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1. Undangan Tahap Seleksi Rekrutmen Waskita Karya pada 5-6  
Agustus 2019

Hoaks

Penjelasan :
Telah beredar informasi mengenai undangan tahap seleksi rekrutmen Waskita Karya pada
5-6 Agustus  2019,  dalam undangan tersebut  terdapat  undangan nama-nama peserta,
serta membayar akomodasi dan transportasi peserta.

Faktanya,  dilansir  dari  halaman  resmi  Facebook  dan  Instagram  PT.Waskita  Karya,
informasi terkait dengan isi surat undangan tersebut adalah tidak benar. Pihak PT.Waskita
Karya menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan undangan dan panggilan tersebut.
Untuk Rekrutmen PT.Waskita Karya sendiri gratis dan tidak di pungut biaya apapun, serta
tidak pernah ada kerja sama dengan agen tour and travel  manapun. Untuk informasi
lowongan  Kerja  PT.Waskita  Karya  bisa  mengunjungi  langsung  website  resminya
(waskita.co.id/en/pages/humancapital/careeropportunities).

Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B0zaWb_JGrJ/ 
https://www.facebook.com/PTWASKITAKARYA/posts/2758665267495378 

https://www.instagram.com/p/B0zaWb_JGrJ/
https://www.facebook.com/PTWASKITAKARYA/posts/2758665267495378
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2. Foto Astronot Melepas Helmnya di Bulan Disinformasi

Penjelasan :
Beredar  di  media  sosial  mengenai  foto  astronot  tanpa  helm  di  sebuah  tempat  yang
disebut-sebut  merupakan  bulan.  Foto  ini  diberi  narasi  sindiran  bahwa  para  astronot
tersebut  meluangkan  waktunya  untuk  melepas  helm  demi  berfoto.  Foto  ini  banyak
dijadikan bukti bahwa pendaratan di bulan tidaklah nyata.

Adapun informasi tersebut tidaklah benar. Foto tersebut merupakan foto latihan astronot
untuk pendaratan di bulan yang dilakukan di sebuah space center di Florida. Berdasarkan
penelusuran,  foto  ini  ditemukan  pada  situs  hosting  foto  Flickr  dari  akun  resmi  NASA
dengan judul “Apollo 16 Astronauts Train for Lunar Landing Mission” dengan deskripsi
“Apollo 16 astronauts (left  to right),  Lunar Module Pilot  Charles M. Duke, Commander
John W. Young,  and Command Module Pilot  Thomas K.  Mattingly II  during a training
exercise in preparation for the Lunar Landing Mission. Date: February 6, 1972”.

Link Counter :
https://factcheck.afp.com/image-shows-astronauts-training-and-being-used-out-context 

https://factcheck.afp.com/image-shows-astronauts-training-and-being-used-out-context
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3. Jagal Sapi Meninggal Ditendang Sapi Kurban Hoaks

Penjelasan :
Diunggah sebuah video tentang seorang pria yang bertugas memotong hewan kurban
atau biasa dibilang jagal sapi yang ditendang kepalanya oleh seekor sapi dengan narasi
yang menyebutkan bahwa jagal sapi tersebut meninggal dunia.

Faktanya  benar  bahwa  kejadian  seorang  jagal  terkena  tendangan  sapi  saat  akan
memotong  hewan  kurban,  diketahui  peristiwa  tersebut  terjadi  di  daerah  Cengkareng.
Namun klaim  yang mengatakan  seorang jagal  tersebut  meninggal  dunia  adalah tidak
benar. Ditegaskan oleh Kapolsek Cengkareng Komisaris Polisi Khoiri menyatakan bahwa
informasi mengenai meninggalnya jagal sapi tertendang itu hoaks. Kebenaranya adalah
seorang jagal itu mengalami lima buah gigi copot akibat tendangan sapi tersebut.

Link Counter :
https://www.liputan6.com/news/read/4035347/hoaks-jagal-ditendang-sapi-hingga-
meninggal-di-cengkareng
https://news.detik.com/berita/d-4661427/gigi-tukang-jagal-di-cengkareng-copot-lima-
tertendang-sapi-kurban
https://nasional.republika.co.id/berita/pw2ydo409/kapolsek-cengkareng-jagal-meninggal-
disepak-sapi-emhoaksem

https://www.liputan6.com/news/read/4035347/hoaks-jagal-ditendang-sapi-hingga-meninggal-di-cengkareng
https://www.liputan6.com/news/read/4035347/hoaks-jagal-ditendang-sapi-hingga-meninggal-di-cengkareng
https://www.liputan6.com/news/read/4035347/hoaks-jagal-ditendang-sapi-hingga-meninggal-di-cengkareng
https://www.liputan6.com/news/read/4035347/hoaks-jagal-ditendang-sapi-hingga-meninggal-di-cengkareng
https://www.liputan6.com/news/read/4035347/hoaks-jagal-ditendang-sapi-hingga-meninggal-di-cengkareng
https://www.liputan6.com/news/read/4035347/hoaks-jagal-ditendang-sapi-hingga-meninggal-di-cengkareng


Laporan Isu Hoaks Harian 
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

                                                                                               Hari / Tanggal : Senin / 12 Agustus 2019

4. Foto Peran FPI dalam merebut Indonesia dari penjajah 
tahun1928 sampai tahun 1945

Disinformasi

Penjelasan :
Beredar sebuah foto kumpulan masa dengan klaim narasi yang menyebutkan bahwa foto
tersebut  adalah perjuangan masa FPI  dalam merebut  Indonesia  dari  tangan penjajah
pada tahun 1928 hingga 1945.

Faktanya foto yang digunakan adalah kutipan dari beberapa foto aksi  FPI pada tahun
2011 dan 2014 dan telah melalui proses digital editing. Adapun klaim yang menyatakan
peran FPI dalam merebut Indonesia dari penjajah tahun 1928 sampai tahun 1945 adalah
tidak benar karena Ormas FPI sendiri didirikan pada 17 Agustus 1998.

Link Counter :
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?
fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
https://www.merdeka.com/jakarta/ketua-dprd-dki-bukan-hak-fpi-melarang-pelantikan-
ahok.html?
https://www.viva.co.id/berita/nasional/275850-fpi-paling-banyak-lakukan-kekerasan-
beragama
https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam?
fbclid=IwAR3FFIGMZim69onIQhO9IsD5wmArXDMnOW-kE1VaGf0pLY1WMkKut6YUNpo

http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc
http://metroterkini.com/news/cetak/10105?fbclid=IwAR0nmHRGzxURC3fKodBNtoPPqOs9BOqQ-o9mAwLSjsP4YD0PJBlS7B__fEc

