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1.  KTA A.M. Hendropriyono Sebagai Intelijen Mossad Israel Hoaks 

 

Penjelasan: 
Diunggah sebuah screen capture yang menampilkan sebuah kartu tanda anggota Mossad           
Israel yang diklaim sebagai milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI            
Purnawirawan A.M. Hendropriyono dan dijelaskan pada narasinya bahwa Hendropriyono         
merupakan Spesialis Intelijen pasukan Mossad Israel. 
 
Faktanya setelah ditelusuri, klaim pada unggahan tersebut tidaklah memiliki sumber yang           
kredibel, bahkan cenderung bernada fitnah terhadap Purnawirawan TNI A.M. Hendropriyono.          
Pada artikel yang menerangkan mengenai biografi Hendropriyono dan berita yang memuat           
profilnya tidak ditemukan bukti bahwa Purnawirawan TNI A.M. Hendropriyono pernah          
memiliki karir sebagai Spesialis Intelijen pasukan Mossad Israel. 

Link Counter: 
https://www.viva.co.id/siapa/read/957-hendropriyono-  
https://id.wikipedia.org/wiki/A.M._Hendropriyono  
https://jakartagreater.com/lima-legenda-dunia-intelijen-indonesia-5/  
https://tirto.id/sejarah-karier-hendropriyono-cemerlang-saat-muda-isu-ham-kala-tua-dkut  
https://jabar.tribunnews.com/2019/10/13/profil-am-hendropriyono-mertua-ksad-andika-perkas
a-yang-melegenda-profesor-intelijen-pertama  

  

https://www.viva.co.id/siapa/read/957-hendropriyono-
https://id.wikipedia.org/wiki/A.M._Hendropriyono
https://jakartagreater.com/lima-legenda-dunia-intelijen-indonesia-5/
https://tirto.id/sejarah-karier-hendropriyono-cemerlang-saat-muda-isu-ham-kala-tua-dkut
https://jabar.tribunnews.com/2019/10/13/profil-am-hendropriyono-mertua-ksad-andika-perkasa-yang-melegenda-profesor-intelijen-pertama
https://jabar.tribunnews.com/2019/10/13/profil-am-hendropriyono-mertua-ksad-andika-perkasa-yang-melegenda-profesor-intelijen-pertama
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2. China Bakal Kirim Pasukan ke Indonesia Jika Tragedi 1998 Berulang Hoaks  

 

Penjelasan: 
Beredar di situs berita sketsanews.com tentang kabar Perdana Menteri China yang akan            
mengirim pasukan militer ke Indonesia  
 
Setelah ditelusuri, kabar tentang PM China, Li Keqiang yang bakal mengirim pasukan            
militer ke Indonesia ternyata tidak benar. PM China, Li Keqiang tidak pernah            
menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya akan mengirimkan pasukan militer ke         
Indonesia. Narasi yang disampaikan dalam artikel yang dimuat situs sketsanews.com tidak           
sesuai dengan fakta sebenarnya. Kabar informasi tersebut juga merupakan berita lama           
yang diangkat kembali.  

Link Counter: 
https://twitter.com/Kemlu_RI/status/795926974359162880 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4129991/cek-fakta-hoaks-china-bakal-kirim-pasuk
an-ke-indonesia-jika-tragedi-1998-berulang?medium=Headline&campaign=Headline_click
_1 
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3. Menhan Prabowo : FPI Bukan Mengancam Kedaulatan NKRI 
Justru Yang Menunggangi NU itu Yang Harus Dibersihkan  

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Sebuah akun media sosial Facebook membagikan meme berupa foto Menteri Pertahanan           
(Menhan) Prabowo Subianto yang tengah berpidato disertai tulisan berbunyi; FPI bukan           
mengancam kedaulatan NKRI justru yang menunggangi NU itu yang harus dibersihkan.           
Tulisan tersebut diklaim seolah-olah merupakan statement dari Prabowo. 
 
Setelah ditelusuri, foto pada meme tersebut adalah foto ketika Prabowo Subianto tengah            
pidato pada acara serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan pada Kamis 24 Oktober             
2019. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan akan memperkuat TNI dalam menjaga          
kedaulatan NKRI. Sepanjang pidato, Prabowo sama sekali tidak mengeluarkan statement          
terkait FPI dan NU sebagaimana yang tertulis dalam meme tersebut. Kesimpulanya, tidak            
ditemukan bukti yang kuat bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Prabowo. Adapun           
latar belakang foto saat Prabowo berpidato dengan narasi dalam meme yang dicantumkan            
jelas tidak sesuai fakta dan menyebabkan tafsir yang salah.  

Link Counter: 
https://www.youtube.com/watch?v=FwGtbUvxpw4  
https://nasional.republika.co.id/berita/pzvwqq409/prabowo-tegaskan-akan-perkuat-tni-untuk-
menjaga-nkri  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FwGtbUvxpw4
https://nasional.republika.co.id/berita/pzvwqq409/prabowo-tegaskan-akan-perkuat-tni-untuk-menjaga-nkri
https://nasional.republika.co.id/berita/pzvwqq409/prabowo-tegaskan-akan-perkuat-tni-untuk-menjaga-nkri
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4. Surat Mengatasnamakan BKN Perihal Pengumuman Penetapan 
Nomor Induk Pegawai 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara perihal pengumuman         
penetapan nomor induk pegawai. Pada surat tersebut tertulis bahwa BKN menetapkan           
Nomor Induk Pegawai atas nama seseorang berdasarkan hasil uji kompetensi.  
 
Faktanya BKN melalui akun Twitter dan Instagram resminya memberikan klarifikasi bahwa           
surat tersebut bukan produk BKN alias surat palsu. BKN berpesan agar jangan mudah             
percaya oleh siapapun yang mengaku orang dalam dan bisa membantu dalam proses            
rekrutmen CPNS .  

Link Counter: 
https://twitter.com/BKNgoid/status/1204228956997611520  
https://www.instagram.com/p/B54KVLDFtta/  

https://twitter.com/BKNgoid/status/1204228956997611520
https://www.instagram.com/p/B54KVLDFtta/
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5. Sapi yang Tersambar Petir di Kupang Dagingnya Akan Dijual ke 
Pasar 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa terdapat daging sapi            
yang tersambar petir di Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur dijual di pasar.             
Postingan tersebut diiringi dengan foto penampakan sejumlah sapi yang telah mati           
tergeletak di lapangan. 
 
Faktanya, Dilansir dari berita di situs Antaranews yang dimuat pada 5 Desember 2019,             
memang benar ada sapi yang mati karena tersambar petir di Kupang. Namun, peristiwa itu              
terjadi di Dusun 05, Kampung Kolona, Desa Bolok, Kupang Barat. Menurut Camat Kupang             
Barat, Yusak Ulin, sebanyak 14 ekor sapi mati akibat tersambar petir saat hujan             
mengguyur Desa Bolok pada 5 Desember 2019. Menurut Yusak, belasan sapi itu akan             
dikubur atau mungkin dagingnya dipotong-potong untuk dibagikan kepada warga         
setempat. 

Link Counter: 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/512/fakta-atau-hoaks-benarkah-sapi-yang-tersambar-petir-
di-kupang-dagingnya-akan-dijual-ke-pasar  
https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1195344/belasan-ekor-sapi-tewas-tersamba
r-petir-di-kupang?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antar
anews  

  

https://cekfakta.tempo.co/fakta/512/fakta-atau-hoaks-benarkah-sapi-yang-tersambar-petir-di-kupang-dagingnya-akan-dijual-ke-pasar
https://cekfakta.tempo.co/fakta/512/fakta-atau-hoaks-benarkah-sapi-yang-tersambar-petir-di-kupang-dagingnya-akan-dijual-ke-pasar
https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1195344/belasan-ekor-sapi-tewas-tersambar-petir-di-kupang?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1195344/belasan-ekor-sapi-tewas-tersambar-petir-di-kupang?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1195344/belasan-ekor-sapi-tewas-tersambar-petir-di-kupang?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
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6. Viral Video Anak SD dan Orangtuanya Menangis Dibully karena 
Miskin 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar postingan video di media sosial yang memperlihatkan seorang anak SD dan juga             
seorang perempuan yang tengah menangis sambil menutupi wajahnya dengan jilbabnya.          
Postingan tersebut disertai dengan narasi bahwa anak SD dan perempuan yang diduga            
orangtuanya tersebut menangis lantaran dibully karena miskin. 
 
Video tersebut membuat salah seorang warganet bernama Uun Unaini penasaran dan           
sengaja mendatangi alamat kediaman dari ibu dan anak SD yang ada dalam video             
tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com yang menghubungi Uun Unaini lewat sambungan          
telepon, dari informasi yang dihimpun Uun, diketahui penyebab anak tersebut menangis           
bukan karena aksi bully masalah ekonomi atau miskin, melainkan karena bercanda           
setelah bermain dengan teman-teman sekolahnya. "Ya tahu lah kalau anak kecil kan suka             
becanda-becanda gitu," kata Uun. Sang ibu yang melihat anaknya menangis akhirnya ikut            
menangis. Ia mengatakan hal tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Menurutnya, kondisi         
keluarga tersebut dalam keadaan baik-baik saja, seperti keluarga pada umumnya.          
Dilaman akun Facebook miliknya, Uun juga mengunggah postingan video pertemuan dan           
klarifikasi dari sang ibu. 

Link Counter: 
https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/09/viral-video-anak-sd-dan-orangtuanya-me
nangis-dibully-karena-masalah-ekonomi-ini-fakta-sebenarnya  
https://today.line.me/id/pc/article/Viral+Video+Ibu+dan+Anak+Menangis+Dibully+karena+
Miskin+Ini+Faktanya-jLrRlx  
https://www.facebook.com/uun.unaini/posts/2613779972032125  

  

https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/09/viral-video-anak-sd-dan-orangtuanya-menangis-dibully-karena-masalah-ekonomi-ini-fakta-sebenarnya
https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/09/viral-video-anak-sd-dan-orangtuanya-menangis-dibully-karena-masalah-ekonomi-ini-fakta-sebenarnya
https://today.line.me/id/pc/article/Viral+Video+Ibu+dan+Anak+Menangis+Dibully+karena+Miskin+Ini+Faktanya-jLrRlx
https://today.line.me/id/pc/article/Viral+Video+Ibu+dan+Anak+Menangis+Dibully+karena+Miskin+Ini+Faktanya-jLrRlx
https://www.facebook.com/uun.unaini/posts/2613779972032125
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7. Susi Pudjiastuti Menjadi Direktur Utama Garuda Yang Baru. Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial sebuah tulisan "Slamat bekerja bu Susi Dirut garuda yg              
baru.ibu susi Dirut garuda yg baru.insya allah kendala harga tiket mahal slama ini menjadi              
ada penurunan". 
 
Setelah ditelusuri sampai saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku           
belum mengetahui apakah nama Susi masuk dalam saran. Meskipun begitu Budi           
menegaskan bahwa keputusan penunjukan direktur utama Garuda Indonesia akan         
ditentukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ada dua nama yang menjadi sorotan            
pengganti Dirut Garuda yaitu Susi pudjiastuti dan Ignasius Jonan. dari kedua nama            
tersebut belum ditentukan siapa yang akan duduk sebagai Dirut Garuda. 

Link Counter: 
https://www.republika.co.id/berita/q23e4d383/susi-diusulkan-jadi-dirut-garuda-ini-kata-men
hub 
https://manado.tribunnews.com/2019/12/07/susi-pudjiastuti-dan-ignasius-jonanberpeluang
-jadi-dirut-garuda-gantikan-ari-askhara?page=all 

 

https://www.republika.co.id/berita/q23e4d383/susi-diusulkan-jadi-dirut-garuda-ini-kata-menhub
https://www.republika.co.id/berita/q23e4d383/susi-diusulkan-jadi-dirut-garuda-ini-kata-menhub
https://manado.tribunnews.com/2019/12/07/susi-pudjiastuti-dan-ignasius-jonanberpeluang-jadi-dirut-garuda-gantikan-ari-askhara?page=all
https://manado.tribunnews.com/2019/12/07/susi-pudjiastuti-dan-ignasius-jonanberpeluang-jadi-dirut-garuda-gantikan-ari-askhara?page=all
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8. Viral Pria Rekam Bangku yang Bergerak Sendiri, Sempat Disangka Ulah 
Hantu 

Disinformasi  

 

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah postingan yang berisi sebuah video sebuah bangku yang bergerak            
sendiri saat pria perekam video tersebut makan. 
 
Faktanya hal tersebut telah di klarifikasi secara langsung oleh pembuat video tersebut            
bahwa video tersebut adalah lelucon dan @HellmyAnwar pria perekam video tersebut           
menjelaskan bahwa ia bekerja di atas kapal. Dan karena kursi macet ke lantai, alih-alih              
memiliki roda untuk melawan gravitasi dari kapal yang bergerak, jok bagian atas itu sendiri              
yang berputar sedangkan posisinya tidak berpindah. 

Link Counter: 
https://minews.id/viral-pria-rekam-bangku-yang-bergerak-sendiri-sempat-disangka-ulah-ha
ntu-tapi-begini-faktanya/ 
https://twitter.com/HellmyAnwar/status/1202831497788411904 

  

https://web.telegram.org/#/im?p=%40HellmyAnwar
https://web.telegram.org/#/im?p=%40HellmyAnwar
https://minews.id/viral-pria-rekam-bangku-yang-bergerak-sendiri-sempat-disangka-ulah-hantu-tapi-begini-faktanya/
https://minews.id/viral-pria-rekam-bangku-yang-bergerak-sendiri-sempat-disangka-ulah-hantu-tapi-begini-faktanya/
https://twitter.com/HellmyAnwar/status/1202831497788411904
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9. Oarfish Muncul Di Laut Selayar, Pertanda Gempa dan Tsunami  Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beberapa hari ini warganet dihebohkan dengan penemuan ikan oarfish oleh nelayan di            
perairan Kepulauan Selayar. Dalam unggahan yang banyak dibagikan itu, disebutkan          
bahwa ikan oarfish adalah makhluk laut yang dijuluki sebagai pertanda datangnya Gempa            
Bumi.  
 
Dilansir dari Tempo.co, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika membantah kabar          
yang menyebutkan bahwa munculnya ikan laut dalam atau oarfish di Kepulauan Selayar,            
Sulawesi Selatan sebagai pertanda akan terjadinya gempa besar dan tsunami. Kepala           
Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono Menjelaskan Hasil kajian statistik            
terbaru mengungkap bahwa jenis ikan laut dalam seperti oarfish yang muncul di perairan             
dangkal tidak berarti bahwa gempa akan segera terjadi. Sejak dulu masyarakat Jepang            
memang mengenal legenda bahwa oarfish konon sebagai pembawa pesan dari dasar laut.            
Mereka mengaitkan perilaku binatang yang tidak lazim dengan pertanda akan terjadi gempa            
kuat. Menurut teori Oseanografi, pengangkatan biota laut dalam ke permukaan hingga           
terbawa ke pesisir berkaitan dengan fenomena upwelling. Upwelling adalah sebuah          
fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari               
dasar laut ke permukaan. Dalam fenomena upwelling biasanya menyebabkan kemunculan          
ikan dari laut dalam ke permukaan. 

Link Counter: 
https://tekno.tempo.co/read/1281949/heboh-oarfish-muncul-di-selayar-dikaitkan-gempa-ini-ka
ta-bmkg/full&view=ok  

https://tekno.tempo.co/read/1281949/heboh-oarfish-muncul-di-selayar-dikaitkan-gempa-ini-kata-bmkg/full&view=ok
https://tekno.tempo.co/read/1281949/heboh-oarfish-muncul-di-selayar-dikaitkan-gempa-ini-kata-bmkg/full&view=ok
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10. Foto Anies Baswedan dengan Pimpinan ISIS Yusuf al-Qaradawi Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar kembali di media sosial Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama            
politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, serta ulama asal Mesir yang             
berkewarganegaraan Qatar, Yusuf al-Qaradawi. Dalam foto itu, terdapat tulisan yang          
menyebut Yusuf al-Qaradawi sebagai pimpinan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. 
 
Faktanya setelah di telusuri cekfakta.tempo.co foto tersebut telah beredar sejak tahun 2017,            
dan belum ada bukti yang mendukung tentang pernyataan bahwa Yusuf al-Qaradawi           
berafiliasi dengan ISIS bahkan Yusuf al-Qaradawi pernah mengecam deklarasi khilafah yang           
digaungkan pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi pada tahun 2014. Yusuf al-Qaradawi aktif            
di organisasi ikhwanul muslimin yang didirikan oleh Hassan Al-Banna pada usia 23 tahun             
saat menempuh studi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Jadi foto ulama asal mesir yang             
berkewarganegaraan Qatar bersama Anies Baswedan dan Hidayat Nur Wahid bukan          
pimpinan ISIS, melainkan tokoh Ikhwanul Muslimin.  

Link Counter: 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/513/fakta-atau-hoaks-benarkah-anies-baswedan-pernah-berfo
to-dengan-pimpinan-isis  

  

https://cekfakta.tempo.co/fakta/513/fakta-atau-hoaks-benarkah-anies-baswedan-pernah-berfoto-dengan-pimpinan-isis
https://cekfakta.tempo.co/fakta/513/fakta-atau-hoaks-benarkah-anies-baswedan-pernah-berfoto-dengan-pimpinan-isis
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11. Sering Lepas Kacamata Bisa Menyembuhkan Mata Minus Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial yang memberikan informasi bahwa sering melepas kacamata            
bisa menyembuhkan mata minus. 
 
Dilansir dari media kesehatan, Kabid Pelayanan Medis RS Mata Cicendo Bandung           
dr.Syumarti,SpM(K),MSc,CEH mengatakan bahwa sering melepas kacamata tidak akan        
menyembuhkan mata minus. Minus mata tidak akan terpengaruh oleh seberapa sering           
seseorang melepas atau memakai kacamatanya. Selain itu terus-menerus memakai         
kacamata tidak akan menambah minus, begitu pula dengan melepas kacamata juga tidak            
akan memperbaiki penglihatan seseorang. 

Link Counter: 
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/lepas-kacamata-menyembuhkan-mata-minus/  
https://health.detik.com/ulasan-khas/2901198/sering-copot-kacamata-bikin-minus-makin-para
h-ah-itu-mitos  

 
 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/lepas-kacamata-menyembuhkan-mata-minus/
https://health.detik.com/ulasan-khas/2901198/sering-copot-kacamata-bikin-minus-makin-parah-ah-itu-mitos
https://health.detik.com/ulasan-khas/2901198/sering-copot-kacamata-bikin-minus-makin-parah-ah-itu-mitos

