
Hoaks

1. Jokowi Mundur Secara Terhormat Hari Ini

Kamis, 13  Agustus 2020

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah video dengan narasi yang mengklaim 

Presiden Joko Widodo mundur secara terhormat dari jabatannya. Berikut bunyi narasi video 

tersebut; "JOKOWI MUNDUR SECARA TERHORMAT. DUNIA KEMBALI DIKEJUTKAN, 

PERNYATAAN TERBUKA BERSAMA MANTAN STAF AHLI PANGLIMA, AKHIRNYA JOKOWI 

HARUS MUNDUR". Akun Facebook tersebut turut menambahkan narasi dalam konten yang 

diunggahnya, "BERITA TERBARU HARI INI !!BIKIN DUNIA TERKEJUT _AKHIRNYAJOKOW1 

MUNDUR SECARA TERHORMAT".

Dikutip dari Liputan6.com klaim bahwa Presiden Joko Widodo mundur secara terhormat 

dari jabatannya adalah tidak benar. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, 

tidak ditemukannya artikel dari media arus utama yang menulis kabar tentang Jokowi 

mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi masih menjalankan 

tugasnya sebagai Presiden sejak dilantik untuk periode keduanya pada 20 Oktober 2019 lalu.

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329134/cek-fakta-hoaks-jokowi-mundur-secara-terho

rmat-hari-ini

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329134/cek-fakta-hoaks-jokowi-mundur-secara-terhormat-hari-ini
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329134/cek-fakta-hoaks-jokowi-mundur-secara-terhormat-hari-ini
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329134/cek-fakta-hoaks-jokowi-mundur-secara-terhormat-hari-ini


Hoaks

2. MPR Sudah Tetapkan Presiden Jokowi Menjabat 
8 Tahun

Kamis, 13 Agustus 2020

Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial yang berisi narasi bahwa Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) telah menetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat hingga 8 tahun. 

Dalam postingan tersebut juga mengaitkan narasi tersebut dengan petinggi FPI Habib 

Rizieq Shihab dan ustaz kondang, Abdul Somad atau yang akrab disapa (UAS).

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

telah menetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat hingga 8 tahun adalah tidak 

berdasar. Faktanya, tidak ada informasi valid mengenai hal itu.

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6075rk-mpr-sudah-tetapkan-jokowi-menjabat-8-ta

hun-ini-faktanya 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6075rk-mpr-sudah-tetapkan-jokowi-menjabat-8-tahun-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6075rk-mpr-sudah-tetapkan-jokowi-menjabat-8-tahun-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN6075rk-mpr-sudah-tetapkan-jokowi-menjabat-8-tahun-ini-faktanya


Disinformasi

3. Korban Ledakan Akibat Menyimpan Handphone 
di Dalam Jok Motor yang Membawa Bensin 1 
Jerigen

Kamis, 13 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook korban ledakan akibat handphone disimpan di 

dalam jok motor. Dengan narasi "Kejadian bebrpa menit yg lalu. Akibat menyimpan HP di 

dlm jok motr..Posisi keadaan membawan bensin 1 jrigen".

Faktanya, dikutip dari Liputan6.com terkait foto yang diklaim sebagai korban ledakan 

karena handphone disimpan di bawah jok motor ternyata tidak benar. Berdasarkan video 

dari Channel YouTube KOMPASTV, jenazah korban hangus terbakar disebabkan kobaran api 

dari BBM yang dibawa korban dengan sepeda motor. Sepeda motor korban diserempet 

truk hingga terjatuh dan BBM yang diangkutnya tumpah mengenai kepala busi motor dan 

langsung terbakar.

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329736/cek-fakta-jenazah-hangus-terbakar-karena-h

andphone-meledak-di-bawah-jok-motor-benarkah 

https://www.youtube.com/watch?v=2SnT_fxxZTo 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329736/cek-fakta-jenazah-hangus-terbakar-karena-handphone-meledak-di-bawah-jok-motor-benarkah
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329736/cek-fakta-jenazah-hangus-terbakar-karena-handphone-meledak-di-bawah-jok-motor-benarkah
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329736/cek-fakta-jenazah-hangus-terbakar-karena-handphone-meledak-di-bawah-jok-motor-benarkah
https://www.youtube.com/watch?v=2SnT_fxxZTo


Disinformasi

4. Video Pendaki Gunung Dimutilasi

Kamis, 13  Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video di media sosial berisi klaim bahwa seorang pendaki 

gunung dimutilasi. Video tersebut turut memperlihatkan gambar dua orang 

pendaki yang tengah berfoto di depan gunung dan  foto lainnya memperlihatkan 

seorang wanita yang tengah dianiaya oleh beberapa orang. 

Faktanya, dilansir dari Liputan6.com video yang mengklaim telah terjadi mutilasi 

terhadap seorang pendaki gunung tersebut ternyata tidak benar. Video itu 

diduga merupakan hasil suntingan yang kemudian sengaja dikaitkan dengan 

mutilasi terhadap pendaki gunung. 

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4328748/cek-fakta-viral-video-pendaki-dimutilasi-ben

arkah

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4328748/cek-fakta-viral-video-pendaki-dimutilasi-benarkah
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4328748/cek-fakta-viral-video-pendaki-dimutilasi-benarkah
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4328748/cek-fakta-viral-video-pendaki-dimutilasi-benarkah


Disinformasi

5. Foto Islam Nusantara Shalat Berlatar Belakang 
Salib

Kamis, 13  Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan foto beberapa orang sedang menunaikan Ibadah Sholat. Terlihat pula 

simbol Salib di belakang sejumlah orang yang sedang beribadah tersebut. Pengunggah 

selain menambahkan narasi provokatif terkait SARA juga mengklaim orang-orang dalam 

foto itu merupakan penganut Islam Nusantara. 

Faktanya, klaim yang menyertai foto tersebut tidak benar. Foto itu adalah foto anggota PAC. 

IPNU/IPPNU Kec. Sagulung Kota Batam yang sedang melaksanakan Ibadah Sholat Maghrib 

saat diundang ke acara pentas seni di Jambore Pelajar Katolik yang diadakan di Yayasan 

Tunas Karya. Pada saat itu sedang turun hujan dan Masjid jaraknya cukup jauh dari lokasi 

acara. Tempat tersebut bukan tempat Ibadah atau Gereja melainkan aula yang lokasinya 

terpisah dari Gereja dan steril dari hewan yang dalam hukum Islam dihukumi Najis 

Mugholadhoh. 

Link Counter :

https://www.facebook.com/ShonHaji.Zuhri/posts/2114474738564085

https://www.dutaislam.com/2018/06/viral-foto-shalat-di-gereja-banyak-ini-klarifikasi-dari-ipnu-ba

tam.html?fbclid=IwAR3NcA2HrsdqYwpFdonktseJfj5zfRq9xheGTOrxrDpRgp84TC82MFiEPB8

https://www.facebook.com/ShonHaji.Zuhri/posts/2114474738564085
https://www.facebook.com/ShonHaji.Zuhri/posts/2114474738564085
https://www.facebook.com/ShonHaji.Zuhri/posts/2114474738564085


Disinformasi

6. Foto Kondisi Kadrun Terancam Mati Kelaparan 
Akibat Sepinya Job Demo

Kamis, 13  Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial yang 

memperlihatkan dua orang laki-laki yang mengalami 

gizi buruk. Foto tersebut  disertai narasi sebagai 

berikut "Kalau mau duit ya harus bekerja yang 

benar. Masalah Negara sudah ada yang urus tidak 

usah ikut ikutan demo sana demo sini hanya untuk 

mengharapkan NASBUNG. Kasihan kamu Drun, jadi 

kurus kering hampir mati kelapran karena sepi job 

demo. Imam Besar Banget kadrun juga gak 

pulang-pulang, kasihan kroco kroconya terlantar". 

Berdasarkan hasil penelusuran klaim bahwa dua pria 

yang terlihat dalam foto merupakan Kadrun yang 

terancam mati kelaparan akibat sepinya job demo 

adalah tidak benar. Foto serupa ditemukan dalam 

sebuah artikel yang dimuat Kompas.com, berjudul 

"Derita Gizi Buruk, Tubuh Pemuda 24 Tahun Ini Susut 

dan Lumpuh…” yang tayang pada 24 Agustus 2015. 

Kedua laki-laki tersebut adalah Munija (24) dan 

Kardino (17) warga Desa Panguragan Wetan, 

Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa 

Barat yang mengalami gizi buruk.

Link Counter :

https://regional.kompas.com/read/2015/08/24/11314751/Derita.Gizi.Buruk.Tubuh.Pemuda.24.Tahun

.Ini.Susut.dan.Lumpuh.?page=2

https://regional.kompas.com/read/2015/08/24/11314751/Derita.Gizi.Buruk.Tubuh.Pemuda.24.Tahun.Ini.Susut.dan.Lumpuh.?page=2
https://regional.kompas.com/read/2015/08/24/11314751/Derita.Gizi.Buruk.Tubuh.Pemuda.24.Tahun.Ini.Susut.dan.Lumpuh.?page=2
https://regional.kompas.com/read/2015/08/24/11314751/Derita.Gizi.Buruk.Tubuh.Pemuda.24.Tahun.Ini.Susut.dan.Lumpuh.?page=2


Disinformasi

7. Arti Nama "Jokowi" dalam Bahasa China 
Tradisional

Kamis, 13  Agustus 2020

Penjelasan :

Sebuah akun Facebook diketahui 

mengunggah konten berupa gambar screen 

capture Google Translate yang menampilkan 

terjemahan nama "Jokowi" menjadi "Thu 

Khang Thi Phu" dalam  artian bahasa China.

Faktanya, klaim kata Jokowi jika diterjemahkan 

ke dalam bahasa China artinya Thu Khang Thi 

Phu adalah tidak benar. Unggahan tersebut 

diduga telah dimanipulasi atau telah melalui 

proses digital editing.  Hasil terjamahan kata 

Jokowi ke dalam bahasa China adalah Qiáo kē 

wéi.

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329404/cek-fakta-tidak-benar-jokowi-jika-diterjemah

kan-ke-dalam-bahasa-china-artinya-thu-khang-thi-phu

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ybDl3xjb-cek-fakta-thu-khang-thi-phu-arti-kata-jokow

i-dalam-bahasa-mandarin

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329404/cek-fakta-tidak-benar-jokowi-jika-diterjemahkan-ke-dalam-bahasa-china-artinya-thu-khang-thi-phu
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329404/cek-fakta-tidak-benar-jokowi-jika-diterjemahkan-ke-dalam-bahasa-china-artinya-thu-khang-thi-phu
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329404/cek-fakta-tidak-benar-jokowi-jika-diterjemahkan-ke-dalam-bahasa-china-artinya-thu-khang-thi-phu
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4329404/cek-fakta-tidak-benar-jokowi-jika-diterjemahkan-ke-dalam-bahasa-china-artinya-thu-khang-thi-phu


Disinformasi

8. Teknik Menyelamatkan Diri dari Kecelakaan Mobil

Kamis, 13  Agustus 2020

Penjelasan :

Sebuah akun Instagram diketahui mengunggah foto berisikan narasi tentang teknik 

menyelamatkan diri dari kecelakaan mobil tanpa ada efek apapun. Disebutkan bahwa cara 

menurunkan angka kematian ketika dalam keadaan tidak memungkinkan untuk 

menghindari tabrakan mobil adalah melompat ke atas kap mobil dan membiarkan mobil 

tersebut mengenai punggung dan sisi badan terlebih dahulu.

Faktanya, dikutip dari Turnbackhoax.id, klaim terkait teknik menyelamatkan diri dan selamat 

dari kecelakaan mobil tanpa ada efek apapun adalah tidak benar dan termasuk dalam konten 

yang menyesatkan. Informasi yang diberikan pada unggahan foto itu kurang lengkap. 

Menurut dokter ruang darurat di County USC Medical Center in Los Angeles bernama Armand 

Dorian, teknik tersebut sekalipun dapat mengurangi kemungkinan kematian akibat 

kecelakaan mobil namun dianjurkan untuk tetap memeriksakan diri kepada dokter sebab 

efek benturan itu dapat menimbulkan luka dalam. 

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/08/12/salah-teknik-untuk-selamat-dari-kecelakaan-mobil/ 

https://turnbackhoax.id/2020/08/12/salah-teknik-untuk-selamat-dari-kecelakaan-mobil/
https://turnbackhoax.id/2020/08/12/salah-teknik-untuk-selamat-dari-kecelakaan-mobil/


Disinformasi

9. Kantor Kecamatan Bogor Barat Ditutup Gara-gara 
Covid-19

Kamis, 13  Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp yang berisi informasi bahwa 

Kantor Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ditutup 14 hari kedepan lantaran satu 

pegawainya positif Covid-19. Pesan berantai tersebut turut mencatut Humas Kecamatan 

Bogor Barat.

Dilansir dari Radarbogor.id, Camat Bogor Barat, Juniarti Estiningsih memastikan pesan 

berantai tersebut hoaks. Juniarti Estiningsih menegaskan bahwa Kecamatan Bogor Barat 

tetap memberikan pelayanan dan tidak tutup. Juniarti menuturkan saat ini pihaknya 

masih melacak pengirim pesan hoaks tersebut. Sementara itu, Wakil Walikota Bogor 

Dedie A Rachim membenarkan ada satu staf di Kecamatan Bogor Barat yang dinyatakan 

positif Covid-19. Perihal pelayanan di Kecamatan Bogor Barat, menurut Rachim 

berhubung pasien Covid-19 tersebut baru dilantik selama beberapa hari terakhir maka 

hanya ada sebagian unit yang tidak melaksanakan pelayanan. 

Link Counter :

https://www.radarbogor.id/2020/08/12/beredar-pesan-kantor-kecamatan-bogor-barat-ditutup-ga

ra-gara-covid-19-begini-faktanya/ 

https://www.radarbogor.id/2020/08/12/beredar-pesan-kantor-kecamatan-bogor-barat-ditutup-gara-gara-covid-19-begini-faktanya/
https://www.radarbogor.id/2020/08/12/beredar-pesan-kantor-kecamatan-bogor-barat-ditutup-gara-gara-covid-19-begini-faktanya/
https://www.radarbogor.id/2020/08/12/beredar-pesan-kantor-kecamatan-bogor-barat-ditutup-gara-gara-covid-19-begini-faktanya/

