
Sabtu, 11 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang berisi 
data penanganan banjir di Jakarta dari waktu 
ke waktu. Dari unggahan itu, banyak 
pengguna media sosial yang menyebutkan 
data tersebut merupakan bahan paparan dari 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
dalam Rakor Menteri terkait penanganan 
banjir pada 7 Januari 2020.

Menanggapi isu yang beredar tersebut, 
Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Kemenko PMK) melalui akun Twitternya 
@kemenkopmk mengklarifikasi bahwa bahan 
paparan itu bukanlah bahan paparan dari 
Menko PMK. Pihaknya menegaskan, data 
tersebut juga tidak pernah disampaikan oleh 
Bapak Menko PMK saat Rakor Menteri terkait 
penanganan banjir pada 7 Januari 2020 lalu.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/kemenkopmk/status/1215434545245257729

1. Data Bahan Paparan Menko PMK Terkait 
Penanganan Banjir

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kemenkopmk
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kemenkopmk
https://twitter.com/kemenkopmk/status/1215434545245257729


Sabtu, 11 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial Instagram sebuah akun dari pelatih Persebaya 
Surabaya Aji Santoso, akun tersebut juga menggunakan foto profil Aji 
Santoso dan akun tersebut cukup intens mengunggah kiriman baru.

Aji Santoso menegaskan bahwa akun tersebut bukan dirinya, Aji 
menegaskan bahwa dirinya tidak pernah main Instagram. Pelatih berusia 
49 tahun itu mengaku tidak pernah memiliki akun media sosial sejak dulu. 
Tidak hanya Instagram, dia juga tidak pernah bermain Twitter, Facebook, 
Youtube, atau akun-akun media sosial lainnya.

Hoaks

Link Counter :

https://m.bola.com/indonesia/read/4152146/aji-santoso-tegaskan-tidak-punya-akun-media-sosial

2. Akun Instagram Mengatasnamakan Pelatih 
Persebaya Surabaya Aji Santoso

https://m.bola.com/indonesia/read/4152146/aji-santoso-tegaskan-tidak-punya-akun-media-sosial


Sabtu, 11 Januari 2020

Penjelasan :
Beredar screen capture sebuah pesan 
singkat pada platform WhatsApp (WA) 
yang mengatasnamakan Kadis 
Perikanan Pandeglang, Suaedi 
Kurdiatna yang seolah melakukan 
peminjaman uang kepada beberapa 
relasinya.

Dilansir dari redaksi24.com, Kepala 
Dinas Kelautan Pandeglang, Suaedi 
Kurdiatna menjelaskan bahwa pesan 
yang beredar tersebut merupakan 
modus penipuan dan bukan nomor 
WhatsApp miliknya. Diyakininya, pelaku 
tersebut sepertinya sengaja ingin 
memfitnah dan menjatuhkan harga diri. 
Maka atas kejadian itu, pihaknya akan 
melapor kepada pihak Kepolisian.

Hoaks

Link Counter :

https://www.redaksi24.com/nama-kadis-perikanan-pandeglang-dicatut-modus-pinjam-uang/

3. Pesan WhatsApp Kadis Perikanan Pandeglang 
Pinjam Uang

http://redaksi24.com
https://www.redaksi24.com/nama-kadis-perikanan-pandeglang-dicatut-modus-pinjam-uang/


Sabtu, 11 Januari 2020

Penjelasan :
Telah beredar informasi di media sosial yang 

menyebutkan bahwa terdapat zona Megathrust di Selat 

Makassar yang dapat memicu gempa maha dahsyat 

pada wilayah Pulau Sulawesi. Dinarasikan skala gempa 

bisa sampai diatas 8 SR dan dapat menghasilkan 

Tsunami dengan ketinggian  10 meter lebih.

Faktanya,  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(BMKG) meluruskan informasi yang beredar bahwa di 

Selat Makassar terdapat zona megathrust yang mampu 

memicu gempa dahsyat. BMKG menegaskan informasi 

tersebut tidak benar. Kepala Bidang Mitigasi Gempa 

Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan bahwa 

Megathrust adalah istilah untuk menyebut sumber 

gempa di zona penunjaman lempeng, tepatnya lajur 

subduksi landai dan dangkal. Di Selat Makassar tidak ada 

aktivitas penunjaman lempeng, tetapi yang ada adalah 

sumber gempa Makassar Strait Thrust, yang artinya sesar 

naik Selat Makassar. Daryono menjelaskan Sulawesi 

memang wilayah yang rawan gempa. Namun ia 

mengatakan potensi gempa itu harus disampaikan 

sesuai fakta dan tak menimbulkan keresahan 

masyarakat.

Hoaks

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4855146/bmkg-tegaskan-tak-ada-zona-megathrust-di-selat-mak

assar

https://www.antaranews.com/berita/1245672/bmkg-tidak-ada-zona-megathrust-di-selat-makassa

r   

4.  Zona Megathrust di Selat Makassar

https://news.detik.com/berita/d-4855146/bmkg-tegaskan-tak-ada-zona-megathrust-di-selat-makassar
https://news.detik.com/berita/d-4855146/bmkg-tegaskan-tak-ada-zona-megathrust-di-selat-makassar
https://www.antaranews.com/berita/1245672/bmkg-tidak-ada-zona-megathrust-di-selat-makassar
https://www.antaranews.com/berita/1245672/bmkg-tidak-ada-zona-megathrust-di-selat-makassar


Sabtu, 11 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan singkat yang 

tersebar mengatasnamakan PT. 

Pertamina (Persero), pesan tersebut 

berisikan sebuah pengumuman 

pemenang undian hadiah resmi dari 

kantor pusat PT. Pertamina (Persero), 

yaitu senilai uang 100 juta.

Setelah ditelusuri, isi pesan singkat 

tersebut adalah penipuan, Hal tersebut 

sudah ditegaskan dari akun twitter 

resmi Pertamina yang menyatakan 

bahwa untuk selalu hati-hati terhadap 

penipuan yang mengatasnamakan 

Pertamina, karena pihak Pertamina 

saat ini tidak sedang melakukan 

pengundian apapun.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/pertamina/status/1215622500593258496 

5. SMS Pemenang Undian Hadiah PT. 
Pertamina (Persero)

https://twitter.com/pertamina/status/1215622500593258496


Sabtu, 11 Januari 2020

Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi artikel 

dengan judul “Setelah Dikomfirmasi, 

Jokowi Sebut China Hanya Mengejar 

Ikan yang Lari ke Indonesia Melalui 

Natuna, Jadi Bukan Mencuri”.

Faktanya adalah setelah dilakukan 

penelusuran diklarifikasi oleh 

Liputan6.com hasilnya, selain situs 

www.operainff.blogspot.com, tak ada 

media lain yang mengabarkan hal 

tersebut. Sedangkan foto kunjungan 

Presiden Jokowi ke Natuna adalah 

terkait dengan penegakan hukum atas 

hak berdaulat negara Indonesia.

Hoaks

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/01/11/salah-setelah-dikomfirmasi-jokowi-sebut-china-hanya-mengejar-ikan-y

ang-lari-ke-indonesia-melalui-natuna-jadi-bukan-mencuri/?fbclid=IwAR3CiP6jqxT2psKKB6hBqZEdk6jgk7N

QfADig3dzTVxdiKPEOHTcO1375Q8 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4152770/cek-fakta-jokowi-sebut-kapal-china-masuk-ke-natuna-

untuk-mengejar-ikan-yang-lari 

6. Jokowi Sebut China Hanya Mengejar Ikan 
yang Lari ke Indonesia Melalui Natuna, Jadi 
Bukan Mencuri

https://turnbackhoax.id/2020/01/11/salah-setelah-dikomfirmasi-jokowi-sebut-china-hanya-mengejar-ikan-yang-lari-ke-indonesia-melalui-natuna-jadi-bukan-mencuri/?fbclid=IwAR3CiP6jqxT2psKKB6hBqZEdk6jgk7NQfADig3dzTVxdiKPEOHTcO1375Q8
https://turnbackhoax.id/2020/01/11/salah-setelah-dikomfirmasi-jokowi-sebut-china-hanya-mengejar-ikan-yang-lari-ke-indonesia-melalui-natuna-jadi-bukan-mencuri/?fbclid=IwAR3CiP6jqxT2psKKB6hBqZEdk6jgk7NQfADig3dzTVxdiKPEOHTcO1375Q8
https://turnbackhoax.id/2020/01/11/salah-setelah-dikomfirmasi-jokowi-sebut-china-hanya-mengejar-ikan-yang-lari-ke-indonesia-melalui-natuna-jadi-bukan-mencuri/?fbclid=IwAR3CiP6jqxT2psKKB6hBqZEdk6jgk7NQfADig3dzTVxdiKPEOHTcO1375Q8
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4152770/cek-fakta-jokowi-sebut-kapal-china-masuk-ke-natuna-untuk-mengejar-ikan-yang-lari
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4152770/cek-fakta-jokowi-sebut-kapal-china-masuk-ke-natuna-untuk-mengejar-ikan-yang-lari

