Rabu, 8 Januari 2020

1.

SMS Pemenang Shopee New Year And Sale
Penjelasan :
Telah beredar pesan singkat yang
tersebar mengatasnamakan Shopee,
pesan tersebut berisikan sebuah pesan
resmi pemenang Shopee new year and
sale sejumlah Rp. 150 juta lengkap
dengan website pengumumannya.
Setelah ditelusuri, isi pesan singkat
tersebut adalah penipuan, Hal tersebut
sudah ditegaskan dari akun twitter
resmi
Shopee
@ShopeeID
yang
menyatakan bahwa Shopee tidak
pernah melakukan undian di SMS dan
website, Adapun untuk pengumuman
pemenang lomba atau kuis Shopee
langsung diumumkan melalui notiﬁkasi
aplikasi dan sosial media resmi Shopee.
Pihak Shopee menghimbau untuk
selalu hati-hati terhadap penipuan yang
mengatasnamakan Shopee.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/ShopeeID/status/1214461448241524736

Rabu, 8 Januari 2020

2. Surat panggilan Tes Calon Karyawan PT. Pertamina
Pada Tanggal 09 Januari 2020
Penjelasan :
Beredar sebuah surat panggilan tes calon
karyawan
PT.Pertamina
yang
akan
dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2020 di
kantor cabang Jl.Sugianyar No.10, Dangin
Puri, Denpasar Tim, Kota Denpasar, Bali.
Faktanya setelah dilakukan penelusuran
pihak PT.Pertamina melalui akun Twitter
resminya @pertamina menjelaskan bahwa
surat panggilan tes rekrutmen tersebut
bukan resmi dari Pertamina. Selain itu pihak
Pertamina juga menegaskan bahwa surat
panggilan tes tersebut adalah penipuan yang
mengatasnamakan Pertamina.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/pertamina/status/1214449671759781888

Rabu, 8 Januari 2020

3. Bantuan Hukum KBRI London Untuk Pemulangan
Reynhard

Penjelasan :
Diunggah oleh salah satu akun twitter, konten berupa berita dari media daring
kumparan.com mengenai bantuan hukum yang dilakukan KBRI terhadap WNI
di London yang didakwa atas kasus pemerkosaan, dengan disertai tanggapan
yang mengklaim seolah bantuan yang dilakukan KBRI London untuk
pemulangan terhadap WNI yang didakwa tersebut.
Faktanya setelah ditelusuri pada laman berita tersebut bantuan hukum yang
dilakukan KBRI London adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan
untuk memastikan WNI yang didakwa tersebut mendapat pengacara dan
mendampingi selama rangkaian persidangan, juga memastikan terdakwa
mendapatkan haknya secara adil dan bukan bantuan hukum untuk proses
pemulangan terdakwa. Bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi
negara terhadap warga negaranya. Hal tersebut secara rinci dijelaskan dalam
Permenlu No. 5 Tahun 2018 bab IV.

Disinformasi
Link Counter :
https://kumparan.com/kumparannews/kbri-london-beri-perlindungan-hukum-bagi-reynhard-sin
aga-1sak85cttYy
https://www.kompas.tv/article/62121/ini-respons-kbri-london-terkait-kasus-reynhard-sinaga
https://turnbackhoax.id/2020/01/07/klariﬁkasi-reynhard-sinaga-dipulangkan-ke-tanah-air/
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4. "Anggota BANSER di kudus jawa tengah di keroyok
sama emak-emak penjual nasi uduk"
Penjelasan :
Beredar postingan di media sosial yang
menampilkan
tangkapan
layar
dari
seorang pria berseragam Banser yang
yang sedang menerima perawatan.
Postingan tersebut ditambahkan dengan
narasi yang inti pesannya mengatakan
bahwa
anggota
Banser
di
Kudus
dikeroyok oleh emak-emak penjual nasi
uduk.
Setelah ditelusuri, postingan tangkapan
layar tersebut tidak berhubungan dan
tidak benar. Faktanya, tangkapan layar
yang diunggah di media sosial Facebook
itu berasal dari berita media daring
jawapos.com yang berjudul “Anggota
Banser Dikeroyok, Oknum TNI Ikut Jadi
Tersangka”, ditayangkan pada Selasa, 19
Juni 2018 dengan Editor, Panji Atmoko.
Isinya tentang anggota Banser Grobogan,
Jawa Tengah bernama Sunardi yang
dikeroyok oleh beberapa oknum anggota
TNI saat malam takbiran.

Disinformasi
Link Counter :
https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/06/19/81843/anggota-banser-dikeroyok-oknum-tni-ik
ut-jadi-tersangka
https://turnbackhoax.id/2020/01/07/salah-anggota-banser-di-kudus-jawa-tengah-di-keroyok-sam
a-emak-emak-penjual-nasi-uduk/
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5. Proyek Kereta Cepat Kebanggaan Presiden Jokowi dari
Hasil Utang ke China Roboh
Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook
sebuah unggahan foto jalanan roboh
disertai dengan narasi "Proyek Kereta
Cepat kebanggaan Presiden Joko
Widodo dari hasil utang ke China
triliunan ternyata tidak kokoh dan roboh
Hasilnya menyedihkan."
Setelah ditelusuri, foto yang terdapat
pada unggahan tersebut bukanlah jalur
kereta
cepat
sebagaimana
yang
dituliskan pada unggahan tersebut.
Tetapi jalan yang roboh tersebut adalah
jalan akses warga tepatnya KM 4
Cikampek arah Jakarta. Jalan tersebut
dibangun konsorsium KCJB untuk akses
warga.

Disinformasi
Link Counter :
http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4843946/akses-warga-di-proyek-kereta-api-cepat-jakarta-bandung-ambles
?fbclid=IwAR2pYWPDodSlmIV8l5TaxJ_DX-pWeCGy_xgjbOV6T4nKQMxgXTrJWqyctU0
https://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-warga-di-dekat-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-amblas.html
https://fokusjabar.co.id/2020/01/02/dishub-selidiki-penyebab-amblasnya-jalan-dekat-kontruksi-kereta-cepat-jakarta-ba
ndung/
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6. Penampakan Video Drone Yang Diklaim Sebagai
Serangan Dari USA Terhadap Jenderal Iran

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial
sebuah postingan video drone
yang diklaim sebagai serangan
udara
dari
USA
terhadap
mobil-mobil rombongan Jenderal
Iran yang bertuliskan "Video
Drone
Yg
Menembak
dan
Berondong rombongan Jenderal
Iran Kemaren... Sangat Biadab"
Setelah ditelusuri,
video drone
tersebut merupakan bagian dari
game AC-130 Gunship Simulator.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.indiedb.com/games/ac-130-gunship-simulator-special-ops-squadron?fbclid=IwAR1QXg28pR__
ycKToB9egwoEzQHvvN3y7Y7zStCqvAcd5F7DIoyagxTidnM
https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dSHJy87jjm7v8-sOyX6w
D-eRB-xezHbAvGnfyOpXwjSGxiV0_XUlUFv4
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/492940087705198/
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7. Video Angin Puting Beliung di Klaten
Penjelasan :
Beredar di media sosial video
kejadian angin puting beliung di
Klaten pada tanggal 7 Januari
2020.
Faktanya, setelah ditelusuri video
tersebut adalah video lama yang
tersebar kembali.
Video yang
diunggah adalah video kejadian
angin puting beliung di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2017.

Disinformasi
Link Counter :
https://jateng.tribunnews.com/2020/01/07/hoaks-video-angin-puting-beliung-klaten-beredar-di-g
rup-whatsapp-7-januari-2020-ternyata-video-lama
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8. Video Tanah Bergerak Terjadi di Ciniru, Kuningan

Penjelasan :
Beredar sebuah video di sejumlah media
sosial

yang

memperlihatkan

peristiwa

tanah bergerak dan diklaim terjadi di Ciniru,
Kuningan, Jawa Barat.
Faktanya,

Kepala

Pelaksana

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten

Kuningan,

Agus

Mauludin

mengatakan, peristiwa yang terekam di
dalam video tersebut bukanlah terjadi di
Kabupaten

Kuningan.

Kejadian

tanah

bergerak (longsor) itu terjadi di Cinyiru,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Agus
pun berharap masyarakat Kuningan tetap
tenang dan tidak panik.

Disinformasi
Link Counter :
https://regional.kompas.com/read/2020/01/07/16363441/viral-video-tanah-bergerak-terjadi-di-kun
ingan-ini-faktanya
https://www.youtube.com/watch?v=leYoL4UD5Pk
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9. Video Wanita Berbikini di Tengah Banjir
Jatinegara
Penjelasan :
Telah beredar di media sosial Facebook
tentang video wanita memakai bikini di
tengah banjir dengan narasi: Jatinegara
belum surut.
Setelah ditelusuri, kabar tentang wanita
berbikini saat banjir di Jatinegara pada 1
Januari 2020 ternyata tidak benar. Belum
diketahui secara pasti di mana lokasi video
tersebut diambil dan kapan kejadiannya.
Namun yang pasti, video tersebut bukan
diambil saat kejadian banjir 1 Januari 2020.
Sebab,

video

tersebut

sudah

pernah

diunggah pada 19 Februari 2018.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4149497/cek-fakta-viral-video-wanita-berbikini-di-teng
ah-banjir-ini-faktanya?medium=Headline&campaign=Headline_click_1
https://makassar.terkini.id/viral-video-wanita-cantik-berenang-pakai-bikini-di-tengah-banjir-ini-f
aktanya/

