
Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang 

adanya percobaan penculikan anak SD di Kajen Kabupaten Pekalongan.

Faktanya, setelah ditelusuri Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko,S.I.K., M.Si 

melalui Kasubbag Humas AKP Akrom mengatakan bahwa informasi tersebut tidak 

benar atau hoaks. Pihak Kepolisian baik dari Polres Pekalongan dan Polsek Kajen 

sendiri telah mengecek seluruh sumber informasi dan dari hasil penyelidikan pihak 

kepolisian memastikan bahwa informasi dan berita tersebut hoaks. Pihak 

Kepolisian juga menghimbau agar seluruh masyarakat untuk tidak 

menyebarluaskan informasi mengenai percobaan penculikan baik melalui 

grup-grup WhatsApp maupun di media sosial.

Hoaks

Link Counter :

https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2020/02/26/polisi-pastikan-isu-percobaan-penculikan-anak

-sd-di-kajen-adalah-hoax/

https://www.wartadesa.net/hoax-isu-penculikan-anak-sd-kajen/?utm_source=rss&utm_medium=

rss&utm_campaign=hoax-isu-penculikan-anak-sd-kajen

1. Penculikan Anak SD di Kajen

https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2020/02/26/polisi-pastikan-isu-percobaan-penculikan-anak-sd-di-kajen-adalah-hoax/
https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2020/02/26/polisi-pastikan-isu-percobaan-penculikan-anak-sd-di-kajen-adalah-hoax/
https://www.wartadesa.net/hoax-isu-penculikan-anak-sd-kajen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoax-isu-penculikan-anak-sd-kajen
https://www.wartadesa.net/hoax-isu-penculikan-anak-sd-kajen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoax-isu-penculikan-anak-sd-kajen


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar pesan di media WhatsApp yang 
menginformasikan bahwa uang pecahan Rp. 
10.000 bergambar muka Sultan Badaruddin II 
tidak dapat digunakan atau sudah tidak 
berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Faktanya setelah ditelusuri, bahwa uang 
pecahan yang sudah tidak berlaku adalah 
uang pecahan Rp. 10.000 tahun emisi (TE) 
1988 bergambar muka Pahlawan Nasional 
Cut Nyak Dhien bukan uang pecahan RP. 
10.000 tahun emisi (TE) 2005 bergambar 
muka Sultan Badaruddin II. Pada 
tribunnews.com menjelaskan bahwa uang 
pecahan rupiah yang tidak lagi berlaku pada 
Januari 2019 adalah pecahan Rp 10.000 tahun 
emisi (TE) 1998 dengan gambar muka 
Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien, pecahan 
Rp 20.000 tahun emisi (TE) 1998 dengan 
gambar muka Pahlawan Nasional Ki Hadjar 
Dewantara, pecahan Rp 50.000 tahun emisi 
(TE) 1999 dengan gambar muka Pahlawan 
Nasional WR. Soepratman, dan pecahan Rp 
100.000 tahun emisi (TE) 1999 dengan 
gambar muka Pahlawan Proklamator Dr. Ir. 
Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta 
berbahan polymer.

Hoaks

Link Counter :

https://wow.tribunnews.com/2018/08/05/beberapa-uang-kertas-rupiah-ini-tak-berlaku-mulai-1-ja

nuari-2019-segera-tukarkan-di-bank-indonesia

2. Uang Pecahan Rp. 10.000 Tahun Emisi (TE) 2005 
Sudah Tidak Berlaku 

https://wow.tribunnews.com/2018/08/05/beberapa-uang-kertas-rupiah-ini-tak-berlaku-mulai-1-januari-2019-segera-tukarkan-di-bank-indonesia
https://wow.tribunnews.com/2018/08/05/beberapa-uang-kertas-rupiah-ini-tak-berlaku-mulai-1-januari-2019-segera-tukarkan-di-bank-indonesia
https://wow.tribunnews.com/2018/08/05/beberapa-uang-kertas-rupiah-ini-tak-berlaku-mulai-1-januari-2019-segera-tukarkan-di-bank-indonesia
https://wow.tribunnews.com/2018/08/05/beberapa-uang-kertas-rupiah-ini-tak-berlaku-mulai-1-januari-2019-segera-tukarkan-di-bank-indonesia


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial Twitter sebuah unggahan foto dimana salah 
seorang pasien yang menggunakan infus duduk di kursi roda dengan  
menaikkan kakinya agar tidak  terkena air. Unggahan foto tersebut 
bertuliskan "Omni Pulomas...sak no".

Faktanya Menurut Dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD melalui 
cuitannya membantah bahwa foto viral tersebut merupakan kondisi RS 
Omni Pulomas. Dokter tersebut juga menunjukan foto kondisi RS Omni 
Pulomas yang memang tidak kebanjiran. 

Hoaks

Link Counter :

https://www.suara.com/news/2020/02/25/154316/cek-fakta-viral-foto-rs-omni-pulomas-terendam-

banjir-benarkah

https://twitter.com/dirgarambe/status/1232180597789011968

3. Foto Rumah Sakit Omni Pulomas Terendam 
Banjir

https://www.suara.com/news/2020/02/25/154316/cek-fakta-viral-foto-rs-omni-pulomas-terendam-banjir-benarkah
https://www.suara.com/news/2020/02/25/154316/cek-fakta-viral-foto-rs-omni-pulomas-terendam-banjir-benarkah
https://twitter.com/dirgarambe/status/1232180597789011968


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial surat pengenalan soal AKM untuk guru dengan kop 

BSNP dan ditanda tangani oleh Dr. H. Abdul Mu'thi, MEd selaku Ketua dan K.H. 

Drs. Arifin Djunaidi, M.M. selaku Sekretaris.

Faktanya, melalui akun Instagram pribadi miliknya, K.H. Drs. Arifin Djunaidi, 

M.M. menyatakan bahwa surat tersebut palsu. Adapun surat yang beredar 

merupakan hasil suntingan dari surat edaran BSNP tentang jadwal UN tahun 

pelajaran 2019/2020, serta BSNP tidak mengurusi teknis pelaksanaan AKM dan 

pemanfaatan hasil AKM.

Hoaks

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/B9BstDRFnN5/

https://dvcodes.com/jadwal-resmi-ujian-nasional-tahun-2020-sesuai-surat-edaran-bsnp

4. Surat Edaran BSNP Perihal Pengenalan Soal 
AKM untuk Guru 

https://www.instagram.com/p/B9BstDRFnN5/
https://dvcodes.com/jadwal-resmi-ujian-nasional-tahun-2020-sesuai-surat-edaran-bsnp


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar kabar di sejumlah media sosial yang mengklaim bahwa barang-barang yang 

diimpor dari China untuk festival Holi di India telah terinfeksi virus Corona. 

Faktanya, klaim tersebut menyesatkan. Dikutip dari factcheck.afp.com, Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa virus Corona tidak bertahan lama pada 

permukaan yang tidak hidup, sehingga kemungkinan barang impor itu tidak akan 

menularkan virus tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh The Toy Association of India 

(Asosiasi Mainan India) yang mengungkapkan bahwa virus itu tidak akan bertahan pada 

pengiriman barang-barang festival Holi. Hal tersebut beralasan karena perjalanan dari 

Tiongkok yang umumnya memakan waktu setidaknya dua minggu.

Hoaks

Link Counter :

https://factcheck.afp.com/experts-india-refute-misleading-claim-china-made-holi-festival-goods-

are-infected-coronavirus 

5.  Barang Festival Holi Buatan China Terinfeksi 
Virus Corona

https://factcheck.afp.com/
https://factcheck.afp.com/experts-india-refute-misleading-claim-china-made-holi-festival-goods-are-infected-coronavirus
https://factcheck.afp.com/experts-india-refute-misleading-claim-china-made-holi-festival-goods-are-infected-coronavirus


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah video di media sosial Whatsapp 

disertai narasi bahwa Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

akan mengangkat seluruh tenaga honorer, PPPK, dan 

Pegawai Non-PNS pada Februari 2020.

Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, 

menegaskan bahwa informasi yang tertulis pada 

caption video tersebut tidak benar. Atmaji juga 

menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian 

PANRB tidak pernah mengeluarkan kebijakan terbaru 

mengenai pengangkatan tenaga honorer, PPPK, dan 

Pegawai Non-PNS. Ia menyampaikan kepada 

masyarakat yang menerima video itu agar tidak 

percaya dan tidak menyebarluaskan video yang berisi 

informasi hoaks tersebut. Dijelaskan pula bahwa jika 

ada pernyataan terkait kebijakan perihal aparatur 

negara dan seleksi CPNS, dapat langsung 

menghubungi Media Center Kementerian PANRB 

yang dapat dihubungi melalui nomor 

(+6221)7398381-89 atau melalui email di 

halomenpan@menpan.go.id. 

Hoaks

Link Counter :

https://menpan.go.id/site/berita-terkini/video-pengangkatan-tenaga-honorer-p3k-dan-pegawai-

non-pns-hoaks 

6.  Video Pengangkatan Tenaga Honorer, P3K, dan 
Pegawai Non-PNS

https://menpan.go.id/site/berita-terkini/video-pengangkatan-tenaga-honorer-p3k-dan-pegawai-non-pns-hoaks
https://menpan.go.id/site/berita-terkini/video-pengangkatan-tenaga-honorer-p3k-dan-pegawai-non-pns-hoaks


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa telah terjadi percobaan 

penculikan terhadap 3 orang anak di Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo pada hari 

Senin, 24 Februari 2020.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah keliru. Kapolsek 

Tulangan AKP Gatot Setyo Budi menjelaskan, setelah dilakukan peninjauan ke TKP, 

pihaknya bertemu dengan salah satu orang tua dari ketiga anak tersebut yang bernama 

Wiwin. Menurut keterangan Wiwin, saat itu anaknya bersama ketiga temannya sedang 

bermain di tepi sungai dan mereka dihampiri oleh seorang laki-laki menggunakan motor 

yang perkiraan berumur 60 tahun. Pada saat itu laki-laki tersebut memberikan uang 

sebesar Rp 50 ribu kepada anak-anak tersebut. Melihat hal tersebut, Wiwin segera 

menghampiri anak-anak tersebut, namun pria itu sudah pergi dan tidak melakukan aksi 

kejahatan seperti apa yang diberitakan di media sosial.

Disinformasi

Link Counter :

https://surabaya.tribunnews.com/2020/02/25/polisi-pastikan-kabar-penculikan-anak-di-sidoarjo-h

oax?page=2 

https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/26/181091/kabar-percobaan-penculikan-di-desa-

tlasih-tulangan-ternyata-hoax 

7.  Percobaan Penculikan Anak di Desa Tlasih 
Tulangan

https://surabaya.tribunnews.com/2020/02/25/polisi-pastikan-kabar-penculikan-anak-di-sidoarjo-hoax?page=2
https://surabaya.tribunnews.com/2020/02/25/polisi-pastikan-kabar-penculikan-anak-di-sidoarjo-hoax?page=2
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/26/181091/kabar-percobaan-penculikan-di-desa-tlasih-tulangan-ternyata-hoax
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/26/181091/kabar-percobaan-penculikan-di-desa-tlasih-tulangan-ternyata-hoax


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah video di 

media sosial yang mengklaim 

bahwa dalam video tersebut 

memperlihatkan orang yang 

melakukan pencurian di Galaxy 

Mall 3 Surabaya.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, 

faktanya kejadian tersebut bukan 

terjadi di Surabaya. Lokasi 

sebenarnya adalah di daerah 

Ratchadaphisek, Thailand. Para 

pelaku adalah komplotan pencuri 

barang bermerek mahal (branded).

Disinformasi

Link Counter :

https://www.youtube.com/watch?v=EzaSDiIXc6A 

https://thairesidents.com/local/beware-of-theft-gang-aiming-for-brand-name-bags/ 

8.  Pencurian di Galaxy Mall 3 Surabaya

https://www.youtube.com/watch?v=EzaSDiIXc6A
https://thairesidents.com/local/beware-of-theft-gang-aiming-for-brand-name-bags/


Kamis, 27  Februari 2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial 

Facebook dengan narasi 

"penjarahan di Aeon Mall, di 

usahakan jangan melintas daerah 

Cakung".

Setelah ditelusuri melalui 

liputan6.com, Polisi memastikan 

tidak ada penjarahan yang terjadi 

di Kantor Pemasaran Jakarta 

Garden City, Cakung, Jakarta 

Timur. Kabid Humas Polda Metro 

Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus 

mengatakan, massa yang ada 

dalam rekaman video viral 

tersebut adalah warga 

terdampak banjir. 

Disinformasi

Link Counter :

https://www.liputan6.com/news/read/4187579/polisi-bantah-ada-penjarahan-di-aeon-mall

9.  Penjarahan Di Aeon Mall

https://wow.tribunnews.com/2018/08/05/beberapa-uang-kertas-rupiah-ini-tak-berlaku-mulai-1-januari-2019-segera-tukarkan-di-bank-indonesia
https://www.liputan6.com/news/read/4187579/polisi-bantah-ada-penjarahan-di-aeon-mall

