Minggu, 12 Januari 2020

1. Tanggul Laut Jebol di Kamal Muara
Penjelasan :
Jagat maya kembali dihebohkan oleh
sebuah

video

yang

memperlihatkan

jebolnya sebuah tanggul laut. Salah satu
akun

Facebook

unggahannya

dalam

narasi

menjelaskan

bahwa

peristiwa tersebut terjadi di Kamal Muara.
Menanggapi kabar jebolnya tanggul laut
tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Utara
memastikan tidak ada tanggul laut jebol
di kawasan Kamal Muara, Penjaringan.
Secara

keseluruhan,

tanggul

laut

di

sepanjang pesisir Utara Jakarta masih
kokoh menahan air laut. Wakil Wali Kota
Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, pada
hari Sabtu 11 Januari 2020, memastikan
video yang beredar di media sosial terkait
tanggul laut jebol di kawasan Kamal
Muara hoaks atau berita bohong.

Hoaks
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/11/01/2020/tanggul-laut-jebol-di-kamal-muara-ternya
ta-hoax/
https://wartakota.tribunnews.com/2020/01/11/viral-video-tanggul-jebol-di-kamal-muara-camat-pe
njaringan-itu-hoaks
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2. Hasil Buruan Singa Iran Pada Serigala AS
Penjelasan :
Telah

beredar

Facebook

di

tentang

media
foto

sosial

serdadu

Amerika Serikat yang cedera dengan
diiringi narasi hasil buruan singa Iran
pada Serigala-serigala AS sebaiknya
Trump pesan lebih banyak peti mati.
Setelah ditelusuri dari liputan6.com
serdadu yang terluka parah kakinya
mengarah ke situs CBS News. Dalam
galeri

foto

berjudul,

Military

Photographer of the Year winners,
foto yang diunggah akun Facebook
Ali

Afkar

kaitannya
Amerika

sama

sekali

dengan
Serikat

dan

tak

ada

hubungan
Iran

yang

memanas akhir-akhir ini.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4153095/cek-fakta-foto-hasil-buruan-singa-iran-pada-s
erigala-serigala-as-faktanya
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3. Banjir Bandang Dahsyat dan Longsor Mengakibatkan
Jalan Putus di Tanggamus, Lampung

Penjelasan :
Telah beredar video banjir bandang Tanggamus, Lampung di media sosial YouTube
dengan judul video “Mengerikan, Di Tanggamus Lampung Banjir Bandang Dahsyat dan
Longsor Sebabkan Jalan Putus” yang diunggah pada 11 Januari 2020 dan telah ditonton
sebanyak 290 kali.
Faktanya, video yang diunggah dalam YouTube tersebut bukan terjadi di Tanggamus
melainkan kejadian di Lebak, Banten pada 1 Januari 2020 lalu. Adapun hujan deras yang
mengguyur wilayah Kecamatan Semaka dan sekitarnya sejak pukul 15.00 hingga sekitar
pukul 18.00 pada Kamis sore, 9/01/2020 telah menyebabkan beberapa jalan di daerah
Sedayu, kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus mengalami banjir dan longsor
yang berasal dari dataran tinggi. Namun, Basarnas Lampung telah menerjunkan tim
untuk mengevakuasi, memantau serta menyalurkan bantuan logistik kepada
masyarakat yang terdampak dari musibah itu.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B7Gr7opgZ_t/?igshid=7rjr6doohtaj
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLye2uaF0I
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4. Akun Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi Wongso
Meminta Pertemanan dan Nomor Whatsapp

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar di
aplikasi Facebook, dalam tangkapan
layar tersebut berisi pesan dari
Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi
Wongso meminta nomor Whatsapp.
Dilansir
dari
korankaltim.com,
Rusmadi meminta kerabat atau
siapapun yang mendapat permintaan
mengatasnamakan
dirinya
agar
diabaikan.
Akun
Rusmadi
mengumumkan
bahwa
akunnya
telah
dikloning,
Rusmadi
juga
membuat sebuah postingan di akun
Facebooknya berisi himbauan untuk
mengabaikan
kalau
ada
yang
mengatasnamakan dirinya meminta
pertemanan nomor Whatsapp dan
mungkin juga meminta sejumlah
uang.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.korankaltim.com/berita-terkini/read/27935/peretas-beraksi-lagi-giliran-aku
n-facebook-rusmadi-yang-kena
https://www.facebook.com/rusmadicr/posts/809024386191041
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5. Foto-foto Akibat Serangan yang Terjadi ke
Pangkalan Ain Al-Asad Anbar Pada Januari 2020

Penjelasan :
Diunggah sebuah foto-foto pada platform Twitter dengan narasi unggahan yang
mengklaim bahwa foto tersebut bersumber dari pangkalan Ain Al-Asad Anbar pasca
terjadinya serangan dan dijelaskan pula bahwa pangkalan tersebut benar-benar hancur.
Faktanya, setelah ditelusuri foto-foto pada unggahan tersebut tidak berkaitan dengan
peristiwa serangan pangkalan Ain Al-Asad Anbar yang terjadi baru-baru ini. Foto-foto
yang diunggah tersebut merupakan gambar pada berita dan peristiwa-peristiwa yang
dimuat media daring online Internasional pada tahun 2004, 2009 dan 2010. Dapat
dipastikan bahwa klaim pada unggahan tersebut adalah tidak tepat.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/members-of-the-us-armys-old-guard-carry-team-lift-thenews-photo/85856412
https://www.sfgate.com/news/article/Dispute-over-cofﬁn-photos-Pentagon-ban-relaxed-2789382.php#pho
to-2204761
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/army-soldiers-carry-a-critically-wounded-american-soldi
er-news-photo/102370539
https://turnbackhoax.id/2020/01/11/salah-foto-foto-cuitan-sumber-dari-dalam-pangkalan-ain-al-asad-anbar/
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6. Video "Puting Beliung Di Ciniru
Kuningan Jawa Barat"
Penjelasan :
Beredar postingan di sosial media berisi
video puting beliung yang terjadi di Ciniru,
Kuningan, Jawa Barat.
Faktanya hal tersebut adalah video lama
yang

beredar

kembali,

merupakan

bencana angin puting beliung yang terjadi
di

Pemalang,

Jawa

Tengah

pada

31

Desember 2017. Video hoaks serupa pernah
muncul

juga

pada

tahun

2018,

dan

langsung dibantah oleh Kepala Pusat Data,
Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo
Nugroho(Alm).
memberikan

Saat
keterangan

itu
bahwa

Sutopo
angin

puting beliung dalam video itu merupakan
kejadian di Pemalang, Jawa Tengah, pada
31 Desember 2017.

Hoaks
Link Counter :
https://turnbackhoax.id/2018/10/19/salah-video-angin-puting-beliung-yang-menerjang-pemalangbaru-baru-ini/?fbclid=IwAR1_FOywKRyTzJrin2zqPyASyE0KXCYJuvKjLsZ7xhcC4_QIEL2Lec8MQuQ
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/10/01/2020/bikin-hoax-dengan-video-puting-beliung
-lawas/?fbclid=IwAR05Uuko4cvO6e380bvOlKSrsl1GPyox4Z13JC--cYOh2lTZE_whqNfnY_Y
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7. PT Taspen Bagi-Bagi Deviden dan
Tabungan Hari Tua Ke Pensiunan PNS
Penjelasan :
Beredar informasi mengenai PT Taspen
bagi-bagi

deviden

dan

pemberian

tambahan manfaat hari tua (THT) bagi
pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Faktanya Sekretaris Perusahaan PT Taspen
(Persero),

Muhamad

Ali

Mansur

mengatakan bahwa informasi pembagian
deviden kepada para pensiunan PNS tidak
benar. Ali juga mengatakan jika PT Taspen
tidak pernah membebankan biaya atas
pelayanan kepada peserta. Apabila ada
oknum yang mengatasnamakan Taspen
dan menjanjikan hal tersebut, maka jelas
itu

di

luar

ketentuan

sehingga

bisa

dipastikan penipuan. Ia menghimbau jika
ada

yang

menelpon

dan

menjanjikan

hal-hal diatas maka segera menghubungi
kantor Taspen terdekat atau konﬁrmasi ke
call center 1500919.

Hoaks
Link Counter :
https://www.antaranews.com/berita/1246064/taspen-informasi-bagi-bagi-deviden-itu-penipuan
https://www.inews.id/ﬁnance/makro/soal-bagi-dividen-ke-pensiunan-dan-asn-taspen-pastikan-p
enipuan
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8. Panggilan Tes Calon Karyawan PT
Bursa Efek Indonesia

Penjelasan :
Telah beredar surat edaran yang berisi tentang daftar nama-nama yang dipanggil untuk
mengikuti tes calon karyawan yang mengatasnamakan PT Bursa Efek Indonesia. Dalam
surat tersebut tes akan dilaksanakan pada hari Senin - Selasa (13-14 Januari 2020)
Setelah ditelusuri lebih lanjut, PT Bursa Efek Indonesia melalui akun resminya menyatakan
bahwa tidak pernah mengeluarkan Surat Nomor P8040/237/BURSA/2020 perihal
Panggilan Test Interview sebagaimana surat tersebut dan tidak mengenal nama-nama
yang tercantum dalam surat tersebut.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B7L5QiKABmT/?igshid=16tb2xf0wqvwu
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9. Open Recruitment Pertamina
Tanggal 21 Januari 2020
Penjelasan :
Beredar

di

media

sosial

mengenai

informasi open recruitment 2020 yang
mengatasnamakan Pertamina. Informasi
yang beredar, lowongan kerja tersebut
akan ditutup pada tanggal 21 Januari 2020.
Faktanya,

informasi

terkait

open

recruitment 2020 tersebut adalah tidak
benar. Hal tersebut ditegaskan oleh pihak
Pertamina

melalui

Pertamina

yang

akun

resmi

menyatakan

Twitter
bahwa

informasi lowongan kerja tersebut adalah
penipuan. Karena saat ini pihak Pertamina
belum
kembali.

membuka
Adapun

lowongan
untuk

pekerjaan
informasi

recruitment Pertamina bisa diakses secara
berkala

melalui

website

https://recruitment.pertamina.com.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/pertamina/status/1216115880842559488

resmi
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10. Video Angin Monsun di Parepare
Penjelasan :
Telah beredar postingan video di media
sosial yang memuat video bencana
angin yang sangat besar di suatu
pemukiman. Dinarasikan bahwa video
adalah

detik-detik

terjadinya

angin

menerjang

Kota

monsun

yang

Parepare,

Sulawesi

tersebut

beredar

Selatan.

pada

Video

tanggal

12

Januari 2020.
Faktanya, video yang dimuat dalam
postingan
angin

tersebut

monsun

di

bukan

kejadian

Kota

Parepare,

melainkan video bencana angin puting
beliung yang terjadi di Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat pada 11 Januari 2019.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.youtube.com/watch?v=tSgjm3coX70
https://fajar.co.id/2020/01/12/hoaks-angin-munson-tiba-di-parepare-video-lama-berlokasi-di-jawa/
https://news.detik.com/berita/d-4381212/puting-beliung-terjang-rancaekek-bandung-16-orang-ter
luka

