
Senin, 13  Januari 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah Informasi di media sosial 

bahwa pintu bendungan Jatiluhur telah 

dibuka karena tidak muat menahan air dan 

kemungkinan air akan sampai di Bekasi pada 

tengah malam.

Faktanya, dilansir dari pikiran-rakyat.com, 

Sekretaris perusahaan Jasa Tirta II Dadan 

Hidayat mengatakan bahwa informasi 

tersebut tidak benar atau hoaks. Dadan juga 

menjelaskan bahwa sampai saat ini kondisi 

bendungan Ir.H.Djuanda (Jatiluhur) masih 

sangat aman dan kondusif. Dadan juga 

menambahkan bahwa bendungan 

Ir.H.Djuanda (Jatiluhur) tidak terkoneksi ke 

sungai-sungai di Kabupaten/Kota Bekasi. 

Sehingga sangat tidak relevan 

menghubungkan banjir di Bekasi dengan 

bendungan Jatiluhur.

Hoaks

Link Counter :
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01331567/hoaks-bendungan-jatiluhur-kirim-banjir-ke-bekasi

-pengelola-beri-penjelasan 

http://www.jasatirta2.co.id/news/tampungan-bendungan-jatiluhur-masih-dalam-batas-aman

https://republika.co.id/berita/q3zagv370/jasa-tirta-ii-tampungan-bendungan-jatiluhur-masih-aman

1. Bendungan Jatiluhur Kirim Banjir ke Bekasi

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01331567/hoaks-bendungan-jatiluhur-kirim-banjir-ke-bekasi-pengelola-beri-penjelasan
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01331567/hoaks-bendungan-jatiluhur-kirim-banjir-ke-bekasi-pengelola-beri-penjelasan
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01331567/hoaks-bendungan-jatiluhur-kirim-banjir-ke-bekasi-pengelola-beri-penjelasan


Senin, 13  Januari 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah gambar yang mengklaim sebagai sebaran informasi dari Lembaga Tes 

Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) berisi tentang kebijakan baru LTMPT dan RISTEKDIKTI 

tentang sistem blacklist dan penilaian UTBK menggunakan sistem IRT.

Faktanya, informasi mengenai kebijakan baru pada gambar tersebut dibantah pihak 

Sekretariat SNMPTN melalui akun resminya. Informasi tersebut adalah Hoaks dan 

dihimbau pada masyarakat agar memastikan semua informasi yang didapatkan mengacu 

atau bersumber dari laman ltmpt.ac.id.

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/sekresnmptn

https://www.instagram.com/p/B7OInyAg9Gh/

https://www.instagram.com/p/B7PDfsSpfbe/ 

2. Kebijakan Baru LTMPT dan Ristekdikti 

https://ltmpt.ac.id/
https://twitter.com/sekresnmptn
https://www.instagram.com/p/B7OInyAg9Gh/
https://www.instagram.com/p/B7PDfsSpfbe/


Senin, 13  Januari 2020

Penjelasan :

Telah Beredar informasi yang menyebutkan bahwa Universitas Indonesia (UI) menerima 

mahasiswa baru melalui jalur tanpa tes bagi hafiz qur’an.

Faktanya, melalui akun instagram resmi UI @univ_indonesia, mengatakan bahwa semua 

informasi resmi terkait penerimaan mahasiswa baru UI 2020 disampaikan oleh Kantor Humas 

dan KIP UI dan Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru melalui laman resmi kampus yaitu ui.ac.id, 

simak.ui.ac.id, penerimaan.ui.ac.id, dan kanal media sosial resmi UI. UI mengimbau agar 

masyarakat waspada  terhadap hoaks dan modus penipuan jalur masuk UI yang tidak resmi. UI 

meminta masyarakat juga aktif melaporkan jika ditemukan informasi-informasi dari jalur tidak 

resmi yang intinya menjanjikan kemudahan masuk UI dalam proses penerimaan mahasiswa 

baru UI TA 2020/2021.

Hoaks

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/B7KY8xtFeOB/

https://mediaindonesia.com/read/detail/282778-waspada-informasi-hoaks-dan-penipuan-jalur-m

asuk-ui-2020 

3. Info Jalur Masuk UI Tanpa Tes Bagi Hafiz Quran

https://www.instagram.com/p/B7KY8xtFeOB/
https://www.ui.ac.id/
https://simak.ui.ac.id/
https://penerimaan.ui.ac.id/
https://www.instagram.com/p/B7KY8xtFeOB/
https://mediaindonesia.com/read/detail/282778-waspada-informasi-hoaks-dan-penipuan-jalur-masuk-ui-2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/282778-waspada-informasi-hoaks-dan-penipuan-jalur-masuk-ui-2020


Senin, 13  Januari 2020

Penjelasan :

Beredar melalui pesan berantai di media 

sosial WhatsApp terkait "Promo Kupon Big 

Meal KFC" dengan cara memforward pesan 

kepada 20 orang teman. 

Faktanya, dilansir dari akun resmi twitter 

KFC menyampaikan bahwa "Seluruh 

informasi promo yang sumbernya bukan 

dari media sosial resmi KFC dan bukan dari 

laman kfcku.com dipastikan Hoaks. 

Hoaks

Link Counter :

https://twitter.com/KFCINDONESIA/status/1216227262053285889

4.  Promo Kupon Big Meal KFC Melalui Pesan 
     Berantai di WhatsApp

http://www.kfcku.com/


Senin, 13  Januari 2020

Penjelasan : 
Media sosial kembali dihebohkan dengan 

isu lama yang mengatakan Jembatan 

Soekarno-Hatta di Kota Malang 

Melengkung.

Setelah ditelusuri, isu ini sempat ramai 

dibicarakan tahun 2016. Menurut Kepala 

Sub Direktorat Teknik Jembatan, 

Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal 

Bina Marga, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan 

Zarkasi mengatakan bahwa telah 

dilakukan uji beban secara statis dan 

dinamis di jembatan itu. Hasilnya, 

disimpulkan jembatan Jalan 

Soekarno-Hatta masih layak dan aman 

dilintasi kendaraan.

Hoaks

Link Counter :
https://m.tribunnews.com/regional/2016/03/03/heboh-jembatan-soekarno-hatta-kota-malang-ta
mpak-melengkung-benarkah?page=all
https://nasional.tempo.co/read/752237/heboh-jembatan-melengkung-di-malang-begini-hasil-ujin
ya/full&view=ok 
https://news.detik.com/berita/d-3156682/pesan-berantai-soal-foto-jembatan-soekarno-hatta-di-m
alang-yang-melengkung 

5. Jembatan Soekarno-Hatta di Kota Malang 
    Melengkung

https://m.tribunnews.com/regional/2016/03/03/heboh-jembatan-soekarno-hatta-kota-malang-tampak-melengkung-benarkah?page=all
https://m.tribunnews.com/regional/2016/03/03/heboh-jembatan-soekarno-hatta-kota-malang-tampak-melengkung-benarkah?page=all
https://nasional.tempo.co/read/752237/heboh-jembatan-melengkung-di-malang-begini-hasil-ujinya/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/752237/heboh-jembatan-melengkung-di-malang-begini-hasil-ujinya/full&view=ok
https://news.detik.com/berita/d-3156682/pesan-berantai-soal-foto-jembatan-soekarno-hatta-di-malang-yang-melengkung
https://news.detik.com/berita/d-3156682/pesan-berantai-soal-foto-jembatan-soekarno-hatta-di-malang-yang-melengkung


6. Uji Coba Tilang e-CCTV di Kota Salatiga Mulai 
    Tanggal 13 Januari 2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial mengenai uji coba tilang e-CCTV di Kota 
Salatiga yang akan dimulai pada Senin, 13 Januari 2020.

Faktanya, informasi yang beredar terkait uji coba tilang tersebut adalah tidak benar. 
Hal tersebut dibantah oleh pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Salatiga pada 
akun Twitternya. Dalam Postingannya Dishub menegaskan bahwa informasi tersebut 
adalah hoaks.

HOAKS

Link Counter :

https://twitter.com/dishub_salatiga/status/1216523011815174144?s=19

https://twitter.com/dishub_salatiga/status/1216523011815174144?s=19


7.  Video Penangkapan Penculikan Anak Dalam 
Karung di Bekasi

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook 
sebuah kabar dan video penangkapan 
pelaku penculikan anak dalam karung 
di Bekasi, dalam postingan tersebut 
diceritakan juga  kronologis kejadian 
hingga pelaku berhasil ditangkap.

Kasubag Humas Polres Metro Kota 
Bekasi, Kompol Erna Ruswing 
memastikan informasi tersebut keliru. 
Erna menyebut pihak Kepolisian telah 
mengecek ke lokasi dan bertemu 
dengan orang tua anak tersebut. "Ada 
pernyataan dari Polsek Bekasi Kota, 
Kanit Reskrimnya mengecek ke lokasi 
TKP dan langsung bertemu orang tua 
anak tersebut, bahwa anaknya dalam 
(keadaan) sehat-sehat dan tidak ada 
permasalahan. Meski begitu, Erna 
tidak mengetahui kejadian apa yang 
ada di video tersebut. Erna juga belum 
bisa memastikan apakah video itu 
adalah kejadian baru atau kejadian 
lama yang sengaja diviralkan kembali.

HOAKS

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4856645/viral-video-penculikan-anak-dalam-karung-di-bekasi-in

i-kata-polisi/1

https://news.detik.com/berita/d-4856645/viral-video-penculikan-anak-dalam-karung-di-bekasi-ini-kata-polisi/1
https://news.detik.com/berita/d-4856645/viral-video-penculikan-anak-dalam-karung-di-bekasi-ini-kata-polisi/1


Senin, 13  Januari 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan Sekjen PDIP Hasto 
Kristiyanto sedang menangis tersedu-sedu di depan sejumlah wartawan. Pengunggah 
menambahkan narasi atas video itu dengan pertanyaan apakah Hasto menangis karena 
didatangi penyidik KPK dan ruang kerjanya akan digeledah. Sejumlah pengguna Facebook lain 
malah menghubung-hubungkan video tersebut dengan OTT KPK yang melibatkan Komisioner 
KPU Wahyu Setiawan.

Faktanya, setelah ditelusuri video yang memperlihatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tampak 
menangis tersedu-sedu itu dibuat pada Sabtu 6 Januari 2018. Video ini tidak terkait dengan OTT 
KPK yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saat itu, Hasto tengah menyampaikan 
sikapnya terkait Abdullah Azwar Anas yang mengundurkan diri dari bakal calon Wagub Jatim di 
Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 lalu. Pada kesempatan itu, Hasto tak kuasa menahan emosinya, 
sehingga ia tampak menangis tersedu-sedu.

Disinformasi

Link Counter :

https://kumparan.com/kumparannews/video-tangisan-emosional-sekjen-pdip-karena-az

war-anas-mundur

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2AWdvN-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-me

nangis-saat-didatangi-penyidik-kpk

8. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Menangis Saat 
Didatangi Penyidik KPK 



Senin, 13  Januari 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah artikel di media online dengan judul "Forum Umat Islam Bima Sebut Pura 

Sebagai Tempat Najis".

Dilansir dari situs ntb.kemenag.go.id, Kepala Kanwil Prov. NTB, Nasruddin menegaskan bahwa 

pemberitaan di media online tersebut adalah tidak benar dan semua sudah diklarifikasi oleh 

Ketua FUI Bima. Ketua FUI Bima, Asikin meluruskan bahwa pemberitaan itu keluar dari apa yang 

disampaikan. Asikin menjelaskan saat itu pihaknya tengah mengutip sebuah ayat dalam Al 

Qur'an tanpa bermaksud menyinggung umat Agama lain. Asikin juga berharap awak media 

jangan memplintir sebuah berita, sampaikan berita dengan baik sehingga tidak menimbulkan 

masalah.

Disinformasi

Link Counter :

https://ntb.kemenag.go.id/baca/1530616740/bantahan-ketua-fui-bima-terkait-pernyataan-pura-se

bagai-tempat-najis

9. Forum Umat Islam Bima Sebut Pura Sebagai 
    Tempat Najis



10.  Jalan Daan Mogot Ambles "Anies Sempat 
Mengatakan Jakarta Beruntung Tidak Ada Longsor"

Penjelasan :

Telah beredar sebuah postingan di 
media sosial yang mengatakan 
bahwa jalan Daan Mogot amblas. 
Anies berbohong karena sempat 
mengatakan bahwa Jakarta 
beruntung tidak ada longsor.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, 
faktanya penyebab jalan Daan 
Mogot amblas diduga karena pipa 
PDAM yang bocor. Sedangkan 
jalan itu masuk pada wilayah 
Tangerang, bukan wilayah Jakarta. 
Jadi, tidak tepat jika 
menghubungkan kejadian itu 
dengan Anies, karena bukan 
wilayah kepemimpinannya.

DISINFORMASI

Link Counter :

https://news.detik.com/berita/d-4856517/fakta-fakta-jalan-amblas-di-daan-mogot-yang-bikin-rep

ot 

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/13/09565731/jalan-daan-mogot-ambles-dishub-kot

a-tangerang-pasang-petunjuk-jalan

https://news.detik.com/berita/d-4856517/fakta-fakta-jalan-amblas-di-daan-mogot-yang-bikin-repot%20https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/13/09565731/jalan-daan-mogot-ambles-dishub-kota-tangerang-pasang-petunjuk-jalan
https://news.detik.com/berita/d-4856517/fakta-fakta-jalan-amblas-di-daan-mogot-yang-bikin-repot%20https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/13/09565731/jalan-daan-mogot-ambles-dishub-kota-tangerang-pasang-petunjuk-jalan
https://news.detik.com/berita/d-4856517/fakta-fakta-jalan-amblas-di-daan-mogot-yang-bikin-repot%20https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/13/09565731/jalan-daan-mogot-ambles-dishub-kota-tangerang-pasang-petunjuk-jalan
https://news.detik.com/berita/d-4856517/fakta-fakta-jalan-amblas-di-daan-mogot-yang-bikin-repot%20https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/13/09565731/jalan-daan-mogot-ambles-dishub-kota-tangerang-pasang-petunjuk-jalan

