoax 

7. RS Sanglah Denpasar Menerima Pasien Positif 
Corona secara Diam-diam

https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/02/181683/netizen-lihat-mobil-mencurigakan-masuk-sanglah-kadiskes-sebut-hoax
https://radarbali.jawapos.com/read/2020/03/02/181683/netizen-lihat-mobil-mencurigakan-masuk-sanglah-kadiskes-sebut-hoax


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar informasi video di media sosial 

Facebook yang menyebutkan kejadian 

di Lampung dengan narasi “Mohon 

perhatian ibu/bpk, tolong putra-putri 

nya selalu diawasi kalau bermain di luar. 

Penculikan anak2 bukan isapan jempol, 

Waspada lah Kejadian ini tertangkap di 

Lampung”.

Faktanya, setelah ditelusuri informasi 

tersebut dibantah oleh Polsek Abung 

Selatan, Ia mengatakan bahwa kejadian 

tersebut bukan penculikan anak, pria 

dalam video tersebut adalah ayah 

kandungnya. Pria tersebut adalah 

pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan 

Kejiwaan). Selain itu ibu sang anak, 

menyatakan suaminya dalam status 

berobat karena sakit jiwa sejak tahun 

2008 di Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Lampung.

Disinformasi

Link Counter :

http://www.lampungtelevisi.com/2020/03/viral-tangis-anak-lampung-tengah-minta.html

https://turnbackhoax.id/2020/03/02/salah-penculikan-anak-bukan-isapan-jempol-kejadian-ini-ter

tangkap-di-lampung/

https://www.instagram.com/p/B9LG8I-Jk7T/

8. Penculikan Anak yang Tertangkap di Lampung

http://www.lampungtelevisi.com/2020/03/viral-tangis-anak-lampung-tengah-minta.html
https://turnbackhoax.id/2020/03/02/salah-penculikan-anak-bukan-isapan-jempol-kejadian-ini-tertangkap-di-lampung/
https://turnbackhoax.id/2020/03/02/salah-penculikan-anak-bukan-isapan-jempol-kejadian-ini-tertangkap-di-lampung/
https://www.instagram.com/p/B9LG8I-Jk7T/


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar pesan berantai di media sosial 

WhatsApp sebuah foto yang 

penampakan jalan ambles yang diklaim 

berada di Jalan Daan Mogot di Depan 

BCA Poris.

Dilansir dari medcom.id, foto yang 

mengklaim bahwa jalan ambles di Jalan 

Daan Mogot depan BCA Poris adalah 

tidak benar. Foto tersebut adalah 

peristiwa yang terjadi di Jalan Raya 

Sultan Agung Kabupaten Jember, Jawa 

timur. Jalan ambles sepanjang 94 meter 

dan lebar 10 meter itu menyebabkan 10 

rumah dan toko (ruko) di kawasan 

tersebut ambruk ke sungai, sementara 

belasan ruko lainnya terancam ambruk. 

Kejadian tersebut terjadi pada Senin 

tanggal 2 Maret 2020.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAYxVvN-cek-fakta-penampakan-jalan-daan-mogot-

ambles-di-depan-bca-poris

https://www.instagram.com/p/B9OZHHQn3wY/

9. Jalan Daan Mogot Ambles di Depan BCA Poris

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAYxVvN-cek-fakta-penampakan-jalan-daan-mogot-ambles-di-depan-bca-poris
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAYxVvN-cek-fakta-penampakan-jalan-daan-mogot-ambles-di-depan-bca-poris
https://www.instagram.com/p/B9OZHHQn3wY/


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial terkait adanya seorang warga Bekasi yang meninggal 

dunia di Cianjur karena virus Corona.  

Faktanya, Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes, Achmad Yurianto, secara langsung segera 

mengumumkan bahwa pasien suspect Corona yang meninggal di Rumah Sakit dr Hafidz 

(RSDH) Cianjur tersebut negatif virus Corona. Disaat yang sama Perwakilan keluarga 

pasien juga membantah jika yang bersangkutan terinfeksi virus Corona. Pihaknya 

menjelaskan RSDA Cianjur telah memberikan klarifikasi atas dugaan terpaparnya pasien 

dari virus Corona. Ia menjelaskan jika adik iparnya itu meninggal atas penyakit 

pembengkakan paru-paru hingga mengalami sesak nafas. Sakit itu sudah dirasakan 

mulai dari dia bertugas di Malaysia.

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4923283/kemenkes-pasien-meninggal-di-cianjur-negatif-Corona/1 

https://jabar.suara.com/read/2020/03/03/134632/warga-bekasi-meninggal-karena-virus-Corona-kel

uarga-kata-dokter-negatif 

10. Terkena Virus Corona, Warga Bekasi Meninggal 
Di Cianjur 

Disinformasi

https://news.detik.com/berita/d-4923283/kemenkes-pasien-meninggal-di-cianjur-negatif-corona/1
https://jabar.suara.com/read/2020/03/03/134632/warga-bekasi-meninggal-karena-virus-corona-keluarga-kata-dokter-negatif
https://jabar.suara.com/read/2020/03/03/134632/warga-bekasi-meninggal-karena-virus-corona-keluarga-kata-dokter-negatif


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan bahwa “Maria” yang 

diduga penderita Corona adalah Dosen Seni Tari Universitas Negeri Jakarta. 

Faktanya, informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar sesuai dengan klarifikasi 

pada akun media sosial Facebook milik Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Jakarta, liliana.muliastuti yang menyatakan bahwa di lembaganya tidak ada nama 

dosen yang tertera pada berita yang beredar. Dilansir dari pojoksatu.id menyebutkan 

bahwa penderita pertama Coronavirus diduga bernama Maria Darmaningsih yang 

merupakan Dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Link Counter :

https://www.facebook.com/liliana.muliastuti/posts/10218071014941176 

https://pojoksatu.id/lipsus/2020/03/03/dua-pertama-virus-Corona-indonesia/ 

11. “Maria” Dosen Seni Tari UNJ yang Terkena Virus 
Corona

Disinformasi

https://www.facebook.com/liliana.muliastuti/posts/10218071014941176
https://pojoksatu.id/lipsus/2020/03/03/dua-pertama-virus-corona-indonesia/
https://www.facebook.com/liliana.muliastuti/posts/10218071014941176
https://pojoksatu.id/lipsus/2020/03/03/dua-pertama-virus-corona-indonesia/


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa di Indonesia biaya tes dan 

pengobatan virus Corona berbayar, karena tidak di jamin BPJS.

Faktanya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memastikan bahwa biaya 

perawatan medis bagi pasien Corona virus ditanggung sepenuhnya dari anggaran di 

Kementerian Kesehatan. Dia mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki 

anggaran untuk kondisi khusus seperti pasien yang terinfeksi virus Corona. Hal ini 

ditetapkan pada 4 Februari 2020 lalu dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan infeksi virus Corona sebagai penyakit dapat 

menimbulkan wabah dan penanggulangannya oleh Menteri Kesehatan. 

Link Counter :
https://www.wartaekonomi.co.id/read274723/terawan-biaya-pengobatan-pasien-Corona-ditanggung-pem

erintah 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4923548/bpjs-kesehatan-pastikan-tanggung-pengobatan-vir

us-Corona??utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=detikhealth&utm_campaign=cmssocmed 

12. Di Indonesia Biaya Tes dan Pengobatan Corona 
Berbayar Karena Tidak Dicover BPJS

Disinformasi

https://www.wartaekonomi.co.id/read274723/terawan-biaya-pengobatan-pasien-corona-ditanggung-pemerintah
https://www.wartaekonomi.co.id/read274723/terawan-biaya-pengobatan-pasien-corona-ditanggung-pemerintah
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4923548/bpjs-kesehatan-pastikan-tanggung-pengobatan-virus-corona??utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=detikhealth&utm_campaign=cmssocmed
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4923548/bpjs-kesehatan-pastikan-tanggung-pengobatan-virus-corona??utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=detikhealth&utm_campaign=cmssocmed


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial terkait salah satu warga Pasirjaya Kecamatan Cilamaya 

Kulon, Karawang yang terindikasi virus Corona sepulang dari Singapura dan dalam 

penanganan pihak Graha Medis Cilamaya .

Faktanya Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Karawang, Yayuk Sri 

Rahayu memastikan bahwa info tersebut hoaks alias kabar bohong. Yayuk menjelaskan jika 

pasien warga Pasirjaya itu sempat berkonsultasi ke Dinas Kesehatan Karawang. Namun 

semenjak pemeriksaan di klinik, pasien tidak menunjukan indikasi terjangkit virus Corona. 

Suhu badan normal 37 derajat serta tidak mengalami sesak napas. Meskipun demikian, ia 

mengatakan jika pasien yang baru pulang dari Singapura tersebut masih dalam 

pemantauan Dinkes Karawang selama 14 hari ke depan.  

Disinformasi

Link Counter :

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tki-asal-karawang-pulang-dari-singapura-terindi

kasi-Corona-hoaks.html   

https://www.liputan6.com/regional/read/4192497/tki-asal-karawang-dari-singapura-terindikasi-vi

rus-Corona-begini-faktanya 

13. Warga Pasirjaya, Karawang Terindikasi Corona 
Sepulang dari Singapura

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tki-asal-karawang-pulang-dari-singapura-terindikasi-corona-hoaks.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tki-asal-karawang-pulang-dari-singapura-terindikasi-corona-hoaks.html
https://www.liputan6.com/regional/read/4192497/tki-asal-karawang-dari-singapura-terindikasi-virus-corona-begini-faktanya
https://www.liputan6.com/regional/read/4192497/tki-asal-karawang-dari-singapura-terindikasi-virus-corona-begini-faktanya


Selasa, 3 Maret 2020

Penjelasan :

Telah tersebar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang 

Pria yang memaksa menerobos blokade polisi China setelah terdeteksi virus 

Corona.

Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, dalam video tersebut bukanlah 

kejadian yang sesungguhnya. Video itu merupakan latihan polisi di gerbang 

tol di Provinsi Henan, China selama epidemi virus Corona. 

Disinformasi

Link Counter :

https://factcheck.afp.com/video-shows-police-drill-china-during-novel-Coronavirus-epidemic 

14. Seorang Pria Memaksa Menerobos Blokade 
Polisi China Setelah Terdeteksi Virus Corona 

https://factcheck.afp.com/video-shows-police-drill-china-during-novel-coronavirus-epidemic

