
Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp 

berisi informasi peminjaman online KSP 

Bhina Raharja. Dalam pesan tersebut KSP 

Bhina Raharja memberikan peminjaman 

dana berbasis online dengan cepat dan 

mudah.

Faktanya KSP Bhina Raharja memastikan tak 

membuka layanan pinjaman secara online. 

Hal ini disampaikan lantaran banyaknya 

oknum yang tidak bertanggung jawab 

mengirimkan pesan pendek dengan 

menawarkan pinjaman online. Atna Tukiman, 

Ketua KSP Bhina Raharja mengaku ada 

oknum yang tidak bertanggung jawab 

mencatut nama koperasinya dengan alasan 

memberikan pinjaman secara online. Atna 

berpesan agar masyarakat bisa waspada. 

Atna menyarankan, misalnya ada masyarakat 

yang tertipu, untuk menyampaikan ciri orang 

seperti apa dan sebagainya. Serta disuruh 

lapor pihak berwajib.

Hoaks

Link Counter :

https://radarkudus.jawapos.com/read/2020/02/15/179578/catat-ksp-bhina-raharja-pastikan-tak-bu

ka-pinjaman-online

1. Pinjaman Online Mengatasnamakan KSP Bhina 
Raharja
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Penjelasan :
Beredar foto surat tugas DPD 

Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) 

untuk bakal calon wali kota 

Makassar Muh. Ramdhan Pomanto 

(Danny Pomanto) di Pilwalkot 

Makassar.

Faktanya, sekretaris DPD Golkar 

Sulsel Abdillah Natsir memastikan 

surat tugas tersebut palsu. 

Menurutnya, surat tugas dengan 

nomor 011/DPD-I/PG/II/2020 

seolah-olah surat tersebut sudah 

ada dan tanda tangan yang tertera 

di surat tersebut adalah hasil scan, 

terlihat tidak ada stempel resmi. 

Menurut Abdillah, hingga saat ini 3 

nama bakal calon wali kota 

Makassar masih diproses di DPP 

Golkar.

Hoaks

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4910245/beredar-surat-tugas-golkar-untuk-danny-pomanto-di-m

akassar-dpd-itu-hoax/2

2. Surat Tugas DPD Golkar Sulawesi Selatan Untuk 
Danny Pomanto. 

MInggu, 23 Februari 2020
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Penjelasan :
Beredar tangkapan layar sebuah percakapan  Whatsapp yang catut nama Kapolres 
Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro. Isi pesan tersebut menunjukan 
Kapolres Sampang meminta bantuan rakyat.

Faktanya, Paur Subbag Humas Polres Sampang, Aipda Yoyok YP menyatakan bahwa 
isi percakapan Whatsapp tersebut adalah penipuan. Nomor tersebut mencatut 
nama Kapolres Sampang dan menggunakan foto Didit BWS dengan istrinya adalah 
modus penipuan. Yoyok menghimbau kepada masyarakat agar hati-hati, apabila ada 
nomor HP tidak dikenal yang kemudian meminta bantuan dengan modus 
mengatasnamakan Kapolres Sampang.

Hoaks

Link Counter :

https://news.okezone.com/read/2020/02/22/519/2172540/viral-penipuan-catut-nama-kapolres-sa

mpang-polisi-minta-warga-hati-hati

3. Chat Penipuan WhatsApp Catut Nama Kapolres 
Sampang
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Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Twitter surat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja(PPPK) Provinsi Jawa Timur.

Faktanya, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas BKN Paryono, surat tersebut 

tidak benar alias hoaks. Pengangkatan PPPK akan dilakukan dengan seleksi dan 

diumumkan secara terbuka. Selain itu, Paryono meminta kepada masyarakat untuk tidak 

mempercayai apabila ada oknum-oknum yang menjanjikan dapat diangkat PPPK. Karena 

pengangkatan PPPK juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hoaks

Link Counter :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/22/191500965/-hoaks-surat-pengangkatan-p

ppk-pemprov-jawa-timur?page=2

4. Surat Pengangkatan PPPK Pemprov Jawa Timur

MInggu, 23 Februari 2020



Penjelasan :
Beredar pesan berantai melalui aplikasi chat WhatsApp mengenai rencana 

penculikan anak di Singkawang Tengah. 

Faktanya Kapolres Singkawang, AKBP Prasetiyo Wibowo memastikan bahwa kabar 

rencana penculikan yang beredar melalui WhatsApp tersebut merupakan kabar 

bohong yang bertujuan meresahkan masyarakat. Kapolres Singkawang juga 

menghimbau agar masyarakat bertanya kepada pihak berwajib yang terdekat di 

wilayah masing-masing bila ada kabar atau berita yang belum tentu kebenarannya.

Hoaks

Link Counter :

https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/23/heboh-potongan-percakapan-grup-whatsapp-renc

ana-penculikan-anak-kapolres-pastikan-hoaks?page=all

5. Pesan Berantai Rencana Penculikan Anak
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Penjelasan :
Beredar video yang menyebut adanya telur palsu yang beredar di Cilacap. Suara wanita 

dalam video tersebut mencoba menjelaskan telur yang menurutnya palsu. Pada saat 

dipecahkan, dia memperlihatkan kuning telur berwarna kuning mencolok, dan kuning 

telur kenyal dan tidak mudah pecah. Pada cangkang, dia memperlihatkan selaput yang 

menurutnya kertas.

Faktanya, Menanggapi adanya video tersebut, Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan 

Kabupaten Cilacap, Susilan mengatakan bahwa tidak benar jika ada telur palsu. 

Menurutnya tidak mungkin jika telur bisa di palsukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) juga sudah menanggapi untuk membuat telur mainan harganya hampir 10 

sampai 15 kali lipat dari harga telur. LIPI juga selalu melakukan monitoring berkaitan 

dengan keamanan pangan.

Hoaks

Link Counter :

https://serayunews.com/berita/ada-telur-palsu-di-cilacap-ini-fakta-dan-penjelasan-dinas-pangan-

kab-cilacap/  

https://www.instagram.com/p/B7HAKx-jAgJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_vid

eo_again_watch 

6. Ada Telur Palsu di Cilacap

MInggu, 23 Februari 2020
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Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook 

tentang penculikan anak di kawasan Pucuk 

Lamongan.

Faktanya Kapolres Lamongan, AKBP Harun 

memastikan bahwa beredarnya kabar 

terkait penculikan anak yang terjadi di 

beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan 

adalah tidak benar. “Penculikan anak itu 

tidak benar adanya. Sejauh ini belum ada 

dan semoga jangan sampai terjadi," kata 

Harun, Selasa (18/2/2020).

Hoaks

Link Counter :

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/251661/isu-penculikan-anak-di-lamongan-tidak-ben

ar-polisi-tetap-perketat-patroli

https://faktualnews.co/2020/02/18/polres-lamongan-pastikan-isu-penculikan-anak-hoaks-penyeb

ar-akan-ditindak/195285/

7. Ada Penculikan Anak Di Kawasan Pucuk Lamongan
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Penjelasan :
Beredar sebuah video yang diklaim 

bahwa video itu memperlihatkan 

sejumlah orang dari China melarikan 

diri ke Vietnam untuk menghindari 

virus Corona.

Faktanya klaim tersebut adalah salah. 

Diketemukan video yang sama di 

Youtube pada tanggal 28 November 

2019, sebulan sebelum wabah virus 

Corona menyebar. Selain itu dalam 

video terdengar bahasa Vietnam 

yang diartikan “Begitu banyak orang; 

Terlalu banyak menyeberang ke 

kami; Harus lebih dari 1.700 orang 

datang hari lain; Mereka cerdas kali 

ini; Ada banyak lagi di sana; Wanita 

itu sedang menjalankan dan 

merekam video. " 

Disinformasi

Link Counter :

https://www.youtube.com/watch?v=b8crOEkcdP0

https://factcheck.afp.com/video-circulated-online-weeks-novel-coronavirus-was-first-reported

8. Sejumlah Orang Dari China Melarikan Diri Ke 
Vietnam Untuk Menghindari Virus Corona

MInggu, 23 Februari 2020
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Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah 

video dengan narasi seorang wanita janda 

ISIS berhasil pulang membawa anaknya 

kemudian menikah lagi. Video tersebut 

memperlihatkan seorang anak 

perempuan memberi kode tebas leher 

kepada seorang pria yang disebut-sebut 

sebagai bapak sambungnya. Aksi anak 

perempuan tersebut dinilai sebagai hasil 

cuci otak ISIS.

Faktanya, video tersebut adalah video 

pernikahan pasangan pengantin asal 

Malaysia. Video itu pertama kali diunggah 

oleh seorang pengguna Facebook dan 

berseloroh menganggap si anak 

perempuan tersebut adalah mantan 

kekasih yang ditinggal nikah. Sontak video 

tersebut viral. Aksi anak perempuan dalam 

video tersebut sama sekali tidak ada 

kaitannya dengan ISIS.

Disinformasi

Link Counter :

https://style.tribunnews.com/2020/01/26/viral-video-pengantin-berjalan-ke-altar-di-ujung

-jalan-gadis-ini-beri-pesan-seram-ke-mempelai-pria?page=3 

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/505757867025471?__tn__=-R 

9. Anak Beri Kode Tebas Leher karena Hasil Cuci 
Otak ISIS
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Penjelasan :
Beredar postingan yang berisi sejumlah foto 

yang menampilkan Quaden berdiri di sebelah 

lampu berbentuk angka 18. dalam postingan itu 

berisi klaim bahwa Quaden Bayles disebut-sebut 

telah menipu banyak orang. Sejumlah warganet 

menuduh Quaden sebenarnya berusia 18 tahun 

dan sengaja menipu banyak orang demi 

mendapatkan uang.

Faktanya, dari penelusuran Snopes seperti 

dialihbahasakan oleh Suara.com, Sabtu 

(22/2/2020), kabar mengenai Quaden sebenarnya 

telah berusia 18 tahun merupakan kabar yang 

salah. Saat ini, Quaden masih berusia 9 tahun. 

Terkait foto Quaden di samping lampu 

berbentuk angka 18 yang diyakini sebagai 

jumlah usia Quaden. Ternyata, foto tersebut 

merupakan momen saat Quaden mendatangi 

pesta ulang tahun temannya bernama Garlen 

yang berulang tahun yang ke 18.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.suara.com/news/2020/02/22/160425/cek-fakta-benarkah-quaden-bayles-bocah-yang

-dibully-berusia-18-tahun

10. Quaden Bayles Bocah Korban Bullying Berusia 18 
Tahun

MInggu, 23 Februari 2020
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