1. King of The King Bisa Bikin Indonesia Sejahtera

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa King of The
King yang bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan akan melunasi
hutang negara.
Faktanya, bahwa kelompok King of The King bisa mensejahterakan rakyat Indonesia
itu tidak benar, karena pimpinannya dan anggota kelompok tersebut telah diciduk
polisi karena menyebarkan berita bohong. Selain itu kelompok King of The King yang
punya rekening Rp 720 triliun yang tersimpan di BNI ternyata juga tidak benar.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4173164/cek-fakta-hoaks-king-of-the-king-bisa-bikin-in
donesia-sejahtera?
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4171832/cek-fakta-hoaks-king-of-the-king-memiliki-rek
ening-rp-720-triliun-di-bni

2. Jasad Siswi SMP di Tasikmalaya Sudah Diambil
Organ Tubuhnya

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa telah
ditemukannya jasad seorang Siswi Sekolah Menengah Pertama di gorong-gorong
depan SMPN 6 Tasikmalaya dengan keadaan terdapat organ tubuhnya yang hilang.
Setelah ditelusuri, memang benar ditemukan jasad seorang Siswi di gorong-gorong
depan SMPN 6 Tasikmalaya, namun narasi yang menyebutkan bahwa organ tubuhnya
hilang adalah tidak benar. Hal tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian
Kota Tasikmalaya dan pelaku penyebar hoaks terkait hilangnya organ tubuh seorang
Siswi tersebut sudah diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya
pada hari Kamis, 6 Februari 2020.

Hoaks
Link Counter :

https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/17501771/polisi-tangkap-penyebar-hoaks-h
ilangnya-organ-tubuh-siswi-smp-di-tasikmalaya
https://www.radartasikmalaya.com/resahkan-warga-polisi-buru-pelaku-hoax-soal-organtubuh-siswi-smpn-6-kota-tasik/

3. 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-dengan-alkoh
ol-dan-bawang?page=all
https://www.medcom.id/rona/kesehatan/gNQG9DOk-dokter-mengonsumsi-minuman-beralkohol-tak-bisa-membunuh-k
orona
https://www.suara.com/health/2020/02/05/082000/minum-alkohol-bisa-bunuh-virus-corona-ini-jawaban-dokter-menurutsains

4. Kareena Kapoor Semprot Anak Iis Dahlia

Penjelasan :
Baru-baru ini ramai di media sosial terkait komentar pedas dari artis Bollywood,
Kareena Kapoor via akun Instagramnya terkait hinaan dari Salshadilla Juwita anak
dari Iis Dahlia yang menyebut orang India jorok.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya akun tersebut bukanlah akun resmi Kareena
Kapoor. Kareena Kapoor diketahui tak memiliki akun Instagram. Akun tersebut
dikelola oleh Rey Faja Cahya Anugrah, seorang pria asal Indonesia. Dalam akun
Instagramnya dia menjelaskan bahwa dia adalah admin @therealkareenakapoor. Rey
Faja sendiri mengakui merupakan fans berat artis Kareena Kapoor.

Hoaks
Link Counter :
https://sulsel.pojoksatu.id/baca/kareena-kapoor-tak-punya-akun-instagram-ternyata-selama-inidikendalikan-pria-asal-indonesia
https://www.suara.com/entertainment/2020/01/29/063500/soal-kareena-kapoor-semprot-anak-iis
-dahlia-fans-tertawa-ngakak

5. Foto Korban Jambret di Depan Kantor POM

Penjelasan :
Beredar postingan foto di media sosial
yang
memperlihatkan
seorang
laki-laki yang terkapar di jalan dengan
kaki yang berlumuran darah. Dalam
unggahan yang beredar ditambahkan
narasi bahwa foto tersebut merupakan
korban jambret yang terjadi di depan
Kantor POM.
Faktanya,
foto
tersebut
bukan
merupakan foto korban jambret
melainkan korban kecelakaan. Kasat
Lantas Polres Nabire AKP Hendra
Krisnawan, SH, SIK menjelaskan foto
tersebut merupakan korban laka
lantas antara sepeda motor roda dua
(spm) Kawasaki DD 2223 XM dengan
Honda Vario PA 2424 KO. Kecelakaan
tersebut terjadi pada tanggal 5
Februari malam di Jalan Merdeka,
tepatnya depan Kantor Kejaksaan
Nabire.

Disinformasi
Link Counter :
https://twitter.com/HmsPoldaPapua/status/1225321552020828160

6. Foto Anak-Anak Palestina Korban Pembunuhan
Pasukan Israel

Penjelasan :
Telah beredar artikel dari sebuah media daring dengan judul
"Pasukan-Pasukan Israel Membnh anak-anak Palestina Hidup Hidup".

artikel

Faktanya, foto tersebut bukan bocah Palestina korban pembunuhan tentara Israel
melainkan anak-anak Suriah yang menjadi korban jiwa di tengah perang dan
konﬂik. Narasi yang disampaikan dalam isi artikel di situs tersebut tidak sesuai
dengan fakta sebenarnya.

Disinformasi
Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4172978/cek-fakta-viral-foto-anak-anak-palesti
na-korban-pembunuhan-pasukan-israel-faktanya

7. Sri Mulyani Sebut Pria Kerempeng Banyak
Ciptakan Masalah pada Ekonomi

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial
yang mencantumkan tangkapan
layar sebuah artikel pada laman situs
Cnnindonesia.com dengan judul "Sri
Mulyani Sebut Pria Kerempeng
banyak Ciptakan Masalah Pada
Ekonomi".
Faktanya
adalah
klaim
bahwa
Menteri Keuangan Sri Mulyani
mengatakan
pria
bertubuh
kerempeng banyak menciptakan
masalah pada ekonomi, adalah salah.
Judul artikel yang diklaim dari
Cnnindonesia.com sudah mengalami
perubahan atau hasil editan. Judul
asli dari artikel tersebut berbunyi "Sri
Mulyani sebut pria banyak ciptakan
masalah pada ekonomi".

Disinformasi
Link Counter :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200205133158-532-471854/sri-mulyani-sebut-pria-ban
yak-ciptakan-masalah-pada-ekonomi

8. Gempa Berpotensi Tsunami di Bangkalan

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai Whatsapp, informasi yang menyebutkan bahwa
gempa yang terjadi di timur laut Kabupaten Bangkalan berpotensi
menimbulkan gelombang tsunami.
Faktanya, dilansir dari Tribunnews.com, Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan,
Rizal Morris mengatakan bahwa gempa Bangkalan tidak berpotensi tsunami.
Rizal juga menjelaskan, satu-satunya yang berwenang dalam mengeluarkan
update informasi terkait gempa adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geoﬁsika (BMKG), serta menghimbau kepada warga untuk tetap tenang dan
tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.

Disinformasi
Link Counter :
https://madura.tribunnews.com/2020/02/06/gempa-bangkalan-bpbd-minta-warga-agar-tenang-dan-tak-te
rpengaruh-isu-hoax-info-resmi-dari-bmkg
https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/01282001/gempa-63-magnitudo-guncang-bangkalan-tak-ber
potensi-tsunami
https://radartegal.com/headline/bmkg-gempa-bangkalan-tidak-berpotensi-tsunami/

9. 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

10. 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

