
Senin, 2 November 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai WhatsApp yang menginformasikan bahwa 

Diskoperindag Kota Malang telah menunjuk pihak ketiga untuk mencairkan dana 

pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa agunan dengan memberikan data 

pribadi.

Faktanya, melalui akun Instagram resmi @diskopindagmalang mengklarifikasi 

bahwa  informasi tersebut adalah hoaks. Admin mengimbau agar masyarakat 

berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan melakukan 

verifikasi terhadap segala informasi yang diterima.

Hoaks

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CHEikdZprN4/ 

https://www.instagram.com/p/CHEp1Glpb_v/ 

https://www.facebook.com/malangkota.go.id/posts/3703568489666680 

1. Pinjaman Lunak Tanpa Bunga 
Mengatasnamakan Diskoperindag Kota Malang

https://www.instagram.com/p/CHEikdZprN4/
https://www.instagram.com/p/CHEikdZprN4/
https://www.instagram.com/p/CHEp1Glpb_v/
https://www.facebook.com/malangkota.go.id/posts/3703568489666680


Senin, 2 November 2020

Penjelasan :
Beredar percakapan WhatsApp yang mencatut nama Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Dalam 

percakapan oknum yang mengaku sebagai Iti Octavia Jayabaya mengatakan bahwa ia akan 

menggalang donasi berupa uang untuk berbagai yayasan dan pondok pesantren (ponpes).

Dilansir dari Liputan6.com, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat 

mengimbau semua pihak untuk berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan dirinya.  

"Hati-hati penipuan mengatasnamakan saya (Iti Octavia Jayabaya). Pemerintah tidak pernah 

menghubungi siapapun untuk penggalangan dana. Informasi yang dikeluarkan bukan melalui akun 

atau institusi resmi, dipastikan hoaks". Hal tersebut juga disampaikan Bupati Lebak Iti Octavia 

Jayabaya melalui Instagram resminya @viajayabaya yang mengajak  semua pihak berhati-hati jika 

ada yang mengatasnamakan dirinya untuk penggalangan dana.

Hoaks

Link Counter:

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

https://www.liputan6.com/regional/read/4397261/viral-penipuan-seret-nama-bupati-lebak-iti-oct

avia-jayabaya 

2. WhatsApp Mengatasnamakan Bupati Lebak 

https://www.instagram.com/viajayabaya/
https://www.instagram.com/p/CHCsYDGLlRb/
https://www.liputan6.com/regional/read/4397261/viral-penipuan-seret-nama-bupati-lebak-iti-octavia-jayabaya
https://www.liputan6.com/regional/read/4397261/viral-penipuan-seret-nama-bupati-lebak-iti-octavia-jayabaya


Senin, 2 November 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan yang berisi narasi bahwa Kepala Staf Presiden 

Moeldoko terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia.

Faktanya klaim bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko terciduk kasus korupsi PT 

Dirgantara Indonesia tidak berdasar. Hingga saat ini tidak ada kesimpulan bahwa 

Moeldoko benar terlibat dalam kasus tersebut dan tidak ada penahanan terhadap 

beliau terkait permasalahan tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K55GwPK-moeldoko-akhirnya-terciduk-kasus-korups

i-pt-dirgantara-indonesia-ini-faktanya 

3. Moeldoko Akhirnya Terciduk Kasus Korupsi PT 
Dirgantara Indonesia

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K55GwPK-moeldoko-akhirnya-terciduk-kasus-korupsi-pt-dirgantara-indonesia-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/9K55GwPK-moeldoko-akhirnya-terciduk-kasus-korupsi-pt-dirgantara-indonesia-ini-faktanya


Senin, 2 November 2020

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial 

Facebook video perahu terbalik yang 

dinarasikan terjadi di bendungan 

Jatiluhur.

Faktanya, dilansir dari Kompas.com, 

Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai 

pengelola Bendungan Jatiluhur 

membantah telah terjadi peristiwa 

perahu terbalik di kawasan 

Bendungan Jatiluhur.  

Berdasarkan  penelusuran digital, 

didapati bahwa peristiwa perahu 

terbalik dalam video tersebut terjadi 

di Bendungan Cikoncang, 

Kabupaten Lebak, Banten, pada 25 

Oktober 2020, bukan di Bendungan 

Jatiluhur.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/132507165/klarifikasi-video-perahu-terbalik-diseb

ut-di-bendungan-jatiluhur-faktanya?page=all 

https://www.youtube.com/watch?v=Wks5X4W-dGc&ab_channel=TribunTimur 

https://www.instagram.com/p/CHC4KKLBwHd/ 

4. Perahu Terbalik di Bendungan Jatiluhur

https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/132507165/klarifikasi-video-perahu-terbalik-disebut-di-bendungan-jatiluhur-faktanya?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/132507165/klarifikasi-video-perahu-terbalik-disebut-di-bendungan-jatiluhur-faktanya?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/132507165/klarifikasi-video-perahu-terbalik-disebut-di-bendungan-jatiluhur-faktanya?page=all
https://www.youtube.com/watch?v=Wks5X4W-dGc&ab_channel=TribunTimur
https://www.instagram.com/p/CHC4KKLBwHd/


Senin, 2 November 2020

Penjelasan :

Beredar di sosial media Facebook sebuah unggahan video yang memperlihatkan 

penyerangan masjid oleh polisi di Prancis. Video tersebut disertai dengan narasi "Mesjid 

di paris di serang polisi dan jamaah nya di tangkap, muslim di pukulin dan mobil nya di 

rusak..."

Dikutip dari Medcom.id, klaim bahwa video yang beredar tersebut memperlihatkan 

penyerangan masjid oleh polisi  Prancis adalah tidak benar. Faktanya, peristiwa di dalam 

video itu adalah aksi unjuk rasa di Jerman pada Januari 2020. Peristiwa di video itu 

adalah aksi unjuk rasa untuk memprotes penindasan Muslim Uighur Tiongkok di St. 

Georg, Hamburg, Jerman. Ditemukan video identik di kanal YouTube AfD Hamburg. 

Kanal itu mengunggah video yang sama pada 18 Januari 2020 dengan judul “Allahu 

Akbar -Rufe in Hamburg”.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgYOqXk-cek-fakta-beredar-video-polisi-serang-ma

sjid-di-prancis-ini-faktanya 

5. Video Polisi Serang Masjid di Prancis

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgYOqXk-cek-fakta-beredar-video-polisi-serang-masjid-di-prancis-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgYOqXk-cek-fakta-beredar-video-polisi-serang-masjid-di-prancis-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNgYOqXk-cek-fakta-beredar-video-polisi-serang-masjid-di-prancis-ini-faktanya


Senin, 2 November 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah video 

memperlihatkan suasana keriuhan para santri di 

suatu tempat. Pengunggah dalam narasinya 

mengklaim seorang ulama bernama KH Amir 

Hamzah menjadi korban penyerangan saat berada 

di Masjid Salafiyah Pondok Pesantren Darul Islah, 

Buncit, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada 

Sabtu siang 31 Oktober 2020.

Faktanya, dikutip dari Medcom.id klaim bahwa 

video itu memperlihatkan penyerangan terhadap 

KH Amir Hamzah di Masjid Pondok Pesantren 

Daarul Ishlah Assalafi, Jakarta Selatan adalah 

salah. Kapolsek Pancoran, Jakarta Selatan Johanis 

Suprijanto bahkan membantah informasi tersebut.  

KH Amir Hamzah melalui video yang dikirim pihak 

Pondok Pesantren Daarul Ishlah Assalafi 

menjelaskan dirinya dalam keadaan sehat 

walafiat. Ia juga menyebut pada hari yang 

dimaksud, Sabtu 31 Oktober 2020, dirinya tidak 

berada di Jakarta, tapi di Banten.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjlyDQN-beredar-video-penyerangan-ulama-di-panc

oran-jakarta-selatan-ini-faktanya? 

6. Video Penyerangan Ulama di Jakarta Selatan

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjlyDQN-beredar-video-penyerangan-ulama-di-pancoran-jakarta-selatan-ini-faktanya?
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjlyDQN-beredar-video-penyerangan-ulama-di-pancoran-jakarta-selatan-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjlyDQN-beredar-video-penyerangan-ulama-di-pancoran-jakarta-selatan-ini-faktanya

