
 

 

Disinformasi Foto Presiden Jokowi saat Melayat ke 

Rumah Duka Ketua Umum Seknas Alm. Muhammad Yamin 

 

Pada 25 Maret 2020 berita duka bahwa ibu dari Presiden Jokowi yaitu Sudjiatmi Notomiharjo 

telah meninggal dunia. Namun beredar foto yang dikira banyak orang merupakan foto dari 

jenazah almarhumah Sudjiatmi Notomiharjo. Setelah dikonfirmasi, foto tersebut diambil pada 22 

Maret 2019 ketika Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi melayat ke rumah duka Ketua Umum 

Seknas Jokowi, almarhum Muhammad Yamin.  

 

 

 

 

 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/daruwaskita/kabar-duka-di-balik-kemeriahan-deklarasi-

jokowi-di-yogyakarta 

DISINFORMASI 
Informasi yang diolah hingga menimbulkan bias 
makna pada suatu isu 



Opini : Video Seorang Peracik Jamu Herbal yang

Meminta Bantuan kepada Pemerintah

Seorang wanita membuat  video yang isinya  menceritakan pekerjaannya sebagai  peracik

herbal.  Didalam  video  tersebut,  wanita  tersebut  mau  membantu  pemerintah  dalam

membuat herbal  untuk virus corona namun meminta bantuan dari  pemerintah, dengan

alasan tidak ingin dimanfaatkan oleh oknum diluar sana. 

Didalam video ini, wanita ini tidak memberikan informasi apapun terkait kandungan jamu

herbal, namun hanya meminta bantuan kepada pemerintah untuk membuat jamu herbal

ini, sehingga video ini hanya termasuk sebuah opini.   

Opini



Kebijakan Pemerintah Indonesia di Tengah Wabah Corona

Menghadapi  wabah  Covid-19  ini,  pemerintah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan

untuk  menyelamatkan  perekonomian  Indonesia.  Kebiajak  ini  disampaikan  oleh

Presiden Joko Widodo, pada hari Selasa, 24 Maret 2020, di Istana Merdeka. 

Salah satunya Presiden memberikan penundaan kredit kepada UMKM dibawah 10

M  serta  pekerja  tertentu  seperti  nelayan,  ojek  online.  Hingga  memerintahkan

kepada pemerintah provinsi untuk menghitung dengan baik dampak dari kesehatan,

keselamatan maupun sosial ekonomi.

   

https://news.detik.com/berita/d-4950996/jokowi-penanganan-covid-19-harus-1-visi-provinsi-hitung-

dampak-kebijakan

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-

pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan

Link Verifikasi : 

FAKTA
Informasi yang benar dan dapat dibuktikan 

https://news.detik.com/berita/d-4950996/jokowi-penanganan-covid-19-harus-1-visi-provinsi-hitung-dampak-kebijakan
https://news.detik.com/berita/d-4950996/jokowi-penanganan-covid-19-harus-1-visi-provinsi-hitung-dampak-kebijakan
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan


 

 

 

 

Pesan Habib Rizieq Warga Sholat di Rumah,  

pengurus masjid tetap merawat masjid 

  

Unggahan Facebook dari akun Fikri Bachmid membagikan sebuah tautan berita yang berisikan 

pesan bahwa Habib Rizieq memberikan pesan kepada warga di Indonesia untuk Sholat di 

Rumah namun pengurus masjid tetap merawat dan mengoperasikan masjid. 

Berita tersebut dapat di verifikasi kebenarannya karena ada beberapa situs berita yang juga 

menyampaikan pesan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

Fakta 
Data yang Benar Terjadi dan Dapat 

Dibuktikan 

 

https://news.detik.com/berita/d-4952166/habib-rizieq-minta-masjid-tak-ditinggalkan-di-

tengah-pandemi-corona 

https://republika.co.id/berita/q7hhdu377/habib-rizieq-ikuti-fatwa-mui-dan-petunjuk-medis-

pemerintah 



 

 

Postingan Ujaran Kebencian Terkait Pemerintah yang 

Membuka Rekening Donasi Penanganan Virus Covid-19 

 

Konten ini mengandung ujaran kebencian kepada pemerintah. Akun fb ini mengunggah konten 

yang menyalahkan pemerintah karena membuka rekening sumbangan untuk mengatasi 

musibah penyebaran virus covid 19. Akun ini juga mengandung unsur merendahkan 

pemerintah, karena dianggap meminta sumbangan kepada rakyat yg sudah ditindas dan 

seharusnya pemerintah meminta bantuan kepada pengusaha serakah dan koruptor yang 

mencuri uang triliyunan rupiah. 

 

 

 

 

UJARAN KEBENCIAN 
Pendapat/ide/pikiran seseorang terhadap suatu isu 
yang ditujukan untuk membangun kebencian 



Disinformasi : Perubahan Judul Berita “Selain Jack Ma, Tzu
Chi Galang Dana Rp 500 M Lawan Corona” 

Akun tersebut mengirim foto berita online yang diedit nama medianya menjadi CNBD, dan 

judulnya diedit menjadi, "Selain Jack Ma, Habib Rizieq Galang Dana Rp 500 M Lawan 

Corona." Padahal berita aslinya berasal dari media CNBC edisi 19 Maret 2020, dengan judul 

sebenarnya yaitu "Selain Jack Ma, Tzu Chi Galang Dana RP 500 M Lawan Corona." Konten ini

termasuk disinformasi, karena mengurangi konten aslinya dan diganti dengan narasi lain, 

bertujuan untuk menipu para pembaca di sosial media.

   

https://turnbackhoax.id/2020/03/25/salah-selain-jack-ma-habib-rizieq-galang-dana-rp-

500-m-lawan-corona/

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 
makna pada suatu isu



Akun Facebook Barikan Verifikasi “Obat dari China yang

Sangat Berbahaya dan Berakibat Kematian”

Akun ini membuat postingan verifikasi agar pembaca tidak tertipu oleh konten hoax

yang tersebar melalui aplikasi whatsap. Konten tersebut berjudul "Obat yang Dibeli

Jokowi Dari Cina Komunis, Sangat Berbahaya dan Berakibat Kematian." Kemudian

akun  ini  menjelaskan  fakta  sesungguhnya  dengan  mencantumkan  sumber  link

berita  dari  CNN  Indonesia,  bahwa  sebenarnya  warga  Amerika  Serikat  yang

keracunan tersebut meminum cairan pembersih akuarium yang mengandung bahan

chloroquine  sebagai  eksperimen  mengobati  Covid-19,  bukan  meminum  obat

choloroquine. 

   

FAKTA
Informasi yang benar dan dapat dibuktikan 

Link Verifikasi : 

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200324103101-134-486343/warga-as-

tewas-usai-minum-cairan-mengandung-chloroquine



 

 

Verifikasi Konten Hoax yang Tersebar Melalui Whatsapp 

 

Akun ini membuat postingan verifikasi agar pembaca tidak tertipu oleh konten hoax yang tersebar 

melalui aplikasi whatsapp. Konten tersebut berjudul "Obat yang Dibeli Jokowi Dari Cina Komunis, 

Sangat Berbahaya dan Berakibat Kematian." Kemudian akun ini menjelaskan fakta sesungguhnya 

dengan mencantumkan sumber link berita dari CNN Indonesia, bahwa sebenarnya warga Amerika 

Serikat yang keracunan tersebut meminum cairan pembersih akuarium yang mengandung bahan 

chloroquine sebagai eksperimen mengobati covid 19, bukan meminum obat choloroquine. 

 

 

 

 

 

 

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200324103101-134-486343/warga-as-tewas-usai-

minum-cairan-mengandung-chloroquine 

FAKTA 
Data yang benar terjadi dan dapat dibuktikan 



 

 

Disinformasi Prosedur Tes Covid-19 di Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akun @EkaSapu99315503 mencuit bahwa temannya mengalami kesulitan untuk melakukan tes 

Covid-19 di Surabaya. Beberapa kesulitan yang dialami yaitu harus antri dan berbayar serta 

rumah sakit tutup. Menanggapi hal tersebut dalam keterangannya Pemerintah Kota Surabaya 

siap untuk membantu warganya yang ingin melakukan tes Covid-19 secara gratis namun 

terdapat beberapa prosedur diantaranya harus memiliki KTP Surabaya dan melalui rumah sakit 

yang bekerja sama dengan Pemkot yaitu Rumah Sakit Airlangga Surabaya. Oleh karena itu yang 

harus dipertanyakan dari akun @@EkaSapu99315503 adalah apakah teman yang bersangkutan 

memiliki KTP Surabaya atau tidak dan rumah sakit mana yang dituju sewaktu melakukan tes 

Covid-19. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6vAK8lTK2pU 

DISINFORMASI 
Informasi yan diolah hingga menimbulkan bias 
makna pada suatu isu 



Disinformasi : Peningkatan Kasus Covid-19 dari
Pemerintah Pusat

Akun ini mempermasalahkan data nasional penyebaran virus covid-19 dari pemerintah 

pusat yang dianggap tidak akurat, karena dalam sehari ada peningkatan 65 kasus pada 

tanggal 23 Maret 2020. Kemudian akun ini membandingkan data tersebut dengan link 

berita demokrasi.co.id, yang menyatakan data propinsi Jawa Timur saja sudah mencapai 

peningkatan 625 kasus per hari pada tanggal 24 Maret 2020.

Postingan tersebut membangun logika yang salah, karena data peningkatan 625 kasus di 

Propinsi Jawa Timur yang ditampilkan pada link berita tersebut adalah total dari kasus 

orang yang terkonfirmasi positif covid 19, Orang Dalam Pantauan (ODP), dan Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP). Sedangkan data nasional yang meningkat 65 kasus per hari tersebut 

hanyalah data yang positif covid 19 saja, tidak termasuk data jumlah peningkatan ODP dan 

PDP nasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam berita nasional pada media online CNN 

Indonesia.

   

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200323142245-20-486068/update-corona-23-

maret-579-kasus-49-meninggal-30-sembuh

DISINFORMASI
Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias 
makna pada suatu isu



Fakta Curhat Anak Prof UI yang meninggal dunia karena
Covid-19

Unggahan  instagram berisi  curahan hati anak  dari  Profesor  Bambang Sutrisna,  dokter  yang

merawat  pasien  Covid-19  ini  akhirnya  terinfeksi  dan  meninggal  dunia.  Putrinya  menulis  di

instagram dan menganjurkan orang untuk serius berdiam di rumah untuk mencegah sebaran

Corona.

 

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01355331/curhat-pilu-anak-dokter-
sekaligus-dosen-ui-yang-gugur-akibat-virus-corona-dirumahaja-yang-jadi-lelucon-
untuk-kalian-adalah-air-mata-bagi-keluarga-ka

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01355331/curhat-pilu-anak-dokter-sekaligus-dosen-ui-yang-gugur-akibat-virus-corona-dirumahaja-yang-jadi-lelucon-untuk-kalian-adalah-air-mata-bagi-keluarga-ka
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01355331/curhat-pilu-anak-dokter-sekaligus-dosen-ui-yang-gugur-akibat-virus-corona-dirumahaja-yang-jadi-lelucon-untuk-kalian-adalah-air-mata-bagi-keluarga-ka
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01355331/curhat-pilu-anak-dokter-sekaligus-dosen-ui-yang-gugur-akibat-virus-corona-dirumahaja-yang-jadi-lelucon-untuk-kalian-adalah-air-mata-bagi-keluarga-ka
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