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1. Ada Kolor Ijo Yang Ditemukan Warga Indonesia Hoaks 

 

Penjelasan :  
Telah beredar postingan di sosial media Facebook unggahan foto mahluk berkulit hitam            

serta bertanduk yang diyakini bernama kolor ijo yang diiringi narasi hati hati buat semua para               
cewek cewek jangan pernah berani keluar sendiri, sekarang ini sudah terbukti ada kolor ijo              
yang ditemukan warga Indonesia dan masih banyak lagi yang belum ditemukan jadi            
waspadalah. 

 
Faktanya setelah ditelusuri gambar tersebut tidak benar, gambar tersebut bukanlah sosok           

kolor ijo yang menakutkan seperti yang beredar di media sosial. Foto tersebut merupakan             
kostum dari sebuah perayaan New Yam Festival di Anambara sebuah negara di bagian             
Nigeria. Festival tersebut diadakan dalam rangka menyambut panen pertama. 

Link Counter : 
https://bontangpost.id/2017/09/13/20543/kolor-ijo-dari-nigeria/  

  

https://bontangpost.id/2017/09/13/20543/kolor-ijo-dari-nigeria/
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2. Anak 4 Tahun Bermigrasi Sendirian di Gurun dari Suriah 
ke Jordan  

Hoaks 

 

Penjelasan :  
Beredar postingan di Twitter foto seorang anak kecil yang berjalan sendiri di sebuah Gurun              

dan dihampiri oleh orang dewasa, dalam narasi tersebut dijelaskan bahwa anak yang            
berumur 4 tahun tersebut sedang bermigrasi sendirian dari Suriah dan menuju ke Jordan. 

 
Dilansir dari Independent.co.uk, bocah tersebut tidaklah berjalan sendirian di padang pasir.           

Setelah dilakukan penelusuran foto asli nya tidak seperti itu. Anak laki tersebut bernama             
Marwan dalam foto asli anak tersebut sedang berjalan bersama 1000 pengungsi lainnya,            
mereka melarikan diri dari negaranya di Suriah yang sedang dilanda perang. UNHCR            
mengatakan bahwa anak laki-laki itu berjalan terpisah dengan jarak beberapa meter dari            
rombongan pengungsi. 

Link Counter : 
http://lampung.tribunnews.com/2018/03/13/arie-untung-jadi-bulan-bulanan-netizen-karena-did
uga-sebarkan-foto-dan-berita-hoax?page=all  
https://www.merdeka.com/dunia/unhcr-sebut-bocah-suriah-marwan-tidak-sendirian-di-gurun.h
tml  

  

http://lampung.tribunnews.com/2018/03/13/arie-untung-jadi-bulan-bulanan-netizen-karena-diduga-sebarkan-foto-dan-berita-hoax?page=all
http://lampung.tribunnews.com/2018/03/13/arie-untung-jadi-bulan-bulanan-netizen-karena-diduga-sebarkan-foto-dan-berita-hoax?page=all
https://www.merdeka.com/dunia/unhcr-sebut-bocah-suriah-marwan-tidak-sendirian-di-gurun.html
https://www.merdeka.com/dunia/unhcr-sebut-bocah-suriah-marwan-tidak-sendirian-di-gurun.html
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3. Data Perolehan Suara Dapil 1 Distrik Manokwari Barat Hoaks 

 

Penjelasan :  
Telah beredar ramai di berbagai media sosial platform Whatsapp dan Facebook, tentang            

data rekapitulasi perolehan suara dan kursi DPRD Dapil 1 di Kabupaten Manokwari, data             
tersebut menjelaskan nama-nama Caleg yang suaranya terbanyak. 

 
Faktanya, Laila Muhammad selaku Komisioner Bawaslu Manokwari menyatakan dengan         

tegas bahwa data tersebut tidak benar alias hoaks, dan data tersebut bukanlah dari Bawaslu              
Manokwari, karena data perolehan suara Partai Politik maupun Calon Anggota Legislatif itu            
adalah wewenang dari KPU dan jajarannya. Laila Muhammad memastikan bahwa data           
tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Link Counter : 
https://kumparan.com/balleonews/data-perolehan-suara-dapil-1-yang-ramai-beredar-dipastika
n-hoax-1r2yqITiky3  

  

https://kumparan.com/balleonews/data-perolehan-suara-dapil-1-yang-ramai-beredar-dipastikan-hoax-1r2yqITiky3
https://kumparan.com/balleonews/data-perolehan-suara-dapil-1-yang-ramai-beredar-dipastikan-hoax-1r2yqITiky3
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4. Gambar X-Ray Tampilkan Kecoa Hidup Dalam Dada 
Manusia 

Hoaks 

 

Penjelasan :  
Beredar di media sosial sebuah cerita mengenai pasien pria di Zimbabwe yang mendapati             

hasil x-ray tubuhnya menunjukkan terdapat kecoa hidup di dadanya. Pasien ini kemudian            
melakukan x-ray ulang di India dan diberitahu bahwa tidak ada kecoa pada dadanya,             
melainkan kecoa tersebut berada pada mesin x-ray yang digunakan di Zimbabwe. Cerita ini             
disertai foto hasil x-ray bagian dada yang menampilkan siluet kecoa. 

  
Adapun berdasarkan penelusuran, cerita ini adalah hoaks dan tidak benar-benar nyata.           

Foto hasil x-ray tersebut juga merupakan hasil editing dengan menggabungkan foto x-ray            
dada dengan gambar kecoa. Foto x-ray dada yang digunakan juga bukanlah foto dari             
seorang pria, melainkan foto x-ray dada seorang wanita. Foto tersebut merupakan foto x-ray             
dada dari Marilyn Monroe yang diambil oleh seorang dokter pada tahun 1954. Cerita dan foto               
ini kemudian banyak disebarluaskan lewat media sosial dengan berbagai perubahan pada           
lokasi pada latar cerita tersebut. 

Link Counter : 
https://www.hoax-slayer.net/no-a-circulating-x-ray-image-does-not-show-a-live-cockroach-in-a
-human-chest/  
https://www.snopes.com/fact-check/cockroach-zimbabwe-x-ray/  

 

https://www.hoax-slayer.net/no-a-circulating-x-ray-image-does-not-show-a-live-cockroach-in-a-human-chest/
https://www.hoax-slayer.net/no-a-circulating-x-ray-image-does-not-show-a-live-cockroach-in-a-human-chest/
https://www.snopes.com/fact-check/cockroach-zimbabwe-x-ray/


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Subdit Pengendalian Konten Internet 

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
                                                                             Hari / Tanggal : Jumat / 10  Mei 2019 

 
 

5. Seekor Rusa Menyetubuhi Beberapa Sapi Hoaks  

 

Penjelasan :  
Beredar foto dan berita tentang seekor rusa bersetubuh dengan sapi. . 
 
Faktanya foto tersebut merupakan gambar palsu yang disebarkan oleh penulis dan 
diterbitkan di World News Daily Report (WNDR). Gambar sapi tersebut merupakan hasil 
editan photoshop sementara itu situs WNDR adalah situs satir dan semua berita yang dirilis 
berita palsu karangan penulisnya.  

Link Counter : 
https://www.flickr.com/photos/alaskafreezeframe/10979536675/in/photostream/  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/alaskafreezeframe/10979536675/in/photostream/
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6. Marinir Amerika Serikat Mendukung Papua Lepas dari NKRI Hoaks  

 

Penjelasan :  
Beredar tangkapan layar di media sosial facebook yang memperlihatkan foto Marinir Amerika 
Serikat membentangkan bendera Amerika Serikat dan spanduk yang bertuliskan “We Support 
Agencies West Papua. By: US Military”. 
 
Setelah ditelusuri, foto yang telah ramai beredar tersebut merupakan hasil suntingan. 
Foto tersebut merupakan Tim The United States Navy Sea, Air and Land (SEAL). Mereka 
adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, yang disiapkan untuk melakukan 
operasi tempur non konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra 
terorisme, dan operasi khusus lainnya. Sedangkan pada foto hoaks yang beredar, 
ditambahkan Tim SEAL ini memegang spanduk yang bertuliskan “We Support Agencies West 
Papua. By: US Military”. 

Link Counter : 
https://turnbackhoax.id/2015/11/20/hoax-marinir-as-mendukung-papua-lepas-dari-nkri/  

 
 

https://turnbackhoax.id/2015/11/20/hoax-marinir-as-mendukung-papua-lepas-dari-nkri/
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7. Gambar Dibalik Pembuatan Logo MGM Singa Diikat di Meja Hoaks 

 

Penjelasan :  
Sebuah gambar populer yang di klaim proses pembuatan logo Metro Goldwyn Mayer (MGM) 
dimana ikon Singa diikat pada meja. 
 
Faktanya gambar singa kurus yang tengah diikat adalah nyata, tetapi itu bukan proses 
pembuatan logo MGM. Gambar itu sudah diedit menggunakan Photoshop, gambar asli 
menunjukan proses singa yang tengah menjalani CT Scan. 

Link Counter :  
https://thesilverscreenaffair.blogspot.com/2011/04/mgm-lion.html?m=1&fbclid=IwAR1nZx92a7
5lmKjByP8kjuiOtlUL2J95PYWZ091LQBy2OxlLc2zGLzpdEwY  
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1486549/Pioneering-brain-sur
gery-saves-Samson-the-lion.html?fbclid=IwAR3hEzHRF1w6dh4TeLyG9Ikt7gVM4OnGOHKU
DnYjVHWUi_IjDfUJqvCEJf4  

 

https://thesilverscreenaffair.blogspot.com/2011/04/mgm-lion.html?m=1&fbclid=IwAR1nZx92a75lmKjByP8kjuiOtlUL2J95PYWZ091LQBy2OxlLc2zGLzpdEwY
https://thesilverscreenaffair.blogspot.com/2011/04/mgm-lion.html?m=1&fbclid=IwAR1nZx92a75lmKjByP8kjuiOtlUL2J95PYWZ091LQBy2OxlLc2zGLzpdEwY
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1486549/Pioneering-brain-surgery-saves-Samson-the-lion.html?fbclid=IwAR3hEzHRF1w6dh4TeLyG9Ikt7gVM4OnGOHKUDnYjVHWUi_IjDfUJqvCEJf4
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1486549/Pioneering-brain-surgery-saves-Samson-the-lion.html?fbclid=IwAR3hEzHRF1w6dh4TeLyG9Ikt7gVM4OnGOHKUDnYjVHWUi_IjDfUJqvCEJf4
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1486549/Pioneering-brain-surgery-saves-Samson-the-lion.html?fbclid=IwAR3hEzHRF1w6dh4TeLyG9Ikt7gVM4OnGOHKUDnYjVHWUi_IjDfUJqvCEJf4
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8. Dieksekusi Mati Pria Ini Pilih Alkitab Sebagai Makanan 
Terakhir  

Hoaks  

 

Penjelasan : 
Beredar pemberitaan napi akan dieksekusi mati dan meminta Alkitab sebagai makanan 
terakhirnya. 
 
Faktanya berita ini adalah berita bohong berawal dari sebuah situs World News Daily Report 
(WNDR) dimana situs WNDR adalah situs satir dan semua berita yang dirilis berita palsu 
karangan penulisnya.  

Link Counter :  
http://www.thatsnonsense.com/claims-death-row-inmate-ate-bible-last-meal-fake/  
https://www.snopes.com/fact-check/inmate-bible-last-meal/  

 
 

http://www.thatsnonsense.com/claims-death-row-inmate-ate-bible-last-meal-fake/
https://www.snopes.com/fact-check/inmate-bible-last-meal/
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9. Ricuh di KPU Tebing Tinggi Terjadi Penembakan Peluru 
Tajam 

Disinformasi 

 

Penjelasan :  
Telah beredar sebuah postingan yang memberikan informasi kericuhan yang terjadi di           

KPU Tebing Tinggi kabupaten Empat lawang Sumatera Selatan yang terjadi tembakan peluru            
tajam terhadap massa yang berdemo. 

 
Faktanya adalah kejadian penembakan dengan peluru tajam adalah hal yang tidak benar            

karena telah diklarifikasi oleh Kapolres Empat Lawang AKBP Eko Yudi yang mengatakan            
"Untuk tembakan tadi hanya peringatan saja, itu gas air mata dan peluru hampa. Tidak ada               
korban luka baik dari massa maupun anggota, hanya kaca saja yang pecah dilempar. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/video/190507110/rapat-pleno-kpu-empat-lawang-sumsel-ricuh-karena-
protes-massa-caleg  

  

https://news.detik.com/video/190507110/rapat-pleno-kpu-empat-lawang-sumsel-ricuh-karena-protes-massa-caleg
https://news.detik.com/video/190507110/rapat-pleno-kpu-empat-lawang-sumsel-ricuh-karena-protes-massa-caleg
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10. Replika Tengkorak Nabi Adam Disinformasi 

 

Penjelasan :  
Beredar pada media sosial facebook sebuah foto tengkorak manusia berukuran raksasa           

yang disebutkan sebagai replika Tengkorak Nabi Adam 
 
Faktanya belum ditemukan sumber yang resmi terkait adanya penemuan tengkorak dari           

Nabi Adam AS. Foto replika tengkorak pada unggahan itu merupakan karya seni yang dibuat              
oleh Gino de Dominicis dan diberi nama Calamita Cosmica, diketahui foto tersebut diambil             
ketika replika itu dipamerkan di Palazzo Reale di Milan. 

Link Counter : 
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/01/09/2017/kerangka-goliath-atau-nabi-adam/  
https://bontangpost.id/2017/09/02/19840/kerangka-goliath-atau-nabi-adam/  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/01/09/2017/kerangka-goliath-atau-nabi-adam/
https://bontangpost.id/2017/09/02/19840/kerangka-goliath-atau-nabi-adam/
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11. Pekerja Indonesia Rata-Rata Lebih Banyak Malasnya dan 
Tak Punya Skill, Harus Dihandle Pekerja China. 

Disinformasi 

 

Penjelasan :  
Beredar gambar hasil tangkapan layar sebuah artikel dari situs Turbinsu mengenai Menko            

Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam artikel ini, Luhut menyoroti tentang masuknya           
tenaga kerja asing (TKA) asal China. Dirinya menghimbau agar isu ini tidak digulirkan             
sebagai isu suku, agama, dan ras (SARA). Dalam artikel ini, Luhut disebut memberi             
pernyataan bahwa pekerja Indonesia rata-rata lebih banyak malasnya dan tidak punya skill,            
harus dihandle pekerja China. 

 
Berdasarkan penelusuran, artikel ini menyalin berita dari CNN Indonesia yang berjudul           

“Luhut Minta Masuknya Pekerja China Tak Dijadikan Isu SARA”. Oleh situs Turbinsu,            
pernyataan dari Luhut mengenai alasan mengapa dirinya mewajarkan investor China          
menggunakan tenaga kerjanya dipelintir menjadi pekerja Indonesia rata-rata lebih banyak          
malasnya dan tidak punya skill. Luhut sendiri telah menjelaskan bahwa pemerintah           
mewajibkan PMA asal China untuk membangun politeknik agar tercipta transfer pengetahuan           
kepada tenaga lokal, sehingga TKA tersebut akan kembali ke negaranya secara bertahap.            
Artikel berisi pernyataan yang dipelintir tersebut disebarkan untuk menimbulkan disinformasi          
pada masyarakat. 

Link Counter : 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171019092537-92-249401/luhut-minta-masuknya-
pekerja-china-tak-dijadikan-isu-sara  

 
 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171019092537-92-249401/luhut-minta-masuknya-pekerja-china-tak-dijadikan-isu-sara
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171019092537-92-249401/luhut-minta-masuknya-pekerja-china-tak-dijadikan-isu-sara
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12. Sepak Terjang Khofifah Gubernur Jawa Timur Berakhir di 
Tangan KPK 

Disnformasi 

 

Penjelasan :  
Sebuah judul artikel berita dari sebuah situs blogspot.com bertulisakan “Sepak Terjang 
Khofifah Gubernur Jawa Timur, Berakhir Di tangan KPK” di share oleh beberapa akun di 
media sosial facebook. Tautan artikel tersebut juga banyak ditambahkan narasi yang 
cenderung bernada provokatif yang mengesankan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa ditangkap oleh KPK. 
 
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata link situs artikel berita yang dicantumkan tersebut 
ternyata sudah tidak dapat diakses. Khofifah Indar Parawansa dipanggil oleh KPK untuk 
diperiksa dengan status sebagai saksi kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama 
yang menjerat Romahurmuziy. 

Link Counter : 
https://nasional.tempo.co/read/1202689/kpk-geledah-rumah-hakim-kayat-di-balikpapan  

 

https://nasional.tempo.co/read/1202689/kpk-geledah-rumah-hakim-kayat-di-balikpapan
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13. Mata Air Api Tanda Kiamat  Disinformasi  

 

 

Penjelasan :  
Telah beredar video mata air yang secara bersamaan mengeluarkan api yang diduga salah 
satu tanda kiamat, kejadian tersebut dinyatakan berlokasi di Mekkah. 
 
Faktanya yang dilansir jpnn.com dari laman Kurdiastan bahwa kejadian video mata air-api 
tersebut tidak berlokasi di Mekkah tetapi terletak di Distrik Chamchamal, Provinsi 
Sulaymaniyah, Iraq. Munculnya api karena air memancar bersamaan dengan gas yang 
bertekanan tinggi. Arus gas dan air itu merupakan hasil dari penggalian dua sumur minyak 
yang dilakukan pemerintahan Inggris dan Iraq pada 1936 serta 1954. Pengeboran tersebut 
membuat tekanan gas tinggi di daerah yang kaya minyak itu. 

Link Counter : 
https://www.jpnn.com/news/lokasi-mata-air-api-itu-di-iraq-bukan-di-mekkah?page=1  
https://harianriau.co/news/detail/17559/fakta-mata-airapi-tanda-kiamat-ini-viral-ini-videonya  
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/21/11/2017/mata-air-api-di-iraq-bukan-di-makkah/ 

  

https://www.jpnn.com/news/lokasi-mata-air-api-itu-di-iraq-bukan-di-mekkah?page=1
https://harianriau.co/news/detail/17559/fakta-mata-airapi-tanda-kiamat-ini-viral-ini-videonya
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/21/11/2017/mata-air-api-di-iraq-bukan-di-makkah/
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14. Pesan Berantai Teresia Fidalgo Hoaks 

 

 

Penjelasan :  
Kembali beredar sebuah pesan berantai di sosial media berisi permintaan Teresa Fidalgo;            
seorang wanita yang meninggal di usia 27 tahun dengan pesan meminta orang yang             
menerima pesan darinya untuk mengirimnya kembali ke 20 orang lain. Jika tidak akan             
mendapat kemalangan. “Saya Teresa Fidalgo dan jika Anda tidak memposting ini di 20 foto              
lain, saya akan tidur dengan Anda selamanya, Seorang gadis diabaikan dan ibunya            
meninggal 29 hari kemudian. Anda bahkan dapat mencari saya di google.” 
 
Faktanya cerita asli pada pesan berantai tersebut adalah karangan dari seorang produser            
berkebangsaan Portugal, David Rebordão, dalam film garapannya berjudul “Curva”. 

Link Counter : 
https://www.youtube.com/watch?v=o_a70cughDE  
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/who-is-teresa-fidalgo-deb
unking-the-fake-ghost-story-thats-got-instagram-spooked-9573936.html  
http://creepypastaofficiall.blogspot.com/2015/05/teresa-fidalgo.html  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=o_a70cughDE
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/who-is-teresa-fidalgo-debunking-the-fake-ghost-story-thats-got-instagram-spooked-9573936.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/who-is-teresa-fidalgo-debunking-the-fake-ghost-story-thats-got-instagram-spooked-9573936.html
http://creepypastaofficiall.blogspot.com/2015/05/teresa-fidalgo.html
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15. Perbudakan di Papua Barat Hoaks 

 

Penjelasan :  
Salah satu akun di media sosial telah menyebarkan beberapa foto yang mengklaim bahwa             
dalam foto tersebut merupakan potret adanya perbudakan yang dilakukan pemerintah          
Indonesia terhadap masyarakat di Papua Barat. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya foto-foto tersebut merupakan aksi pengamanan dan           
pembubaran Kongres Rakyat Papua yang berlangusng di Abepura pada tanggal 19 maret            
2011 lalu. Saat itu aparat kepolisian menangkap 300 orang peserta kongres karena dinilai             
melakukan upaya makar. Pembubaran paksa oleh aparat gabungan tersebut setelah KRP III            
itu menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk deklarasi negara baru           
yaitu Federasi Papua Barat. 

Link Counter : 
https://www.jpnn.com/news/pimpinan-dan-peserta-kongres-rakyat-papua-ditangkap  
https://news.detik.com/foto-news/d-1748276/300-peserta-kongres-rakyat-papua-ditangkap/5 

 
  

https://www.jpnn.com/news/pimpinan-dan-peserta-kongres-rakyat-papua-ditangkap
https://news.detik.com/foto-news/d-1748276/300-peserta-kongres-rakyat-papua-ditangkap/5
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16. Anggota KPPS Kel. Kb. Jayanti Bandung Meninggal dan 
Ditemukan Zat Kimia C11H26NO2PS Di dalam Tubuhunya 

Hoaks 

 

Penjelasan :  
Beredar sebuah postingan mengenai meninggalnya Sita Fitriati anggota KPPS 32 kel. Kb.            
Jayanti, Bandung. Di dalam postingan tersebut disebutkan di dalam tubuh Sita Fitriati            
ditemukan zat kimia C11H26NO2PS yang merupakan cairan tidak berwarna dan tidak berbau            
yang mampu mengganggu sistem saraf tubuh dan digunakan sebagai racun saraf dalam            
perang kimia. 
 
Adapun faktanya, dilansir dari tim Jabar Saber Hoaks yang langsung berkomunikasi dengan            
pihak keluarga Sita Fitriati, bahwa informasi yang beredar adalah salah. Berita yang            
menyebutkan ditemukannya zat kimia dalam tubuh Sita Fitriati tidak benar, Sita Fitriati            
memang sudah sakit tb paru sejak lama dan dia masih semangat menjalankan amanahnya             
sehingga tetap menjalankan tugasnya menjadi anggota KPPS. 

Link Counter : 
https://www.instagram.com/p/BxRACn6Az0J/  
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/294853581449235?__tn__=-R  

  

https://www.instagram.com/p/BxRACn6Az0J/
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/294853581449235?__tn__=-R
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17. Penampakan Babi Ngepet Disinformasi 

 

Penjelasan :  
Beredar sebuah foto penampakan dari makhluk aneh yang disebut berwujud mirip manusia            
pada umumnya, beberapa netizen di jejaring sosial menyebutkan sebagai wujud dari Babi            
Ngepet. 
 
Faktanya hewan tersebut adalah beruang yang sakit dan kekurangan gizi, diketahui hewan            
tersebut ditemukan di hutan Desa Sibu, Serawak, bagian utara Kalimantan yang masuk            
wilayah Malaysia. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2564326/warga-serang-makhluk-asing-tapi-faktanya-le
bih-memilukan 

  

https://www.liputan6.com/citizen6/read/2564326/warga-serang-makhluk-asing-tapi-faktanya-lebih-memilukan
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2564326/warga-serang-makhluk-asing-tapi-faktanya-lebih-memilukan
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18. Ratusan Saksi TPS Golkar Di 12 Desa Magetan Belum 
Terima Honor 

Hoaks 

 

Penjelasan :  
Telah beredar di media sosial facebook tentang postingan Ratusan saksi TPS Golkar di 12              
Desa di Magetan belum terima Honor.  
 
Faktanya partai Golkar satu Kecamatan di Magetan yang belum menerima honor dibantah            
oleh Pengurus ranting. Pengurus ranting Partai Golkar Kecamatan Kartoharjo mengklaim          
bahwa semua saksi telah menerima honor. 

Link Counter : 
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4541230/pengurus-golkar-bantah-saksi-di-magetan
-belum-terima-honor?_ga=2.113728583.1190509860.1556350553-715015289.1555073774  
https://www.indonesia.shafaqna.com/ID/AL/325288  

 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4541230/pengurus-golkar-bantah-saksi-di-magetan-belum-terima-honor?_ga=2.113728583.1190509860.1556350553-715015289.1555073774
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4541230/pengurus-golkar-bantah-saksi-di-magetan-belum-terima-honor?_ga=2.113728583.1190509860.1556350553-715015289.1555073774
https://www.indonesia.shafaqna.com/ID/AL/325288

