
Penjelasan : 

Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menunjukkan seseorang berada di 

sebuah peti jenazah. Disebutkan bahwa orang di dalam peti tersebut telah meninggal 

dunia. Namun, beberapa saat setelah dinyatakan meninggal dunia orang tersebut hidup 

kembali. Unggahan tersebut juga disertai dengan narasi "Bikin Geger! Mayat Hidup 

Kembali di RSUD Kota Bogor, Padahal Sudah Dimasukan ke Dalam Peti".

Dilansir dari liputan6.com, diketahui bahwa kabar tentang seorang pria di Bogor, Jawa 

Barat hidup kembali setelah meninggal dunia ternyata tidak benar. Faktanya, dari hasil 

penyelidikan kepolisian, pria yang disebut meninggal tersebut hanya sebuah rekayasa 

yang dibuat seolah-olah dia meninggal.

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5128873/cek-fakta-tidak-benar-seorang-pria-di-b

ogor-hidup-lagi-setelah-meninggal-dunia
- https://metro.tempo.co/read/1657758/polisi-tak-temukan-fakta-mayat-hidup-lagi-seperti-y

ang-dialami-pria-di-bogor
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/17/135100582/-klarifikasi-jenazah-hidup-la

gi-di-bogor-hanya-rekayasa-hindari-penagih?page=all

Jumat, 18 November 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Jenazah Hidup Kembali di Bogor, Jawa 
Barat
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 

saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022. 

Unggahan tersebut juga disertai dengan narasi "BIKIN M4LU?BAHASA INGGRISNYA 

BL3P0TAN, ANIES LANGSUNG DI TUNJUK PIMPIN SIDANG G20".

Faktanya, dilansir dari kompas.com, klaim bahwa Anies Baswedan menggantikan Presiden 

Jokowi untuk berpidato pada KTT G20 adalah hoaks. Presiden Jokowi memimpin KTT G20 

dan mendapatkan apresiasi dari delegasi serta pimpinan-pimpinan negara yang hadir. Isi 

rekaman video tersebut merupakan potongan acara Bloomberg NEF Summit, salah satu 

side event G20 dan B20, di Nusa Dua, Bali pada 12 November 2022.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/18/135500082/-hoaks-anies-gantikan-joko

wi-berpidato-di-ktt-g20

Jumat, 18 November 2022

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Anies Baswedan Gantikan 
Presiden Jokowi Berpidato di KTT G20
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https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/18/135500082/-hoaks-anies-gantikan-jokowi-berpidato-di-ktt-g20
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/18/135500082/-hoaks-anies-gantikan-jokowi-berpidato-di-ktt-g20


Penjelasan : 
Beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan judul "Masalah Pulau Pasir NTT 
Terdengar Diseluruh Dunia, Presiden Korut Lakukan Hal Ini". Video tersebut memperlihatkan 
sejumlah pasukan militer sedang mengoperasikan senjata perang dan cuplikan video 
pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat menyampaikan pidato. Narator dalam video 
tersebut juga menyebutkan Korea Utara siap mendukung Indonesia untuk menghadapi 
Australia dan Amerika Serikat (AS) terkait masalah Pulau Pasir.

Dilansir dari laman cekfakta.tempo.co, video mengenai Korea Utara terlibat di Pulau Pasir 
adalah keliru. Hasil verifikasi atas video yang beredar tersebut menunjukkan bahwa Kim 
Jong Un sama sekali tidak menyinggung soal Pulau Pasir di Australia. Pada video tersebut 
Kim Jong Un menyampaikan pidato di hadapan militer dan rakyatnya pada 12 Oktober 2020, 
menandai peringatan 75 tahun Partai Buruh Korea. Ia berbicara tentang masalah-masalah 
yang dihadapi rakyatnya, termasuk dampak topan dan pandemi Covid-19.

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/2038/keliru-video-korea-utara-terlibat-di-pulau-pasir

Jumat, 18 November 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Korea Utara Terlibat di 
Pulau Pasir

https://cekfakta.tempo.co/fakta/2038/keliru-video-korea-utara-terlibat-di-pulau-pasir
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Penjelasan : 

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Rusia Vladimir 

Putin tidak hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 karena sibuk memancing ikan.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, kabar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir di KTT 

G20 karena sibuk memancing ikan adalah keliru. Video tersebut merupakan video yang 

sudah lama beredar. Video itu adalah potongan dari rangkaian kegiatan Presiden Vladimir 

Putin saat berlibur ke Republik Tuva, Siberia pada 2017. Dalam video, Putin terlihat 

memancing dan berburu ikan di bawah air. Adapun alasan ketidakhadiran Putin adalah 

karena jadwal yang mengharuskan dia tetap berada di Rusia.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/11/16/100200882/-hoaks-putin-tak-hadir-di-kt

t-g20-karena-sedang-memancing?page=all 

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5127412/cek-fakta-tidak-benar-vladimir-putin-tak

-hadir-di-ktt-g20-karena-sibuk-mancing-ikan 

Jumat, 18 November 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Vladimir Putin Tak Hadir di KTT 
G20 karena Sibuk Mancing Ikan
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan 

mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang berdiri di dalam sebuah kegiatan 

KTT G20 di Bali. Unggahan tersebut diiringi narasi yang menyebutkan Anies Baswedan 

menjadi penerima tamu pada acara tersebut.

Faktanya, dilansir dari medcom.id, foto tersebut merupakan hasil rekayasa digital yang 

diunggah kembali. Foto serupa juga pernah diunggah pada akun Instagram milik Presiden 

Joko Widodo @jokowi yang memperlihatkan suasana kegiatan makan siang bersama 

pemimpin negara G20 dan organisasi internasional seusai sesi pertama KTT G20 di Bali.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Ck-0u7jvEAY/?hl=id 

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4baxeZWN-cek-fakta-benarkah-anies-basweda

n-jadi-penerima-tamu-di-ktt-g20-ini-faktanya 

Jumat, 18 November 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Anies Baswedan Jadi Penerima 
Tamu di KTT G20
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial Twitter sebuah 

unggahan yang disertai video dengan narasi 

yang mengklaim bahwa Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung menjadi proyek kereta 

cepat pertama di Indonesia dan juga di Asia 

Tenggara. 

Dilansir dari cnbcindonesia.com, klaim 

Indonesia yang menjadi pemilik kereta cepat 

pertama di kawasan Asia Tenggara 

dipatahkan oleh negara Laos. Pengerjaan 

jalur kereta Laos dan Indonesia sama-sama 

dimulai pada 2016 silam. Namun, pengerjaan 

kereta cepat di Indonesia mundur dari target 

di mana pada awalnya ditargetkan selesai 

pada tahun 2019, kemudian mundur menjadi 

November 2022. Sementara itu, kereta cepat 

milik Laos diresmikan pada Desember 2021.

Link Counter:

- https://www.cnbcindonesia.com/news/20211203165155-4-296523/ri-disalip-laos-negara-pert

ama-punya-kereta-cepat-di-asean 

- https://www.antaranews.com/berita/2632597/tentang-kereta-cepat-pertama-asia-tenggara

-di-laos 
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Disinformasi

6. [DISINFORMASI] Uji Coba Sukses Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung Menjadi Proyek Kereta Cepat 
Pertama di Asia Tenggara

https://www.cnbcindonesia.com/news/20211203165155-4-296523/ri-disalip-laos-negara-pertama-punya-kereta-cepat-di-asean
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211203165155-4-296523/ri-disalip-laos-negara-pertama-punya-kereta-cepat-di-asean
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211203165155-4-296523/ri-disalip-laos-negara-pertama-punya-kereta-cepat-di-asean
https://www.antaranews.com/berita/2632597/tentang-kereta-cepat-pertama-asia-tenggara-di-laos
https://www.antaranews.com/berita/2632597/tentang-kereta-cepat-pertama-asia-tenggara-di-laos

