Senin,
Senin,
27 Januari
06 Mei2020
2019

5.
1. WNA
KurmaAsalHarus
China Terserang
Dicuci Corona
Bersih di RSU
Karena
Dr
Soetomo Surabaya
Mengandung
Virus Corona yang Berasal dari
Kelelawar
Beredar : di media sosial Facebook
Penjelasan
informasi
mengenai
anjuran
dari
Beredar
melalui
media sosial
Facebook
tentang
Warga
(WNA) asal
dokter
dan Negara
menteriAsing
kesehatan
di
China
terserang
Corona
di RSU
Dr
Timur
TengahVirus
untuk
mencuci
bersih
Soetomo
Surabaya.
kurma
sebelum dikonsumsi karena

mengandung

virus

corona

yang

Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut

berasal dari kelelawar.

tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta
Parulian mengatakan, pasien asal China itu

Faktanya menurut pakar kesehatan,

disebut tidak terjangkit Virus Corona.

dr. Eko Budidharmaja kabar tersebut
tidak benar, sebab mencuci kurma
sebelum

dikonsumsi

tidak

akan

mampu mensterilkan virus. selain itu
dr.

Eko

menyebut

coronavirus

cenderung ditularkan melalui udara,
khususnya dari orang-orang yang
sudah terinfeksi virus ini melalui
bersin dan batuk. Sehingga tidak
benar bila disebarkan oleh kelelawar.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin

https://doktersehat.com/kurma-mengandung-virus-corona/?
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
https://stophoax.id/blog/post/salah-cuci-bersih-kurma-karena-mengandung-virus-corona-yang-ber
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
asal-dari-kelelawar-9744
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
m2MxlCeXwUvvlZU

Kamis,
Senin, 27
23 Januari 2020

1.10.
2. Baru
Ada
Vaksin
Virus
Datang
Virus
Berbahaya
dariCorona
Malaysia,
di RSUP
Sudah
Seorang
Dr. Sardjito
Ada Pasien
Dan
9. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Dikembangkan
Meninggal Mendadak
Sebelumnya
Diduga Terkena Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Penjelasan :
Facebook yang menyebutkan bahwa
Beredar sebuah postingan di Instagram

penyebab
penyakit
yang mematikan
yaitu
berisi foto gedung
Instalasi
Gawat Darurat
Virus
Corona
disebabkan
oleh hidangan
(IGD) RSUD
dr Soedarso
Pontianak
disertai
sup kelelawar,
dijual di Restoran
keterangan
yangyang
menyebutkan
seorang di
warga
yang China.
baru datang dari Malaysia
kota Wuhan
mendadak

meninggal

diduga

terkena

virus corona.

Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Penjelasan :
Penjelasan :

Terawan Agus Putranto membantah soal
Dilansir dari suarakalbar.co.id, tim peneliti

Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Hoax
Crisis
Centre
(HCC)
Kalbar,
Beberapa
postingan
sosial
mengklaim
bahwa
sebuah
virus
corona
ada
Beredar
pesandi media
berantai
di yang
WhatsApp
berisi
tangkapan
layar
percakapan
Virus Corona. Beliau mengatakantelah
bahwa
menemukan
bahwatersebut,
informasi
yang
mengatasnamakan
Kabag
OP
Sarjito.
Dalam
pesan
berantai
seorang
pria
dan dikembangkan sebelumnya. Klaim itu secara luas dibagikan dalam sebuah grup
itu
adalah
dan
diposting
ituSardjito.
tidakKelelawar
ada
kaitannya
memberikan himbauan adanya virus berbahaya
ditersebut
RSUPhoaks,
Dr.
Dalam
pesan
anti-vaksin di Facebook, di mana beberapa pengguna mengatakan penyakit ini bisa menjadi
disebutkan bahwa teman-teman penumpang
atauReinardo
konvensional
bila
semacamnya
tidak
ada
hubungan
dengantaksi
virusonline
corona.
Sinaga,
rencana
pemerintah
untuk
memvaksinasi
lebih
banyak
orang.
Postingan
itu
disertai
tautan
menjemput penumpang diharuskan untuk memakai masker sehubungan dengan
Ketua Umum
KalbarSelain
mengatakan
dengan
virus HCC
Corona.
itu, Erni
penyebaran virusyang
Wuhan
dariada
China
dan
pagi ini sudah ada 2 perawat yang tertular.
link patents.justia.com
sudah
sejak
2015.
"kami menemukan
bantahan Ikatan
dari Kepala
Juwita
Nelwan Perwakilan
Dokter
Dilansir dari jogja.suara.com, Kasubag Hukum
danKesehatan
Humas RSUP Kalbar,
Dr. Sardjito,yang
Banu
Dinas
Indonesia
(IDI)
juga mengatakan
bahwa
Dilansir
dari
situs
politifact.com,
tautan
link
yang
tercantum
tersebut
adalah
terkait
dengan
Hermawan menjelaskan bahwa sampai saat ini berita yang berisi himbauan
menegaskan bahwa informasi yang
Virus
Corona
menyerang
mengenakan
masker ketika
keyang
RSUP
Sardjito
karena
rawan terjangkit
coronavirus
yang menyebabkan
SARS,
berbeda
dari
jenis awalnya
penyakit
yang
terjadipenyakit
dihewan,
Wuhan.
disebar
tentang
warga
Malaysia
menular
adalah
berita
bohong.
Banu
Hermawan
juga
mengkonﬁrmasi
bahwa
pesan
SARS-CoV sendiri merupakan beta coronavirus seperti
yang menyebabkan
pernapasan
akut
kelelawar. sindrom
Namun,
jika sudah
adanya dua perawat yang tertular virus
berbahaya
itu juga
hoaks.
meninggal
di RSUD
dr merupakan
Soedarso karena
parah.Pasalnya,
Mesh Adalja,
sarjana
senior
di Pusat
Keamanan
Kesehatan
Universitas
Johnkondisi
Hopkins
dijadikan
sup, seharusnya
virus
sudah
menurut
Banu,
seluruh
perawat
yang
bertugas
Sardjito dalam
virus
corona
adalahdihoaks".
mengatakan
saat
initidak
tidak
ada
vaksin
yang
tersedia
untuk virus corona yang berasal dari
siap siaga
dan
ada
yang
tertular
penyakit
mati. pasien.
Wuhan.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspi
https://www.suarakalbar.co.id/2020/01/cekfakta-wn-malaysia-terkena-virus.html
https://jogja.suara.com/read/2020/01/22/161534/beredar-pesan-berantai-ada-virus-berbahaya-di-s
al-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
racies-about-corona/
ardjito-banu-itu-hoaks
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
https://patents.justia.com/patent/10130701?fbclid=IwAR1bXAj731wjUzNjYg3NR68PVbDN3JxzPGVHLz63
us-corona.html
rCTDwj_ZCL6KGY8Ez6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Jumat,
Senin,24
27 Januari 2020

5.
3. WNA
Virus Asal
Corona
China
Diduga
Terserang
Sudah
Corona
Menyebar
di RSUdan
Dr
Soetomo
Masuk
keSurabaya
Indonesia di Gedung BRI 2
Penjelasan :
Beredar informasi yang menyatakan virus

Penjelasan
:
corona sudah
menyebar dan masuk ke
Beredar
melalui
sosial
Facebook
Indonesia.
Kasusmedia
pertama
terjangkitnya
tentang
Warga
Asing
(WNA)
asal
nCov atau
virusNegara
corona di
indonesia
berasal
dari terserang
pekerja Huawei
warga
negara
China
China
Virus
Corona
diasal
RSU
Dr
yang Surabaya.
bekerja di Gedung BRI 2, Benhil,
Soetomo
Jakarta Pusat.

Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut
Faktanya Menteri Kesehatan Terawan Agus

tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta
Putranto, yang menyempatkan berkunjung

Parulian mengatakan, pasien asal China itu
ke Wisma BRI 2 menyatakan karyawan

disebut tidak terjangkit Virus Corona.

Huawei tersebut hanya radang tenggorokan.
Ia menjamin, virus corona belum terdeteksi
masuk

ke

Indonesia.

Menkes

Terawan

menegaskan untuk tidak berasumsi terkait
penyebaran virus corona, tanpa adanya
diagnosis yang pasti dari dokter, rumah
sakit, atau Kementerian Kesehatan. Direktur
Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk (BRI) Sunarso juga membantah tegas
adanya

virus

menyatakan

di
tidak

lingkungan
ada

BRI.

pegawai

Ia

yang

terbukti mengidap virus tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4871313/heboh-virus-corona-di-wisma-bri-2-ternyat
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
a-radang-tenggorokan
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/01/24/fakta-kabar-virus-corona-menyebar-di-gedu
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
ng-bri-jakarta-pekerja-huawei-demam-dan-bantahan-menkes?page=2
m2MxlCeXwUvvlZU

Jumat,
Senin,26
27 Januari 2020

4.

5. WNA Asal China Terserang Corona di RSU Dr
Virus Corona Sudah Masuk di Jakarta, 1 Pasien di
Soetomo Surabaya
RSPI Sulianti Saroso Jakarta Sedang Diisolasi.
Penjelasan
:
Penjelasan
:
Beredar

melalui

media

sosial

Facebook

Beredar sebuah informasi di media

tentang Warga Negara Asing (WNA) asal

online yang menyebutkan bahwa

China terserang Virus Corona di RSU Dr

virus Corona sudah masuk di Jakarta,

Soetomo Surabaya.

1 Pasien di RSPI Sulianti Saroso
Jakartasetelah
sedangditelusuri
diisolasi. berita tersebut
Faktanya,
tidak benar. Humas RSUD Dr Soetomo Pesta

Faktanya,

pasien

yang

diduga

Parulian mengatakan, pasien asal China itu

terjangkit virus corona tersebut telah

disebut tidak terjangkit Virus Corona.

dinyatakan negatif. Direktur Medik
dan
Saroso

Keperawatan
dr

Diany

mengatakan

RSPI

Sulianti

Kusmowardhani
bahwa

hasil

pemeriksaan menunjukkan negatif
virus

Corona.

Sebelumnya,

pasien

sempat di suspect karena memiliki
riwayat perjalanan dari China dan
mengalami demam hingga sesak
napas.

Disinformasi
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/26/08485841/pasien-yang-diisolasi-di-rspi-sulianti-saroso-n
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
egatif-virus-corona?page=all

http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw

https://kumparan.com/kumparannews/pasien-rspi-sulianti-saroso-negatif-virus-corona-1siPT9mhX8J
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0

m2MxlCeXwUvvlZU

Minggu,
Senin,
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27
26Januari
Januari
06 Mei2020
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8.
5. Kurma
WNA Harus
Asal China
Dicuci Terserang
Bersih Karena
Corona
Mengandung
di RSU Dr
Virus
5. Orang Terinfeksi Virus Corona Di Rumah Sakit
Corona
Soetomo
yang Berasal
Surabaya
dari Kelelawar
Wahidin Makassar
Beredar di media sosial Facebook
informasi mengenai anjuran dari
dokter dan
menteri kesehatan di
Penjelasan
:
Timur melalui
Tengah media
untuk mencuci
bersih
Beredar
sosial Facebook
Penjelasan
:
kurma sebelum dikonsumsi karena
tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
Beredar
postingan
media yang
sosial
mengandung
virus dicorona
China terserang Virus Corona di RSU Dr
berasal dari kelelawar.
Facebook,
dengan
narasi
yang
Soetomo Surabaya.

menyebut
ada satu orang yang
Faktanya menurut pakar kesehatan,
dicurigai
terinfeksi
virus
Faktanya,
ditelusuri
beritacorona
tersebutdi
dr. Ekosetelah
Budidharmaja
kabar
tersebut
rumah
sakit
Wahidin
dan
tidak
benar.
Humas
RSUD mencuci
Dr Makassar
Soetomo
Pesta
tidak
benar,
sebab
kurma
tengah
diisolasi.
Parulian
mengatakan,
pasien asal China itu
sebelum dikonsumsi tidak akan
disebut tidak terjangkit Virus Corona.

mampu mensterilkan virus. selain itu
Faktanya,
Direktur Utama RSUP Dr
dr.
Eko
menyebut
coronavirus
Wahidin Sudirohusodo Khalid Saleh
cenderung ditularkan melalui udara,
mengatakan bahwa kabar adanya
khususnya dari orang-orang yang
pasien dengan diagnosa mengidap
sudah terinfeksi virus ini melalui
virus corona yang dirawat di RSUP Dr
bersin dan batuk. Sehingga tidak
Wahidin adalah tidak benar. Melainkan,
benar bila disebarkan oleh kelelawar.
pasien tersebut hanya mengidap sakit
Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau
biasa disebut dengan ISPA.

DISINFORMASI
Disinformasi
Hoaks
Link Counter
Link
Counter: :
Link Counter :

https://www.tagar.id/rsup-wahidin-makassar-bantah-ada-pasien-virus-corona
https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://gosulsel.com/2020/01/26/beredar-percakapan-wa-ada-penderita-coronavirus-di-rsup-wahi
https://doktersehat.com/kurma-mengandung-virus-corona/?
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all

https://stophoax.id/blog/post/salah-cuci-bersih-kurma-karena-mengandung-virus-corona-yang-ber
din-dirut-itu-tidak-benar/
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
asal-dari-kelelawar-9744
https://www.antaranews.com/berita/1263911/dinkes-tunjuk-rs-wahidin-makassar-rujukan-virus-co
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
rona
m2MxlCeXwUvvlZU

Jumat,
Senin,26
27 Januari 2020

6.
5. WNA
Kepanikan
Asal China
luar Terserang
biasa orang2
Coronachina
di RSUakibat
Dr
Soetomo Surabaya
#VirusCorona
Penjelasan :
Penjelasan :
Beredar potongan video di media
Beredar
media sosial
Facebook
sosial melalui
yang bernarasikan
“Kepanikan
tentang
(WNA)
asal
luar Warga
biasa Negara
orang2Asing
china
akibat
#VirusCorona,
China
terserang Viruslalu
Coronabagaimana
di RSU Dr
kepanikan orang2 #Uyghur saat
Soetomo Surabaya.
kalian teror dengan teror diluar batas
prikemanusiaan??
Faktanya, setelah ditelusuri berita tersebut

Inibenar.
hanya
sedikit
balasan
dari Allah
tidak
Humas
RSUD
Dr Soetomo
Pesta
didunia ini akibat China memusuhi
islam..”.

Parulian mengatakan, pasien asal China itu
disebut tidak terjangkit Virus Corona.

Faktanya
video
yang
beredar
bukanlah video kepanikan warga
China yang diakibatkan virus corona.
Melainkan, potongan video pekerja
Guangdong yang kembali ke Yulin
untuk merayakan Festival Musim
Semi. Fakta lainnya narasi yang
beredar
salah
sehingga
menimbulkan premis yang tidak
sesuai
dengan
konteks
sesungguhnya dari video tersebut.

Disinformasi
Link Counter :
Link Counter :

https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
https://translate.google.com/translate?sl=zh-CN&tl=id&u=https://k.sina.com.cn/article_1874592881_m6fbc0
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
47103300lpt0.html

http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw

https://turnbackhoax.id/2020/01/25/salah-kepanikan-luar-biasa-orang2-china-akibat-viruscorona/
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0

m2MxlCeXwUvvlZU

Senin, 27 Januari 2020

7. WNA Asal China Terserang Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya
Penjelasan :
Beredar melalui media sosial Facebook
tentang Warga Negara Asing (WNA) asal
China terserang Virus Corona di RSU Dr
Soetomo Surabaya.
Faktanya,

setelah

ditelusuri

berita

tersebut tidak benar. Humas RSUD Dr
Soetomo
pasien

Pesta

asal

Parulian

China

itu

mengatakan,
disebut

tidak

terjangkit Virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/26/22332251/tidak-benar-isu-yang-menyebut-wn-chin
a-di-surabaya-terjangkit-virus-corona?page=all
http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4873989/rsu-dr-soetomo-sebut-wn-china-yang-diraw
at-hanya-ﬂu-biasa-bukan-corona?fbclid=IwAR05beUctDgeKIZ0nLPﬁN6dsL1q-JvB6B2dknqrhDV0
m2MxlCeXwUvvlZU

Senin, 27 Januari 2020

8. Pasien Umur 7 Bulan Meninggal karena Virus
Corona di RSUD DR. Soetomo
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang
menyebutkan adanya pasien berumur 7
bulan meninggal karena terserang Virus
corona di RSUD DR. Soetomo Surabaya.
Faktanya, informasi tersebut dibantah
oleh RSUD Dr. Soetomo melalui akun
Twitternya

@rsudrsoetomo

yang

menegaskan sampai saat ini di RSUD Dr.
Soetomo

belum

ada

pasien

yang

menunjukkan diagnosa sebagai infeksi
dari

Virus

Corona.

Pihaknya

juga

menghimbau kepada masyarakat untuk
selalu meningkatkan kewaspadaan dan
menerapkan perilaku hidup bersih dan
sehat.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/rsudrsoetomo/status/1221619811026751489

Senin, 27 Januari 2020

9. Virus Corona Dapat Dicegah dengan Rutin
Minum Air Putih dan Menjaga Tengggorokan
Tetap Lembap
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di sosial
media Whatsapp yang menyebutkan bahwa
virus corona dapat dicegah dengan cara rutin
minum air putih dan menjaga kelembapan
tenggorokan. Pada narasi pesan berantai
disebutkan bahwa informasi itu berasal dari
Kementerian Kesehatan.
Dilansir

dari

suara.com

yang

langsung

mengkonﬁrmasi kebenaran pesan berantai
tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, dr
Anung
pesan

Sugihantono,
tersebut

MKes,

bukan

mengatakan

dikeluarkan

oleh

Kemenkes. "Tidak ada release dari Kemkes
dengan narasi seperti itu," tegas Anung saat
dihubungi

suara.com.

Setelah

ditelusuri,

pesan berantai serupa ditemukan dalam versi
Bahasa Inggris, dan sudah dinyatakan hoaks
oleh Kementerian Kesehatan Singapura.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/health/2020/01/27/114330/cek-fakta-benarkah-jaga-tenggorokan-tetap-le
mbap-bisa-cegah-virus-corona

Senin, 27 Januari 2020

10. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Penjelasan :
Beredar
Facebook

informasi
yang

di

media

sosial

menyebutkan

bahwa

penyebab penyakit yang mematikan yaitu
Virus Corona disebabkan oleh hidangan
sup kelelawar, yang dijual di Restoran di
kota Wuhan China.
Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Terawan Agus Putranto membantah soal
Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Virus Corona. Beliau mengatakan bahwa
itu

adalah

semacamnya

hoaks,
tidak

Kelelawar
ada

dan

hubungan

dengan virus Corona. Selain itu, Erni
Juwita Nelwan Perwakilan Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) juga mengatakan bahwa
Virus Corona awalnya menyerang hewan,
seperti kelelawar. Namun, jika sudah
dijadikan sup, seharusnya virus sudah
mati.

Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
al-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
us-corona.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Senin, 27 Januari 2020

11. Vaksin Virus Corona Sudah Ada
9. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Dikembangkan Sebelumnya

Dan

Penjelasan :
Beredar
Facebook

informasi
yang

di

media

sosial

menyebutkan

bahwa

penyebab penyakit yang mematikan yaitu
Virus Corona disebabkan oleh hidangan
sup kelelawar, yang dijual di Restoran di
kota Wuhan China.
Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Penjelasan :

Terawan Agus Putranto membantah soal
Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Beberapa postingan di media sosial yang mengklaim
bahwa Beliau
sebuah mengatakan
virus corona telah
ada
Virus Corona.
bahwa
dan dikembangkan sebelumnya. Klaim itu secara luas dibagikan dalam sebuah grup

itu

adalah

hoaks,

Kelelawar

dan

anti-vaksin di Facebook, di mana beberapa pengguna mengatakan penyakit ini bisa menjadi

semacamnya

tidak

ada

hubungan

rencana pemerintah untuk memvaksinasi lebih banyak orang. Postingan itu disertai tautan

dengan virus Corona. Selain itu, Erni

link patents.justia.com yang sudah ada sejak 2015.

Juwita Nelwan Perwakilan Ikatan Dokter

Indonesia
(IDI)
juga mengatakan
Dilansir dari situs politifact.com, tautan link yang
tercantum
tersebut
adalah terkait bahwa
dengan
Virus dari
Corona
menyerang
coronavirus yang menyebabkan SARS, yang berbeda
jenis awalnya
penyakit yang
terjadi dihewan,
Wuhan.
SARS-CoV sendiri merupakan beta coronavirus seperti
yang menyebabkan
pernapasan
akut
kelelawar. sindrom
Namun,
jika sudah
parah. Mesh Adalja, sarjana senior di Pusat Keamanan
Universitas virus
John Hopkins
dijadikanKesehatan
sup, seharusnya
sudah
mengatakan saat ini tidak ada vaksin yang tersedia
mati. untuk virus corona yang berasal dari
Wuhan.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspi
al-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
racies-about-corona/
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
https://patents.justia.com/patent/10130701?fbclid=IwAR1bXAj731wjUzNjYg3NR68PVbDN3JxzPGVHLz63
us-corona.html
rCTDwj_ZCL6KGY8Ez6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Senin, 27 Januari 2020

12.
10. Baru
Vaksin
Datang
Virusdari
Corona
Malaysia,
Sudah
Seorang
Ada Pasien
Dan
9. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Dikembangkan
Meninggal Mendadak
Sebelumnya
Diduga Terkena Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Penjelasan :
Facebook yang menyebutkan bahwa
Beredar sebuah postingan di Instagram

penyebab
penyakit
yang mematikan
yaitu
berisi foto gedung
Instalasi
Gawat Darurat
Virus
Corona
disebabkan
oleh hidangan
(IGD) RSUD
dr Soedarso
Pontianak
disertai
sup kelelawar,
dijual di Restoran
keterangan
yangyang
menyebutkan
seorang di
warga
yang China.
baru datang dari Malaysia
kota Wuhan
mendadak

meninggal

diduga

terkena

virus corona.

Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Penjelasan :

Terawan Agus Putranto membantah soal
Dilansir dari suarakalbar.co.id, tim peneliti

Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Hoax
Crisis
Centre
(HCC)
Kalbar,
Beberapa postingan di media sosial yang mengklaim
bahwa
sebuah
virus
corona
ada
Virus Corona. Beliau mengatakantelah
bahwa
menemukan bahwa informasi yang
dan dikembangkan sebelumnya. Klaim itu secara luas dibagikan dalam sebuah grup
itu
adalah
hoaks,
dan
diposting
tersebut
itu tidakKelelawar
ada kaitannya
anti-vaksin di Facebook, di mana beberapa pengguna mengatakan penyakit ini bisa menjadi
semacamnya
tidak Reinardo
ada
hubungan
dengan virus corona.
Sinaga,
rencana pemerintah untuk memvaksinasi lebih banyak orang. Postingan itu disertai tautan
Ketua Umum
KalbarSelain
mengatakan
dengan
virus HCC
Corona.
itu, Erni
link patents.justia.com yang sudah ada sejak 2015.
"kami menemukan
bantahan Ikatan
dari Kepala
Juwita
Nelwan Perwakilan
Dokter
Dinas
Kesehatan
Kalbar,
yang
Indonesia
(IDI)
juga mengatakan
Dilansir dari situs politifact.com, tautan link yang
tercantum
tersebut
adalah terkait bahwa
dengan
menegaskan bahwa informasi yang
Virus dari
Corona
menyerang
coronavirus yang menyebabkan SARS, yang berbeda
jenis awalnya
penyakit yang
terjadi dihewan,
Wuhan.
disebar
tentang
warga
Malaysia
SARS-CoV sendiri merupakan beta coronavirus seperti
yang menyebabkan
pernapasan
akut
kelelawar. sindrom
Namun,
jika sudah
meninggal di RSUD dr Soedarso karena
parah. Mesh Adalja, sarjana senior di Pusat Keamanan
Universitas virus
John Hopkins
dijadikanKesehatan
sup, seharusnya
sudah
virus corona adalah hoaks".
mengatakan saat ini tidak ada vaksin yang tersedia
mati. untuk virus corona yang berasal dari
Wuhan.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspi
https://www.suarakalbar.co.id/2020/01/cekfakta-wn-malaysia-terkena-virus.html
al-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
racies-about-corona/
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
https://patents.justia.com/patent/10130701?fbclid=IwAR1bXAj731wjUzNjYg3NR68PVbDN3JxzPGVHLz63
us-corona.html
rCTDwj_ZCL6KGY8Ez6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Senin, 27 Januari 2020

1.13.
10.Baru
Pasien
Vaksin
Datang
Corona
Virus
dari
di Corona
RSUD
Malaysia,
Dr Sudah
Moewardi
Seorang
Ada
Solo
Pasien
Dan
9. Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona
Dikembangkan
Meninggal Mendadak
Sebelumnya
Diduga Terkena Virus
Corona
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Penjelasan :
Facebook yang menyebutkan bahwa
Beredar sebuah postingan di Instagram

penyebab
penyakit
yang mematikan
yaitu
berisi foto gedung
Instalasi
Gawat Darurat
Virus
Corona
disebabkan
oleh hidangan
(IGD) RSUD
dr Soedarso
Pontianak
disertai
sup kelelawar,
dijual di Restoran
keterangan
yangyang
menyebutkan
seorang di
warga
yang China.
baru datang dari Malaysia
kota Wuhan
mendadak

meninggal

diduga

terkena

virus corona.

Faktanya, Menteri Kesehatan (Menkes)
Penjelasan :

Terawan Agus Putranto membantah soal
Dilansir dari suarakalbar.co.id, tim peneliti

Kelelawar

ada

hubungannya

dengan

Hoax
Crisis
Centre
(HCC)
Kalbar,
Beberapa postingan di media sosial yang mengklaim
bahwa
sebuah
virus
corona
ada
Virus Corona. Beliau mengatakantelah
bahwa
menemukan bahwa informasi yang
dan dikembangkan
secara luas dibagikan dalam sebuah grup
Penjelasan : sebelumnya. Klaim itu itu
adalah
hoaks,
dan
diposting
tersebut
itu tidakKelelawar
ada kaitannya
anti-vaksin
di
Facebook,
di
mana
beberapa
pengguna
mengatakan
penyakit
ini
bisa
menjadi
Beredar pesan berantai pada WhatsApp yang menyebutkan bahwa terdapat pasien
semacamnya
tidak Reinardo
ada
hubungan
dengan virus corona.
Sinaga,
rencana
pemerintah
untuk
memvaksinasi
lebih
banyak
orang.
Postingan
itu
disertai
tautan
di RSUD Moewardi Solo dikarenakan terjangkit virus corona tipe baru.
Ketua Umum
KalbarSelain
mengatakan
dengan
virus HCC
Corona.
itu, Erni
link patents.justia.com yang sudah ada sejak 2015.
"kami menemukan
bantahan Ikatan
dari Kepala
Juwita
Nelwan Perwakilan
Dokter
Faktanya berita tersebut tidak benar atau hoaks, sesuai dengan keterangan dari
Dinas
Kesehatan
Kalbar,
yang
Indonesia
(IDI)
juga mengatakan
Dilansir
dari situs
politifact.com,
tautan
link yang
tercantum
tersebut
terkait bahwa
dengan
Kepala
Subbag
Hukum dan
Humas
RSUD
Moewardi
Solo, adalah
Eko Haryati.
Eko
menegaskan bahwa informasi yang
Virus
Corona
awalnya
menyerang
coronavirus
yang menyebabkan
SARS,
yang
berbeda
dari
jeniscorona
penyakit
terjadi
dihewan,
Wuhan.
menambahkan
bahwa belum
ada
pasien
suspek
virus
danyang
pihak
rumah
sakit
disebar
tentang
warga
Malaysia
SARS-CoV
sendiri
beta coronavirus
yang menyebabkan
sindrom
pernapasan
akut
seperti
kelelawar.
Namun,
jika sudah
sampai
saatmerupakan
ini baru menyiapkan
segala fasilitasnya
jika nanti ada
pasien
suspek
virus
meninggal di RSUD dr Soedarso karena
parah.tersebut.
Mesh Adalja, sarjana senior di Pusat Keamanan
Universitas virus
John Hopkins
dijadikanKesehatan
sup, seharusnya
sudah
virus corona adalah hoaks".
mengatakan saat ini tidak ada vaksin yang tersedia
mati. untuk virus corona yang berasal dari
Wuhan.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/27/bukan-kelelawar-begini-bantahan-menkes-terawan-so
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/article/2020/jan/24/fact-checking-hoaxes-and-conspi
https://www.suarakalbar.co.id/2020/01/cekfakta-wn-malaysia-terkena-virus.html
https://solo.tribunnews.com/amp/2020/01/26/hoaks-pesan-berantai-whatsapp-sebut-ada-pasienal-penyebab-pandemi-virus-corona-hoaks-itu
racies-about-corona/
corona-di-rsud-dr-moewardi-solo-ini-faktanya?fbclid=IwAR3_JrSH69JWfr3BHoUQtzCZbVut0aoYf
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-terawan-sebut-hoaks-soal-kelelawar-sebabkan-vir
https://patents.justia.com/patent/10130701?fbclid=IwAR1bXAj731wjUzNjYg3NR68PVbDN3JxzPGVHLz63
RghmxDdRDpBZO-DshxaxWJo1ZA
us-corona.html
rCTDwj_ZCL6KGY8Ez6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XEL872ojsMA&feature=emb_title

Selasa, 28 Januari 2020

14. Penyembuhan Virus Corona dengan
Bawang Putih
Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial
berupa tata cara pengolahan bawang putih
yang diklaim dapat menyembuhkan korban
yang terinfeksi virus corona.
Faktanya menurut Ahli vaksin dari OMNI
Hospitals Pulomas, dr Dirga Sakti Rambe,
SpPD mengatakan klaim bawang putih dapat
menyembuhkan virus corona bisa dipastikan
tidak benar alias hoaks. Menurutnya hingga
saat ini belum ada obat atau vaksin yang
teruji bisa menghalau virus. Ditegaskan juga
oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

Menular

Langsung

Kementerian

Kesehatan dr. Wiendra Waworuntu bahwa
belum ada vaksin maupun obat untuk virus
corona strain baru ini.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4875552/viral-bawang-putih-sembuhkan-virus-coro
na-ahli-vaksin-pastikan-hoax
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4165051/cek-fakta-kesehatan-viral-bawang-putih-jadiobat-untuk-infeksi-virus-corona-wuhan

Selasa, 28 Januari 2020

15. HP Xiaomi Buatan China Dapat Menularkan
Virus Corona

Penjelasan :
Diunggah di media sosial sebuah himbauan yang memberitakan bahwa virus corona dapat
ditularkan melalui server pada Handphone Xiaomi buatan China. Unggahan tersebut
mendapatkan banyak tanggapan dari para Netizen di media sosial.
Faktanya menurut Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI Achmad Yurianto menjelaskan virus
corona tidak bisa hidup jika menempel di benda mati. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia
(IDI), dr. Daeng Mohammad Faqih juga menjelaskan bahwa virus corona 2019 Novel
Coronavirus atau 2019-nCoV bisa menular antar manusia lewat batuk dan bersin hingga lewat
makanan tercemar air liur orang yang terinfeksi virus tersebut dan penularan virus corona
juga dapat berasal dari hewan ke manusia.

Hoaks
Link Counter :
https://www.suara.com/news/2020/01/27/190503/cek-fakta-benarkah-virus-corona-disebar-lewathp-xiaomi

Selasa, 28 Januari 2020

16. Korban Meninggal Terkena Virus Korona di
Singapura

Penjelasan :
Telah beredar pesan di HardwareZone yang berisi kabar bahwa terdapat korban
meninggal 1 orang akibat virus korona di Singapura.
Faktanya kabar tersebut telah diklariﬁkasi oleh otoritas atau Pemerintah Singapura
menyebut, informasi di forum HardwareZone bahwa ada seorang warga yang
meninggal di rumah sakit akibat virus korona merupakan berita hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.inews.id/news/internasional/informasi-1-orang-di-singapura-meninggal-akibat-virus
-korona-hoaks

Selasa, 28 Januari 2020

17. Virus Korona Sengaja Disebarkan Rezim
Tiongkok untuk Membasmi Umat Islam di
Wuhan
Penjelasan :
Beredar sebuah narasi bahwa virus Korona
sengaja disebarkan rezim di Wuhan, Hubei,
Tiongkok dimaksudkan untuk membasmi
umat Islam yang persebarannya sangat
banyak

dan

berkembang

di

wilayah

tersebut.
Faktanya,

dilansir

dari

data

Wikipedia,

persebaran umat Islam di Wuhan tidak
terlalu

signiﬁkan,

mayoritas

penduduk

Wuhan ialah beragama Animisme. Muslim
di Wuhan hanya 1,6% dari 11 juta penduduk
wuhan. Agama Islam-pun masih kalah
jumlah dengan Kristen yang hampir 3%.
Maka tuduhan bahwa virus korona sengaja
disebarkan terkait bahwa Wuhan Menjadi
salah satu kota dengan persebaran Muslim
paling besar adalah tidak mendasar.

Hoaks
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQ07yYK-virus-korona-sengaja-disebarkan-rezim-tio
ngkok-untuk-membasmi-umat-islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan#Religion

Selasa, 28 Januari 2020

18. Penumpang Meninggal Karena Virus
Corona Di Terminal 3 Bandara Soekarno
Hatta
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media
sosial WhatsApp, yang berisikan sebuah
foto

seorang

penumpang

meninggal

karena virus corona di terminal 3 Bandara
Soekarno Hatta.
Faktanya, dilansir dari cekfakta.tempo.co,
Senior Manager of Branch Communication
&

Legal

Bandara

Soekarno-Hatta

PT

Angkasa Pura II, Febri Toga Simatupang,
membantah

kalau

foto

yang

beredar

tersebut meninggal karena virus corona,
Menurut

Febri,

penumpang

yang

meninggal tersebut karena gagal jantung,
bukan

karena

virus

corona

ataupun

penyakit menular.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/580/fakta-atau-hoaks-benarkah-ada-penumpang-yang-meningg
al-karena-virus-corona-di-bandara-soekarno-hatta
https://money.kompas.com/read/2020/01/27/160419726/ap-ii-bantah-ada-penumpang-meninggaldi-bandara-soetta-karena-virus-corona

Selasa, 28 Januari 2020

19. Pasien Terjangkit Virus Corona Di RSHS
Bandung

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter, yang menyebutkan bahwa di RSHS Bandung
sudah ada seorang yang ﬁks kena virus Corona.
Faktanya, menurut Staf Khusus Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia ia mengatakan
bahwa dua pasien yang diduga terpapar virus corona di Rumah Sakit Hasan Sadikin
(RSHS) Bandung itu hoaks. Selain itu juga dibantah oleh Direktur Utama RSHS Jawa Barat,
Nina Susana Dewi, yang mengatakan agar masyarakat tidak resah dan gelisah terhadap
dugaan dua pasien yang terpapar virus Corona. Ia pun menegaskan jika informasi di luar
yang menyebutkan adanya pasien positif terkena virus Corona itu hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/4165188/istana-kabar-2-pasien-terjangkit-virus-corona-di-rs
hs-bandung-hoaks?
https://republika.co.id/berita/q4ra6n377/dirut-hasan-sadikin-isu-pasien-positif-corona-adalah-em
hoaksem

Rabu, 29 Januari 2020

20. Virus Corona Telah Masuk di Palembang

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di WhatsApp
yang berisi keterangan dari Kepala
Dinas Kesehatan Palembang dr.Hj.
Letizia, M.Kes Dan Kepala Bidang
Pencegahan,
Pengendalian
Penyakit: dr. Hj. Fauziah, M.Kes,
menghimbau bagi seluruh warga
Palembang bahwa virus corona
sudah memasuki beberapa daerah
di Kota Palembang.
Faktanya,
hal
tersebut
telah
diklariﬁkasi langsung oleh Kepala
Dinas Kesehatan Palembang dr.Hj.
Letizia, M.Kes. bahwa pesan tersebut
adalah hoaks, Beliau menekankan
kepada warga supaya lebih bijak
dalam menyampaikan informasi.
Karena hal ini akan membuat kisruh
masyarakat Palembang, apa lagi
virus corona sedang melanda di
beberapa negara.

Hoaks
Link Counter :
https://intens.news/virus-corona-dikabarkan-masuk-palembang-dinkes-pastikan-hoax/
https://sumsel.tribunnews.com/2020/01/28/hoax-atau-fakta-heboh-pesan-berantai-sampaikan-vir
us-corona-masuki-palembang

Rabu, 29 Januari 2020

21. Pasien Terjangkit Virus Corona di RSUD
Tarakan
Penjelasan :
Beredar di Media sosial (Medsos) WhatsApp
foto petugas medis, dan juga foto seorang
pasien di indikasi terjangkit virus corona di
RSUD Tarakan. Foto-foto yang beredar itu
sempat meresahkan masyarakat Kaltara.
Faktanya, foto yang sudah tersebar di media
sosial Whatsapp yang memperlihatkan tiga
orang petugas medis tengah menggunakan
alat pelindung diri (APD) dan seorang pasien
yang

terjangkit

virus

corona

hanyalah

candaan petugas medis tersebut. Ketiganya
bercanda soal penanganan pasien terinfeksi
virus Corona. Hasil pemeriksaan terhadap
pasien yang masuk RSUD Tarakan ternyata
negatif Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4877192/3-perawat-rsud-tarakan-disanksi-karena-candaan-virus-cor
ona?_ga=2.220778270.764630352.1580207577-1645689551.1579148861
http://mediakaltara.com/rsud-tarakan-klariﬁkasi-beredarnya-foto-pasien-terjangkit-corona-tiga-okn
um-penyebar-foto-di-sanksi/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200128175913-20-469511/bercanda-virus-corona-tiga-pera
wat-rs-tarakan-hadapi-sanksi

Rabu, 29 Januari 2020

22. Korban Meninggal di Wuhan Akibat Virus
Corona Mencapai Sepuluh Ribu Orang

Penjelasan :
Sebuah akun Youtube diketahui telah membagi salah satu video yang diklaim sebagai
video suasana sebuah rumah sakit di Wuhan, Cina, pada tanggal 26 Januari 2020.
Dijelaskan pula bahwa korban yang meninggal dunia akibat virus Corona telah mencapai
lebih dari sepuluh ribu orang dan tidak terurus.
Faktanya, dilansir dari cekfakta.tempo.co, klaim bahwa korban tewas di Wuhan, Cina,
akibat virus Corona mencapai sepuluh ribu orang merupakan klaim yang menyesatkan.
Hingga tanggal 28 Januari 2020, korban meninggal akibat virus Corona di Provinsi Hubei,
tempat Kota Wuhan berada, mencapai 125 orang. Sementara di seluruh Cina, korban
meninggal akibat virus 2019-nCoV itu mencapai 132 orang.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/585/fakta-atau-hoaks-benarkah-korban-meninggal-di-wuhan-aki
bat-virus-corona-mencapai-10-ribu-orang

Rabu, 29 Januari 2020

23. "Jokowi: Virus corona minum bodrex 5 menit
langsung sembuh"
Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi informasi
pernyataan "Jokowi:Virus corona minum
bodrex 5 menit langsung sembuh".
Setelah

ditelusuri,

ditemukan

fakta

bahwa tidak ditemui berita dengan
judul

“Jokowi:

Virus

corona

minum

bodrex 5 menit langsung sembuh”.
Sementara bodrex sendiri adalah obat
analgesik untuk mengobati sakit kepala,
demam, ﬂu, nyeri haid, sakit gigi dan
nyeri sendi. Umumnya, di dalam tiap
kaplet

bodrex

terdapat

kandungan

Paracetamol, Phenylephrine HCl, dan
Dextromethorphan bukan obat untuk
virus Corona.

Hoaks
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2020/01/28/salah-jokowi-virus-corona-minum-bodrex-5-menit-langsungsembuh/
https://hellosehat.com/obatan-suplemen/obat/bodrex/?fbclid=IwAR3BEOyjP5Az4ex3usbPCIAdNK
y43dHjqYxkAXFbDbmxQ4tZ7sN4CJX4bjI

Rabu, 29 Januari 2020

24. Foto Mayat Bergelimpangan di Jalanan Kota
Wuhan yang Disebut Korban Virus Corona di
China

Penjelasan :
Beredar pesan berantai di Whatsapp sebuah foto mayat yang bergelimpangan
di jalanan kota Wuhan yang diklaim korban terjangkit virus Corona, dengan
tambahan keterangan bahwa foto tersebut diambil dari satelit.
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com yang mengutip dari VOA Cambodia, foto
tersebut adalah hoaks, adapun foto tersebut diambil pada 25 Maret 2014 yang
tengah melakukan aksi mengenang 528 korban pembantaian Nazi di Katzbach,
Jerman.

Disinformasi
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/01/28/foto-mayat-bergelimpangan-di-jalan-yang-disebut-korba
n-virus-corona-di-china-fakta-ini-terungkap
http://m.isplus.joins.com/news/article/article.aspx?total_id=14259313&ctg=1300&tm=i_lf

Rabu, 29 Januari 2020

25. Diduga Terjangkit Virus Corona, Satu Pasien
RS Doris Sylvanus Diisolasi
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan yang berisi
foto seseorang yang nampak tertidur
dan di dorong petugas RS Doris
Sylvanus

diduga

terjangkit

virus

Corona.
Faktanya,

setelah

foto

tersebut

ditelusuri dengan sumber artikel yang
terkait dengan "Simulasi Virus Corona,
Satu

Pasien

RS

Doris

Sylvanus

Diisolasi" ditemukan kejelasan bahwa
kegiatan sebenarnya adalah simulasi
yang dilakukan RS Doris Sylvanus
bukan pasien yang diisolasi karena
terjangkit virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
http://www.kaltengpos.co/berita/-40056-rs_doris_sylvanus_isolasi_satu_pasien_terdeteksi_virus_c
orona.html
https://suaranews.co.id/2020/01/27/simulasi-virus-corona-satu-pasien-rs-doris-sylvanus-diisolasi/

Rabu, 29 Januari 2020

26. Tiga Orang TKA China PT.IWIP Meninggal
Dunia Akibat Virus Corona
Penjelasan :
Sebuah akun di media sosial memposting dua
buah foto berupa surat himbauan yang
ditujukan kepada karyawan PT. Indonesia
Weda Bay Industrial Park (IWIP) dengan
narasi

yang

menyebutkan

sudah

ada

3

karyawan TKA China yang meninggal dan
satu orang tak sadarkan diri yang dikaitkan
dengan virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Manajemen PT
IWIP mengatakan bahwa berdasarkan hasil
konﬁrmasi dari tim Medis di Site Lelilef, tidak
ada karyawan di Site yang terinfeksi virus
Corona. Dua foto yang diposting merupakan
surat

himbauan

pencegahan

dini

atau

langkah antisipasi oleh perusahaan terhadap
virus Corona. Selain itu, perusahaan telah
memutuskan tidak akan mendatangkan staf
dari China ke site IWIP di Weda, Halmahera
Tengah. Langkah itu diambil sebagai upaya
memutus mata rantai penyebaran virus.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/ceritamalukuutara/dampak-virus-corona-pt-iwip-di-halmahera-tengah-ba
tasi-tka-china-1sj32vIP6DF https://www.cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200127190337-20-469204/ramai-tka-china-maluku-uta
ra-antisipasi-risiko-virus-corona

Rabu, 29 Januari 2020

27. Video Detik-detik Warga Terkena Virus
Corona Di Pusat Perbelanjaan Lombok

Penjelasan :
Viral beredar sebuah video yang merekam saat seorang warga terjatuh pingsan di
sebuah pusat perbelanjaan. Video tersebut berjudul "Waspada Virus Corona Di
Lombok, Video detik-detik warga terkena virus di salah satu pusat perbelanjaan ".
Setelah ditelusuri, diketahui bahwa seorang pria yang terjatuh pingsan di sekitar area
bongkar muat bagian belakang Lombok Epicentrum Mall (LEM), Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, disebut mengidap penyakit Epilepsi. Kabag Operasional Polresta
Mataram Kompol Tauﬁk di Mataram menegaskan bahwa video yang mengisukan pria
tersebut terjangkit virus Corona adalah tidak benar.

Disinformasi
Link Counter :
https://mataram.antaranews.com/berita/99289/pria-ini-jatuh-pingsan-diviralkan-corona-ternyata
-pengidap-epilepsi

Rabu, 29 Januari 2020

28. Virus Corona Menyerang Shah Alam Selangor

Penjelasan :
Beredar di media sosial video wanita
ambruk di supermarket Shah Alam
Selangor Malaysia yang disebut akibat
virus Corona.
Dilansir

dari

bali.tribunnews.com,

wanita dalam video tersebut bernama
Nur

Izzah

keluarga

Izzati,

dari

Izzah

adapun

pihak

melalui

akun

FacebooK “Art Fever Haﬁz Rusidah”
telah mengklariﬁkasi jika kematian
Izzah bukan karena virus Corona, Izzah
diketahui

meninggal

mendadak

dimana sebelumnya ia sehat serta
baik-baik saja.

Disinformasi
Link Counter :
https://bali.tribunnews.com/2020/01/28/disebut-akibat-virus-corona-video-wanita-ambruk-di-sup
ermarket-viral-keluarga-bikin-klariﬁkasi
https://kupang.tribunnews.com/2020/01/28/video-viral-detik-detik-wanita-cantik-tewas-saat-bela
nja-klariﬁkasi-keluarga-bukan-virus-corona

Rabu, 29 Januari 2020

29. Seorang Pasien Terpapar Virus Corona di
RS Siloam Jember

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di sosial media Whatsapp, yang berisikan ada
seorang pasien terpapar virus corona di RS Siloam Jember
Faktanya, dilansir dari viva.co.id, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis RS Siloam
Jember, dr I. Bayu Angga Dewa menjelaskan bahwa sempat terdapat pasien
dengan ciri-ciri terpapar virus corona. Namun setelah dilakukan perawatan,
pasien tersebut tidak terbukti terpapar virus corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1197748-rs-siloam-jember-bantah-rawat-pasien-virus-coro
na

Kamis, 30 Januari 2020

30. Pasien di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh
Positif Terkena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi terkait
adanya temuan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA)
Banda Aceh yang positif terjangkit virus corona.
Faktanya setelah ditelusuri, dilansir dari rri.co.id, Direktur RSUDZA Banda Aceh,
Azharuddin mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar
atau hoaks. Menurutnya, sejauh ini belum ditemukan adanya warga atau pasien
di RSUDZA Banda Aceh yang terjangkit virus corona, sehingga masyarakat tidak
perlu panik. Pemerintah Aceh telah menunjuk dua rumah sakit di Aceh sebagai
rujukan untuk penanganan virus corona, dua rumah sakit itu adalah RSUDZA
Banda Aceh dan Rumah Sakit Cut Mutia, Kabupaten Aceh Utara.

Hoaks
Link Counter :
http://rri.co.id/post/berita/778434/daerah/beredar_info_pasien_di_rsudza_banda_aceh_positif_v
irus_corona_dirut_itu_hoaks.html

Kamis, 30 Januari 2020

31. Rs.Kanujoso Balikpapan Menerima Pasien
Positif Corona

Penjelasan :
Viral di media sosial Facebook dan WhatsApp sebuah unggahan dengan
narasi yang menyebutkan bahwa Rs.Kanujoso Balikpapan menerima pasien
positif terkena virus Corona. Berita tersebut telah membuat resah warga
Balikpapan.
Faktanya, cuitan tersebut tidaklah benar adanya, karena kasus pasien yang
terkena virus Corona belum ada di Rs.Kanujoso Balikpapan.

Hoaks
Link Counter :
https://indonesiainside.id/news/2020/01/29/jangan-panik-pekerja-cina-terinfeksi-virus-corona-d
i-kaltim-itu-berita-hoax
https://www.inibalikpapan.com/hoax-ciutan-di-medsos-soal-rskd-balikpapan-rawat-pasien-posi
tif-corona/

Kamis, 30 Januari 2020

32. Seorang Warga di Depok Diisolasi karena
Diduga Terinfeksi Virus Corona

Penjelasan :
Selasa 28 Januari 2020 jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya
kabar viral di aplikasi WhatsApp bahwa terdapat satu orang warga Depok
yang terjangkit virus Corona. Dijelaskan lebih lanjut pasien yang diduga
terinfeksi virus Corona tersebut telah diisolasi di sebuah rumah sakit.
Faktanya, dilansir dari beritasatu.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok,
Novarita mengatakan bahwa berita tersebut adalah kabar bohong alias hoaks.
Novarita pun menegaskan bahwa tidak ada pasien yang dirawat di RS
Permata Sawangan karena terjangkit Corona.

Hoaks
Link Counter :

https://www.beritasatu.com/megapolitan/597622/penderita-korona-di-depok-hoaks

Kamis, 30 Januari 2020

33. Virus Corona Pertama Kali Ditemukan di
Arab Saudi
Penjelasan :
Sebuah akun Facebook diketahui
telah memuat sebuah unggahan
foto dengan narasi yang mengklaim
jika virus Corona pertama kali
ditemukan di Arab Saudi.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com,
klaim bahwa virus Corona yang
sedang jadi perhatian berasal dari
Arab itu tidak benar. Memang, Dr Ali
Mohamed Zaki adalah penemu virus
corona, namun tidak terkait dengan
novel coronavirus (2019-nCoV) yang
kini mewabah, yang bermula dari
Wuhan, Tiongkok. Ia menemukan
virus pemicu Middle East Respiratory
Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
yang berawal dari Arab. Namun tidak
benar bahwa virus Corona yang kini
sedang mewabah berasal dari Arab.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4166103/cek-fakta-virus-corona-yang-ditemukan-dr-alimohamed-zaki-adalah-mers-bukan-2019-ncov

Kamis, 30 Januari 2020

34.

Presiden China Umumkan Virus Corona Sudah
Jadi Epidemi dan Memohon Doa Umat Islam
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial
Facebook yang menyebutkan bahwa
Presiden China mengumumkan virus
Corona telah menjadi epidemi dan
memohon
kepada
umat
Islam
mendoakan China.
Faktanya, wabah virus Corona Wuhan
telah terjadi dan dilaporkan ke WHO jauh
sebelum pernyataan Presiden China Xi
Jinping. Tidak benar bahwa Presiden
China tersebut memohon agar umat
Islam mendoakan China. Seperti yang
dilansir dari Cekfakta liputan6.com. Foto
tersebut
menggambarkan
Presiden
China Xi Jinping berpidato dalam
peringatan
ke-40
reformasi
dan
keterbukaan China, tidak ada kaitan
dengan wabah virus korona Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4166848/cek-fakta-hoaks-presiden-china-umumkan-vi
rus-corona-sudah-jadi-epidemi-dan-memohon-doa-umat-islam

Kamis, 30 Januari 2020

35. Virus Corona Merupakan Senjata Biologis yang
Bocor dari Laboratorium Wuhan
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook
sebuah postingan yang mengatakan
virus Corona merupakan senjata biologis
buatan Pemerintah China yang bocor.
Faktanya postingan tersebut merupakan
pelintiran dari sebuah media The
Washington Times, surat kabar harian
yang diterbitkan di Washington DC,
Amerika Serikat yang berjudul "Virus-hit
Wuhan has two laboratories linked to
Chinese bio-warfare program". Berita ini
kemudian
ditulis
ulang
dan
dialihbahasakan oleh sejumlah situs dan
media. Menurut Dany Shoham dari situs
Institute for Defence Studies and
Analyses menjelaskan bahwa sampai
saat ini tidak ada bukti pendukung klaim
tersebut. Penyelidikan sementara masih
berlangsung. Sementara kementerian
kesehatan China mengatakan virus itu
berasal dari pasar makanan laut di
Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/581/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-wuhan-adalah-senjata-biologiscina-yang-bocor
https://www.suara.com/news/2020/01/27/173506/eks-intel-israel-virus-corona-senjata-biologi-yang-bocor-dar
i-lab-wuhan

Kamis, 30 Januari 2020

36. CHINA Baru Saja Bangun Rumah Sakit 57 Lantai

Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
merupakan
video
proses
pembangunan gedung Mini
Sky City pada tahun 2015,
bukan rumah sakit seperti yang
diklaim pengunggah dalam
narasinya.
Adapun
pembangunan
gedung
tersebut sama sekali tidak ada
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsevideo
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

Kamis,
Kamis,30
30 Januari 2020

7. CHINA
SajaWuhan
Bangun Adalah
Rumah Sakit
37.
VirusBaru
Corona
Hasil57 Lantai
Perkawinan Virus Kelelawar dan Virus Babi
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
Penjelasan :
merupakan bahwa
video virus
proses
Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan
Corona
pembangunan
gedung
Mini
merupakan hasil perkawinan antara virus Kelelawar dan virus Babi.
Sky City pada tahun 2015,
bukan rumah sakit seperti yang
Setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi yang mengatakan
bahwa virus Corona
diklaim pengunggah dalam
merupakan hasil perkawinan antara virus Kelelawar
keliru.
narasinya.dan Babi adalah
Adapun
Struktur virus Corona Wuhan sangat unik. Virus
ini mirip dengan gedung
SARS dan
pembangunan
bat-CoV, tapi ada sedikit potongan DNA atau
RNA sama
yang sekali
sangat
berbeda.
tersebut
tidak
ada
Hingga kini, belum ada analisis mendalam mengenai
potongan
kecil yang
kaitannya dengan
virus Corona.

membuat virus Corona Wuhan unik tersebut. Namun, hasil analisis saat ini
menunjukkan bahwa tidak ada unsur babi dalam virus itu. Virus Corona Wuhan
sebagian besar berasal dari SARS dan kelelawar, bukan dari babi.

Disinformasi
Link Counter :
https://tekno.tempo.co/read/1299608/ada-kelelawar-di-balik-wabah-sars-mers-dan-virus-corona-wuhan
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttps://www.kompas.com/tren/read/2020/01/27/160000465/virus-corona-wuhan-sars-dan-mers-mana-yang
video
-penyebarannya-paling-pesat?page=all
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://cekfakta.tempo.co/fakta/587/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-wuhan-hasil-perkawinan-vir
us-kelelawar-dan-virus-babi

Kamis,
Kamis,30
30 Januari 2020

7. CHINA
SajaDiduga
Bangun Bermunculan
Rumah Sakit 57di
Lantai
38.
VirusBaru
Corona
Pasar
Wuhan yang Menjual Aneka Satwa Liar
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
merupakan
video
proses
Telah beredar sebuah video yang mengklaim
sebagai
video suasana
pembangunan
Mini
pasar Wuhan di China yang diduga virus
Corona gedung
bermunculan.
Sky City pada tahun 2015,
Video tersebut memperlihatkan sebuah
pasar tradisional yang
bukan rumah sakit seperti yang
menjual berbagai jenis hewan liar sebagai
bahanpengunggah
makanan. dalam
diklaim
narasinya.
Adapun
pembangunan
gedung
Setelah ditelusuri lebih lanjut, pasar yang
menjual satwa liar
dalam
tersebut sama sekali tidak ada
video tersebut bukanlah pasar Wuhankaitannya
di Cina,
melainkan
pasar
dengan
virus Corona.
Penjelasan :

Langowan yang berada di Indonesia, tepatnya di Toraget, Langowan
Utara, Minahasa, Sulawesi Utara.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttps://cekfakta.tempo.co/fakta/588/fakta-atau-hoaks-benarkah-pasar-yang-menjual-aneka-satw
video
a-liar-ini-berada-di-wuhan-cina
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
https://www.youtube.com/watch?v=bDvXy6YlPOc

Jumat,
Kamis, 30
31 Januari 2020

7. CHINA
Baru
Saja Bangun
57 Lantai
39.
Kabar
Adanya
Pasien Rumah
Positif Sakit
Corona
di RS
Columbia Asia Medan Bersumber dari Prof.
Delﬁtri Munir, DR., Dr.sp.THT-kl.
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Twitter yang memperlihatkan
proses pembangunan sebuah
gedung. Berdasarkan narasi
yang dibuat, disebutkan bahwa
pemerintah China baru saja
membangun sebuah rumah
sakit khusus untuk pasien virus
Corona. Bangunan berlantai
lima puluh tujuh tersebut
selesai dibangun dalam waktu
sembilan belas hari.
Faktanya, setelah ditelusuri
diketahui bahwa video tersebut
merupakan
video
proses
Penjelasan :
pembangunan gedung Mini
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang
Sky berisi
City kabar
padaadanya
tahun1 pasien
2015,
positif Corona di RS Columbia Asia Medan yang
bersumber
dari seperti
Prof. Delﬁtri
bukan
rumah sakit
yang
Munir, DR., Dr.sp.THT-kl.
diklaim pengunggah dalam
narasinya.
Adapun
Pihak manajemen RS Columbia Asia Medan,
membantah
kabar
tersebut.
pembangunan
gedung
Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahid Hasibuan
jugasama
memastikan
bahwa
tersebut
sekali tidak
ada
kabar yang beredar tersebut tidak benar atau
hoaks.
Alwi
menghimbau
kaitannya dengan virus Corona.
masyarakat Sumut agar tidak terpancing apalagi resah dengan kabar bohong
tersebut. Alwi berharap masyarakat tetap tenang, sampai kamis malam ini
tidak ada ditemukan virus Corona di Sumut.

Disinformasi
Hoaks
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttp://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/30/99635/kabar_1_pasien_positif_co
video
rona_di_rs_columbia_asia_medan_dipastikan_hoax/
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM

Jumat,
Kamis, 30
31 Januari 2020

7. CHINA
Bangun
Sakit 57 Lantai
40.
Kitab Baru
Iqro Saja
Sudah
LamaRumah
Memprediksi
Terjadinya Virus Corona
Penjelasan :
Beredar video di media sosial
Penjelasan
: memperlihatkan
Twitter yang
Telah
beredar
sebuah akun
proses
pembangunan
sebuah
Twitter
dengan
narasi
gedung. Berdasarkan narasi
"Ternyata,
Para Kiai
dan Ulama
yang dibuat,
disebutkan
bahwa
Indonesia,
jauh
sebelumnya
pemerintah China baru saja
sudah
memprediksi
terjadinya
membangun
sebuah
rumah
Virus
Corona.
Disebutkan
sakit khusus untuk pasien virus
dalam
sebuah
Kitab Ngajiberlantai
Iqro".
Corona.
Bangunan
lima puluh tujuh tersebut
Faktanya,
setelah dalam
ditelusuri
selesai dibangun
waktu
klaim
bahwa
buku
Iqro telah
sembilan
belas
hari.
memprediksi
virus
Corona
diciptakan
zamanditelusuri
yang
Faktanya,pada
setelah
penuh
kebohongan
adalah
diketahui bahwa video tersebut
salah.
memang video
ditemukan
merupakan
proses
kata
"QO-RO-NA"
pada
buku
pembangunan gedung Mini
Iqro
jilid City
1 halaman
Namun,
Sky
pada 28.
tahun
2015,
kata
"QO-RO-NA"
pada
buku
bukan
rumah sakit
seperti
yang
Iqro
tak memiliki
hubungan
diklaim
pengunggah
dalam
dengan
Coronavirus atau Adapun
Virus
narasinya.
Corona,
yang mewabahgedung
di
pembangunan
Wuhan,
Provinsi
Hubei,ada
tersebut sama
sekali tidak
Tiongkok.
kaitannya dengan virus Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.theguardian.com/world/video/2015/apr/30/china-build-57-storey-skyscraper-19-days-timelapsehttps://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/coronavirus
video
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNAV5PAb-buku-iqro-sudah-lama-memprediksi-terjad
https://www.youtube.com/watch?v=N6f_sayw0mM
inya-virus-korona-ini-faktanya

Sabtu, 1 Februari 2020

41. Warga Jombang Terkena Virus Corona
Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial yang
mengatasnamakan Kapolres Jombang. Informasi
tersebut tentang adanya pasien asal Jombang,
bekerja

sebagai

TKI

di

Hongkong,

diduga

terjangkit virus Corona. Dalam pesan tersebut
dijelaskan bahwa pasien pengidap virus corona
itu saat ini diobservasi di ruang isolasi Mawar
Merah Putih lantai 3 (tiga) RSUD Jombang.
Faktanya,

setelah

dilakukan

penelusuran,

Wakapolres Jombang Kompol Budi Setiyono
memastikan bahwa informasi tersebut tidak
benar atau hoaks, silahkan konﬁrmasi juga ke
Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran.
Kompol

Budi

Setiyono

juga

mengajak

masyarakat Kabupaten Jombang untuk tidak
terburu-buru mempercayai kabar berita hoaks
yang kini makin sering terjadi. Salah satu langkah
yang perlu dilakukan yaitu dengan meneliti
terlebih dahulu, terhadap informasi / kabar berita
yang diterima baik melalui media sosial.

Hoaks
Link Counter :
https://kabarjombang.com/beredar-di-medsos-warga-jombang-terkena-virus-corona-wakapolres-pastikanhoaks/
https://faktualnews.co/2020/01/31/informasi-warga-jombang-terkena-virus-corona-wakapolres-pastikan-ho
aks/191667/?fbclid=IwAR3KDfdJHy4jYYDoyQZpoUoOoRGgsKG95eUfOq7hNXFWj7GycWwnAcVgFa8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871820906609938&set=a.317568062035228&type=3&theater

Sabtu, 1 Februari 2020

42. Pasien Virus Corona Sudah Masuk di RSUD
Rabain Muara Enim

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook
dengan narasi "Pasien Virus Corona
sudah masuk di RSUD Rabain Muara
Enim dari Karyawan PLTU Tanjung
Lalang".
Faktanya, setelah ditelusuri Direktur
Rumah Sakit H.M. Rabain Kabupaten
Muara

Enim

Dr.

memberikan
informasi
tidak

yang

benar,

Hendri

SP.M

klariﬁkasi

bahwa

beredar

tersebut

Kamis

(30/01/2020).

Direktur Rumah Sakit Muara Enim
membantah dengan tegas adanya
pasien terjangkit virus corona yang
dirawat inap di Rumah Sakit H.M.
Rabain Kabupaten Muara Enim.

Hoaks
Link Counter :
https://sidaknews.com/detailpost/dirut-rumah-sakit-h-m-rabain-muara-enim-bantah-ada-pasienterinfeksi-virus-corona
https://pelitasumsel.com/2020/01/30/pihak-rs-rabain-muara-enim-bantah-isu-ada-pasien-virus-co
rona/

Sabtu, 1 Februari 2020

43.

Virus Corona Bisa Menular Lewat Game Free Fire

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar hasil
tangkapan layar dengan narasi
judul "WASPADA ! VIRUS CORONA
BISA MENULAR LEWAT GAME FREE
FIRE"
Dilansir dari cekfakta.tempo.co,
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit,
Achmad
Yurianto
menyatakan bahwa kemungkinan
penyebaran virus corona Wuhan
melalui barang sangatlah rendah.
Menurut Yuri, virus tidak dapat
menular melalui benda mati. Ketua
Umum Ikatan Dokter Indonesia,
Daeng
Mohammad
Faqih
mengatakan bahwa virus corona
Wuhan bisa menular antar manusia
lewat batuk dan bersin serta lewat
makanan yang tercemar air liur
orang yang terinfeksi virus tersebut.
Selain itu, penularan virus corona
Wuhan bisa terjadi dari hewan ke
manusia.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/593/fakta-atau-hoaks-benarkah-virus-corona-wuhan-bisa-menular-lewat-gam
e-free-fire-dan-ponsel-xiaomi
http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200127/0132856/virus-corona-tak-menular-melalui-bar
ang-maupun-pakaian/

Sabtu, 1 Februari 2020

44.

Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tidak Boleh Keluar
Kamar
Penjelasan :
Telah beredar kabar tentang Mahasiswa
asal Indonesia yang terjebak di Wuhan
dalam kondisi logistik menipis dan tidak
boleh keluar kamar apartemen karena
khawatir tertular penyakit dari virus
corona.
Faktanya, Setelah dikonﬁrmasi, ternyata
tidak ada statement yang menyatakan
“tidak boleh keluar kamar.” Seorang
Mahasiswa yang menjadi narasumber
mengatakan “tidak berani keluar kamar”.
Kata “boleh” dan “berani” sangat berbeda
artinya,
dan
sudah
pasti
beda
pemahamannya.
Persatuan
Pelajar
Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Wuhan
membantah berita bohong tersebut
dengan mengeluarkan Press Release
bertanggal 24 Januari 2020, dengan
nomor
078/PPITW//PR/I/2020
ditandatangani Rifqa Gusmida sebagai
Sekretaris dan Nur Musyafak sebagai
Ketua PPITW. Press release itu juga
menyertakan nomor telepon yang bisa
dihubungi untuk memastikan keadaan
mahasiswa yang ada di Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://mediaindonesia.com/read/detail/286395-mahasiswa-ri-di-wuhan-sayangkan-pemberitaan-virus-korona
https://makassar.terkini.id/beredar-klarifikasi-terkait-berita-simpang-siur-kondisi-mahasiswa-indonesia-di-wu
han/
https://www.suarantb.com/ntb/2020/01/286160/Mahasiswa.di.Wuhan.Sayangkan.Simpang.Siur.Berita.di.Indon
esia/
https://seword.com/luar-negeri/press-release-ppit-wuhan-dan-info-penting-lain-4dS4VkQ2W4

Minggu, 2 Februari 2020

45. Pasien Positif Suspek Virus Corona di
Singkawang

Penjelasan :

Telah beredar informasi di Whatsapp yang menyebutkan bahwa terdapat
satu orang pasien positif suspek corona dari Puskesmas Singkawang
Selatan yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz,
Kota Singkawang.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
Direktur RSUD dr Abdul Aziz Kota Singkawang, Ruchanihadi. Beliau
mengatakan bahwa sampai saat ini (1/2/2020) belum ada menerima dan
merawat pasien corona virus di RSUD dr Abdul Aziz.

Hoaks
Link Counter :
https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/01/pernyataan-direktur-ruchanihadi-terkait-informasi
-pasien-positif-suspek-virus-corona-di-singkawang
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/01/heboh-hoaks-pasien-virus-corona-di-rsud-soed
arso-dan-singkawang

Minggu, 2 Februari 2020

46. Pasien Virus Corona di RSUD dr Iskak
Tulungagung

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa adanya pasien di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Iskak Tulungagung yang terinfeksi virus corona.
Faktanya setelah ditelusuri dilansir dari kompas.com Kabid Pengendalian dan Pelayanan
RSUD dr Iskak Tulungagung, Sujianto mengatakan bahwa informasi mengenai adanya
pasien di RSUD dr Iskak yang terinfeksi virus corona adalah tidak benar atau hoaks.
Sampai saat ini belum pernah merawat pasien yang diduga terjangkit virus corona.
Kendati demikian, pihaknya mengaku akan siap dan selalu siaga ketika nantinya
menerima pasien yang terjangkit virus corona. Sujianto juga menghimbau kepada warga
Tulungagung khususnya, yang baru pulang dari luar negeri untuk mengecek kesehatan.

Hoaks
Link Counter :
https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/103600965/kabar-yang-menyebut-adanya-pasien
-virus-corona-di-rsud-dr-iskak-tulungagung
https://www.instagram.com/p/B790ftjgb6i/?utm_source=ig_embed
https://today.line.me/id/pc/article/Kabar+yang+Menyebut+Adanya+Pasien+Virus+Corona+di+RSU
D+dr+Iskak+Tulungagung+Hoaks-7W1Vzl

Minggu, 2 Februari 2020

47. Penduduk Wuhan Berteriak-teriak Gak
Karuan
Penjelasan :
Salah satu akun di media sosial telah
mengunggah sebuah video yang berisi
orang-orang yang sedang berteriak.
Dalam narasinya mengklaim bahwa
video itu adalah keadaan kota Wuhan
China
saat
ini
yang
semakin
mencekam, mereka berteriak tidak
karuan karena depresi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka
bukan teriak gak karuan karena
depresi. Yang mereka teriakan adalah
“Wuhan Jiayou!”, teriakan untuk
menyemangati
satu
sama
lain.
Menurut Psikolog dari RaQQi - Human
Development & Learning Centre, Ratih
Zulhaqqi, MPsi, menyebutkan bahwa
gerakan saling meneriakkan kata-kata
penyemangat itu sebagai bentuk social
support. Dalam situasi negatif akibat
isolasi dan kepungan wabah virus
corona,
warga
berusaha
saling
menguatkan
dan
meningkatkan
motivasi untuk terus berpikir positif.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4878581/seruan-viral-wuhan-jiayou-dan-kejiwaanwarga-terisolasi
https://www.youtube.com/watch?v=Aixr6mo5xrE

Minggu, 2 Februari 2020

48. 5 Pasien Positif Terkena Virus Corona di
Semarang dan 1 Orang Meninggal
Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di Twitter
terkait kutipan berita Kompas TV di
Semarang 5 pasien dinyatakan positif
terkena virus corona dan dikabarkan 1
dari 5 pasien tersebut telah meninggal
dunia.
Faktanya dalam kanal YouTube resmi
mereka, Kompas TV menuliskan judul
unggahan video "RS Kariadi, Semarang
Gelar

Simulasi

Virus

Corona".

Penanganan
Kejadian

Pasien

sebenarnya

adalah simulasi yang dilakukan RS
Kariadi Semarang.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1275299/pasien-terduga-infeksi-corona-di-semarang-menin
ggal-ini-penjelasannya
https://www.youtube.com/watch?v=CCol-aVgY7c&feature=youtu.be

Senin, 3 Februari 2020

49. Virus Corona Sudah Masuk di Pekanbaru

Penjelasan :
Telah beredar pesan di Whatsapp yang menyebutkan bahwa Virus Corona sudah
masuk di daerah Pekanbaru. Informasi tersebut menyebutkan bahwa ada pasien
yang positif terjangkit Virus Corona di Rumah Sakit Eka Hospital Kota Pekanbaru.
Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir. Beliau menyatakan pesan viral
di media sosial yang menyebutkan di Kota Pekanbaru ditemukan korban virus
corona adalah kabar bohong atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1275673/dinkes-hoaks-pesan-viral-di-pekanbaru-ditemukanpositif-corona?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://www.beritasatu.com/kesehatan/598326/pesan-viral-di-pekanbaru-ditemukan-pasien-positif-korona-ad
alah-hoaks

Senin, 3 Februari 2020

50. Pasien Virus Corona di RSUD Bahteramas

Penjelasan :
Beredar pesan di media sosial sebuah informasi tentang adanya pasien Tenaga
Kerja Asing (TKA) yang dirawat RSUD Bahteramas akibat terjangkit virus corona.
Faktanya setelah di telusuri Plt Dirut RSUD Bahteramas Kendari, dr. Sjarif
Subijakto menegaskan bahwa kabar adanya satu pasien positif corona yang
dirawat di RSUD Bahteramas tidak benar atau hoaks. Karena sampai saat ini
belum ada pasien suspect yang diduga tertular virus corona. Terkait adanya
wabah penyebaran virus corona, beliau menghimbau masyarakat agar tidak perlu
panik menghadapi kasus ini. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan
kewaspadaan saja dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Hoaks
Link Counter :
https://lenterasultra.com/web/2020/01/27/plt-rsup-bahteramas-pastikan-kabar-pasien-corona-hoaks/
https://www.britakita.id/2020/01/27/pasien-corona-di-rsud-bahteramas-hoax/?fbclid=IwAR27n0Naltd6UeFM7I
5UgqYEQ-FLnJtqastV2niSZovxe3qOYsoQ7b5USIg
https://detiksultra.com/rs-bahteramas-diisukan-rawat-tka-terinfeksi-2019-ncov-direktur-hoax
https://sultra.antaranews.com/berita/323131/rs-bahteramas-tidak-ada-pasien-virus-corona-yang-dirawat

Senin, 3 Februari 2020

51. Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Tatapan
Mata

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp yang memberikan informasi tentang
virus Corona. Dalam pesannya menyebutkan bahwa virus Corona bisa tersebar
hanya dengan tatapan mata saja.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, dr Zeiras Eka Djamal, SpM, dari Jakarta Eye Center
(JEC) menjelaskan bahwa penularan melalui mata tidak terjadi saat seseorang
menatap sesuatu, kemudian terinfeksi. Seseorang bisa tertular jika tangannya
terkontaminasi oleh virus corona (2019-nCoV), kemudian tak sadar tangannya
menyentuh area mata.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4882790/terpopuler-sepekan-benarkah-virus-corona-bisa-meny
ebar-lewat-mata

Senin, 3 Februari 2020

52. Dua Penumpang Lion Air Meninggal karena
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial pada awal Februari 2020 yang berisi informasi
terkait penumpang pesawat Lion Air yang meninggal saat pendaratan darurat di
Sri Lanka. Bahkan, pengguna Twitter menautkan berita dari sebuah situs media
daring dan ditambahi dengan narasi yang mengaitkan dengan virus corona.
Faktanya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo menjelaskan, ada
tiga orang penumpang yang ditangani di Kolombo, Sri Lanka. Dua orang
meninggal dan jenazahnya sudah dikirim ke Indonesia pada tanggal 15 Januari
lalu dan tidak diotopsi. Sedangkan satu orang dirawat di rumah sakit di Kolombo
karena sakit inﬂuenza dan sudah kembali ke Indonesia pada Senin (27/1) dengan
didampingi staf KBRI Kolombo. KBRI Kolombo menegaskan ketiga penumpang
tersebut tidak ada kaitannya dengan virus Corona. Corporate Communications
Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro juga mengatakan pihak Lion Air
tidak pernah mengatakan penyebab meninggal dunianya dua penumpang
tersebut karena virus menular.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita/d-4881968/2-penumpang-lion-meninggal-di-penerbangan-ke-jeddah-kbri-tak-te
rkait-corona
https://www.antaranews.com/berita/1275917/cek-fakta-benarkah-dua-penumpang-lion-air-meninggal-karenacorona

Senin, 3 Februari 2020

53. Wudhu Bisa Hancurkan Virus Corona

Penjelasan :
Beredar informasi di sebuah artikel yang mengatakan bahwa wudhu bisa
menghancurkan virus corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, dr Dirga Sakti Rambe, SpPD, dari OMNI Hospitals
Pulomas menegaskan informasi tersebut keliru. Menurut dr Dirga virus corona
sejauh ini dibunuh dengan menggunakan disinfektan. Sampai saat ini tidak ada
bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus corona bisa mati dengan air biasa.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4882728/viral-virus-corona-disebut-bisa-dihancurkan-dengan-ai
r-benarkah

Senin, 3 Februari 2020

54.

China Dilaporkan Diam-diam Kremasi Korban
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial foto serta judul artikel salah satu situs website,
sebagai berikut: "China Dilaporkan Diam-diam Kremasi Korban Virus Corona
karena Jumlahnya Meningkat".
Faktanya, seperti yang dilansir dari berita Xinhua China, Hal tersebut merupakan
para pekerja menurunkan pengiriman jas pelindung dari pesawat kargo di
Bandara Internasional Tianhe Wuhan di Wuhan di Provinsi Hubei, China tengah.
Selain itu pesawat kargo tersebut ternyata penuh dengan barang-barang
bantuan, berupa epidemi medis, termasuk masker medis, topi medis, sarung
tangan lateks, pakaian pelindung, disinfektan dan persediaan pelindung lainnya
serta obat-obatan, dengan total lebih dari 60 ton. Dan artikel diatas antara judul,
dan isi serta foto tidak ada kaitannya dengan korban Kremasi Korban Virus
Corona.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.ctvnews.ca/world/china-locked-down-50-million-people-and-has-to-keep-them-fed-1.4792656
https://turnbackhoax.id/2020/02/02/salah-foto-china-dilaporkan-diam-diam-kremasi-korban-virus-corona/

Senin, 3 Februari 2020

55. Imbauan Ibu Dubes KBRI Kuala Lumpur Soal
Produk China

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp tentang himbauan Ibu Dubes KBRI
Kuala Lumpur yang mencatut sumber berita dari Kementerian Kesehatan RI dan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memberikan himbauan untuk tidak memakan
makanan produksi luar negeri khususnya dari Cina karena kemungkinan besar
mengandung virus corona pada kaleng-kaleng makanan.
Faktanya, narasi yang beredar adalah gabungan dari dua narasi kabar hoaks
tahun 2017 terkait makanan kaleng yang kemudian disebarkan ulang dengan
mengaitkan

wabah

virus

Corona

yang

sedang

terjadi.

Dilansir

dari

kumparan.com, KBRI Kuala Lumpur mengklariﬁkasi bahwa informasi tersebut
adalah hoaks.

Hoaks

Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-imbauan-ibu-dubes-kbri-kuala-lumpur-soal-produk-china-1sliwWb
UuvJ
https://www.liputan6.com/health/read/2933885/hoaks-berita-tentang-makanan-kaleng-berbahaya-dari-thailand
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2183560/idi-sayangkan-namanya-dicatut-untuk-perang-bisnis-kasus-min
uman-berbahaya

Selasa, 4 Februari 2020

56. Dettol Antiseptik Bisa Membunuh Virus Corona
yang Muncul di Wuhan

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang membagikan sebuah foto botol Dettol
Antiseptik. Di bagian belakang botol antiseptik itu terdapat tulisan "Human
Coronavirus dan RSV". Beberapa netizen mengartikan, Dettol Antiseptik bisa
membunuh virus Corona baru di Wuhan (2019-nCoV) yang muncul pada akhir
Desember 2019 lalu.
Menanggapi hal tersebut, para ilmuwan menegaskan tidak ada bukti kalau
produk antiseptik tersebut dapat membunuh virus Corona baru di Wuhan, yang
memiliki nama resmi novel coronavirus (2019-nCoV). Paul Hunter, Profesor Health
Protection and Medicine, menjelaskan bahan aktif antiseptik ini adalah
kloroksilenol yang digunakan sebagai disinfektan secara luas. Penggunaannya
adalah sebagai disinfektan pada kulit dan luka. Ia juga meyakini, produk ini tidak
diuji untuk mengatasi virus Corona baru di Wuhan. Dikutip dari laman suara.com,
produsen Dettol RB pun telah mengklariﬁkasi, pihaknya tidak pernah
mengeluarkan pernyataan Dettol Antiseptik mampu menangkal 2019 n-CoV.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4884133/viral-produk-antiseptik-sehari-hari-bisa-basmi-virus-co
rona-ini-faktanya
https://www.suara.com/news/2020/02/03/200428/cek-fakta-benarkah-cairan-dettol-antiseptik-bisa-membunu
h-virus-corona

Selasa, 4 Februari 2020

57. Penyemprotan Disinfeksi Asal-asalan

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa penyemprotan
desinfeksi kepada WNI yang dipulangkan dari China asal-asalan.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(P2P) Kementerian Kesehatan, dr Anung Sugihantono, menyebutkan bahwa
penyemprotan cairan saat WNI turun dari pesawat sudah sesuai standar yang
ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4883294/viral-wni-disemprot-disinfektan-kemenkes-tegaskan-se
suai-protokol-who

Selasa, 4 Februari 2020

58. Ratusan Warga Tinggalkan Kepulauan Natuna
Takut Tertular Virus Corona

Penjelasan :
Beredar video dan informasi bahwa ratusan warga meninggalkan kepulauan
Natuna karena takut tertular virus Corona.
Faktanya menurut Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Natuna, Iskandar DJ,
membenarkan ada peningkatan warga yang keluar dari kepulauan Natuna. Ia
menambahkan warga meniggalkan Kepulauan Natuna menggunakan KM Bukit
Raya menuju Pulau Midai, Pulau Serasan dan Pontianak. Namun Iskandar DJ
membantah jika warga keluar dari kepulauan Natuna akibat khawatir terjangkit
virus Corona. Menurutnya warga pergi karena ada kegiatan Musrenbang di
kecamatan setempat dan adanya pesta panen cengkeh.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/04/675-warga-tinggalkan-natuna-kepala-dinas-perhubungan-b
antah-karena-warga-khawatir-virus-corona

Selasa, 4 Februari 2020

59. Kumur Air Garam dapat Mencegah Pneumonia
Wuhan

Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan mengenai informasi
pencegahan Pneumonia Wuhan dari seorang dokter paru-paru di Tiongkok yakni
dengan cara berkumur dengan air garam sebelum bepergian ke tempat umum.
Dilansir dari Liputan6.com yang menanyakan langsung kebenaran kabar itu
kepada Pulmonologist dari RS EMC, Desilia Atikawati, Menurut Desi meskipun
kumur air garam mempunyai efek sebagai antiseptik di saluran nafas atas, kumur
air garam tidak dapat menyembuhkan ataupun mencegah Pneumonia Wuhan.
Menurutnya, tidak ada rekomendasi kumur air garam dapat mencegah
Pneumonia dari Organisasi Kesehatan Dunia maupun Kementerian Kesehatan. Ia
merekomendasikan untuk memakai masker, mencuci tangan, punya etika batuk
yang baik dan menghindari perjalanan ke China.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/health/read/4169853/cek-fakta-kesehatan-kumur-air-garam-bisa-efektif-cegah-pne
umonia-wuhan

Selasa, 4 Februari 2020

60. Produknya tak Laku, Warga Tiongkok
Ngamuk-ngamuk di Malaysia
Penjelasan :
Beredar

informasi

di

media

sosial

menyebutkan

warga

Facebook

yang

Tiongkok

mengamuk

di

Malaysia,

gara-gara jeruknya tidak laku.
Faktanya, bahwa warga Tiongkok yang
tengah mengamuk. Namun amukan itu
terjadi

di

suatu

pasar

kembang

di

Guangzhou, Tiongkok. Bukan di Malaysia.
Selain itu, seperti dilansir akun twitter
terveriﬁkasi
mereka

@RFA_Chinese

mengamuk

lantaran

bahwa
menjadi

korban terdampak wabah virus korona
yang tengah menyebar masif di Tiongkok.
Bisnis mereka anjlok, sehingga

mereka

mengamuk sampai tak terelakkan.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZR0QrK-produknya-tak-laku-warga-tiongkok-ngamuk-ngamuk-d
i-malaysia-ini-faktanya

Selasa, 4 Februari 2020

61. Pasien Virus Corona di RS SOHC Sangatta
Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media
sosial yang memberikan informasi
tentang

adanya

pasien

yang

terjangkit virus corona yang sedang
dirawat di RS SOHC Sangatta.
Faktanya

setelah

dilakukan

penelusuran, pihak Rumah Sakit
Umum Medika Sangatta melalui
akun media sosialnya memberikan
klariﬁkasi bahwa informasi terkait
adanya pasien yang terjangkit virus
corona yang sedang di rawat di RS
Medika Sangatta adalah tidak benar
atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.facebook.com/RSMS.SOHC/photos/a.2493749320943093/2493757887608903/?type=
3&theater
https://kaltim.prokal.co/read/news/366539-rs-sohc-sangatta-bantah-adanya-pasien-corona.html?
fbclid=IwAR0mcTABXD2eFGZnfqNXQXNG_COmTHp9zMCmQW9lFxlBjbC28YZpSqKAugg

Rabu, 5 Februari 2020

62.

Virus Corona Sampai di Apartemen Taman Anggrek

Penjelasan :
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa virus corona sudah menjangkit
seorang warga China yang tinggal di Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Kabar tersebut beredar melalui pesan berantai WhatsApp serta media sosial
Facebook dan Twitter.
Setelah ditelusuri, kabar tentang virus corona yang sudah sampai di Apartemen
Taman Anggrek, Jakarta Barat ternyata tidak benar. Hal tersebut dibantah oleh
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI
Jakarta, Dwi Oktavia. Ia mengatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Dwi pun
menyesalkan kabar tersebut beredar di media sosial. Ia menghimbau kepada
masyarakat agar tidak terpancing isu-isu yang tidak benar terkait virus corona.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4170504/cek-fakta-hoaks-virus-corona-sampai-di-apartemen-taman
-anggrek

Rabu, 5 Februari 2020

63.

Tempat Karantina WNI dari Wuhan Tak Layak

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyatakan bahwa adanya
penolakan tempat yang akan dijadikan sebagai karantina bagi WNI yang
dipulangkan dari Wuhan karena tak layak huni.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung Kemenkes RI, dr Wiendra Waworuntu mengatakan bahwa
Tempatnya sudah di-assesment dari petugas rumah sakit yang ada di Batam dan
juga Kepala Dinas untuk melihat layak tidaknya. Dan hasilnya tempat itu layak
untuk dijadikan sebagai tempat karantina bagi WNI yang dipulangkan dari
Wuhan.

Disinformasi
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4885091/soal-hanggar-karantina-wni-dari-wuhan-di-natuna-kem
enkes-pastikan-layak

Kamis, 6 Februari 2020

64.

Klaim Virus Corona untuk Musnahkan Uighur tapi
Malah Bocor di Wuhan

Penjelasan :
Beredar situs warta berita yang mengunggah berita yang berjudul, Terbongkar !
Virus corona untuk memusnahkan Uighur, tapi malah bocor di Wuhan.
Faktanya, setelah dilakukan pencarian di google search tidak menghasilkan
temuan sesuai dengan klaim yang dimaksud. Tidak ada satupun yang menyebut
soal virus corona sebagai senjata China yang bocor, apalagi dikaitkan dengan
komunitas muslim Uighur. Selain itu tidak ada bukti kuat yang mendukung
dugaan bahwa Virus Corona 2019-nCoV adalah senjata biologis China yang bocor,
dicuri dari Kanada dan kemudian dijadikan senjata biologis, atau dugaan bahwa
Virus Corona adalah senjata biologis Amerika Serikat. Terlebih, dikaitkan dengan
klaim bahwa senjata itu ditujukan untuk etnis Uighur.

Hoaks
Link Counter :
https://www.politifact.com/factchecks/2020/jan/28/blog-posting/websites-spin-conspiracy-theory-about-coro
navirus-/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4172296/cek-fakta-klaim-virus-corona-untuk-musnahkan-uighur-ta
pi-malah-bocor-di-wuhan-faktanya?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

Kamis, 6 Februari 2020

65.

Video Kunjungan Xi Jinping Untuk Minta Doa Umat
Islam

Penjelasan :
Diunggah sebuah video oleh salah satu akun Facebook, video tersebut
memperlihatkan Presiden China Xi Jinping sedang berada di sebuah masjid dan
dikelilingi umat muslim. Pada unggahan video dituliskan narasi yang mengklaim
bahwa Xi Jinping sedang melakukan kunjungan ke sebuah masjid untuk
meminta umat muslim mendoakan negara China yang sedang mengalami krisis
akibat virus corona.
Faktanya setelah ditelusuri, diketahui bahwa video tersebut merupakan video
lama, tepatnya pada saat kunjungan Xi Jinping ke Masjid Xincheng di Yinchuan,
ibu kota Wilayah Otonomi Ningxia Hui pada 19 Juli 2016. Adapun maksud
kunjungan tersebut adalah mengajak warga muslim China untuk
mempromosikan harmoni sosial dan menolak penyusup agama, dan bukan
dalam rangka meminta doa umat muslim China terkait krisis akibat virus corona
sedang terjadi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNl4DE5N-presiden-xi-jinping-masuk-masjid-dan-minta-doa-umatislam
https://republika.co.id/berita/oangvg366/kunjungi-masjid-xi-jinping-ajak-muslim-tolak-penyusup-agama
https://www.youtube.com/watch?v=lfzeGMg0Sc4

Kamis, 6 Februari 2020

66. Tim Medis Jepang Berjumlah 1.000 Orang Tiba
di Wuhan

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial Facebook dengan narasi "Tim medis
Jepang berjumlah 1.000 orang tiba di Wuhan”.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, Kedutaan Besar Jepang di Manila membantah klaim
soal pengiriman 1.000 tenaga medis Jepang ke Wuhan. Warga Jepang memang
menunjukkan solidaritas pada China terkait penyebaran Virus Corona. Namun,
kabar yang menyebut Negeri Sakura mengirim 1.000 tenaga medis ke Wuhan, juga
foto yang digunakan, sama sekali tidak benar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4172208/cek-fakta-tim-medis-jepang-berjumlah-1000-o
rang-tiba-di-wuhan-faktanya

Kamis, 6 Februari 2020

67. Akibat Virus Corona Babi Dikubur
Hidup-Hidup
Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah unggahan
video yang menampilkan babi dan disertai
dengan narasi “Telah terjadi pembunuhan
massal di China. Akibat dari virus Corona ini.
Babi serta unggas di kubur hidup-hidup.
Gimana di negeri kita ini… Apakah masih ada
yg pelihara babi…???”.
Setelah ditelusuri, video babi yang terdapat
pada

unggahan

tersebut

tidak

ada

hubungannya dengan virus corona. Video
tersebut memang benar di China, namun
video tersebut adalah video lama yang sudah
ada sejak tahun 2018 yakni wabah ﬂu Babi
Afrika yang menyebar ke lebih dari setengah
provinsi di China. Sebelumnya video yang
sama juga pernah dipelintir narasinya pada
tahun 2019 “Pemusnahan babi massal di
Thailand”.

Disinformasi
Link Counter :
https://internasional.kompas.com/read/2018/11/15/16412861/wabah-ﬂu-babi-afrika-kini-jadi-masala
h-serius-di-china
https://turnbackhoax.id/2019/02/26/salah-pemusnahan-babi-massal-di-thailand/
https://turnbackhoax.id/2020/02/06/salah-video-akibat-virus-corona-babi-di-kubur-hidup-hidup/

Kamis, 6 Februari 2020

68. Virus Corona Sudah Masuk Dumai
Penjelasan :
Telah beredar postingan di media
sosial yang menyebutkan isu adanya
Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal
Tanker asal Hongkong yang positif
terkena

Virus

Corona

dan

tengah

berlabuh di Dermaga PT Pelindo I
cabang Kota Dumai.
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta
bahwa informasi tersebut adalah tidak
benar. Hal tersebut dibantah oleh
Suprapto

selaku

Pengendalian
Surveilans

Kepala
Karantina

Epidemiologi

Dumai.

Beliau

terkait

adanya

KKP

menegaskan
ABK

kapal

Seksi
dan
Kota
berita
asal

Hongkong yang terkena Virus Corona
merupakan berita bohong atau Hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.halloriau.com/read-dumai-125349-2020-02-06-heboh-isu-virus-corona-di-dumai-kkptegaskan-hoaks.html

Kamis, 6 Februari 2020

69. WHO Serukan untuk Isolasi China karena Virus
Corona Wuhan

Penjelasan :
Beredar sebuah hasil tangkapan layar berupa artikel dari laman sebuah situs dengan
judul "Darurat Corona, WHO Serukan Dunia Isolasi Cina". Dalam artikelnya juga
menyebutkan bahwa Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus juga
meminta semua negara tidak membiarkan warganya melakukan perjalanan ke China,
termasuk untuk urusan dagang.
Setelah dilakukan penelusuran, berita asli dari informasi tersebut diambil dari media
Reuters.com dengan judul "WHO declares China virus outbreak an international
emergency". Dalam berita tersebut tidak ditemukan pernyataan dari Direktur Jenderal
WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang meminta negara-negara di dunia untuk
mengisolasi

China.

Sebaliknya,

WHO

menyatakan

bahwa

mereka

tidak

merekomendasikan adanya pembatasan perjalanan ataupun perdagangan dengan
China.

Hoaks
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/601/fakta-atau-hoaks-benarkah-who-serukan-untuk-isolasi-cinakarena-virus-corona-wuhan
https://www.reuters.com/article/us-china-health-who/who-declares-china-virus-outbreak-an-inte
rnational-emergency-idUSKBN1ZT2SP

Jumat, 7 Februari 2020

70. Minum Alkohol dapat Membunuh Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di sosial media Twitter sebuah unggahan mengenai minum alkohol dapat
membunuh virus corona.
Setelah ditelusuri, dilansir dari suara.com, Pakar Penyakit Dalam dari Rumah Sakit
Universitas Indonesia, Dr. dr. Sukamto Sp.PD, KAI menjelaskan apakah betul bahwa
mengkonsumsi alkohol dapat mengobati virus corona, jawabannya jelas tidak benar.
Dikutip dari medcom.id Dokter Sukamto mengatakan bahwa seseorang yang sudah
kecanduan alkohol pada dosis tertentu maka bisa menyebabkan kerusakan pada liver.
Ia melanjutkan yang dapat mencegah penularan virus corona itu yang paling penting
adalah daya tahan tubuh bukan malah diasupi dengan alkohol yang justru membuat
tubuh rentan menghadapi virus. maka yang dibutuhkan adalah nutrisi pola makan
yang seimbang dan istirahat yang cukup.

Hoaks
Link Counter :
https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/30/170843620/benarkah-penularan-virus-corona-bisa-dicegah-d
engan-alkohol-dan-bawang?page=all
https://www.medcom.id/rona/kesehatan/gNQG9DOk-dokter-mengonsumsi-minuman-beralkohol-tak-bisamembunuh-korona
https://www.suara.com/health/2020/02/05/082000/minum-alkohol-bisa-bunuh-virus-corona-ini-jawaban-d
okter-menurut-sains

Jumat, 7 Februari 2020

71. Ilmuwan Memprediksi Virus Corona 2019-nCoV
Bisa Membunuh 65 Juta Manusia

Penjelasan :
Beredar postingan foto di media sosial yang dalam narasinya menyatakan bahwa
seorang ilmuwan di John Hopkins Center for Health Security, dalam simulasinya
mengatakan virus corona bisa membunuh 65 juta jiwa dalam 18 bulan apabila
berhasil mencapai skala pademi.
Menanggapi kabar yang beredar tersebut, pihak Johns Hopkins Center for Health
Security meluruskan pernyataannya bahwa simulasi yang dilakukan ilmuwan dalam
ajang Event 201 tidak ada kaitannya dengan wabah Virus Corona 2019-nCoV yang
sedang terjadi. Adapun virus corona yang digunakan dalam simulasi tersebut
adalah ﬁksi dan hasilnya bukanlah prediksi.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4173552/cek-fakta-ilmuwan-memprediksi-virus-corona
-2019-ncov-bisa-membunuh-65-juta-manusia
http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-24-Statement-of-Clariﬁc
ation-Event201.html

Jumat, 7 Februari 2020

72. Babi Digantung 30 Tahun, Kuliner Ekstrem Terkait
Virus Corona

Penjelasan :
Kabar kuliner ekstrem babi yang digantung 30 tahun yang dikaitkan dengan penyebaran virus
Corona viral di media sosial. Salah satu artikel berjudul " Dugaan Penyebaran Virus Corona, Babi
Digantung Selama 30 Tahun, Kuliner Ekstrem Harganya Rp 2 Miliar " menjelaskan bahwa babi
yang diawetkan selama puluhan tahun itu merupakan kuliner ekstrem orang China yang
dihubung-hubungkan dengan wabah virus Corona yang sedang terjadi saat ini.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com, hingga kini belum ada kesimpulan ﬁnal soal asal-usul Virus
Corona (2019-nCoV). Para ilmuwan masih melakukan riset ilmiah untuk menguak misteri
tersebut. Klaim yang mengaitkan kebiasaan makan orang China, termasuk soal babi yang
digantung 30 tahun dengan virus Corona yang sedang mewabah sama sekali tidak berdasar.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4173586/cek-fakta-babi-digantung-30-tahun-kuliner-e
kstrem-terkait-virus-corona

Sabtu, 8 Februari 2020

73. WNA China di Purwakarta Terkena Virus Corona

Penjelasan :
Beredar pesan singkat di Whatsapp terkait kabar tentang seorang WNA asal China yang
diduga sakit terkena virus corona enggan di rujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung.
Faktanya menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Muh Zubaedi, membantah adanya WNA asal China
yang terinfeksi virus corona. Menurutnya WNA tersebut tidak masuk kriteria pasien yang
diobservasi untuk corona virus dan menurut informasi dari translater pasien tersebut
kondisinya sudah membaik. Para TKA asal Cina diketahui bekerja di proyek pembangunan
jalur Kereta Cepat Indonesia-China. Mereka didatangkan dari berbagai daerah di negara
tersebut sejak sekitar satu tahun yang lalu dari Sichuan, Anhui, Shandong, Xianglong, dan
Yangsi, bukan berasal dari Wuhan yang merupakan kota kemunculan virus Corona
pertama kali.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01335353/beredar-kabar-tka-tiongkok-terinfeksi-viru
s-corona-di-purwakarta-dinkes-manyangkal
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4173737/cek-fakta-wna-china-di-purwakarta-terkena-v
irus-corona-ini-faktanya

Sabtu, 8 Februari 2020

74. Foto Penemuan Kontainer Biohazard di Konsulat
Jenderal Amerika di Wuhan

Penjelasan :
Telah beredar foto di media sosial yang diklaim sebagai foto kontainer biohazard
yang ditemukan terkubur di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Wuhan, Cina.
Penemuan itu diduga sebagai penyebab munculnya virus Corona.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya foto di atas bukan foto penemuan
kontainer biohazard di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Wuhan, Cina. Foto
aslinya sudah beredar di internet sejak November 2018, sebelum virus Corona
Wuhan pertama kali dilaporkan pada Desember 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://cekfakta.tempo.co/fakta/605/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-penemuan-kont
ainer-biohazard-di-konsulat-jenderal-amerika-di-wuhan
https://www.pond5.com/stock-footage/item/86894632-biohazard-medical-waste-contain
ers?ref=getmedia

Sabtu, 8 Februari 2020

75. Eminem Selebriti Pertama yang Didiagnosis
Virus Corona

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter, dalam narasinya menyatakan bahwa Eminem
selebriti pertama yang didiagnosis virus Corona.
Dilansir dari Detik.com, pada awalnya hal tersebut hanyalah guyonan. Namun
karena guyonan semakin menyebar luas, sehingga ada sebagian orang yang
benar-benar percaya terhadap guyonan tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4890932/rapper-eminem-dikabarkan-kenavirus-corona-ini-faktanya
https://www.snopes.com/fact-check/eminem-coronavirus/

Minggu, 9 Februari 2020

76.

154 Ribu Terinfeksi 24 Ribu Tewas, Konglomerat Cina
Bocorkan Angka Sebenarnya Korban Virus Corona?
Penjelasan :
Telah beredar di sosial media sebuah tautan
artikel yang mengklaim seorang konglomerat
China telah membocorkan angka (jumlah)
korban

virus

Corona

yang

sebenarnya.

Dijelaskan bahwa hingga kini korban terinfeksi
virus Corona di China telah mencapai seratus
lima puluh empat ribu (154.000) dan dua puluh
empat ribu (24.000) orang tewas.
Faktanya, dilansir dari news.detik.com, Komisi
Kesehatan

China

dalam

laporannya

menjelaskan total kasus terkonﬁrmasi Corona
di China daratan pada Jumat malam tanggal 7
Februari 2020 adalah 34.546 orang. Adapun
total korban jiwa di China tercatat sebanyak
722 orang.

Dilansir dari cnnindonesia.com,

korban meninggal dunia akibat virus Corona
hingga Sabtu 8 Februari 2020 telah mencapai
724 orang.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/internasional/d-4890839/korban-jiwa-corona-jadi-724-orang-dalam-sehari-86-orang-te
was-di-china
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200208104518-113-472803/korban-tewas-virus-corona-temb
us-724-orang

