
 

 

Pasien Positif Covid-19 Tidak Dapat Melakukan 
Pemeriksaan karena Terkendala Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredar berita bahwa beberapa pasien positif Covid-19 di Jawa Timur tidak dapat periksa 

karena terkendala biaya  

Faktanya keluarga tiga pasien memang belum diperiksa, tapi alasannya bukan karena 

terkendala biaya yang harus ditanggung keluarga, tapi mereka masih proses kelengkapan 

persyaratan administrasi untuk mendapatkan bebas tanggungan biaya. Pada dasarnya judul 

berita ini sangat bisa membuat bias bagi pembacanya, seolah keluarga belum diperiksa 

karena tidak belum menyediakan biaya sendiri. Padahal di dalam berita dijelaskan oleh 

ketua satgas Covid-19 RS Unair bahwa mereka masih melengkapi persyaratan berkas, 

sehingga judul ini dapat dikategorikan clickbait.  

Sedangkan pada klarifikasi media melalui detik.com dan waktu pemberitaan yang berbeda 

dijelaskan bahwa menurut surat resmi edaran RS Unair Nomor: 736/UN3.9.1/TU 2020 

dijelaskan bahwa tentang pembebasan biaya pasien penyakit infeksi emerging tertentu, 

dan tentang jejaring laboratorium pemerikasaan corona virus 2019. 

    

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4945725/heboh-selebaran-biaya-

pemeriksaan-corona-di-surabaya-ini-penjelasan-rs-

unair?_ga=2.249212039.1245585461.1584955491-307632438.1564431509 

DISINFORMASI 
Informasi yang dilebihkan dan dikurangi sehingga 
tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterangan RS Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang yang diberikan kepada 
media, tidak ada pasien yang meninggal karena corona di tempat tersebut. Berikut adalah 
pernyataan lengkap dari Humas RS yang dikirim kepada media: 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Menanggapi beredarnya berita tentang Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang 
Sepanjang pada hari ini, maka kami ingin menyampaikan bahwa terkait pasien tersebut 
yang merupakan usia lanjut dengan faktor risiko diabetes dan sesak serta adanya riwayat 
perjalanan jauh dari kota ke kota sehingga sangat memungkinkan kondisi pasien menjadi 
drop, 

Sebagai langkah antisipasi, rumah sakit Siti Khodijah sudah melakukan tindakan pada 
pasien dengan mengacu pada skrining deteksi dini yang mengarah dugaan pada PDP. 
Disamping itu juga rumah sakit sudah melakukan dekontaminasi ke seluruh area yang 
terpapar, sehingga rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang kembali 
aman dan dapat memberikan pelayanan kembali seperti biasa 

Terimakasih atas perhatiannya  

    

https://news.detik.com/ berita-jawa-timur/d-4949532/beredar-hoaks-soal-pasien-

corona-di-rs-siti-khodijah-sidoarjo 

HOAX 
Informasi palsu yang tidak mengandung fakta 
dan sumber yang jelas  



 

 

Penggalangan Donasi Atas Nama RSPI Sulianto Santoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSPI Sulianto Santoso tidak pernah melakukan penggalangan donasi untuk pengadaan 

APD (Alat Pelindung diri) paramedis yang menangani pasien Corona. Bantahan ini mereka 

sampaikan di Instagram resmi milik rumah sakit. 

 

 

 

 

 

    

https://www.instagram.com/p/B-A-0yhl_lX/ 

HOAX 
Informasi palsu yang tidak mengandung fakta 
dan sumber yang jelas  

https://www.instagram.com/p/B-A-0yhl_lX/


 

 

Viral Video Evakuasi Jenazah dari dalam Bus yang 

Diduga Terinfeksi Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredar sebuah video di banyak WhatsApp grup maupun sosial media. Didalam video ini 

menunjukkan para petugas medis dengan berpakaian alat pelindung diri (APD) sedang 

mengevakuasi seseorang dari dalam bus. Proses evakuasi yang dilakukan layaknya 

menangani pasien Covid-19.  

Faktanya, penumpang yang meninggal dunia didalam bus tersebut bukan seseorang yang 

diduga terinfeksi Covid-19. Namun berdasarkan diagnosa, pria tersebut diketahui 

meninggal dunia karena mengidap sakit bawaan yakni penyakit maag akut. 

 

    

https://jabar.suara.com/read/2020/03/22/230725/beredar-video-petugas-medis-

evakuasi-penumpang-bus-meninggal-ini-faktanya 

HOAX 
Informasi palsu yang tidak mengandung fakta 
dan sumber yang jelas  

https://jabar.suara.com/read/2020/03/22/230725/beredar-video-petugas-medis-evakuasi-penumpang-bus-meninggal-ini-faktanya
https://jabar.suara.com/read/2020/03/22/230725/beredar-video-petugas-medis-evakuasi-penumpang-bus-meninggal-ini-faktanya


 

 

Viral Video Penumpang Commuter Line Kejang-

Kejang karena Covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan seorang penumpang KRL 

Communter Line kejang-kejang kemudian pingsan. Sejumlah warganet menduga 

penumpang yang bermasker tersebut terinfeksi virus Covid-19. Dalam video pendek yang 

berdurasi 13 detik itu, saat kejang-kejang, pria yang sedang duduk di salah satu gerbong itu 

juga memegangi pundak kirinya. Sejumlah petugas keamanan kereta pun datang dan 

menolong pria tersebut.  

Faktanya, VP Corporate Communication PT KCI menjelaskan bahwa penumpang yang 

pingsan diketahui karena kelelahan dan belum makan serta memiliki riwayat sakit lambung. 

Setelah ditolong oleh pengamanan stasiun beliau sudah pulih sediakala dan sudah bisa 

melanjutkan perjalanannya kembali. 

 

    

cekfakta.tempo.co/fakta/687/fakta-atau-hoaks-benarkah-penumpang-krl-yang-kejang-

kejang-ini-terinfeksi-corona 

HOAX 
Informasi palsu yang tidak mengandung fakta 
dan sumber yang jelas  


