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1. Surat edaran panggilan interview PT.Hutama Karya Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar surat edaran yang mengatasnamakan PT. Hutama Karya (Persero). Surat           
edaran tersebut berisi perihal panggilan interview untuk kandidat calon karyawan PT.           
Hutama Karya (Persero) yang sudah disusun nama peserta yang diundang beserta           
dengan waktu dan tempat dilaksanakannya interview, lengkap juga dengan persyaratan          
yang harus disiapkan oleh peserta. 
 
Setelah ditelusuri, ternyata surat edaran tersebut adalah tidak benar. Pihak PT. Hutama            
Karya (Persero) tidak pernah mengeluarkan surat edaran tersebut. Hal tersebut dijelaskan           
oleh pihak PT. Hutama Karya (Persero) dalam postingan di Twitter resminya           
@hutamakarya yang menyebutkan bahwa surat edaran tersebut adalah Hoaks dan tidak           
resmi diedarkan oleh pihaknya. 

Link Counter : 
https://twitter.com/HutamaKarya/status/1159327626957164545  

  

https://twitter.com/HutamaKarya/status/1159327626957164545
https://twitter.com/HutamaKarya/status/1159327626957164545
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2. Surat Edaran PLN Sediakan Peminjaman Genset Hoaks  

 

Penjelasan : 
telah beredar di media sosial adanya surat edaran berisi informasi pemadaman listrik di             
daerah Bintara, Penggilingan, Tangerang. Pada surat edaran itu juga tertulis bahwa PLN            
menyediakan layanan peminjaman genset untuk menyuplai listrik di bangunan tertentu.          
Peminjaman genset disebutkan tanpa biaya alias gratis. 
 
Dilansir dari Kompas.com, Senior Manager Affairs PLN UID Jakarta Raya, Tris           
Yanuarsyah, mengatakan, surat edaran yang mengatasnamakan PT PLN itu adalah          
hoaks. Maka dapat dipastikan bahwa seluruh informasi yang tertera dalam surat tersebut,            
termasuk informasi akan adanya pemadaman listrik tidak dapat dipertanggung jawabkan.  

Link Counter : 
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/08/17185581/hoaks-surat-edaran-pln-sediakan
-peminjaman-genset?page=2  

  

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/08/17185581/hoaks-surat-edaran-pln-sediakan-peminjaman-genset?page=2
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/08/17185581/hoaks-surat-edaran-pln-sediakan-peminjaman-genset?page=2
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3. Buku Harian Adolf Hitler Hoaks  

 

Penjelasan : 
Beredar informasi informasi di media sosial yang menyatakan bahwa adanya buku harian            
yang diklaim milik Adolf Hitler pemimpin Nazi. buku itu juga diklaim didapatkan dari             
bangkai pesawat yang mengangkut barang pribadi dari pemimpin Nazi tersebut. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya Badan Arsip Federal Jerman menyatakan jika buku            
harian tersebut palsu. Karena catatan sejarah yang terdapat dalam buku itu tidak akurat             
dan pada zaman Hitler hidup, tinta pena belum ditemukan dan kertas yang dipakai untuk              
menulis berasal dari masa modern. Badan Arsip Federal Jerman berniat menempatkan           
buku harian Hitler palsu dalam koleksinya. Bukan sebagai sejarah Nazi, tapi sebagai            
pengingat soal kabar bohong dari Stern. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/global/read/2217948/22-4-1983-skandal-memalukan-buku-haria
n-hitler?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fwww.google.com%2F  
https://sketsanews.com/hoaks-hitler-dan-ratna/  

 
  

https://www.liputan6.com/global/read/2217948/22-4-1983-skandal-memalukan-buku-harian-hitler?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/global/read/2217948/22-4-1983-skandal-memalukan-buku-harian-hitler?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/global/read/2217948/22-4-1983-skandal-memalukan-buku-harian-hitler?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://sketsanews.com/hoaks-hitler-dan-ratna/
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4.  Kalimat Terakhir KH Maimun Zubair Sebelum Meninggal  Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi di media sosial, yang menarasikan kalimat terakhir KH Maimun Zubair            
Sebelum Meninggal Tentang Rizieq Shihab. 
 
Faktanya, menanggapi hal tersebut, Abdi Kurnia Djohan, nama yang disebutkan sebagai           
sumber dalam meme tersebut memberikan klarifikasinya lewat akun media sosial pribadi           
miliknya. Dirinya menyebut bahwa meme yang mengatasnamakan namanya adalah         
hoaks. 

Link Counter : 
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/06/pesan-pesan-terakhir-mbah-moen-sesa
at-sebelum-wafat-di-makkah  
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4032905/cek-fakta-hoaks-kalimat-terakhir-kh-mai
mun-zubair-tentang-rizieq-shihab?  

  

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/06/pesan-pesan-terakhir-mbah-moen-sesaat-sebelum-wafat-di-makkah
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/06/pesan-pesan-terakhir-mbah-moen-sesaat-sebelum-wafat-di-makkah
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4032905/cek-fakta-hoaks-kalimat-terakhir-kh-maimun-zubair-tentang-rizieq-shihab
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4032905/cek-fakta-hoaks-kalimat-terakhir-kh-maimun-zubair-tentang-rizieq-shihab
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5. Anak Kecil yang Kulitnya Mengeras Terkena Penyakit 
Mematikan 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook postingan yang berisi seorang anak kecil yang            
mengalami penyakit aneh kulitnya menebal dan mengeras postingan tersebut diiringi          
narasi adek ini terkena penyakit mematikan. Ketika amin semoga Allah menghindarkan           
kita dari penyakit mematikan amin semoga yang membagikan besok pagi rezekinya           
melimpah seperti air dilautan. 
 
Faktanya setelah ditelusuri menggunakan search engine gambar tersebut mirip dengan          
gambar dari portal berita Daily Mail yang berjudul the boy slowly turning into stone : meet                
11 year old with tragic skin condition that makes him statue. Anak kecil dalam foto               
tersebut bernama Ramesh Darji yang berusia 13 tahun, Ramesh mengalami penyakit           
kelainan kulit yang langka kulitnya mengeras dan menebal dengan cepat dalam postingan            
yang beredar tersebut penyakit Ramesh mematikan. Setelah beritanya viral Ramesh          
mendapatkan bantuan pengobatan dan saat ini kondisi Ramesh semakin membaik          
setelah dilakukan beberapa operasi. 

Link Counter : 
https://bontangpost.id/45031-kabar-tak-lengkap-dari-fan-page-palsu/  

https://bontangpost.id/45031-kabar-tak-lengkap-dari-fan-page-palsu/
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6. Pemindahan Ibu Kota; Rencana Busuk yang Wajib Ditolak Disinformasi  

 

Penjelasan : 
Kabar pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan kian menimbulkan banyak           
polemik. Namun sebuah akun Facebook dalam unggahannya malah menuding upaya          
pemindahan ibu kota tersebut adalah rencana busuk pemerintah (rezim Jokowi).          
Dikatakan pemerintah akan menyerahkan Jakarta ke China. 
 
Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro         
mengatakan opsi pembangunan ibu kota baru di luar pulau Jawa menjadi pilihan karena             
saat ini pulau Jawa sudah menanggung beban yang luar biasa dengan 57 persen             
penduduk berada di pulau Jawa. Jakarta yang rawan banjir, permukaan tanah yang turun,             
meningkatnya permukaan air laut, kualitas air yang menurun bahkan tercemar, sampai           
kemacetan yang menimbulkan kerugian hingga Rp 56 triliun per tahunnya adalah alasan            
utama lainnya dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Bambang juga menilai,            
pemindahan ibu kota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan            
kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara. 

Link Counter : 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998706/bos-bapennas-beberkan-alasan-pemindah
an-ibu-kota?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2F
www.google.com%2F  
https://money.kompas.com/read/2019/05/14/100428126/7-fakta-soal-rencana-pemindaha
n-ibu-kota?page=all  

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998706/bos-bapennas-beberkan-alasan-pemindahan-ibu-kota?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998706/bos-bapennas-beberkan-alasan-pemindahan-ibu-kota?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998706/bos-bapennas-beberkan-alasan-pemindahan-ibu-kota?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://money.kompas.com/read/2019/05/14/100428126/7-fakta-soal-rencana-pemindahan-ibu-kota?page=all
https://money.kompas.com/read/2019/05/14/100428126/7-fakta-soal-rencana-pemindahan-ibu-kota?page=all


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                   Hari / Tanggal : Jumat  / 9 Agustus 2019 

 
 

7. Video Pria Culik Siswa SMA Disinformasi  

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah video seorang pria ditangkap warga lantaran diduga menculik siswa SMA            
di Condet, Jakarta Timur. 
 
Faktanya menurut Kapolres Jakarta Timur Kombes Ady Wibowo menepis adanya insiden           
penculikan seperti informasi yang berkembang di media sosial. Pria tersebut ditangkap           
karena terjadi kesalahpahaman. Menurut Kombes Ady, si pria tidak bermaksud menculik           
siswa SMA, melainkan hendak memberi pelajaran karena telah melemparinya. 

Link Counter : 
https://mediariau.com/berita/viral-video-pria-culik-siswa-sma-begini-faktanya-versi-polisi  
https://metro.sindonews.com/read/1427107/170/viral-video-pria-culik-siswa-sma-begini-fa
ktanya-versi-polisi-1565033046  
https://news.detik.com/berita/d-4653601/viral-pria-diduga-culik-siswa-sma-di-condet-ini-fa
kta-sebenarnya  
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/05/viral-pria-paruh-baya-diduga-hendak
-culik-gadis-sma-di-condet-ini-tanggapan-polisi  

  

https://mediariau.com/berita/viral-video-pria-culik-siswa-sma-begini-faktanya-versi-polisi
https://metro.sindonews.com/read/1427107/170/viral-video-pria-culik-siswa-sma-begini-faktanya-versi-polisi-1565033046
https://metro.sindonews.com/read/1427107/170/viral-video-pria-culik-siswa-sma-begini-faktanya-versi-polisi-1565033046
https://news.detik.com/berita/d-4653601/viral-pria-diduga-culik-siswa-sma-di-condet-ini-fakta-sebenarnya
https://news.detik.com/berita/d-4653601/viral-pria-diduga-culik-siswa-sma-di-condet-ini-fakta-sebenarnya
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/05/viral-pria-paruh-baya-diduga-hendak-culik-gadis-sma-di-condet-ini-tanggapan-polisi
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/05/viral-pria-paruh-baya-diduga-hendak-culik-gadis-sma-di-condet-ini-tanggapan-polisi
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8.  Tak Mau Dengar Detail, Jokowi Tinggalkan Kantor PLN  Disinformasi  

 

Penjelasan : 
Seorang pengguna media sosial Facebook memposting tangkapan layar sebuah berita          
berjudul "Tak Mau Dengar Detail, Jokowi Tinggalkan Kantor PLN" disertai narasi nanya            
doang... padahal dia2 juga 
 
Faktanya, seperti yang dilansir okezone.com dalam artikel berita berjudul Jokowi Marah           
dan Langsung Pergi Usai dengar Penjelasan Plt Dirut PLN. Dari artikel tersebut diketahui             
bahwa Jokowi meminta penjelasan kepada PLT Direktur Utama PLN mengenai peristiwa           
pemadaman listrik. Jokowi meminta PLN untuk blak-blakan mengenai penyebab detailnya          
pemadaman listrik dalam waktu yang lama, Jokowi meminta kepada PLT Dirut PLN untuk             
menjelaskan secara simpel, sebab menurutnya penjelasan yang diterima dari Sripeni, Plt           
Dirut PLN terlalu panjang 

Link Counter : 
https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2087769/jokowi-marah-dan-langsung-
pergi-usai-dengar-penjelasan-plt-dirut-pln?page=2  
https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2088084/usai-dengar-penjelasan-mati
-listrik-jokowi-tinggalkan-kantor-pln-tanpa-tersenyum  

 
 

https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2087769/jokowi-marah-dan-langsung-pergi-usai-dengar-penjelasan-plt-dirut-pln?page=2
https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2087769/jokowi-marah-dan-langsung-pergi-usai-dengar-penjelasan-plt-dirut-pln?page=2
https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2088084/usai-dengar-penjelasan-mati-listrik-jokowi-tinggalkan-kantor-pln-tanpa-tersenyum
https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2088084/usai-dengar-penjelasan-mati-listrik-jokowi-tinggalkan-kantor-pln-tanpa-tersenyum

