
Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :
Telah beredar informasi melalui aplikasi 
WhatsApp bahwa garam dapur (NaCl) 
dapat melawan Virus Corona. Dinarasikan 
bahwa sebagai hal tersebut adalah hasil 
eksperimen pribadi, yakni dengan 
memasukkan sedikit garam dapur ke mulut 
lalu melarutkan dan menelannya perlahan 
saat merasakan leher tidak enak dan terasa 
kering. Garam selain sebagai penyedap dan 
pengawet makanan juga diklaim dapat 
membasmi kuman dan sakit kulit, bahkan 
sebagai senjata melawan Virus Corona. 
Hanya dalam 1/2 hari tenggorokan yang 
sakit dapat sembuh.

Faktanya, informasi dalam pesan tersebut 
adalah tidak benar. Dilansir dari 
data.jakarta.go.id, berkumur dengan air 
garam memang memiliki khasiat 
membantu menyamankan tenggorokan, 
namun sampai saat ini belum ada bukti 
medis yang menyatakan bahwa berkumur 
dengan garam dapat membantu 
menangkal atau mengusir infeksi dari 
serangan Virus Corona.

Hoaks

Link Counter:

http://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Garam-dapur-NaCl-Dapat-Melawan-Virus-Corona 

1. Garam Dapur NACL Dapat Melawan Virus 
Corona

http://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Garam-dapur-NaCl-Dapat-Melawan-Virus-Corona
http://data.jakarta.go.id/jalahoaks/detail/HOAKS-Garam-dapur-NaCl-Dapat-Melawan-Virus-Corona


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :
Saat ini tengah beredar informasi yang menyebutkan bahwa seolah-olah aplikasi PeduliLindungi sebagai Aplikasi 

Edukasi Corona Kementerian Kominfo tidak aman. Aplikasi tersebut dituduh rawan Phising dan Malware karena 

belum tersedia di App Store dan Play Store. 

Menanggapi hal tersebut, Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Siaran Pers No. 

57/HM/KOMINFO/04/2020, memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah 

dapat diunduh melalui App Store dan Play Store untuk versi iOS dan Android dan tidak melalui APK sehingga sangat 

secure dari phising dan malware. Aplikasi PeduliLindungi sendiri telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo 

No. 171 tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracing, tracking dan fencing melalui infrastruktur, sistem dan 

aplikasi telekomunikasi untuk mendukung Surveilans Kesehatan melengkapi Keputusan Menteri Komunikasi dan 

Informatika sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Kominfo No. 159 Tahun 2020. Keputusan Menteri ini bersifat khusus 

dan sekaligus untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi sesuai perundang-undangan. Untuk itu, 

Kemkominfo menghimbau masyarakat tidak ragu untuk menginstall PeduliLindungi, karena provider menggunakan 

sistem keamanan berlapis. 

Hoaks

Link Counter:

https://kominfo.go.id/content/detail/25866/siaran-pers-no-57hmkominfo042020-tentang-aplikasi-pedulilindun

gi-aman-dari-phising-dan-malware-diunduh-lewat-app-store-dan-play-store/0/siaran_pers

2. Aplikasi Edukasi Corona (PeduliLindungi) 
Kemenkominfo Rawan Phising dan Malware

https://kominfo.go.id/content/detail/25866/siaran-pers-no-57hmkominfo042020-tentang-aplikasi-pedulilindungi-aman-dari-phising-dan-malware-diunduh-lewat-app-store-dan-play-store/0/siaran_pers
https://kominfo.go.id/content/detail/25866/siaran-pers-no-57hmkominfo042020-tentang-aplikasi-pedulilindungi-aman-dari-phising-dan-malware-diunduh-lewat-app-store-dan-play-store/0/siaran_pers


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Beredar melalui WhatsApp, video yang 

diklaim adanya wanita yang tewas 

akibat dipukul begal terjadi di 

Rungkut,  Surabaya.

Faktanya Kabid Humas Polda Jatim, 

Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko 

menegaskan bahwa kejadian dalam 

video tersebut tidak benar. Truno 

menuturkan setelah mendapatkan 

laporan viralnya video tersebut, 

pihaknya langsung mengecek ke 

Polrestabes Surabaya. Namun tidak 

ada kejadian kecelakaan akibat 

pembegalan seperti informasi yang 

beredar. Ia juga menghimbau kepada 

masyarakat untuk mengecek 

kebenaran informasi sebelum 

menyebarkannya.

Hoaks

Link Counter:

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4980131/video-wanita-di-surabaya-tewas-dipukul-be

gal-ternyata-hoaks

3. Wanita di Rungkut Surabaya Tewas Dipukul 
Begal

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4980131/video-wanita-di-surabaya-tewas-dipukul-begal-ternyata-hoaks
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4980131/video-wanita-di-surabaya-tewas-dipukul-begal-ternyata-hoaks


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah surat yang 
mengatasnamakan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) dengan 
keterangan bahwa BKPM mengajukan 
permohonan bantuan akomodasi untuk 
keperluan disaat wabah Virus Corona 
kepada Perusahaan dan Pelaku Dunia 
Usaha.

Faktanya surat tersebut adalah palsu dan 
bukan resmi dibuat oleh pihak BKPM. Pada 
halaman Website milik BKPM diklarifikasi 
bahwa surat tersebut adalah tidak benar, 
dan diharapkan untuk pihak-pihak yang 
menerima surat tersebut agar 
mengkonfirmasi langsung kepada pihak 
BKPM. BKPM sebagai bagian dari 
Pemerintah RI akan terus mendukung 
upaya pencegahan penyebaran wabah 
COVID-19, diantaranya melalui 
pendistribusian bantuan dari investor, 
fasilitasi percepatan perizinan sektor 
kesehatan, dan dukungan terhadap 
peningkatan kapasitas produksi alat 
kesehatan.

Hoaks

Link Counter:

https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/klarifikasi-hoax-bkpm-eng 

https://www.instagram.com/p/B-zTEMcgIlc/?igshid=1683meoq22si2 

4. Surat Permohonan Bantuan Mengatasnamakan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal

https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/klarifikasi-hoax-bkpm-eng
https://www.instagram.com/p/B-zTEMcgIlc/?igshid=1683meoq22si2


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa 

jembatan Barito Bapela patah karena derasnya air Barito hingga menghantam 

jembatan.

Faktanya, Humas Polda Kalimantan Tengah melalui akun media sosialnya 

menjelaskan bahwa informasi tentang jembatan Barito Bapela patah karena 

derasnya air Barito hingga menghantam jembatan adalah tidak benar atau hoaks. 

Jembatan Barito atau Jembatan KH Hasan Basri Jalan Yetro Sinseng Muara Teweh, 

Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sampai sekarang masih berdiri kokoh 

dan tidak patah.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/B-8UpU7pIGW/ 

https://turnbackhoax.id/2020/04/17/salah-jembatan-barito-bapela-patah/ 

5. Jembatan Barito Bapela Patah

https://www.instagram.com/p/B-8UpU7pIGW/
https://turnbackhoax.id/2020/04/17/salah-jembatan-barito-bapela-patah/


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah unggahan video yang menampilkan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta sedang melakukan rapat. Unggahan video tersebut disertai dengan narasi 

"Sungguh mulia hatimu sampai buka puasa engkau pikirkan untuk masyarakat tidak 

mampu…aku iri Jakarta punya Gubernur semulia hatimu...". Dalam narasi itu juga 

menyebutkan apresiasi kinerja Anies dalam menangani Covid-19.

Setelah ditelusuri, video tersebut tidak ada kaitannya dengan kondisi wabah Covid-19. 

Video serupa ditemukan pada akun Youtube Pemprov DKI Jakarta yang telah terverifikasi 

dengan judul "25 Apr 2018 Rapimtas Bag 3/3 - Persiapan Memasuki Bulan Ramadhan" 

yang diunggah pada tanggal 7 Mei 2018. Kesimpulannya, video yang beredar tidak ada 

kaitannya dengan Covid-19, melainkan video tersebut adalah rapat persiapan Pemprov DKI 

Jakarta dalam memasuki bulan ramadhan pada tahun 2018.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.youtube.com/watch?v=XDkXHsKUoHk&t=425s

https://tirto.id/pemprov-dki-siapkan-buka-puasa-bersama-warga-miskin-di-223-rw-cKgD

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515194845-20-298457/pemprov-dki-jakarta-siapkan-bukber-

di-223-rw-selama-ramadan

6. Video Rapat Program Buka Puasa DKI Jakarta 
Tahun Ini

https://www.youtube.com/watch?v=XDkXHsKUoHk&t=425s
https://tirto.id/pemprov-dki-siapkan-buka-puasa-bersama-warga-miskin-di-223-rw-cKgD
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515194845-20-298457/pemprov-dki-jakarta-siapkan-bukber-di-223-rw-selama-ramadan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515194845-20-298457/pemprov-dki-jakarta-siapkan-bukber-di-223-rw-selama-ramadan


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi foto aksi ratusan karyawan dan warga meminta TKA 

dipulangkan karena diduga TKA masuk Desa Kawasi menggunakan Kapal Pribadi 

Tanpa Pengawasan Satgas Covid-19 Halsel.

Faktanya foto dalam tangkapan layar tersebut merupakan foto kejadian demo 

karyawan di PT Harita Grup Desa Kawasi, kecamatan Obi Halsel Selatan. Karyawan 

yang melakukan demo menuntut diberikan kelonggaran keluar masuk Desa 

Kawasi, karena sejak pertengahan Maret 2020, Site Kawasi di Pulau Obi telah 

dilakukan 'lockdown' dan semua karyawan maupun karyawan kontraktor harus 

menempati camp yang telah disediakan. Jadi tangkapan layar tersebut tidak ada 

kaitannya dengan TKA asal China yang diduga diselundupkan.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4229390/cek-fakta-46-tka-china-diduga-diselundupka

n-ke-obi-maluku-utara-ini-faktanya

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7fcZb4yZt_Y

7. TKA China Masuk Kawasi Maluku Utara Tanpa 
Pengawasan Satgas Covid-19 Halsel.

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4229390/cek-fakta-46-tka-china-diduga-diselundupkan-ke-obi-maluku-utara-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4229390/cek-fakta-46-tka-china-diduga-diselundupkan-ke-obi-maluku-utara-ini-faktanya
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7fcZb4yZt_Y


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan video di media sosial yang menyebutkan Nazril Irham atau Ariel 

Noah menjadi relawan tenaga kesehatan untuk membantu menangani pasien 

Covid-19. Video tersebut dilengkapi dengan potret Ariel Noah mengenakan jas 

putih bertuliskan dr.Nazril Irham lengkap dengan masker di wajahnya.

Faktanya, kabar mengenai Ariel menjadi relawan petugas medis untuk menangani 

Covid-19 adalah tidak benar. Video yang beredar tersebut bukanlah momen saat 

Ariel menjadi relawan tenaga medis, melainkan saat sedang berkunjung ke PT 

Cedefindo (Martha Tilaar Group) pada Desember 2019. Dilansir dari laman 

Vivanews.com, saat ditelusuri di akun Youtube Sahabat Noah Official, akun tersebut 

mengunggah video serupa pada tanggal 17 Desember 2019 dengan judul "Ariel 

Noah Berkunjung ke Pabrik PT Cedefindo Martha Tilaar Group".

Disinformasi

Link Counter:

https://www.suara.com/news/2020/04/16/115937/cek-fakta-benarkah-ariel-noah-jadi-relawan-me

dis-tangani-pasien-corona  

https://www.vivanews.com/viva-fakta/45468-ariel-noah-jadi-relawan-petugas-medis-corona-cek-

faktanya 

https://www.youtube.com/watch?v=hr0VUNIXFOY 

8. Video Ariel Noah Jadi Relawan Medis Covid-19 di 
Rumah Sakit

https://www.vivanews.com/viva-fakta/45468-ariel-noah-jadi-relawan-petugas-medis-corona-cek-faktanya
https://www.suara.com/news/2020/04/16/115937/cek-fakta-benarkah-ariel-noah-jadi-relawan-medis-tangani-pasien-corona
https://www.suara.com/news/2020/04/16/115937/cek-fakta-benarkah-ariel-noah-jadi-relawan-medis-tangani-pasien-corona
https://www.vivanews.com/viva-fakta/45468-ariel-noah-jadi-relawan-petugas-medis-corona-cek-faktanya
https://www.vivanews.com/viva-fakta/45468-ariel-noah-jadi-relawan-petugas-medis-corona-cek-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=hr0VUNIXFOY


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial, foto beberapa ekor katak mati 

yang diklaim sebagai korban Covid-19.

Berdasarkan penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, foto katak mati tersebut 

pertama kali diunggah pada tanggal 20 Juni 2012. Katak tersebut dijadikan 

bahan presentasi David C. Blackburn, Asisten Kurator penelitian Herpetologi 

di California Academy of Sciences, yang membahas epidemi global yang 

mengancam ribuan spesies amfibi. Foto katak mati tersebut tidak ada 

kaitannya dengan Virus Corona.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4229374/cek-fakta-hoaks-foto-katak-mati-korban-covi

d-19

9.  Foto Katak Mati Karena Corona

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4229374/cek-fakta-hoaks-foto-katak-mati-korban-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4229374/cek-fakta-hoaks-foto-katak-mati-korban-covid-19
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4229374/cek-fakta-hoaks-foto-katak-mati-korban-covid-19


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Sebuah pesan berantai Whatsapp yang beredar luas, terutama di kalangan 

masyarakat Tanjungpinang menyebut adanya seorang Dokter yang bekerja di IGD 

RSUD Tanjungpinang bernama Dokter Rowin  telah dinyatakan positif terinfeksi 

Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menegaskan 

informasi yang tersebar terkait Dokter Rowin terinfeksi Covid-19 adalah tidak benar. 

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan Dokter Rowin dalam 

kondisi sehat, tidak terinfeksi Covid-19. Tjetjep juga menyebutkan, memang terdapat 

pasien positif Covid-19 nomor 23 berinisial R, namun bukan Dokter Rowin. R 

memang berprofesi sebagai dokter, namun R itu seorang wanita, sedangkan Dokter 

Rowin seorang  laki-laki.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.metrobatam.com/2020/04/dinkes-kepri-informasi-dokter-rowin-positif-covid-19-hoa

ks/ 

https://www.batamtimes.co/2020/04/16/dinkes-kepri-informasi-dokter-rowin-terinfeksi-covid-19-

hoaks/

10. Seorang Dokter di Tanjungpinang Bernama Dr 
Rowin Positif Corona

https://www.metrobatam.com/2020/04/dinkes-kepri-informasi-dokter-rowin-positif-covid-19-hoaks/
https://www.metrobatam.com/2020/04/dinkes-kepri-informasi-dokter-rowin-positif-covid-19-hoaks/
https://www.batamtimes.co/2020/04/16/dinkes-kepri-informasi-dokter-rowin-terinfeksi-covid-19-hoaks/
https://www.batamtimes.co/2020/04/16/dinkes-kepri-informasi-dokter-rowin-terinfeksi-covid-19-hoaks/


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Tengah beredar pesan berantai 

WhatsApp tentang aplikasi smartphone 

yang bernama Body Temperature Diary 

yang bisa dipakai untuk mengukur suhu 

tubuh pengguna.

Faktanya setelah ditelusuri, lebih lanjut 

ternyata aplikasi Body Temperature Diary 

tidak bisa menjadi sebuah termometer 

untuk mengukur suhu tubuh, apalagi 

hanya dengan menempelkan sidik jari di 

layar. Aplikasi Body Temperature Diary ini 

hanya berfungsi untuk mencatat suhu 

tubuh yang sudah diukur dengan 

termometer dan pengguna bisa 

meng-input suhu badan mereka secara 

manual ke kolom yang disediakan.

 

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/tekno/read/4221671/beredar-pesan-menyesatkan-soal-aplikasi-body-temperatur

e-diary-ini-faktanya 

https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-disinformasi-aplikasi-pendeteksi-suhu-tubuh-hanya-catat-tak-

bisa-mengukur.html 

https://www.idntimes.com/tech/trend/alfonsus-adi-putra-alfonsus/cek-fakta-aplikasi-body-temperature-di

ary-ukur-suhu-tubuh 

11.  Aplikasi Pendeteksi Suhu Tubuh

https://www.liputan6.com/tekno/read/4221671/beredar-pesan-menyesatkan-soal-aplikasi-body-temperature-diary-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/tekno/read/4221671/beredar-pesan-menyesatkan-soal-aplikasi-body-temperature-diary-ini-faktanya
https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-disinformasi-aplikasi-pendeteksi-suhu-tubuh-hanya-catat-tak-bisa-mengukur.html
https://m.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-disinformasi-aplikasi-pendeteksi-suhu-tubuh-hanya-catat-tak-bisa-mengukur.html
https://www.idntimes.com/tech/trend/alfonsus-adi-putra-alfonsus/cek-fakta-aplikasi-body-temperature-diary-ukur-suhu-tubuh
https://www.idntimes.com/tech/trend/alfonsus-adi-putra-alfonsus/cek-fakta-aplikasi-body-temperature-diary-ukur-suhu-tubuh


Jumat, 17 April 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah video memperlihatkan sebuah 

wilayah yang diterjang tsunami dengan narasi “setelah Virus Corona  kini 

terjadi tsunami di Tiongkok”. 

Faktanya setelah ditelusuri, Klaim bahwa setelah Virus Corona atau Covid-19, 

kini Tiongkok diterjang tsunami sebagaimana yang tampak pada video 

tersebut, adalah salah. Faktanya peristiwa tersebut bukan terjadi di Tiongkok, 

Melainkan peristiwa yang terjadi di Jepang pada Maret 2011.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjBBa6k-setelah-virus-korona-kini-tiongkok-diterjan

g-tsunami-ini-faktanya 

https://www.youtube.com/watch?v=ULCheNmNxYI 

https://www.kompas.com/global/berita/152516570-hari-ini-dalam-sejarah-gempa-dan-tsunami-to

hoku-bikin-jepang-tertunduk?page=all 

12. Setelah Virus Corona, Kini Terjadi Tsunami di 
Tiongkok

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjBBa6k-setelah-virus-korona-kini-tiongkok-diterjang-tsunami-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjBBa6k-setelah-virus-korona-kini-tiongkok-diterjang-tsunami-ini-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=ULCheNmNxYI
https://www.kompas.com/global/berita/152516570-hari-ini-dalam-sejarah-gempa-dan-tsunami-tohoku-bikin-jepang-tertunduk?page=all
https://www.kompas.com/global/berita/152516570-hari-ini-dalam-sejarah-gempa-dan-tsunami-tohoku-bikin-jepang-tertunduk?page=all

