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1. Manusia Dajjal Lebih Rendah dari Binatang Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar postingan di media sosial Twitter yang menyajikan foto seorang anak kecil             
yang diinjak oleh kaki ukuran orang dewasa dan dinarasikan bahwa di zaman modern ini,              
manusia dajjal bersifat lebih rendah dari binatang. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa foto tersebut merupakan ritual pengobatan          
tradisional di India yang dilakukan oleh seorang pria India yang bernama Jamun Yadav.             
Metode pengobatan yang Yadav lakukan terbilang sangat aneh dan ekstrim. Yadav           
melakukan ritualnya dengan menginjak tubuh bayi di bagian lehernya untuk          
menyembuhkan radang tenggorokan, Yadav yang mengklaim dirinya sebagai orang suci          
ini, percaya bahwa ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara mengalirkan           
energi magis melalui kakinya. 

Link Counter : 
https://www.tribunnews.com/internasional/2015/04/03/iiih-ngerinya-ritual-ritual-maut-ini-dila
kukan-pada-anak-anak  
https://bogor.tribunnews.com/2016/02/27/buka-praktik-pengobatan-pria-ini-lakukan-ritual-m
engejutkan-pada-pasien-bayi  

  

https://www.tribunnews.com/internasional/2015/04/03/iiih-ngerinya-ritual-ritual-maut-ini-dilakukan-pada-anak-anak
https://www.tribunnews.com/internasional/2015/04/03/iiih-ngerinya-ritual-ritual-maut-ini-dilakukan-pada-anak-anak
https://bogor.tribunnews.com/2016/02/27/buka-praktik-pengobatan-pria-ini-lakukan-ritual-mengejutkan-pada-pasien-bayi
https://bogor.tribunnews.com/2016/02/27/buka-praktik-pengobatan-pria-ini-lakukan-ritual-mengejutkan-pada-pasien-bayi
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2. Informasi Lowongan Kerja Atas Nama PT. Pertamina Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar postingan di media sosial tentang adanya lowongan kerja yang          
mengatasnamakan PT. Pertamina. 
 
Terkait hal tersebut, PT. Pertamina melalui akun Twitter resminya mengklarifikasi bahwa           
informasi tersebut adalah palsu. Pemberitahuan rekrutmen resmi PT. Pertamina hanya          
melalui http://recruitment.pertamina.com  

Link Counter : 
https://twitter.com/pertamina/status/1152046940000882688?s=20  

  

http://recruitment.pertamina.com/
https://twitter.com/pertamina/status/1152046940000882688?s=20
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3. Pendeta di Brazil: Wanita Gemuk Tidak Bisa Masuk Surga Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang seorang Pendeta yang didorong            
jatuh dari mimbar, seperti dalam postingan narasinya menyatakan bahwa Di Brazil ada            
pemuka agama yang bilang wanita gemuk tidak bisa masuk surga. Dan akibatnya adalah,             
pemuka agama itu mental dari mimbar. btw, bb saya cuma 52 kg. 
 
Faktanya, Pendeta tersebut tidak mengatakan Wanita Gemuk Tidak Bisa Masuk Surga,           
tetapi pendeta tersebut sebelum terjatuh didorong mengatakan (diterjemahkan dengan         
longgar): "Tangan ini tidak lagi milik saya. Orang berdosa itu lemah, tetapi tangan-tangan             
ini milik pendeta dan pribadi Kristus untuk melayani Anda dengan baik." 

Link Counter : 
https://www.snopes.com/fact-check/priest-pushed-off-brazil-stage/  
https://www.youtube.com/watch?v=wwvyTrTUZaM  

 

https://www.snopes.com/fact-check/priest-pushed-off-brazil-stage/
https://www.youtube.com/watch?v=wwvyTrTUZaM
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4. Detik, RUSIA Saja Sampai Meminta Ilmu Strategi Perang Kepada 
Saya 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah postingan berupa tangkapan layar dari Detik.com foto Jokowi           
dengan Puan dan Moeldoko dengan narasi Rusia saja sampai meminta ilmu strategi            
perang kepada saya, Kenapa orang Indonesia malah meragukan saya. 
 
Faktanya adalah tangkapan layar tersebut merupakan hasil editing karena setelah          
ditelusuri, artikel dengan judul terkait tidak ada dalam situs Detik.com sedangkan foto            
tersebut adalah berkaitan dengan Jokowi hadiri pembangunan Rumah Sakit Ridwan          
Meureksa. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita/2914413/bersenjata-dan-berseragam-kostrad-jokowi-hadiri-p
embangunan-rs-ridwan-meuraksa? 

  

https://news.detik.com/berita/2914413/bersenjata-dan-berseragam-kostrad-jokowi-hadiri-pembangunan-rs-ridwan-meuraksa?9911012=
https://news.detik.com/berita/2914413/bersenjata-dan-berseragam-kostrad-jokowi-hadiri-pembangunan-rs-ridwan-meuraksa?9911012=
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5. Harian Haluan.com : Penderita Gila akibat Pilpres meningkat 
tajam di Sumbar 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah screenshot halaman berita online harian haluan.com dengan judul          
“Penderita Gila akibat Pilpres meningkat tajam di Sumbar” yang diupload pada Jumat, 31             
Mei 2019.  
 
Setelah dilakukan penelusuran langsung pada website www.harianhaluan.com tidak        
ditemukan judul berita sebagaiamana gambar yang beredar. Adapun gambar tersebut          
ternyata adalah hasil editan atau suntingan dari laman berita berjudul “Dinsos Padang            
diminta serius tangani orang Gila” yang terbit pada 29 Maret 2019.  

Link Counter : 
https://www.harianhaluan.com/news/detail/73180/dinsos-padang-diminta-serius-tangani-o
rang-gila  

  

https://www.harianhaluan.com/news/detail/73180/dinsos-padang-diminta-serius-tangani-orang-gila
https://www.harianhaluan.com/news/detail/73180/dinsos-padang-diminta-serius-tangani-orang-gila
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6. Minum Air Sebelum Tidur Mencegah Serangan Jantung Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah pesan berantai dengan judul “Heart Attacks and Water”             
atau Serangan Jantung dan Air. Pesan berantai ini menyajikan klaim bahwa meminum air             
dalam beberapa waktu tertentu dapat memaksimalkan efektivitasnya pada tubuh dan          
memiliki khasiat seperti mengaktifkan organ dalam, membantu pencernaan, menurunkan         
tekanan darah, serta klaim mengenai segelas air sebelum tidur yang berguna untuk            
menghindari stroke atau serangan jantung.  
 
Adapun klaim tersebut tidaklah benar. Meminum air memang merupakan hal penting yang            
harus dilakukan oleh manusia untuk bertahan hidup dan tetap sehat, serta meminum air             
dengan jumlah yang direkomendasikan setiap hari memiliki beragam keuntungan bagi          
kesehatan. Namun air bukanlah pengobatan serbaguna seperti pada klaim di pesan           
tersebut. Seperti halnya klaim bahwa meminum air mengaktifkan organ dalam, sesuatu           
yang tidak masuk akal dikarenakan organ dalam tidak perlu “diaktifkan” di pagi hari             
dikarenakan organ dalam mampu bekerja dengan sempurna sepanjang malam. Selain itu           
tidak ada bukti kredibel bahwa meminum air dapat membantu pencernaan maupun           
menurunkan tekanan darah, serta membantu untuk menghindari serangan jantung atau          
stroke.  

Link Counter : 
https://www.thatsnonsense.com/does-drinking-water-before-bed-prevent-heart-attacks-fac
t-check/  

  

https://www.thatsnonsense.com/does-drinking-water-before-bed-prevent-heart-attacks-fact-check/
https://www.thatsnonsense.com/does-drinking-water-before-bed-prevent-heart-attacks-fact-check/
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7. Bapak Jokowi Diberkati oleh Max Ebe Ministri Disinformasi  

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial foto Presiden RI Joko Widodo dengan narasi “Bapak             
Jokowi diberkati oleh Max Ebe Ministri”.  
 
Hasil dari penelusuran bahwa foto tersebut merupakan unggahan pada tahun 2016 dan            
faktanya sesuai klarifikasi yang dibuat Max Ebe Ministri pada akun Facebooknya bahwa            
foto itu diambil di Balai Kota DKI Jakarta saat Jokowi sudah dinyatakan terpilih sebagai              
Presiden ke-7 RI. Ia datang bersama dengan beberapa utusan gereja maupun adat untuk             
mempersiapkan utusan Papua yang akan hadir di pelantikan Jokowi.Sebagai rasa syukur           
atas kemenangan Jokowi, ia merasa harus mendoakan Jokowi sebagai Presiden terpilih           
supaya dapat memimpin Indonesia dengan baik, bukannya memberkati Jokowi.  

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3692305/cek-fakta-benarkah-jokowi-ikuti-ritual-pe
mberkatan-kristen  
https://www.facebook.com/max.ebe.73/posts/10205793390074542  
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