
Penjelasan: 

Beredar sebuah situs 

boxsicepat.atwebpages.com yang 

mengatasnamakan SiCepat Ekspres, 

dalam situs tersebut berisikan giveaway 

serta daftar hadiah pemenang.

Faktanya, melalui Instagram resminya, 

SiCepat Ekspres mengklarifikasi bahwa 

situs tersebut merupakan penipuan 

yang mengatasnamakan SiCepat 

Ekspres. Adapun setiap bentuk 

giveaway dari SiCepat Ekspres akan 

diumumkan melalui akun resmi SiCepat 

Ekspres. Pihak SiCepat Ekspres 

mengimbau agar selalu waspada dan 

hati-hati dalam menerima informasi.

Sabtu, 23 Oktober 2021

1. [HOAKS] Situs Giveaway Mengatasnamakan 
SiCepat Ekspres

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CVUzm1bIwc7/?utm_medium=copy_link 

Hoaks

http://boxsicepat.atwebpages.com
https://www.instagram.com/p/CVUzm1bIwc7/?utm_medium=copy_link


Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah 

unggahan yang mengklaim bahwa kopi yang dicampur 

dengan perasan air lemon atau jeruk nipis dapat 

bermanfaat untuk menurunkan berat badan apabila 

diminum secara rutin.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa kopi yang 

dicampur dengan perasan air lemon atau jeruk nipis 

dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan 

apabila diminum secara rutin adalah salah. Dilansir dari 

health.detik.com, ahli nutrisi dan fisiologi dari Sheffield 

Hallam University, Mayur Ranchordas mengatakan 

bahwa kopi dan lemon tidak berhubungan dengan 

penurunan berat badan. Kafein yang terdapat pada kopi 

memang mampu untuk meningkatkan metabolisme. 

Namun, dampak yang dimunculkan tidak akan terlalu 

signifikan. Factcheck.afp.com, president of the 

French-speaking Society for Clinical and Metabolic 

Nutrition (SFNCM), Pierre Dechelotte juga menjelaskan 

bahwa kopi, baik panas atau dingin tidak dapat memicu 

terjadinya penurunan berat badan. Lemon mengandung 

banyak vitamin C dan merupakan antioksidan, tetapi 

juga tidak pernah menyebabkan penurunan berat 

badan.

Sabtu, 23 Oktober 2021

2. [HOAKS] Minuman Kopi Campur Lemon 
Bermanfaat untuk Diet

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/10/23/salah-kopi-lemon-bermanfaat-untuk-diet/ 

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9PC8BV-1 

Hoaks

http://health.detik.com
http://factcheck.afp.com
https://turnbackhoax.id/2021/10/23/salah-kopi-lemon-bermanfaat-untuk-diet/
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9PC8BV-1


Penjelasan: 
Beredar sebuah unggahan Facebook yang 
membagikan 5 buah foto berupa tampilan depan 
surat kabar cetak atau koran. Dua di antaranya 
mengklaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memiliki atau menerbitkan koran tersebut, 
karena 2 logo koran tersebut sangat identik dengan 
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 
Koran Pengawas Korupsi dan Koran Pembasmi 
Korupsi. Pada pemberitaan lain disebutkan bahwa 
salah satu dari surat kabar cetak atau koran 
tersebut diduga melakukan tindakan pemerasan.

Faktanya, surat kabar cetak atau koran yang 
menggunakan logo KPK tersebut bukan 
merupakan koran yang diterbitkan oleh KPK. Plt 
Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa 
pihaknya tidak pernah menerbitkan surat kabar. 
Dilansir dari medcom.id, Ali Fikri menjelaskan 
bahwa koran tersebut memang beredar dengan 
logo mirip persis dengan logo KPK menyebar di 
wilayah Jakarta. Surat kabar dengan logo KPK 
digunakan untuk melakukan pemerasan kepada 
pihak tertentu. KPK memang memiliki media 
sendiri bernama Majalah Integrito yang berbentuk 
cetak dan online untuk memberitakan kegiatan 
lembaga.

Sabtu, 23 Oktober 2021

3. [DISINFORMASI] Koran Menggunakan Logo KPK 
dan Melakukan Pemerasan

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mZxrN-cek-fakta-koran-berlogo-kpk-hoaks-

begini-faktanya 
- https://news.detik.com/berita/d-5772816/beredar-koran-berlogo-kpk-dengan-tujuan-pemer

asan-ini-faktanya 
- https://nasional.tempo.co/read/1518758/kata-jubir-soal-surat-kabar-berlogo-kpk-yang-didu

ga-dipakai-memeras 

Disinformasi

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mZxrN-cek-fakta-koran-berlogo-kpk-hoaks-begini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2mZxrN-cek-fakta-koran-berlogo-kpk-hoaks-begini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-5772816/beredar-koran-berlogo-kpk-dengan-tujuan-pemerasan-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-5772816/beredar-koran-berlogo-kpk-dengan-tujuan-pemerasan-ini-faktanya
https://nasional.tempo.co/read/1518758/kata-jubir-soal-surat-kabar-berlogo-kpk-yang-diduga-dipakai-memeras
https://nasional.tempo.co/read/1518758/kata-jubir-soal-surat-kabar-berlogo-kpk-yang-diduga-dipakai-memeras

