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1. Indonesia Mengirim Peserta Festival LGBT Dunia Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah postingan yang berisi indonesia mengirim perwakilan lgbt dalam acara            
festival lgbt dunia yang disertai dengan foto sekelompok orang transgender memegang           
spanduk. 
 
Faktanya adalah LGBT adalah hal yang sampai saat ini belum dilegalkan dan masyarakat             
indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam           
oleh karena itu sangat tidak mungkin pemerintah indonesia mengirim perwakilan dalam acara            
LGBT dunia. 

Link Counter : 
https://www.kompasiana.com/jovian_057/56f67229c4afbd1508a2ac16/pandangan-masyaraka
t-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana  

  

https://www.kompasiana.com/jovian_057/56f67229c4afbd1508a2ac16/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana
https://www.kompasiana.com/jovian_057/56f67229c4afbd1508a2ac16/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana
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2. Seorang Perempuan Bawa Anjing ke Masjid : Modus PKI Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Ramai pemberitaan di media sosial Facebook, seorang perempuan (ibu-ibu) masuk ke           
sebuah masjid, bersepatu sambil membawa anjing. Sebuah akun malah mengait-ngaitkan          
peristiwa tersebut sebagai modus dan upaya provokasi PKI (Partai Komunis Indonesia)           
terhadap umat Islam. 
 
Setelah ditelusuri ternyata perempuan yang diketahui berinisial SM tersebut mengalami          
gangguan kejiwaan. SM mengidap penyakit skizofrenia tipe paranoid. Kejadian yang          
menghebohkan ini terjadi di Masjid Al-Munawaroh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten          
Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 30 Juni 2019. Kini perempuan tersebut sudah             
diamankan polisi dan sedang menjalani proses pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Kramat            
Jati Polri. Jadi, berdasarkan fakta yang ada diketahui bahwa tidak ada unsur kesengajaan             
dan masalah ini sama sekali tidak terkait provokasi PKI. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita/d-4607585/heboh-perempuan-bawa-anjing-masuk-masjid-yang-t
ernyata-skizofrenia  
https://news.detik.com/berita/4606984/polisi-perempuan-pembawa-anjing-masuk-masjid-puny
a-riwayat-sakit-jiwa  
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1161629-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjid-pernah
-dirawat-di-rs-jiwa  

  

https://news.detik.com/berita/d-4607585/heboh-perempuan-bawa-anjing-masuk-masjid-yang-ternyata-skizofrenia
https://news.detik.com/berita/d-4607585/heboh-perempuan-bawa-anjing-masuk-masjid-yang-ternyata-skizofrenia
https://news.detik.com/berita/4606984/polisi-perempuan-pembawa-anjing-masuk-masjid-punya-riwayat-sakit-jiwa
https://news.detik.com/berita/4606984/polisi-perempuan-pembawa-anjing-masuk-masjid-punya-riwayat-sakit-jiwa
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1161629-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjid-pernah-dirawat-di-rs-jiwa
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1161629-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjid-pernah-dirawat-di-rs-jiwa
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3. Polisi Memproses Pengurus Masjid Al-Munawaroh Bogor Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah video di media sosial yang memberikan informasi bahwa kepolisian Resor            
Bogor memperkarakan pengurus Masjid Al-Munawaroh atas peristiwa perempuan yang         
membawa anjing ke masjid.Video tersebut diikuti narasi "beginilah wajah hukum di negeri ini             
sampai 5 tahun ke depan. Penista yang membawa anjing ke masjid dilepaskan,malah yang             
diproses pengurus masjid." 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi tersebut tidak benar.Kapolres Bogor AKBP          
AM Dicky menegaskan bahwa perempuan yang membawa anjing ke masjid tersebut sudah            
diamankan ke polres Bogor untuk diperiksa. Namun seringkali histeris dan memberikan           
keterangan yang berubah-ubah. Berdasarkan keterangan dari suaminya, perempuan tersebut         
memiliki riwayat masalah kejiwaan. Dicky juga menjelaskan bahwa keberadaan pengurus          
masjid dan jamaahnya di polsek Babakan Madang hanya dimintai keterangan sebagai saksi            
atas apa yang dilakukan perempuan tersebut ketika berada di masjid. 

Link Counter : 
https://kupang.tribunnews.com/2019/07/01/pengurus-masjid-bantah-ditangkap-polisi-berikut-5
-fakta-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjid  
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4606462/wanita-bawa-anjing-ke-masjid-sempat-ng
amuk-di-mapolres-bogor  
https://cekfakta.tempo.co/fakta/317/fakta-atau-hoaks-benarkah-polisi-memproses-pengurus-m
asjid-al-munawaroh-bogor  

  

https://kupang.tribunnews.com/2019/07/01/pengurus-masjid-bantah-ditangkap-polisi-berikut-5-fakta-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjid
https://kupang.tribunnews.com/2019/07/01/pengurus-masjid-bantah-ditangkap-polisi-berikut-5-fakta-wanita-pembawa-anjing-masuk-masjid
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4606462/wanita-bawa-anjing-ke-masjid-sempat-ngamuk-di-mapolres-bogor
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4606462/wanita-bawa-anjing-ke-masjid-sempat-ngamuk-di-mapolres-bogor
https://cekfakta.tempo.co/fakta/317/fakta-atau-hoaks-benarkah-polisi-memproses-pengurus-masjid-al-munawaroh-bogor
https://cekfakta.tempo.co/fakta/317/fakta-atau-hoaks-benarkah-polisi-memproses-pengurus-masjid-al-munawaroh-bogor
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4. Kontes Waria di Pangkalpinang Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah sebuah link berita online mengenai           
adanya kontes waria yang terjadi di Pulau Bangka dan disertai narasi " Setelah kmr heboh               
anjing dan ibunya masuk masjid. Ini lebih parah lagi, kontes waria di pangkalpinang #parah# 
 
Setelah ditelusuri ternyata acara tersebut bukanlah acara kontes waria, melainkan acara           
sunatan yang dipandu MC pria gemulai. Banjarudin, selaku MC acara tersebut membantah            
isu adanya kontes waria dalam acara syukuran sunatan tersebut. Adapun menurut Banjarudin            
waria yang tampil di depan panggung dengan menggunakan nomor urut itu hanya            
spontanitas untuk menghibur tamu undangan.  

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita/d-4607517/heboh-kontes-waria-yang-ternyata-acara-sunatan  

  

https://news.detik.com/berita/d-4607517/heboh-kontes-waria-yang-ternyata-acara-sunatan
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5.  Sinar Matahari Mengandung Vitamin D Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Sinar Matahari selama ini diketahui mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. 
 
Faktanya bukan sinar mataharinya yang mengandung vitamin D. Adapun sebenarnya saat           
kulit terpapar sinar ultraviolet matahari, hal tersebut memicu sintesis vitamin D. Ginjal dan hati              
mengubahnya menjadi vitamin D aktif yang dapat digunakan tubuh untuk meningkatkan           
peresapan kalsium dan kesehatan tulang. 

Link Counter : 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4433153/benarkah-sinar-matahari-mengandung-v
itamin-d  

  

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4433153/benarkah-sinar-matahari-mengandung-vitamin-d
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4433153/benarkah-sinar-matahari-mengandung-vitamin-d


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                       Hari / Tanggal : Selasa / 2 Juli 2019 

 

6. Merebus ulang air matang dapat sebabkan racun yang 
menimbulkan penyakit parah 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah informasi yang menjelaskan tentang merebus ulang air matang bisa           
menimbulkan racun karena reaksi kimia seperti nitrat yang berubah menjadi nitrosamin           
dan menyebabkan penyakit parah seperti penyakit ginjal, jantung bahkan kanker. 
 
Faktanya Kepala Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)          
Agus Haryono mengatakan bahwa air putih tidak ada zat pereaksi sehingga tidak akan             
mungkin suatu zat bisa timbul dengan sendirinya. Adapun bahan kimia seperti fluoride,            
nitrat dan arsenik yang dikabarkan muncul setelah proses pemanasan ulang air yang            
sudah masak dapat dipastikan bahan kimia tersebut tidak akan bisa muncul di air putih              
kecuali memang sengaja ditambahkan. Dan ditegaskan bahwa informasi tersebut adalah          
hoaks. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita/d-3150816/merebus-ulang-air-yang-sudah-matang-bisa-seb
abkan-keracunan  
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/24/01/2019/ada-apa-dengan-merebus-air-ber
ulang-ulang/  
https://jabar.tribunnews.com/2018/03/05/merebus-air-dua-kali-bisa-sebabkan-keracunan-
mitos-atau-fakta  

  

https://news.detik.com/berita/d-3150816/merebus-ulang-air-yang-sudah-matang-bisa-sebabkan-keracunan
https://news.detik.com/berita/d-3150816/merebus-ulang-air-yang-sudah-matang-bisa-sebabkan-keracunan
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/24/01/2019/ada-apa-dengan-merebus-air-berulang-ulang/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/24/01/2019/ada-apa-dengan-merebus-air-berulang-ulang/
https://jabar.tribunnews.com/2018/03/05/merebus-air-dua-kali-bisa-sebabkan-keracunan-mitos-atau-fakta
https://jabar.tribunnews.com/2018/03/05/merebus-air-dua-kali-bisa-sebabkan-keracunan-mitos-atau-fakta
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7. Gedung Serbaguna Baru Prabowo Untuk Posko Pemenangan 
Akan Dialihfungsikan Sebagai Bank 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial foto-foto gedung dan kelengkapannya. Foto ini dinarasikan           
sebagai gedung serba guna yang baru dibeli oleh Prabowo untuk posko pemenangannya.            
Gedung tersebut akan dialihfungsikan sebagai bank pembangunan nasional (BPN) yang          
diperuntukkan bagi para pendukung Prabowo-Sandi. Uang Sandiaga dan Prabowo serta          
para simpatisan dan pendukung Prabowo-Sandi akan ditarik semua di bank milik           
pemerintah dan swasta. Alat tukar yang digunakan adalah dinar dan dirham. 
 
Adapun foto-foto gedung ini sebenarnya adalah gedung perkantoran yang tercatat          
sedang dijual di sebuah situs online penjualan properti. Gedung yang terletak di daerah             
TB Simatupang, Jakarta Selatan ini terdaftar dalam situs tersebut untuk dijual sejak            
sebulan lalu. Tidak ada informasi kredibel mengenai gedung ini menjadi bank seperti yang             
diceritakan pada status tersebut maupun adanya gedung serbaguna berlantai 17 bekas           
posko pemenangan BPN menjadi bank pembangunan nasional. 

Link Counter : 
https://www.rumah.com/listing-properti/dijual-gedung-perkantoran-oleh-g-akmal-sulaiman-
10566989  

  

https://www.rumah.com/listing-properti/dijual-gedung-perkantoran-oleh-g-akmal-sulaiman-10566989
https://www.rumah.com/listing-properti/dijual-gedung-perkantoran-oleh-g-akmal-sulaiman-10566989
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8. Baru Satu Hari diumumkan Menang Ribuan Orang Cina Sudah 
Berdatangan 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial platform Facebook. tentang kedatangan ribuan orang china            
di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) Kota Pekanbaru. 
 
Faktanya, Mas Agus Santoso selaku Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau           
Membantah kalau adanya serbuan, Agus menjelaskan bahwa rombongan tersebut         
kemungkinan WNI dari daerah di luar Riau, rombongan tersebut akan berangkat           
menggunakan pesawat dengan rute penerbangan domestik, setelah mengikuti acara         
Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. 

Link Counter : 
https://nasional.tempo.co/read/1220110/imigrasi-klarifikasi-video-viral-soal-serbuan-warga
-china-ke-riau/full&view=ok  
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/01/ptyf3t377-imigrasi-klarifikasi-vi
deo-viral-wna-cina-serbu-riau?fbclid=IwAR1QJGQ9yi2z-pfsTBCPhPbiS_doMvN3SrnONm
AvBC7rMyMYlkY5PTABK8Q  

  

https://nasional.tempo.co/read/1220110/imigrasi-klarifikasi-video-viral-soal-serbuan-warga-china-ke-riau/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1220110/imigrasi-klarifikasi-video-viral-soal-serbuan-warga-china-ke-riau/full&view=ok
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/01/ptyf3t377-imigrasi-klarifikasi-video-viral-wna-cina-serbu-riau?fbclid=IwAR1QJGQ9yi2z-pfsTBCPhPbiS_doMvN3SrnONmAvBC7rMyMYlkY5PTABK8Q
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/01/ptyf3t377-imigrasi-klarifikasi-video-viral-wna-cina-serbu-riau?fbclid=IwAR1QJGQ9yi2z-pfsTBCPhPbiS_doMvN3SrnONmAvBC7rMyMYlkY5PTABK8Q
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/01/ptyf3t377-imigrasi-klarifikasi-video-viral-wna-cina-serbu-riau?fbclid=IwAR1QJGQ9yi2z-pfsTBCPhPbiS_doMvN3SrnONmAvBC7rMyMYlkY5PTABK8Q
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9. Jokowi pidato hanya satu menit jadi tertawaan orang Jepang Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi di media sosial, yang narasinya “Pidato di pertemuan G20 jepang            
jokowi pidato hanya 60 detik alias satu menit jadi tertawaan orang-orang jepang”. 
 
Faktanya setelah ditelusuri, yang dilansir Tribunnews.com Pertemuan PM Abe dengan          
Presiden Jokowi hanya sebentar karena waktu yang terbatas keduanya. Mereka bertemu           
hanya di sela-sela acara, sehingga tidak dilakukan dalam pertemuan bilateral secara           
resmi, menunjukkan eratnya hubungan kedua negara, karena tidak ada masalah serius           
yang perlu dibahas. Dengan demikian hal tersebut sebenarnya hanya untuk menjelaskan           
bahwa itu bukan pidato masing-masing kepala negara di G20, tapi durasi pertemuan            
kepala negara lain dengan PM Shinzo Abe. 

Link Counter : 
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/angkat-isu-pemberdayaan-perempuan-di-hadapa
n-para-pemimpin-g20.html  
http://www.tribunnews.com/internasional/2019/07/02/perbandingan-durasi-pertemuan-pm-
shinzo-abe-dengan-kepala-negara-lain-dengan-jokowi-hanya-semenit  
https://www.suara.com/news/2019/06/30/103600/di-ktt-g20-jokowi-bicara-pendidikan-dan-
pemberdayaan-perempuan  

  

http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/angkat-isu-pemberdayaan-perempuan-di-hadapan-para-pemimpin-g20.html
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/angkat-isu-pemberdayaan-perempuan-di-hadapan-para-pemimpin-g20.html
http://www.tribunnews.com/internasional/2019/07/02/perbandingan-durasi-pertemuan-pm-shinzo-abe-dengan-kepala-negara-lain-dengan-jokowi-hanya-semenit
http://www.tribunnews.com/internasional/2019/07/02/perbandingan-durasi-pertemuan-pm-shinzo-abe-dengan-kepala-negara-lain-dengan-jokowi-hanya-semenit
https://www.suara.com/news/2019/06/30/103600/di-ktt-g20-jokowi-bicara-pendidikan-dan-pemberdayaan-perempuan
https://www.suara.com/news/2019/06/30/103600/di-ktt-g20-jokowi-bicara-pendidikan-dan-pemberdayaan-perempuan
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10. Terima kasih sudah dibuatkan lagu kebangsaan baru Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi di media sosial yang narasinya "Terima kasih sudah dibuatkan lagu            
kebangsaan baru". 
 
Faktanya setelah ditelusuri, lagu tersebut ternyata berjudul “Jayalah Indonesiaku Versi          
Mandarin” yang dipublikasikan pada 28 Sep 2012 oleh akun youtube PASHAIFUL           
CHANNEL. Keterangan di video menyebutkan lagu tersebut adalah lagu wajib untuk           
lomba Paduan Suara Che Bin Sai Kota Pekalongan 2012 dalam rangka Sumpah            
Pemuda. 

Link Counter : 
https://www.youtube.com/watch?v=AYA-RDzUhmM  
http://arsip.gatra.com/2004-03-27/artikel  

https://www.youtube.com/watch?v=AYA-RDzUhmM
http://arsip.gatra.com/2004-03-27/artikel
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11. Setelah Rapat Dengan Partai Koalisi, BPN Bulat Akan Lanjut 
Ke Mahkamah Internasional 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah foto Fadli Zon bersama dengan Koalisi Indonesia Adil             
Makmur. Foto tersebut diberi narasi bahwa berdasarkan rapat dengan partai koalisi pada            
tanggal 29 Juni 2019 malam, maka dihasilkan keputusan bulat untuk lanjut ke Mahkamah             
Internasional di Den Haag Belanda, angan biarkan Amirul Kazzab berkuasa lagi. 
 
Adapun foto tersebut merupakan foto Musyawarah Koalisi Indonesia Adil Makmur yang           
diposting oleh Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon pada 28 Juni 2019 pukul 3:24              
AM atau pada dini hari, bukan pada tgl 29 Juni 2019 malam maupun 30 Juni 2019 pagi                 
seperti yang diklaim pada status Facebook tersebut. Selain itu Waketum Gerindra Sufmi            
Dasco Ahmad telah menyatakan bahwa Prabowo-Sandi tidak akan menempuh upaya          
hukum lanjutan. Dasco juga menegaskan pihaknya tidak akan membawa sengketa          
Pilpres 2019 ke Mahkamah Internasional. Sebab Mahkamah Internasional hanya         
mengadili sengketa antarnegara. Dasco mengatakan sedari awal Prabowo telah         
menyerahkan persoalan sengketa Pilpres 2019 kepada MK. Prabowo, kata dia, pun telah            
menegaskan menghormati putusan MK.  

Link Counter : 
https://twitter.com/fadlizon/status/1144552223944298498  
https://news.detik.com/berita/d-4605633/prabowo-tak-akan-tempuh-upaya-hukum-lanjutan
-terkait-sengketa-pilpres  
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawa-
sengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional  

 
  

https://twitter.com/fadlizon/status/1144552223944298498
https://news.detik.com/berita/d-4605633/prabowo-tak-akan-tempuh-upaya-hukum-lanjutan-terkait-sengketa-pilpres
https://news.detik.com/berita/d-4605633/prabowo-tak-akan-tempuh-upaya-hukum-lanjutan-terkait-sengketa-pilpres
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawa-sengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190630143400-32-407719/prabowo-tak-bawa-sengketa-pilpres-ke-mahkamah-internasional


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                       Hari / Tanggal : Selasa / 2 Juli 2019 

 
 

12. Di Mekkah Ada Mata Air Mengalir Bersamaan Dengan Api. Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan video yang bertuliskan "           
Berita terbaru Di Mekah ada mata air yg mana airnya mengalir bersamaan dengan api.              
Hal itu tertuliskan dalam Al Qur'an bahwa salah satu tanda kiamat adalah adanya jenis              
mata air ini. Kecocokan antar dua elemen yg saling bertolak belakang"  
 
Faktanya video yang diunggah tersebut bukan berlokasi di Mekah melainkan di Irak.  

Link Counter : 
https://www.jpnn.com/news/lokasi-mata-air-api-itu-di-iraq-bukan-di-mekkah?page=1  
https://www.dream.co.id/news/cerita-sebenarnya-heboh-mata-air-api-di-mekkah-1711205.
html  

  

https://www.jpnn.com/news/lokasi-mata-air-api-itu-di-iraq-bukan-di-mekkah?page=1
https://www.dream.co.id/news/cerita-sebenarnya-heboh-mata-air-api-di-mekkah-1711205.html
https://www.dream.co.id/news/cerita-sebenarnya-heboh-mata-air-api-di-mekkah-1711205.html
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13. Air Liur Komodo Yang Mematikan Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa air liur            
komodo dragon satwa yang berasal dari pulau komodo Nusa Tenggara Timur(NTT) dapat            
mematikan atau membunuh mangsanya. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran komodo dragon memang terlihat sering         
mengeluarkan air liur. Banyak orang beranggapan bahwa air liur satwa ini mampu            
membunuh mangsanya. Sebab air liurnya memiliki banyak bakteri yang dapat          
menyebabkan infeksi. Namun menurut penelitian tahun 2009, ternyata air liur bukan           
penyebab kematian mangsa Komodo dragon.Para peneliti ternyata pada tahun itu          
menemukan bahwa di rahang bagian bawah Komodo Dragon terdapat kelenjar racun.           
Komodo memproduksi senyawa racun yang masuk melalui gigitan Komodo pada          
mangsa. Racun Komodo sangat ganas dan biasanya menyebabkan kematian pada          
mangsa seperti rusa dan kerbau dalam sehari. 

Link Counter : 
https://radarmalang.id/jatimparkgroup/hoax-air-liur-komodo-dragon-di-batu-secret-zoo-yan
g-katanya-mematikan/  

 
 

https://radarmalang.id/jatimparkgroup/hoax-air-liur-komodo-dragon-di-batu-secret-zoo-yang-katanya-mematikan/
https://radarmalang.id/jatimparkgroup/hoax-air-liur-komodo-dragon-di-batu-secret-zoo-yang-katanya-mematikan/

