
Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa terdapat 4 Orang 
yang positif terjangkit Virus Corona di Tembagapura, Mimika, Papua.

Setelah ditelusuri, isu tersebut berkaitan dengan adanya isu bahwa ada 4 karyawan 
PT Freeport yang diklaim sedang diisolasi karena terjangkit Virus Corona di Barak E 
Tembagapura. Hal tersebut dibantah oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Mimika, Reynold Ubra yang membantah ada 4 orang 
karyawan PT. Freeport Indonesia dengan status ODP sedang diisolasi di Barak E 
Tembagapura. Beliau menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar 
atau hoaks.

Hoaks

Link Counter :

https://papua.antaranews.com/berita/533850/gugus-tugas-mimika-bantah-isu-empat-karyawan-f

reeport-odp-covid-19

1. 4 orang Positif Virus Corona di Tembagapura



Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai yang memberitakan perihal adanya penutupan pasar 
ngemplak dan wage Tulungagung, disebutkan pada pesan tersebut bahwa proses 
penutupan dilaksanakan selama 22 sampai 23 Maret 2020 guna dilakukannya 
penyemprotan.

Faktanya informasi mengenai penutupan pasar tersebut adalah tidak benar dan 
cenderung menyesatkan. Petugas pemerintahan Tulungagung turun langsung ke 
lapangan guna mengklarifikasi berita tersebut, dan menghimbau masyarakat agar 
tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. 

Hoaks

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/B99D26hJn4b/?igshid=12mguj0dt3u4h

2. Pasar Ngemplak dan Wage Tulungagung 
Ditutup Pada 22-23 Maret 2020 Karena Mau 
Disemprot

https://www.instagram.com/p/B99D26hJn4b/?igshid=12mguj0dt3u4h


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar di sosial media sebuah hasil tangkapan layar artikel berita dengan judul “Virus Corona, 
Anak Usaha BUMN Ini Ekspor Masker ke China Senilai Rp1,2 Miliar.” Unggahan tersebut juga 
disertai dengan narasi bahwa masker yang diekspor ke China itu bekasnya akan diimpor 
kembali ke Indonesia setelah direkondisi oleh pihak China.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. Faktanya isi artikel yang terdapat pada 
unggahan tersebut, pihak PT Rajawali Nusindo adalah anak usaha BUMN yang mengekspor 
jutaan masker sebagai bentuk keprihatinan terhadap tiongkok. Saat itu juga permintaan 
masker di indonesia masih normal, belum ada satupun kasus positif Corona, walaupun diakui 
tetap waspada. Dan klaim bahwa anak usaha BUMN mengimpor masker bekas Tiongkok tidak 
berdasar. Dikutip dari medcom.id Presiden Jokowi meminta ekpor alat kesehatan dihentikan, 
justru perusahaan di Indonesia diminta memproduksi lebih banyak dan memprioritaskan 
kebutuhan dalam negeri.

Hoaks

Link Counter :
https://money.kompas.com/read/2020/01/31/123706826/virus-corona-anak-usaha-bumn-ini-ekspor-masker-

ke-china-senilai-rp-12-miliar

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmY6z9b-anak-usaha-bumn-impor-masker-bekas-tiongkok-in

i-faktanya

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Wb70YzMk-jokowi-minta-ekspor-alkes-dan-masker-disetop

3. Anak Usaha BUMN Ekspor Masker ke China 
lalu Bekasnya Diimpor Balik Setelah Rekondisi 
oleh China

http://medcom.id/
https://money.kompas.com/read/2020/01/31/123706826/virus-corona-anak-usaha-bumn-ini-ekspor-masker-ke-china-senilai-rp-12-miliar
https://money.kompas.com/read/2020/01/31/123706826/virus-corona-anak-usaha-bumn-ini-ekspor-masker-ke-china-senilai-rp-12-miliar
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmY6z9b-anak-usaha-bumn-impor-masker-bekas-tiongkok-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmY6z9b-anak-usaha-bumn-impor-masker-bekas-tiongkok-ini-faktanya
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Wb70YzMk-jokowi-minta-ekspor-alkes-dan-masker-disetop


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan poster di media sosial yang menyebutkan tentang adanya 
teknologi yang mampu membasmi dan membunuh berbagai virus, termasuk Virus 
Corona. Dalam poster itu terdapat tulisan yang mengklaim bahwa terknologi 
tersebut merupakan karya anak bangsa dan sudah diuji di laboratorium Badan 
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh BPPT melalui akun Twitternya @BPPT_RI. 
Pihaknya menegaskan bahwa produk yang diklaim sebagai antivirus Corona 
tersebut tidak pernah diuji di laboratorium BPPT.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/BPPT_RI/status/1241294175351369729

4. GAG Teknologi Antivirus Covid-19 Telah Diuji 
BPPT

https://twitter.com/BPPT_RI/status/1241294175351369729


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial 
yang menyebutkan Gubernur DIY Sri 
Sultan Hamengku Buwono (HB) X 
menyarankan untuk membuat sayur 
lodeh tujuh warna untuk menangkal 
wabah Virus Corona. Unggahan poster 
itu bertuliskan "Pageblug wayahe 
rakyat Mataram nyayur lodeh 7 warna. 
Kluwih, terong, cang gleyor, kulit 
mlinjo, waluh, godong so, tempe. 
Meniko sedaya tansah widodo nir ing 
sambekala".

Terkait hal tersebut, Kepala Bagian 
Humas Biro Umum Humas dan 
Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji 
menegaskan poster yang beredar itu 
hoaks. Ditya menjelaskan, poster itu 
bukan berasal dari Humas Pemda DIY 
maupun Keraton Yogyakarta. 

Hoaks

Link Counter :

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-sultan-hb-x-tak-anjurkan-sayur-lodeh-7-warn

a-untuk-tangkal-corona-1t4CA28ICFn

5. Sultan HB X Anjurkan Sayur Lodeh 7 Warna 
untuk Tangkal Corona

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-sultan-hb-x-tak-anjurkan-sayur-lodeh-7-warna-untuk-tangkal-corona-1t4CA28ICFn
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-sultan-hb-x-tak-anjurkan-sayur-lodeh-7-warna-untuk-tangkal-corona-1t4CA28ICFn


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah data informasi di media sosial Whatsapp  yang menyebutkan adanya 
penutupan sejumlah gerbang tol menuju Jakarta, diantaranya: arah Tangerang ke 
Jakarta, arah Depok Bogor ke Jakarta, arah Bekasi Ke Jakarta.

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Corporate Communication & Community 
Development Group Head PT Jasa Marga, Dwimawan Heru. Ia mengatakan bahwa 
informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Hingga saat ini ruas jalan tol wilayah 
Jabotabek yang dioperasikan Jasa Marga Group, diantaranya Jalan Tol 
Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Jalan Tol 
Sedyatmo (Bandara), Jalan Tol Jagorawi dan Jalan Tol JORR Non S masih beroperasi 
dengan normal. Selain itu, ditegaskan juga oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya 
Kombes Sambodo Purnomo Yogo, ia mengatakan bahwa informasi tersebut Hoaks.

Hoaks

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4948196/ada-kabar-gerbang-tol-ditutup-karena-jakarta-lockdow

n-polisi-hoax

6. Data Tol yang Ditutup Arah DKI Jakarta

https://news.detik.com/berita/d-4948196/ada-kabar-gerbang-tol-ditutup-karena-jakarta-lockdown-polisi-hoax
https://news.detik.com/berita/d-4948196/ada-kabar-gerbang-tol-ditutup-karena-jakarta-lockdown-polisi-hoax


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar surat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatasnamakan 

Kepala BKN. Pada surat itu tertulis tanggal penetapan NIP, yaitu tanggal 19 Maret 2020.

Faktanya, Paryono selaku Plt Kepala Biro Humas BKN mengatakan, surat yang beredar 

mengatasnamakan BKN tersebut tidak benar.  Ia mengatakan bahwa pada tanggal 19 

Maret 2020 pihaknya tidak menggelar agenda apapun termasuk penetapan NIP, 

terlebih proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 belum selesai, 

bahkan hasil dari Seleksi Kompetensi Dasar pun masih belum diumumkan. Paryono 

juga menghimbau bagi yang telah menerima surat tersebut agar tidak mudah tertipu.

Hoaks

Link Counter :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/20/204200065/-hoaks-surat-pengangkatan-menjadi

-pns

https://twitter.com/BKNgoid/status/1240852355630784512

7. Surat Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri 
Sipil

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/20/204200065/-hoaks-surat-pengangkatan-menjadi-pns
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/20/204200065/-hoaks-surat-pengangkatan-menjadi-pns
https://twitter.com/BKNgoid/status/1240852355630784512


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredarnya pesan berantai di Whatsapp tentang akan adanya penutupan pasar 
tradisional Wameo di Kota Baubau, dalam pesan tersebut diinformasikan penutupan 
selama seminggu itu untuk dibersihkan dan agar tidak terjadi kerumunan terkait 
langkah pencegahan Virus Corona.

Faktanya, hal ini langsung ditanggapi oleh Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas 
Komunikasi dan Informasi Kota Baubau yang mengatakan berita yang beredar di 
masyarakat tentang akan dilakukan penutupan pasar seperti Pasar Wameo, Pasar 
Karya Nugraha itu tidak benar.

Hoaks

Link Counter :

http://butonrayanews.co.id/index.php/daerah/buton-raya/bau-bau/item/2523-lurah-wameo-pasar

-wameo-tutup-pekan-depan-hoax

8. Pasar Wameo Tutup Pekan Depan Terkait 
Corona

http://butonrayanews.co.id/index.php/daerah/buton-raya/bau-bau/item/2523-lurah-wameo-pasar-wameo-tutup-pekan-depan-hoax
http://butonrayanews.co.id/index.php/daerah/buton-raya/bau-bau/item/2523-lurah-wameo-pasar-wameo-tutup-pekan-depan-hoax


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial yang berisi pemberitahuan bahwa 
pasar di Madiun akan diliburkan selama 3 hari mulai Senin, akan disemprot 
disinfektan dan dianjurkan untuk belanja agak banyak dipasar.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Gaguk Hariyono meminta seluruh 
pedagang dan pengunjung pasar tidak panik. Mereka juga disarankan tidak 
membeli kebutuhan dalam jumlah banyak, karena pasar tidak akan diliburkan hanya 
karena akan dilakukan penyemprotan desinfektan. Gaguk menjelaskan bahwa berita 
tersebut tidak benar dan menyesatkan, kami dari Dinas Perdagangan sudah 
mensosialisasikan baik melalui media maupun pengeras suara yang ada di pasar 
dengan harapan kondisi di pasar ini kondusif.

Disinformasi

Link Counter :

http://rri.co.id/madiun/post/berita/804180/daerah/dinas_perdagangan_pastikan_pasar_di_madiun

_diliburkan_tiga_hari_hoax.html

https://www.jatimtimes.com/baca/211181/20200320/132600/berita-hoaks-sejumlah-pasar-di-kota-

madiun-tutup-begini-aksi-tanggap-wali-kota-madiun

https://www.instagram.com/p/B94LtwZAvA0/

9. Pasar Madiun Akan diliburkan Selama 3 Hari, 
Karena akan Disemprot Disinfektan

http://rri.co.id/madiun/post/berita/804180/daerah/dinas_perdagangan_pastikan_pasar_di_madiun_diliburkan_tiga_hari_hoax.html
http://rri.co.id/madiun/post/berita/804180/daerah/dinas_perdagangan_pastikan_pasar_di_madiun_diliburkan_tiga_hari_hoax.html
https://www.jatimtimes.com/baca/211181/20200320/132600/berita-hoaks-sejumlah-pasar-di-kota-madiun-tutup-begini-aksi-tanggap-wali-kota-madiun
https://www.jatimtimes.com/baca/211181/20200320/132600/berita-hoaks-sejumlah-pasar-di-kota-madiun-tutup-begini-aksi-tanggap-wali-kota-madiun
https://www.jatimtimes.com/baca/211181/20200320/132600/berita-hoaks-sejumlah-pasar-di-kota-madiun-tutup-begini-aksi-tanggap-wali-kota-madiun


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video memperlihatkan seorang pria tengah berdiri di dalam angkutan 
umum. Pria itu terlihat menempelkan air liurnya ke sebuah tiang di dalam angkutan 
umum tersebut. Terhadap video itu, muncul narasi bahwa aksi itu merupakan bukti 
Virus Corona atau covid-19 disebarkan oleh tentara Amerika Serikat (AS) di Wuhan, 
Tiongkok.

Klaim bahwa video itu merupakan bukti tentara Amerika Serikat (AS) yang 
menyebarkan virus korona di bus Wuhan, Tiongkok, adalah salah. Faktanya itu 
merupakan ulah penumpang kereta bawah tanah di Brussels, Belgia. Dilansir 
thesun.co.uk, pria tersebut sudah diamankan pihak kepolisian setempat pada Sabtu 
lalu. Disebutkan pria tersebut sedang mabuk.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.thesun.co.uk/news/11151054/train-passenger-coronavirus-mask-arrested-licking-fing

ers-wiping-them-pole-belgium-subway/

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNl46zBN-video-ini-bukti-tentara-as-sebar-korona-di-

bus-wuhan-ini-faktanya

10. Video Ini Bukti Tentara AS Sebar Korona di Bus 
Wuhan

https://www.thesun.co.uk/news/11151054/train-passenger-coronavirus-mask-arrested-licking-fingers-wiping-them-pole-belgium-subway/
https://www.thesun.co.uk/news/11151054/train-passenger-coronavirus-mask-arrested-licking-fingers-wiping-them-pole-belgium-subway/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNl46zBN-video-ini-bukti-tentara-as-sebar-korona-di-bus-wuhan-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNl46zBN-video-ini-bukti-tentara-as-sebar-korona-di-bus-wuhan-ini-faktanya


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan berupa foto 
yang memperlihatkan dua perempuan. 
Foto perempuan pertama mengenakan 
baju berwarna merah, kemudian foto 
kedua menampilkan seorang perempuan 
yang lehernya tergantung rantai dengan 
diikatkan batu bata. Pengunggah dalam 
narasinya mengklaim bahwa foto 
tersebut merupakan foto perempuan 
Uighur yang doanya memicu azab Virus 
Corona.

Faktanya, dikutip dari liputan6.com klaim 
bahwa perempuan dalam foto itu adalah 
perempuan muslim Uighur yang doanya 
dibalas azab Virus Corona adalah tidak 
benar. Foto tersebut sebelumnya juga 
digunakan dalam klaim Fatimah Aynur, 
yang disebut-sebut sebagai perempuan 
Uighur yang disiksa China. Foto pertama 
merupakan model busana perempuan 
Uighur pada 1910-an, sedangkan foto 
kedua merupakan lukisan tentang 
pengikut komunitas Falun Gong.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4207308/cek-fakta-hoaks-foto-perempuan-uighur-yang-doa

nya-memicu-azab-virus-corona

11. Foto Perempuan Uighur yang Doanya Memicu 
Azab Virus Corona

http://liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4207308/cek-fakta-hoaks-foto-perempuan-uighur-yang-doanya-memicu-azab-virus-corona
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4207308/cek-fakta-hoaks-foto-perempuan-uighur-yang-doanya-memicu-azab-virus-corona


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :
Beredar unggahan sebuah video dengan narasi sebagai berikut "*SHOLAT JUM'AT AN DI CHINA* 
menjadi LAUTAN MANUSIA. Membuat Merinding Hati kita semua. Lebih 2 juta Orang komunis 
China masuk Islam. Karena Orang Islam di Wuhan tidak Satupun yang kena VIRUS CORONA. 
Mereka TAKJUB dengan Orang Islam. Akhirnya atas izin Allah SWT mereka Masuk Islam. 
Subhanallah, kita harus bangga menjadi umat Islam dan in syaa Alloh termasuk kedalam golongan 
nabi Muhammad yang sholeh dan sholehah, aamiin."

Klaim bahwa video itu adalah shalat Jum'at di China dan orang Islam di Wuhan tidak satupun kena 
virus Corona Covid19 adalah klaim yang salah. Kegiatan dalam video itu bukanlah shalat Jum'at, 
melainkan shalat Idul Fitri. Video itu sudah ada sejak tahun 2018. Jauh sebelum saat pertama kali 
virus Corona Covid19 pada Desember 2019. Terkait klaim tidak adanya orang Islam di Wuhan yang 
terkena virus Corona Covid19, klaim ini tidak benar, karena ada salah satu pasien bernama Mr. Ye 
yang merupakan Muslim etnis Hui berasal dari Provinsi Qinghai dirawat di salah satu Rumah Sakit 
darurat di Wuhan. Pasien atas nama Mr. Ye ini muncul di video dokumenter berjudul "The lockdown: 
One month in Wuhan" yang diunggah oleh kanal Youtube CGTN pada 28 Februari 2020. Mr. Ye 
muncul di menit ke 18:20 di video itu.

Disinformasi

Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=mayFmRcSbio

https://www.youtube.com/watch?v=XU9FVqwO4TM

12. Video "Sholat Jum'at an di China menjadi 
lautan manusia, orang Islam di Wuhan tidak 
Satupun yang kena virus corona"

https://www.youtube.com/watch?v=mayFmRcSbio
https://www.youtube.com/watch?v=XU9FVqwO4TM


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan sebuah video dengan narasi sebagai berikut "Donald Trump 
meninggalkan ruang rapat utk buang hajat ke WC (toilet), tapi ... microphone 
didasi lupa dimatikan shg bunyi pelepasan kentut beraknya masuk ke speaker 
ruangan rapat."

Setelah ditelusuri, sosok dalam video yang lupa mematikan mikrofon bukanlah 
Donald Trump. Diketahui bahwa sosok dalam video tersebut ialah Wali Kota Texas 
Dale Ross. Sedangkan kejadian dalam video itu bukanlah baru terjadi saat ini. 
Kejadian dalam video itu terjadi pada tahun 2015. Video itu merekam rapat yang 
dilakukan Ross pada tanggal 28 April 2015.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.dallasnews.com/arts-entertainment/2015/05/04/awkward-texas-mayor-forgets-to-tu

rn-off-his-mic-during-bathroom-break/?

https://www.youtube.com/watch?v=kafVFxP3uaQ&fbclid=IwAR1Stz1TUrKE2Bpw0THj8pTgV2G2xd

2-PaB-UQqD6WDxUVNi7mUVXSJ2Kvo

13. Donald Trump ke WC Lupa Matikan Mic

https://www.dallasnews.com/arts-entertainment/2015/05/04/awkward-texas-mayor-forgets-to-turn-off-his-mic-during-bathroom-break/?
https://www.dallasnews.com/arts-entertainment/2015/05/04/awkward-texas-mayor-forgets-to-turn-off-his-mic-during-bathroom-break/?
https://www.youtube.com/watch?v=kafVFxP3uaQ&fbclid=IwAR1Stz1TUrKE2Bpw0THj8pTgV2G2xd2-PaB-UQqD6WDxUVNi7mUVXSJ2Kvo
https://www.youtube.com/watch?v=kafVFxP3uaQ&fbclid=IwAR1Stz1TUrKE2Bpw0THj8pTgV2G2xd2-PaB-UQqD6WDxUVNi7mUVXSJ2Kvo


Sabtu, 21 Maret 2020

Penjelasan :

Beredar informasi melalui pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan bahwa 
Jakarta akan mulai lockdown  dan warga di luar Jakarta tidak diperbolehkan masuk 
kecuali ada izin dari polisi. 

Faktanya, informasi yang menyebutkan Jakarta akan lockdown dan warga di luar 
Jakarta tidak diperbolehkan masuk kecuali ada izin dari polisi sama sekali tidak 
benar. Kondisi yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang 
memberlakukan pembatasan aktivitas untuk mencegah semakin meningkatnya 
penyebaran virus.

Disinformasi

Link Counter :

http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1135-SP-HMS-03-2020

http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1134-SP-HMS-03-2020

14. Jakarta Lockdown, Warga di Luar Jakarta 
Tidak Boleh Masuk Kecuali Ada Izin dari Polisi

http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1135-SP-HMS-03-2020
http://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1135-SP-HMS-03-2020

