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1. Surat Mengatasnamakan BKN Tentang Peserta CPNS Membayar 
Administrasi Sebesar 750 Ribu Untuk Pembekalan  

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial surat mengatasnamakan BKN (Badan Kepegawaian Negara) di           
Denpasar, yang berisi tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) perlu membayar uang            
administrasi sebesar 750 ribu jika ingin mengikuti pembekalan. Dalam surat tersebut disebutkan            
akan ada kegiatan pembekalan CPNS di lingkungan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten            
yang dilaksanakan tanggal 6 dan 7 November 2019. 
 
Dilansir dari Instagram resmi BKN @bkngoidofficial surat tersebut palsu dan bukan merupakan            
produk mereka. Pihak BKN dalam melakukan seleksi CPNS tidak melakukan pemungutan biaya.            
BKN sudah beberapa kali menyanggah surat palsu yang beredar terkait PNS. Bulan lalu, ada              
dokumen palsu yang beredar mengenai status pengangkatan PNS. BKN pun mengingatkan           
bahaya penipuan yang biasanya berkaitan Surat Keputusan (SK) dan simulasi tes CPNS. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4092976/peserta-cpns-diminta-uang-rp-750-ribu-bkn
-tegaskan-itu-penipuan  
https://www.instagram.com/p/B38EfYegOji/  

  

https://web.telegram.org/#/im?p=%40bkngoidofficial
https://web.telegram.org/#/im?p=%40bkngoidofficial
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4092976/peserta-cpns-diminta-uang-rp-750-ribu-bkn-tegaskan-itu-penipuan
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4092976/peserta-cpns-diminta-uang-rp-750-ribu-bkn-tegaskan-itu-penipuan
https://www.instagram.com/p/B38EfYegOji/
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2. Giveaway Oppo A5s untuk 25 Pemenang Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial platform Facebook, pada hari rabu 23 Oktober 2019, sebuah              
halaman Facebook bernama OPPO indonesia (@oppoindonesia13) mengadakan giveaway Oppo         
A5s untuk 25 pemenang. 
 
Faktanya, dilansir dari laman liputan6.com, Aryo Meidianto selaku PR Manager Oppo Indonesia            
membantah memberikan giveaway melalui fanpage OPPO indonesia (@oppoindonesia13) di         
Facebook, Karena tidak ada fanpage Facebook Oppo Indonesia, adapun fanspage resmi Oppo            
yang sudah verifikasi centang biru (@indonesiaoppo). Jadi bisa dipastikan fanpage          
(@oppoindonesia13) tersebut palsu dan giveaway palsu. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4093673/cek-fakta-viral-giveaway-oppo-a5s-untu
k-25-pemenang-ini-faktanya  

 
  

https://web.telegram.org/#/im?p=%40oppoindonesia13
http://liputan6.com/
http://liputan6.com/
https://web.telegram.org/#/im?p=%40oppoindonesia13
https://web.telegram.org/#/im?p=%40indonesiaoppo
https://web.telegram.org/#/im?p=%40oppoindonesia13
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4093673/cek-fakta-viral-giveaway-oppo-a5s-untuk-25-pemenang-ini-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4093673/cek-fakta-viral-giveaway-oppo-a5s-untuk-25-pemenang-ini-faktanya
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3. Kapolri Sebut 'Pendukung Prabowo yang Tidak Mengakui 
Pelantikan Presiden Jokowi, Tangkap!' 

Hoaks  

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook unggahan gambar tangkapan layar artikel dari sebuah            
situs bernama petroxi dengan judul "Kapolri: pendukung Prabowo yang tidak mengakui           
pelantikan Presiden Jokowi, tangkap !" dengan narasi "melihat berita ini komunis tertawa.            
melihat bangsa ini dijajah oleh bangsanya sendiri. perhatikan siapa yang tertawa ?".  
 
Faktanya situs petroxi adalah situs dengan domain blogspot, sama sekali bukan media            
terpercaya. Setelah ditelusuri tidak ada satupun media yang mempublikasikan artikel          
serupa. Fakta lainya tidak ada bukti yang mendukung bahwa Kapolri Tito Karnavian            
mengeluarkan ancaman tangkap kepada pendukung Prabowo yang tidak mengakui         
pelantikan Presiden Jokowi. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4093200/cek-fakta-hoaks-kapolri-sebut-penduku
ng-prabowo-yang-tidak-mengakui-pelantikan-presiden-jokowi-tangkap 

 
  

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4093200/cek-fakta-hoaks-kapolri-sebut-pendukung-prabowo-yang-tidak-mengakui-pelantikan-presiden-jokowi-tangkap
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4093200/cek-fakta-hoaks-kapolri-sebut-pendukung-prabowo-yang-tidak-mengakui-pelantikan-presiden-jokowi-tangkap
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4. Informasi Lowongan Kerja Mengatasnamakan Citimall Baturaja Hoaks  

 

Penjelasan : 
Telah beredar postingan di media sosial Facebook mengenai informasi lowongan          
pekerjaan yang mengatasnamakan Citimall Baturaja. Dalam informasi tersebut dituliskan         
bahwa untuk pengembangan bisnis kuliner di tahun 2020, dibutuhkan Calon Kepala           
Outlet dan Kasir yang akan ditempatkan di Citimall Baturaja dan Martapura. 
 
Terkait informasi tersebut, pihak Citimall Baturaja melalui akun Instagramnya menyatakan          
bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Seluruh informasi lowongan pekerjaan akan           
disampaikan melalui media promosi dan juga sosial media resmi Citimall Baturaja. 

Link Counter : 
https://www.instagram.com/p/B3zyfbAJqjF/ 

 
  

https://www.instagram.com/p/B3zyfbAJqjF/
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5. Penularan HIV AIDS Melalui Nanas Hoaks  

 

Penjelasan : 
Telah beredar informasi di media sosial yang menceritakan bahwa bocah lelaki berusia            
10 tahun terinfeksi HIV-AIDS setelah makan buah nanas dari pedagang pinggir jalan.            
Dalam narasinya dijelaskan bahwa penyebaran tersebut dari darah pedagang nanas          
yang disebarkan ke buah. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi penularan HIV melalui darah yang ditularkan ke            
nanas adalah tidak benar. Tidak ada kabar atau berita terkait bocah yang terinfeksi virus              
HIV seperti yang dimaksud dalam pesan tersebut. Seseorang tidak dapat terinfeksi HIV            
walaupun dia mengkonsumsi makanan yang mengandung darah yang terinfeksi HIV,          
karena virus HIV akan langsung mati ketika keluar dari tubuh penderitanya. Penularan            
HIV biasanya karena hubungan seks, penggunaan jarum suntik, persalinan atau          
menyusui dan bisa juga melalui transfusi darah. 

Link Counter : 
http://www.hoaxorfact.com/health/hiv-aids-transmitted-through-eating-pine-apple-hoax-an
alysis.html 
https://www.alodokter.com/ini-cara-penularan-hiv-yang-penting-diketahui 

 
 
 
 

http://www.hoaxorfact.com/health/hiv-aids-transmitted-through-eating-pine-apple-hoax-analysis.html
http://www.hoaxorfact.com/health/hiv-aids-transmitted-through-eating-pine-apple-hoax-analysis.html
https://www.alodokter.com/ini-cara-penularan-hiv-yang-penting-diketahui
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6. Petani di Lumajang Tewas Keracunan Pestisida Hoaks 

 

Penjelasan : 
Pengguna media sosial khususnya Facebook kembali dihebohkan dengan kabar meninggalnya          
seorang petani asal Lumajang. Dijelaskan bahwa petani tersebut tewas ketika sedang memupuk            
padi. Ia diduga keracunan pestisida yang dicampur dengan pupuk. 
 
Faktanya kabar tersebut tidak benar. Unggahan terkait meninggalnya petani asal Lumajang ini            
terpantau telah beredar di media sosial sejak pertengahan Januari 2019 hingga Oktober 2019.             
Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hasran membantah jika korban tewas akibat keracunan.            
Dia pun memastikan bahwa kabar penyebab kematian yang viral di media sosial ini adalah tidak               
benar. Berdasarkan hasil olah TKP (tempat kejadian perkara), korban yang diketahui bernama            
Suud (58 tahun) diduga meninggal akibat penyakit komplikasi yang telah lama dia derita. Korban              
diketahui mempunyai riwayat penyakit diabetes, darah tinggi dan jantung. 

Link Counter : 
https://faktualnews.co/2019/01/11/hoaks-petani-di-lumajang-tewas-keracunan-pestisida/117678/ 

https://faktualnews.co/2019/01/11/hoaks-petani-di-lumajang-tewas-keracunan-pestisida/117678/
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7. Quote Gus Mus : “Yang benci FPI itu ada 5” Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di Media Sosial foto KH Musthofa Bisri (Gus Mus) yang disertai tulisan didalamnya              
sebagai berikut : 
“Yang benci FPI itu ada 5: 
1. Kafir jahat 
2. Munafiqun 
3. Bandar narkoba 
4. Pelacur & LGBT 
5. Preman tengik 
Rata2 pada doyan maksiat” 
 
Faktanya, Melalui akun resmi twitternya, Gus Mus membantah kebenaran dari postingan tersebut            
dengan menyebutnya Hoaks, adapun gambar tersebut merupakan hoaks lama yang telah beredar            
sejak tahun 2017 lalu dan kemudian diedarkan kembali oleh oknum.  

Link Counter : 
https://twitter.com/gusmusgusmu/status/1186822924868521984 
https://turnbackhoax.id/2017/02/14/hoax-yang-benci-fpi-ada-lima-foto-gus-mus/ 

https://twitter.com/gusmusgusmu/status/1186822924868521984
https://turnbackhoax.id/2017/02/14/hoax-yang-benci-fpi-ada-lima-foto-gus-mus/
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8.  "Ahok Datang, Gedung DPR/MPR Tiba-tiba Bau Taik!" Hoaks 

 

Penjelasan : 
Sebuah akun Facebook diketahui telah mengunggah gambar yang tampak mirip dengan artikel            
berita berjudul "Ahok datang, gedung DPR/MPR tiba-tiba bau taik!." Gambar tersebut juga            
terdapat tulisan "dtiktogogNews" disertai foto gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja           
Purnama atau Ahok serta beberapa orang lainnya seperti Kaesang Pangarep, Bobby Nasution            
dan Kahiyang Ayu. 
 
Setelah ditelusuri tidak ditemukan artikel berita dengan judul "Ahok datang, gedung DPR/MPR            
tiba-tiba bau taik!". Tidak ditemukan juga media bernama "dtiktogognews". Faktanya foto yang            
menyerupai sebuah artikel tersebut merupakan foto suntingan yang diambil dari tangkapan layar            
Kompas TV saat menayangkan secara langsung berita pelantikan Presiden dan Wakil Presiden            
terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Screenshoot Kompas TV ini juga dipakai oleh              
tribunnews.com dalam berita yang bertajuk "Harapan Kaesang Pangarep Terhadap Pemerintahan          
Jokowi di Periode Kedua". 

Link Counter : 
https://manado.tribunnews.com/2019/10/20/harapan-kaesang-pangarep-terhadap-pemerintahan-jo
kowi-di-periode-kedua?fbclid=IwAR0JgHQOS2Wzqd5HkLKc1yOXrAWObkPL3EbnBT_0DY_31P6
Re82MvWtHd-8 
https://turnbackhoax.id/2019/10/24/salah-ahok-datang-gedung-dpr-mpr-tiba-tiba-bau-taik/ 

 

http://tribunnews.com/
http://tribunnews.com/
https://manado.tribunnews.com/2019/10/20/harapan-kaesang-pangarep-terhadap-pemerintahan-jokowi-di-periode-kedua?fbclid=IwAR0JgHQOS2Wzqd5HkLKc1yOXrAWObkPL3EbnBT_0DY_31P6Re82MvWtHd-8
https://manado.tribunnews.com/2019/10/20/harapan-kaesang-pangarep-terhadap-pemerintahan-jokowi-di-periode-kedua?fbclid=IwAR0JgHQOS2Wzqd5HkLKc1yOXrAWObkPL3EbnBT_0DY_31P6Re82MvWtHd-8
https://manado.tribunnews.com/2019/10/20/harapan-kaesang-pangarep-terhadap-pemerintahan-jokowi-di-periode-kedua?fbclid=IwAR0JgHQOS2Wzqd5HkLKc1yOXrAWObkPL3EbnBT_0DY_31P6Re82MvWtHd-8
https://turnbackhoax.id/2019/10/24/salah-ahok-datang-gedung-dpr-mpr-tiba-tiba-bau-taik/
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9. TKI Indonesia Tertangkap Saat Ikut Demo di Hongkong Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah foto yang telah dibagikan di berbagai unggahan di Facebook dengan klaim yang              
menyatakan bahwa foto tersebut menunjukkan seorang buruh migran Indonesia yang ditangkap           
setelah mengikuti demo pro-demokrasi di Hongkong. Di foto tersebut, seseorang mengenakan           
pakaian berwarna hitam terlihat duduk di antara dua polisi Hong Kong. Di belakang orang itu,               
terdapat dua huruf aksara Cina yang berarti “pertolongan pertama”. 
 
Faktanya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong mengeluarkan pernyataan ini pada            
tanggal 1 Oktober 2019 di halaman Facebooknya yang mengklarifikasi bahwa tidak ada warga             
negara Indonesia yang ditangkap oleh polisi Hong Kong di demonstrasi yang terjadi baru-baru ini.  

Link Counter : 
https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/407263920208200 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1192371564287717&id=137217173136500&fbclid=I
wAR3iZyM8aDCROWqHduww_pGo1ppWydEV-Npps2LHGfpR_jx3p1Mi134VzNA 

 

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/407263920208200
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1192371564287717&id=137217173136500&fbclid=IwAR3iZyM8aDCROWqHduww_pGo1ppWydEV-Npps2LHGfpR_jx3p1Mi134VzNA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1192371564287717&id=137217173136500&fbclid=IwAR3iZyM8aDCROWqHduww_pGo1ppWydEV-Npps2LHGfpR_jx3p1Mi134VzNA

