
Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Telah marak beredar informasi 

lowongan pekerjaan di berbagai media 

sosial yang mengatasnamakan PT 

Inalum.

Melihat hal tersebut, PT Inalum pun 

menyampaikan beberapa hal yang 

diharapkan mampu mencegah 

terjadinya penipuan yang dapat 

merugikan masyarakat. Manajer Humas 

PT Inalum, Bambang Heru Prayoga 

menerangkan bahwa pengumuman 

rekrutmen Inalum yang resmi terdapat 

pada website milik mereka yakni 

www.inalum.id, media sosial resmi PT 

Inalum dan email dari 

recruitment@inalum.id. Informasi 

selain dari yang kami sebutkan ini 

maka hal itu dipastikan hoax atau 

penipuan.

Hoaks

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/B64-JHYJ3Vb/?utm_source=ig_embed 

http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-klarifikasi-marak-lowongan-kerja-mengatasnamakan-perusahaannya-pt-inalu

m-minta-masyarakat-waspada/ 

1. Lowongan Kerja PT Inalum

https://www.instagram.com/p/B64-JHYJ3Vb/?utm_source=ig_embed
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-klarifikasi-marak-lowongan-kerja-mengatasnamakan-perusahaannya-pt-inalum-minta-masyarakat-waspada/
http://kabarpolitik.com/turn-back-hoax-klarifikasi-marak-lowongan-kerja-mengatasnamakan-perusahaannya-pt-inalum-minta-masyarakat-waspada/


Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial 

mengenai surat undangan panggilan tes 

mengatasnamakan PT Pelayaran 

Indonesia (PELNI). Panggilan tes tersebut 

ditujukan kepada peserta yang 

memenuhi persyaratan administrasi dan 

kualifikasi dalam proses kegiatan 

rekrutmen PT PELNI (Persero).

Menanggapi hal tersebut, PT PELNI 

(Persero) melalui akun Twitter resminya 

menegaskan hal tersebut adalah bentuk 

penipuan yang dilakukan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya 

mengingatkan bahwa PT PELNI (Persero) 

tidak pernah memungut biaya apapun 

atau bekerja sama dengan pihak travel 

agent manapun dalam proses 

rekrutmen.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/pelni162/status/1213430805633978368 

2. Rekrutmen Mengatasnamakan PT PELNI (Persero)

https://twitter.com/pelni162/status/1213430805633978368


Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah email berisi surat 

panggilan interview kerja 

mengatasnamakan PT. Garuda 

Indonesia yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 7 Januari 2020.

Faktanya setelah dilakukan 

penelusuran pihak PT. Garuda 

Indonesia melalui akun Twitter 

resminya @GarudaCares menjelaskan 

bahwa surat panggilan interview 

tersebut adalah penipuan yang 

mengatasnamakan PT. Garuda 

Indonesia. Selain itu email tersebut 

bukanlah email resmi PT. Garuda 

Indonesia.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/GarudaCares/status/1213686524811722752 

http://career.garuda-indonesia.com/home 

3. Panggilan Interview PT. Garuda Indonesia Pada 
Tanggal 7 Januari 2020

https://twitter.com/GarudaCares/status/1213686524811722752
http://career.garuda-indonesia.com/home


Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah artikel yang berjudul "Hari 

Terakhir : Ozzy Osbourne di Tempat 

Tidurnya", yang mengklaim bahwa 

penyanyi tersebut berada dalam sakit 

kronis dan menghabiskan sepanjang hari 

di tempat tidur bahkan sampai tidak dapat 

mengenali istrinya.

Faktanya artikel tersebut tidak didasarkan 

pada laporan medis atau pengetahuan 

tangan pertama dari keluarga penyanyi. 

Putri Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, 

langsung membantah laporan ini. Bahkan 

baru-baru ini Ozzy Osbourne keluar rumah 

pada hari Rabu 1 Januari 2020 bersama 

istrinya sedang mengisi bensin mobil 

mereka. 

Hoaks

Link Counter :

https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200103090828-7-74799/dikabarkan-sudah-meninggal-ozzy-osbourne-terlih

at-segar-di-pom-bensin

https://www.snopes.com/fact-check/is-ozzy-osbourne-on-his-deathbed/

4. Apakah Ozzy Osbourne Di Ranjang 
Kematiannya

https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200103090828-7-74799/dikabarkan-sudah-meninggal-ozzy-osbourne-terlihat-segar-di-pom-bensin
https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200103090828-7-74799/dikabarkan-sudah-meninggal-ozzy-osbourne-terlihat-segar-di-pom-bensin
https://www.snopes.com/fact-check/is-ozzy-osbourne-on-his-deathbed/


Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah foto yang menampilkan buah 

jeruk berisi paku dengan beberapa foto 

kecelakaan mobil yang cukup parah. Pada 

narasi unggahannya diklaim kecelakaan mobil 

parah tersebut akibat menginjak ranjau paku 

yang terdapat pada jeruk.

Faktanya setelah ditelusuri mengenai klaim 

dan kebenaran terkait foto pada unggahan 

diatas diketahui bahwa ranjau paku dan foto 

kecelakaan mobil tersebut adalah dua kasus 

yang berbeda. Potret jeruk yang berisikan 

paku tersebut sempat viral beberapa tahun 

yang lalu, bahkan sempat dimuat di media 

daring dua tahun lalu (28/5/2017). Dan potret 

kecelakaan mobil pada unggahannya diambil 

dari kasus kecelakaan yang terjadi di Malaysia 

pada Juni 2019. Adapun klaim mengenai 

kecelakaan mobil pada unggahan tersebut 

akibat ranjau paku pada buah jeruk adalah 

tidak tepat. 

Disinformasi

Link Counter :

https://www.suara.com/otomotif/2019/12/31/131029/viral-kecelakaan-yang-disebabkan-ranjau-paku-berwujud-buah-

begini-faktanya 

https://www.jawapos.com/jpg-today/28/05/2017/sadis-ranjau-jeruk-berisi-paku-bertebar-di-jalanan-bogor/ 

5. Kecelakaan Mobil Parah Akibat Ranjau Paku 
Pada Buah Jeruk

https://www.suara.com/otomotif/2019/12/31/131029/viral-kecelakaan-yang-disebabkan-ranjau-paku-berwujud-buah-begini-faktanya
https://www.suara.com/otomotif/2019/12/31/131029/viral-kecelakaan-yang-disebabkan-ranjau-paku-berwujud-buah-begini-faktanya
https://www.jawapos.com/jpg-today/28/05/2017/sadis-ranjau-jeruk-berisi-paku-bertebar-di-jalanan-bogor/


Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai di Whatsapp Grup mengenai akan adanya bencana banjir 

besar lagi pada akhir Januari atau awal Februari. Dalam pesan itu disebutkan bahwa 

seseorang mengklaim mendapatkan informasi dari suatu rapat BMKG pada Kamis 2 

Januari 2019.

Setelah ditelusuri, dilansir dari cek fakta Medcom.id, klaim yang menyebutkan akan ada 

banjir besar pada tahap selanjutnya yakni pada Akhir Januari atau Awal Februari 2020 

adalah salah. BMKG hanya memprediksi akan terjadi hujan ekstrem yang terjadi di 

sejumlah wilayah Indonesia.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN62ZQaN-cek-fakta-jakarta-akan-dilanda-banjir-lagi-pada-awal-februari-2

020

https://kompas.com/nasional/berita/12335571-bmkg-prediksi-cuaca-ekstrem-akan-terjadi-5-10-januari-2020

6. Jakarta akan Dilanda Banjir Lagi pada Akhir 
Januari atau Awal Februari 2020

http://medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN62ZQaN-cek-fakta-jakarta-akan-dilanda-banjir-lagi-pada-awal-februari-2020
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN62ZQaN-cek-fakta-jakarta-akan-dilanda-banjir-lagi-pada-awal-februari-2020
https://kompas.com/nasional/berita/12335571-bmkg-prediksi-cuaca-ekstrem-akan-terjadi-5-10-januari-2020


Senin, 6 Januari 2020

Disinformasi

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN62ZQaN-cek-fakta-jakarta-akan-dilanda-banjir-lagi-pada-awal-februari-2

020

https://kompas.com/nasional/berita/12335571-bmkg-prediksi-cuaca-ekstrem-akan-terjadi-5-10-januari-2020

7. Video Longsor Susulan Di Sukajaya Hari 
Ini 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video bencana longsor 

yang diklaim terjadi di Sukajaya, Bogor 

dengan keterangan bahwa, video 

tersebut merupakan longsor susulan dan 

terjadi hari ini 6  Januari 2020.

Faktanya, kejadian longsor tersebut 

memang terjadi di Kabupaten Bogor 

tepatnya di wilayah Sukajaya dan 

sekitarnya, tetapi video tersebut bukan 

peristiwa longsor susulan yang terjadi 6 

Januari 2020 melainkan terjadi pada 1 

Januari 2020 lalu. Kepala Seksi 

Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Bogor, 

Muhammad Adam juga menegaskan 

bahwa Video yang diklaim terjadi hari ini 

adalah tidak benar. 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN62ZQaN-cek-fakta-jakarta-akan-dilanda-banjir-lagi-pada-awal-februari-2020
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/dN62ZQaN-cek-fakta-jakarta-akan-dilanda-banjir-lagi-pada-awal-februari-2020
https://kompas.com/nasional/berita/12335571-bmkg-prediksi-cuaca-ekstrem-akan-terjadi-5-10-januari-2020


Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial, video yang diklaim 

sebagai kejadian longsor terbesar di 

pertambangan pasir Sumedang.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, 

Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra 

Laksmana menjelaskan bahwa, tempat 

penambangan yang terletak di wilayah 

Blok Cisereh, Desa Cibeureum Kulon, 

Kecamatan Cimalaka, Kabupaten 

Sumedang, Jawa Barat adalah 

penambangan legal dan sengaja 

melakukan peledakan tebing untuk 

memudahkan proses tambang pasir. Indra 

mengimbau kepada warga untuk 

melakukan kroscek kebenaran terkait 

berbagai  informasi yang diterima. 

Disinformasi

Link Counter :

https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/15430991/soal-viral-video-longsor-di-sumedang-ini-kata-

kapolres-soal-pengusaha   

 

8. Longsor Di Pertambangan Pasir Sumedang 

https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/15430991/soal-viral-video-longsor-di-sumedang-ini-kata-kapolres-soal-pengusaha
https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/15430991/soal-viral-video-longsor-di-sumedang-ini-kata-kapolres-soal-pengusaha
https://regional.kompas.com/read/2020/01/06/15430991/soal-viral-video-longsor-di-sumedang-ini-kata-kapolres-soal-pengusaha


Senin, 6 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video yang menampilkan sekelompok anak kecil tengah 

berdoa diatas panggung dengan judul "Do’a dari anak tak berdosa Turkistan 

Timur (Muslim Uighur)".

Faktanya, video tersebut ternyata tidak terkait dengan isu Uighur. Anak- anak 

yang berdoa di atas panggung itu adalah bagian dari sebuah acara keagamaan 

di Kirgistan. Video tersebut diunggah oleh Osh Pirim TV,  Stasiun TV yang 

berbasis di Kirgistan pada tanggal 24 April 2017.  Judul video yang asli adalah: 

“Gadis kecil yang membuat semua orang menangis/Harapan yang tulus dari 

seorang gadis kecil”.

Disinformasi

Link Counter :

https://www.youtube.com/watch?v=qUUSFip694Y

https://turnbackhoax.id/2020/01/04/salah-video-doa-dari-anak-tak-berdosa-turkistan-timur-muslim-ui

ghur/ https://www.facebook.com/onequranID/videos/1879916175649973/?v=1879916175649973 

9. Video Do’a Dari Anak-anak Muslim Uighur

https://www.youtube.com/watch?v=qUUSFip694Y
https://turnbackhoax.id/2020/01/04/salah-video-doa-dari-anak-tak-berdosa-turkistan-timur-muslim-uighur/
https://turnbackhoax.id/2020/01/04/salah-video-doa-dari-anak-tak-berdosa-turkistan-timur-muslim-uighur/
https://www.facebook.com/onequranID/videos/1879916175649973/?v=1879916175649973

