
Penjelasan :

Telah beredar informasi pemberitaan yang 

mengatakan bahwa upaya untuk 

mengantisipasi Virus Corona, seluruh 

BUMN DKI ditutup selama dua pekan.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Staf Khusus 

Menteri BUMN, Arya Sinulingga 

mengatakan bahwa kabar tersebut 

merupakan hoaks dengan mengedit 

tampilan sebuah stasiun televisi swasta 

yang menayangkan Menteri BUMN Erick 

Thohir usai meninjau RS Pertamina Jaya di 

Cempaka Putih. Arya menyampaikan 

sampai hari ini seluruh BUMN tetap 

beroperasi seperti biasa. Namun, 

Kementerian BUMN melakukan sejumlah 

langkah preventif dengan membatasi 

rapat-rapat dengan jumlah peserta yang 

banyak.

Link Counter :

https://republika.co.id/berita/q76wbj430/arya-bantah-hoaks-bumn-di-jakarta-tutup-dua-pekan 

https://www.cnnindonesia.com/tv/20200316153341-405-483896/video-waspada-hoaks-pemberita

an-corona 

1. Antisipasi Corona, Seluruh BUMN DKI Ditutup

Hoaks

Senin, 16 Maret 2020

https://republika.co.id/berita/q76wbj430/arya-bantah-hoaks-bumn-di-jakarta-tutup-dua-pekan
https://www.cnnindonesia.com/tv/20200316153341-405-483896/video-waspada-hoaks-pemberitaan-corona
https://www.cnnindonesia.com/tv/20200316153341-405-483896/video-waspada-hoaks-pemberitaan-corona


Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial yang 

menginformasikan Pasar Tanah Abang 

ditutup sementara untuk mencegah 

penyebaran Virus Corona (Covid-19). Dalam 

pesan yang beredar menyebutkan, 

penutupan sementara Pasar Tanah Abang 

dilakukan selama 2 minggu, pada tanggal 

14-27 Maret 2020.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Bidang 

Umum dan Humas PD Pasar Jaya, Gatra 

Vaganza menegaskan bahwa informasi yang 

beredar itu tidak benar atau hoaks. Gatra 

mengatakan sejauh ini pihaknya belum 

menutup pasar manapun, dan rilis yang 

dikeluarkan tersebut bukan berasal dari PD 

Pasar Jaya.

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4940750/viral-isu-pasar-tanah-abang-tutup-untuk-cegah-corona

-begini-faktanya 

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/16/09271631/hoaks-kabar-pasar-tanah-abang-ditu

tup-sementara-untuk-cegah-covid-19 

2. Pasar Tanah Abang Tutup Sementara untuk 
Cegah Corona

Hoaks

Senin, 16 Maret 2020

https://news.detik.com/berita/d-4940750/viral-isu-pasar-tanah-abang-tutup-untuk-cegah-corona-begini-faktanya
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Senin, 16  Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai di WhatsApp 
yang memuat foto beserta dengan informasi 
identitas dari seorang mitra pengemudi Gojek 
yang kabur saat menjalani proses observasi atas 
dugaan terinfeksi virus Covid-19 dari RSUP 
Persahabatan.

Faktanya, informasi dalam pesan tersebut 
adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh 
pihak Gojek yang bahwa berita tersebut tidak 
benar alias hoaks. Chief Corporate Affairs Gojek, 
Nila Marita menegaskan bahwa pihaknya telah 
mengambil langkah cepat untuk meluruskan 
pemberitaan tersebut dengan mengecek 
keberadaan mitra pengemudi yang 
bersangkutan. Hal yang sama juga ditanggapi 
oleh Juru Bicara RSUP Persahabatan, Erlina 
Burhan sempat mengakui jika ada pasien 
suspect Corona yang keluar dari ruang isolasi 
Rumah Sakit tersebut tanpa sepengetahuan 
petugas. Namun demikian, perempuan suspect 
Corona tersebut dijelaskan dia berprofesi 
sebagai pramusaji bukan pengemudi ojol 
sebagaimana berita yang sempat viral tersebut.

Hoaks

Link Counter :

https://kabar24.bisnis.com/read/20200314/15/1213307/suspect-corona-melarikan-diri-gojek-itu-bu

kan-mitra-kami

3.   Mitra Gojek yang Diduga Suspect Corona 
Melarikan Diri dari Rumah Sakit Persahabatan

https://kabar24.bisnis.com/read/20200314/15/1213307/suspect-corona-melarikan-diri-gojek-itu-bukan-mitra-kami
https://kabar24.bisnis.com/read/20200314/15/1213307/suspect-corona-melarikan-diri-gojek-itu-bukan-mitra-kami


Senin, 16  Maret 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial melalui pesan berantai dengan narasi "BREAKING NEWS: 
suspect coronavirus diemukan di salah satu terapis Delta Spa. Delta Spa sekarang 
dikarantina, pengunjung dan staf yang masih ada di dalam tidak boleh 
meninggalkan spa selama 2 minggu ke depan. Yang pernah menugunjungi Delta 
Spa dalam 2 minggu terakhir harap melapor ke RS rujukan".

Berdasarkan hasil penelusuran Suara.com, informasi yang menyebutkan bahwa ada 
seorang terapis Delta Spa yang menjadi suspect Virus Corona dan panti pijat itu 
dikarantina adalah tidak benar. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI 
Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia telah memberikan klarifikasi terkait informasi hoaks 
tersebut.

Hoaks

Link Counter :

https://www.suara.com/news/2020/03/15/143934/cek-fakta-benarkah-terapis-panti-pijat-di-jakart

a-suspect-virus-corona

https://news.detik.com/berita/d-4939771/viral-kabar-panti-pijat-jakarta-diisolasi-gegara-corona-t

ernyata-hoax

4.  Suspect Corona Virus Di temukan Di Delta Spa

http://suara.com/
https://www.suara.com/news/2020/03/15/143934/cek-fakta-benarkah-terapis-panti-pijat-di-jakarta-suspect-virus-corona
https://www.suara.com/news/2020/03/15/143934/cek-fakta-benarkah-terapis-panti-pijat-di-jakarta-suspect-virus-corona
https://news.detik.com/berita/d-4939771/viral-kabar-panti-pijat-jakarta-diisolasi-gegara-corona-ternyata-hoax
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Senin, 16  Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media sosial yang memberikan informasi bahwa satu 
warga Klaten terpapar Virus Corona. Pesan tersebut berisi "Bpk ibu,orang 
karangturi,balak cawas,sudah tertular virus corona,dia plng dari jepang,di bw ke rsi 
tugu,lalu sekarang di rujuk ke tglyoso,hati2 bpk ibu jaga keluarga kita masing2 biar 
du jauhkan dari virus yg berbahaya itu."

Faktanya, dilansir dari solo.tribunnews.com, Juru Bicara Satgas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Klaten, Anggit Budiarto mengatakan bahwa informasi yang 
beredar tersebut tidak benar atau hoaks. Sampai saat ini belum ada warga Klaten 
yang dilaporkan terpapar Virus Corona atau Covid-19. Beliau menghimbau 
masyarakat agar jangan mudah percaya dengan pesan yang tidak bisa 
dipertanggungjawabkan apalagi melalui aplikasi WhatsApp yang tidak jelas 
sumbernya.

Hoaks

Link Counter :
https://solo.tribunnews.com/2020/03/15/beredar-pesan-wa-wargaklaten-terpapar-corona-ternyata-hoax-ini

-fakta-sebenarnya

5.  Warga Klaten Terpapar Virus Corona

http://solo.tribunnews.com/
https://solo.tribunnews.com/2020/03/15/beredar-pesan-wa-wargaklaten-terpapar-corona-ternyata-hoax-ini-fakta-sebenarnya
https://solo.tribunnews.com/2020/03/15/beredar-pesan-wa-wargaklaten-terpapar-corona-ternyata-hoax-ini-fakta-sebenarnya


Senin, 16  Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media sosial yang memuat tangkapan layar dari cuplikan 
video kemacetan yang disebut terjadi pada jalur menuju kawasan Puncak, Bogor. 
Dinarasikan bahwa warga DKI Jakarta diliburkan sementara untuk menghindari 
interaksi sosial agar dapat mengontrol persebaran Virus Corona, namun malah 
liburan bersama menuju tempat keramaian.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam postingan tersebut 
adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Muh 
Fadli Amri yang mengatakan bahwa video viral di media sosial itu adalah hoaks. 
Beliau juga memastikan tak ada kepadatan arus lalu lintas menuju puncak pada 
hari Minggu, 15 Maret 2020.

Hoaks

Link Counter :
https://jabar.suara.com/read/2020/03/15/122652/heboh-jalur-puncak-macet-parah-imbas-corona-ini-kata-po

lisi

https://kumparan.com/kumparanbisnis/beredar-video-puncak-macet-karena-liburan-saat-wfh-ini-data-peli

ntas-jagorawi-1t1zOWwYtSC/?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=tk&utm_content=t

k166A

6.   Warga DKI yang Diliburkan 
Berbondong-bondong ke Puncak 

https://jabar.suara.com/read/2020/03/15/122652/heboh-jalur-puncak-macet-parah-imbas-corona-ini-kata-polisi
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Senin, 16  Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai di grup Whatsapp yang 
menyebutkan akan ada penutupan sejumlah lokasi wisata di Yogyakarta, termasuk 
Malioboro pada 16-31 Maret 2020.

Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih 
Raharjo. Ia mengatakan bahwa informasi soal penutupan lokasi wisata itu tidak 
benar atau hoaks. Selain itu Singgih menegaskan bahwa saat ini Dinas Pariwisata 
belum mengeluarkan keputusan apa pun untuk penutupan tempat wisata. Singgih 
menambahkan bahwa Malioboro masih bisa dikunjungi, termasuk tempat-tempat 
wisata lainnya.

Hoaks

Link Counter :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/15/171843665/hoaks-malioboro-dan-tempat-wisata-

di-yogyakarta-tutup-16-31-maret-2020?page=2 

7.  Malioboro dan Tempat Wisata di Yogyakarta 
Tutup 16-31 Maret 2020

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/15/171843665/hoaks-malioboro-dan-tempat-wisata-di-yogyakarta-tutup-16-31-maret-2020?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/15/171843665/hoaks-malioboro-dan-tempat-wisata-di-yogyakarta-tutup-16-31-maret-2020?page=2


Senin, 16  Maret 2020

Penjelasan :

Beredar kabar bahwa air lemon panas dapat menyembuhkan kanker. Pesan viral yang 
beredar luas di WhatsApp itu bahkan turut menghubung-hubungkan dengan Virus Corona 
atau Covid-19 seolah-olah penyakit yang disebabkan virus tersebut dapat disembuhkan 
dengan air lemon panas atau vitamin C.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa lemon panas dapat membunuh sel kanker 
adalah klaim yang tidak didukung oleh bukti medis yang kredibel. Ini adalah isu lama yang 
beredar kembali dan dikaitkan dengan wabah virus Corona atau Covid-19. WHO 
menyatakan belum ada bukti bahwa obat saat ini dapat menyembuhkan Covid-19.  Dikutip 
dari factcheck.afp.com, Henry Chenal, direktur Integrated Bioclinical Research Centre di 
Abidjan, mengatakan bahwa mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi tidak pernah 
terbukti efektif melawan Virus Corona. Klaim bahwa lemon panas dapat membunuh sel 
kanker telah dibantah seperti dalam artikel yang diterbitkan oleh snopes.com pada tahun 
2011.

Hoaks

Link Counter :

https://factcheck.afp.com/false-claims-drinking-water-lemon-can-prevent-covid-19-circulate-onli

ne 

https://turnbackhoax.id/2020/03/15/salah-profesor-chen-horin-mengatakan-lemon-panas-dapat-

membunuh-sel-kanker/ 

8.  Lemon Panas Dapat Membunuh Sel Kanker dan 
Dikaitkan dengan Covid-19

https://factcheck.afp.com/false-claims-drinking-water-lemon-can-prevent-covid-19-circulate-online
https://factcheck.afp.com/false-claims-drinking-water-lemon-can-prevent-covid-19-circulate-online
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Senin, 16  Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar tangkapan layar dari sebuah artikel berita media daring yang berjudul 
"Hasil Pemeriksaan Presiden Jokowi Positif Virus Corona". Artikel tersebut dimuat 
pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15:05 WIB.

Setelah ditelusuri, tangkapan layar tersebut adalah hasil suntingan dari artikel yang 
dimuat oleh Detik.com pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15:05 WIB dengan judul 
asli dari artikel tersebut adalah "Presiden Jokowi Jalani Tes Virus Corona Sore Ini".

Disinformasi

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4939909/presiden-jokowi-jalani-tes-virus-corona-sore-ini

9.  Presiden Jokowi Positif Virus Corona

http://detik.com/
https://news.detik.com/berita/d-4939909/presiden-jokowi-jalani-tes-virus-corona-sore-ini


Senin, 16 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah video yang merekam kedatangan para TKA dari China 
di bandara Haluoleo Kendari. Dalam video itu terdengar suara seseorang meneriakkan 
para TKA China tersebut dan mengaitkan dengan Virus Corona yang sedang mewabah.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Kemenkumham Sultra, Sofyan, berdasarkan surat 
sertifikat kesehatan pemerintah Thailand, sejak 29 Februari hingga 15 Maret 2020, para 
TKA itu telah dikarantina di Thailand dan surat tersebut sudah diverifikasi oleh 
Perwakilan RI di Bangkok, Thailand pada 15 Maret 2020. Selanjutnya, TKA China 
tersebut keluar dari Thailand pada 15 Maret 2020 dan menuju Indonesia melalui 
Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Para TKA tersebut memiliki dokumen perjalanan 
yang sah dan masih berlaku. Mereka juga memiliki surat rekomendasi dari Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta berupa kartu kewaspadaan 
kesehatan pada  TKA tersebut dan masih dalam pemantauan yang akan dilakukan di 
perusahaan tempat mereka bekerja.

Disinformasi

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/03/16/berita-49-wn-tiongkok-yang-masuk-ke-sultra-ternyata-orang

-baru-bukan-pekerja-lama/ 

10.  Video TKA China Datang di Bandara Haluoleo 
Kendari Membawa Virus Corona

https://turnbackhoax.id/2020/03/16/berita-49-wn-tiongkok-yang-masuk-ke-sultra-ternyata-orang-baru-bukan-pekerja-lama/
https://turnbackhoax.id/2020/03/16/berita-49-wn-tiongkok-yang-masuk-ke-sultra-ternyata-orang-baru-bukan-pekerja-lama/

