
Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah tautan artikel 

dengan judul “Nama Muhammad dan Ali 

Dilarang Terbang, Kebijakan Imigrasi Bukti 

Diskriminasi Umat Islam” dengan tambahan 

narasi pada postingan “Makin Gila Kebijakan 

Pemerintah +62”. 

Faktanya adalah berita tersebut beredar tahun 

2015 dan bukan berita aktual pada tahun 2019. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, 

Kementerian Hukum dan HAM 

(KemenkumHAM) membantah mempersulit 

apalagi melarang warga yang memiliki nama Ali 

dan Muhammad saat daftar autogate di 

Bandara Soekarno Hatta. Juru bicara Direktorat 

Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan 

HAM, Yan Wely Wiguna menyatakan sistem 

tidak didesain untuk melakukan penolakan 

terhadap nama tertentu.

Hoaks

Link Counter :

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/nlgm3y/imigrasi-bantah-persulit-nama-ali-dan-muhammad-via-

autogate-bandara 

https://news.detik.com/berita/2865224/soal-nama-muhammad-dan-ali-di-autogate-bandara-cengkareng-ini-penjelas

an-imigrasi?nd771104bcj= 

1. Artikel Berjudul “Nama Muhammad dan 
Ali Dilarang Terbang, Kebijakan Imigrasi 
Bukti Diskriminasi Umat Islam”

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/nlgm3y/imigrasi-bantah-persulit-nama-ali-dan-muhammad-via-autogate-bandara
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/nlgm3y/imigrasi-bantah-persulit-nama-ali-dan-muhammad-via-autogate-bandara
https://news.detik.com/berita/2865224/soal-nama-muhammad-dan-ali-di-autogate-bandara-cengkareng-ini-penjelasan-imigrasi?nd771104bcj=
https://news.detik.com/berita/2865224/soal-nama-muhammad-dan-ali-di-autogate-bandara-cengkareng-ini-penjelasan-imigrasi?nd771104bcj=


Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar kabar di sosial media bahwa makan 

sayur kangkung bisa menyebabkan ngantuk. 

Tidak sedikit pengguna  media sosial yang 

mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.

Faktanya, dilansir dari cek fakta kesehatan 

liputan6.com,  informasi di atas hanyalah mitos 

belaka. Hal tersebut disampaikan oleh dokter 

spesialis gizi klinik, Tirta Prawita Sari. Menurut 

dokter Tirta, anggapan makan kangkung dapat 

menimbulkan rasa ngantuk bisa jadi merupakan 

sugesti, atau karena porsi makanan yang terlalu 

banyak.

Hoaks

Link Counter :

https://www.liputan6.com/health/read/4143373/cek-fakta-kesehatan-makan-kangkung-bikin-ngantuk 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3989935/5-fakta-unik-kangkung-benarkah-bisa-bikin-mengantuk 

2. Makan Kangkung Bikin Ngantuk

https://www.liputan6.com/health/read/4143373/cek-fakta-kesehatan-makan-kangkung-bikin-ngantuk
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3989935/5-fakta-unik-kangkung-benarkah-bisa-bikin-mengantuk


Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar postingan di media sosial berupa 

pesan Whatsapp yang mencatut nama Kapolres 

Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo. Dalam 

pesan yang beredar itu, orang yang mengaku 

AKBP Didit Bambang Wibowo tersebut mengajak 

transaksi jual mobil milik Kementerian Keuangan 

RI. 

Faktanya, Kapolres Sampang AKBP Didit 

Bambang Wibowo menyatakan bahwa mengenai 

informasi ajakan transaksi jual mobil tersebut 

adalah kabar bohong atau hoaks. AKBP Didit 

menghimbau kepada masyarakat agar tidak 

langsung percaya apabila ada yang menghubungi 

langsung mengatasnamakan para pejabat, agar 

terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab.

HOAKS

Link Counter :

https://madura.tribunnews.com/2019/12/31/kabar-kapolres-sampang-ajak-transaksi-jual-mobil-ternyata-hoax-kapolr

es-sampang-beri-klarifikasi 

3. Transaksi Jual Mobil Atas Nama 
Kapolres Sampang

https://madura.tribunnews.com/2019/12/31/kabar-kapolres-sampang-ajak-transaksi-jual-mobil-ternyata-hoax-kapolres-sampang-beri-klarifikasi
https://madura.tribunnews.com/2019/12/31/kabar-kapolres-sampang-ajak-transaksi-jual-mobil-ternyata-hoax-kapolres-sampang-beri-klarifikasi


Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Hujan lebat yang terjadi di Jakarta pada 

awal Tahun 2020 menyebabkan beberapa 

wilayah DKI Jakarta mengalami musibah 

banjir, hal tersebut direspon oleh para 

warganet, salah satunya berupa gambar 

kapal bertuliskan Transjakarta yang diklaim 

bahwa kapal tersebut pengganti 

transportasi Busway di Jakarta ketika banjir.

Faktanya setelah ditelusuri gambar kapal 

tersebut adalah hasil digital editing dan 

pernah dimuat pada media online dengan 

keterangan bahwa gambar tersebut 

hanyalah sebuah meme Lucu yang 

menggambarkan kondisi banjir.

Hoaks

Link Counter :

https://www.liputan6.com/showbiz/read/2174785/genangan-belum-surut-meme-banjir-jaka

rta-ikut-berlanjut 

https://pulsk.com/645519/2 

https://inet.detik.com/fotoinet/d-3109790/meme-menggelitik--mengundang-tawa-di-2015/1/

4. Transportasi Baru Pengganti 
Busway Ketika Jakarta Banjir

https://www.liputan6.com/showbiz/read/2174785/genangan-belum-surut-meme-banjir-jakarta-ikut-berlanjut
https://www.liputan6.com/showbiz/read/2174785/genangan-belum-surut-meme-banjir-jakarta-ikut-berlanjut
https://pulsk.com/645519/2
https://inet.detik.com/fotoinet/d-3109790/meme-menggelitik--mengundang-tawa-di-2015/1/


Rabu, 1 Januari 2020

DISINFORMASI

Link Counter :

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-m

otif-diminta-pacar.html 

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah informasi di media 

sosial yang mengklaim bahwa gambar 

yang terlampir menggambarkan ular 

salju yang mematikan. Dalam narasinya 

menjelaskan bahwa racun ular itu akan 

mematikan darah orang-orang yang 

digigitnya. Sudah ada korban empat 

orang di Amerika Serikat yang kena 

gigitan ular tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

ular dalam gambar tampaknya tidak 

lebih dari model karet yang telah 

ditempatkan secara strategis untuk foto 

tersebut. Tidak ada ular seperti yang 

dijelaskan dalam informasi tersebut, tidak 

ada racun ular yang membekukan darah 

korban gigitan. Dan, tidak ada yang mati 

di AS atau di tempat lain karena gigitan 

ular semacam itu.

Hoaks

Link Counter :

https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/ 

5. Ular Salju Mematikan

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/


Rabu, 1 Januari 2020

DISINFORMASI

Link Counter :

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-m

otif-diminta-pacar.html 

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah informasi di media 

sosial yang mengklaim bahwa gambar 

yang terlampir menggambarkan ular 

salju yang mematikan. Dalam narasinya 

menjelaskan bahwa racun ular itu akan 

mematikan darah orang-orang yang 

digigitnya. Sudah ada korban empat 

orang di Amerika Serikat yang kena 

gigitan ular tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

ular dalam gambar tampaknya tidak 

lebih dari model karet yang telah 

ditempatkan secara strategis untuk foto 

tersebut. Tidak ada ular seperti yang 

dijelaskan dalam informasi tersebut, tidak 

ada racun ular yang membekukan darah 

korban gigitan. Dan, tidak ada yang mati 

di AS atau di tempat lain karena gigitan 

ular semacam itu.

Hoaks

Link Counter :

https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/ 

2. Ular Salju Mematikan

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :
Sebuah akun media sosial Facebook mengunggah 

hasil tangkapan layar dari postingan akun Jokowi for 

Presiden 2019 yang berisi narasi "ini adalah salah satu 

faktor kenapa kami melakukan impor TKA 

besar-besaran dari China. Selain mereka lebih ahli 

dari kalian, mereka juga jauh lebih mudah diarahkan. 

Tenaga kerja asli Indonesia kurang bisa diandalkan". 

Dalam postingan tersebut disertakan juga tautan 

berita berjudul "Presiden Jokowi Marah Karena 

Kualitas Tenaga Kerja RI Masih Rendah".

Faktanya, akun Jokowi for Presiden 2019 bukanlah 

akun resmi milik Jokowi, sehingga statement dalam 

postingan tersebut tentu bukan pernyataan Jokowi. 

Selanjutnya, setelah ditelusuri pada sumber berita 

merdeka.com, Presiden Jokowi memang 

menyayangkan SDM di Indonesia masih low skill atau 

kurang memiliki kemampuan dan keterampilan. 

Padahal pemerintah sudah melakukan berbagai 

upaya peningkatan kualitas SDM salah satunya 

program vokasi atau pelatihan. Namun, dalam 

redaksi berita tidak ditemukan narasi yang 

mengaitkan dengan TKA China.

DISINFORMASI

Link Counter :

https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-marah-karena-kualitas-tenaga-kerja-ri-m

asih-rendah.html 

6. Presiden Sedang Menghina 
Rakyatnya Sendiri 

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/
https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-marah-karena-kualitas-tenaga-kerja-ri-masih-rendah.html
https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-marah-karena-kualitas-tenaga-kerja-ri-masih-rendah.html


Rabu, 1 Januari 2020

DISINFORMASI

Link Counter :

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-m

otif-diminta-pacar.html 

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah informasi di media 

sosial yang mengklaim bahwa gambar 

yang terlampir menggambarkan ular 

salju yang mematikan. Dalam narasinya 

menjelaskan bahwa racun ular itu akan 

mematikan darah orang-orang yang 

digigitnya. Sudah ada korban empat 

orang di Amerika Serikat yang kena 

gigitan ular tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

ular dalam gambar tampaknya tidak 

lebih dari model karet yang telah 

ditempatkan secara strategis untuk foto 

tersebut. Tidak ada ular seperti yang 

dijelaskan dalam informasi tersebut, tidak 

ada racun ular yang membekukan darah 

korban gigitan. Dan, tidak ada yang mati 

di AS atau di tempat lain karena gigitan 

ular semacam itu.

Hoaks

Link Counter :

https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/ 

2. Ular Salju Mematikan

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial yang 

menyebutkan bahwa BMKG (Badan Meteorologi 

dan Geofisika) melarang masyarakat untuk 

beraktifitas di sekitar pantai pada saat malam 

tahun baru.

Faktanya, Dilansir dari Tribunnews.com, Kepala 

BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan tidak 

ada larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas 

di Pantai tanggal 31 Desember 2019 atau jelang 

malam pergantian tahun. Adapun BMKG tetap 

menghimbau warga agar tetap berhati-hati. 

Sebab, belakangan cuaca di Indonesia sering tak 

menentu. BMKG sendiri memprediksi akan ada 

gelombang tinggi di beberapa wilayah pantai di 

Indonesia. Oleh karenanya, masyarakat yang 

hendak melakukan kegiatan pada malam hari di 

tepi pantai diharapkan untuk mencari zona yang 

aman, seperti 200 meter dari bibir pantai.

DISINFORMASI

Link Counter :

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/30/bmkg-tegaskan-tak-ada-larangan-ke-pantai-saat-tahun-baru   

https://www.kompas.tv/article/61690/bmkg-bantah-keluarkan-larangan-bermalam-tahun-baru-di-pantai 

https://today.line.me/id/pc/article/BMKG+Bantah+Keluarkan+Larangan+Bermalam+Tahun+Baru+di+Pantai-16vj

O8 

7. BMKG Melarang Masyarakat 
Rayakan Malam Tahun Baru di Pantai 

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/
https://www.tribunnews.com/
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/30/bmkg-tegaskan-tak-ada-larangan-ke-pantai-saat-tahun-baru
https://www.kompas.tv/article/61690/bmkg-bantah-keluarkan-larangan-bermalam-tahun-baru-di-pantai
https://today.line.me/id/pc/article/BMKG+Bantah+Keluarkan+Larangan+Bermalam+Tahun+Baru+di+Pantai-16vjO8
https://today.line.me/id/pc/article/BMKG+Bantah+Keluarkan+Larangan+Bermalam+Tahun+Baru+di+Pantai-16vjO8


Rabu, 1 Januari 2020

DISINFORMASI

Link Counter :

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-m

otif-diminta-pacar.html 

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah informasi di media 

sosial yang mengklaim bahwa gambar 

yang terlampir menggambarkan ular 

salju yang mematikan. Dalam narasinya 

menjelaskan bahwa racun ular itu akan 

mematikan darah orang-orang yang 

digigitnya. Sudah ada korban empat 

orang di Amerika Serikat yang kena 

gigitan ular tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

ular dalam gambar tampaknya tidak 

lebih dari model karet yang telah 

ditempatkan secara strategis untuk foto 

tersebut. Tidak ada ular seperti yang 

dijelaskan dalam informasi tersebut, tidak 

ada racun ular yang membekukan darah 

korban gigitan. Dan, tidak ada yang mati 

di AS atau di tempat lain karena gigitan 

ular semacam itu.

Hoaks

Link Counter :

https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/ 

8. Ular Salju Mematikan

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar postingan dari sebuah akun 

Facebook yang memuat foto seorang pria 

yang diduga sedang menginjak Al Quran.

Setelah ditelusuri, pria tersebut tidak 

menginjak Al Quran melainkan kitab 

Majmu Syarif Kamil. Dalam kitab tersebut 

memang berisi beberapa ayat-ayat Al 

Quran. Pelaku yang melakukan tindakan 

tersebut akhirnya ditangkap oleh pihak 

Kepolisian. Kapolres Garut, AKBP Dede 

Yusuf Perdiansyah mengatakan, pelaku 

ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. 

Menurut Dede, dari keterangan sementara 

pelaku menginjak buku bertuliskan huruf 

Arab dan bukan Al Quran seperti yang 

ramai diperbincangkan di media sosial.

DISINFORMASI

Link Counter :

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-m

otif-diminta-pacar.html 

8. Seorang Pria di Garut Menginjak Al 
Quran

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/
https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html


Rabu, 1 Januari 2020

DISINFORMASI

Link Counter :

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-m

otif-diminta-pacar.html 

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah informasi di media 

sosial yang mengklaim bahwa gambar 

yang terlampir menggambarkan ular 

salju yang mematikan. Dalam narasinya 

menjelaskan bahwa racun ular itu akan 

mematikan darah orang-orang yang 

digigitnya. Sudah ada korban empat 

orang di Amerika Serikat yang kena 

gigitan ular tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

ular dalam gambar tampaknya tidak 

lebih dari model karet yang telah 

ditempatkan secara strategis untuk foto 

tersebut. Tidak ada ular seperti yang 

dijelaskan dalam informasi tersebut, tidak 

ada racun ular yang membekukan darah 

korban gigitan. Dan, tidak ada yang mati 

di AS atau di tempat lain karena gigitan 

ular semacam itu.

Hoaks

Link Counter :

https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/ 

9. Ular Salju Mematikan

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video pendek aktor Tom Cruise 

mengumumkan bahwa ia mencalonkan diri 

sebagai presiden AS pada tahun 2020. Dalam 

video itu, ia tampak berlari di gurun pasir 

dengan menggunakan jas dan celana bahan 

berwarna hitam serta kemeja putih.

Faktanya video ini tidak menampilkan Tom 

Cruise asli, juga bukan video kampanye asli. 

Video tersebut dibuat oleh sineas Amerika 

Serikat, Miles Fisher, seorang aktor yang 

menyerupai Tom Cruise. 

DISINFORMASI

Link Counter :

https://hot.detik.com/celeb/d-4835233/viral-tom-cruise-mau-jadi-presiden-2020

https://www.snopes.com/fact-check/tom-cruise-president/

9. Tom Cruise Mau Jadi Presiden 2020

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/
https://hot.detik.com/celeb/d-4835233/viral-tom-cruise-mau-jadi-presiden-2020
https://www.snopes.com/fact-check/tom-cruise-president/


Rabu, 1 Januari 2020

DISINFORMASI

Link Counter :

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf 

https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-m

otif-diminta-pacar.html 

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah informasi di media 

sosial yang mengklaim bahwa gambar 

yang terlampir menggambarkan ular 

salju yang mematikan. Dalam narasinya 

menjelaskan bahwa racun ular itu akan 

mematikan darah orang-orang yang 

digigitnya. Sudah ada korban empat 

orang di Amerika Serikat yang kena 

gigitan ular tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya 

ular dalam gambar tampaknya tidak 

lebih dari model karet yang telah 

ditempatkan secara strategis untuk foto 

tersebut. Tidak ada ular seperti yang 

dijelaskan dalam informasi tersebut, tidak 

ada racun ular yang membekukan darah 

korban gigitan. Dan, tidak ada yang mati 

di AS atau di tempat lain karena gigitan 

ular semacam itu.

Hoaks

Link Counter :

https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/ 

10. Ular Salju Mematikan

Rabu, 1 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook 

berisi video kecelakaan yang terjadi di jalur 

Cikidang dan dalam video tersebut juga 

memperlihatkan para korban kecelakaan.

Dilansir dari sukabumiupdate.com,  Kasat 

Lantas Polres Sukabumi, Iptu Riki Fahmi 

Mubarok menegaskan informasi viral di media 

sosial soal kecelakaan di kebun sawit Cikidang 

adalah hoaks atau berita bohong. Kecelakaan 

antara mobil Suzuki APV BK 1365 LE kontra 

Toyota Avanza F 1264 UV itu terjadi di jalur 

lintas Sumatera Utara (Sumut), Tebing Tinggi 

menuju Pematang Siantar Serdang Bedagai. 

Namun empat orang korban luka memang 

berasal dari Kabupaten Sukabumi. 

DISINFORMASI

Link Counter :

https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/hukum/63127-Hoaks-Info-Laka-Tiga-Tewas-di-Cikidang-TKP-di-Sumut

-Korbannya-Orang-Ciambar-Sukabumi

10. Kecelakaan di Jalur Cikidang

https://jabar.inews.id/berita/pria-injak-alquran-di-garut-ditangkap-polisi-pelaku-minta-maaf
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-pria-di-garut-injak-kitab-bukan-alquran-motif-diminta-pacar.html
https://www.hoax-slayer.net/hoax-deadly-snow-snake-image/
http://sukabumiupdate.com/
https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/hukum/63127-Hoaks-Info-Laka-Tiga-Tewas-di-Cikidang-TKP-di-Sumut-Korbannya-Orang-Ciambar-Sukabumi
https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/hukum/63127-Hoaks-Info-Laka-Tiga-Tewas-di-Cikidang-TKP-di-Sumut-Korbannya-Orang-Ciambar-Sukabumi

