
Minggu, 9 Agustus 2020

Penjelasan :

Diunggah oleh salah satu akun Facebook sebuah narasi yang menyebutkan kabar 
mengenai pabrik mobil Esemka memecat dan memotong gaji karyawannya.

Faktanya, kabar yang disebutkan pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Pihak PT 
Solo Manufaktur Kreasi selaku produsen mobil Esemka menegaskan, bahwa pihaknya 
tidak pernah memangkas jumlah karyawannya saat pademi Covid-19. Humas PT 
Esemka Sabar Budhi menjelaskan, kekosongan area pabrik saat ini bukan karena 
adanya pengurangan karyawan melainkan dikarenakan manajemen tengah 
menerapkan sistem piket bergilir sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan tim gugus 
percepatan penanganan Covid 19. Sabar Budhi  menegaskan bahwa pernyataan di atas 
ini  sekaligus menjawab kabar yang menyatakan bahwa sejumlah karyawan pabrik 
Esemka dirumahkan dan dipotong gajinya. Hal tersebut dianggap meresahkan.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4326292/cek-fakta-pabrik-esemka-pecat-dan-potong-g

aji-karyawan-ini-faktanya

https://www.liputan6.com/regional/read/4323640/heboh-kabar-produsen-esemka-potong-gaji-d

an-pecat-pegawai-di-tengah-pandemi-ini-faktanya

1. Kabar Pemecatan dan Pengurangan Gaji 
Karyawan PT Esemka
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Minggu, 9 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar di sosial media Facebook sebuah tangkapan layar yang berisi kutipan 
mengatasnamakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Dalam narasi yang 
beredar, diklaim bahwa Haedar Nashir memberikan sebuah kutipan pesan “Lebih baik kita 
tidak usah mendapat bantuan apapun dari Pemerintah, daripada setiap lembaga atau AUM 
yang kita miliki harus membuat Badan Hukum sendiri-sendiri”.

Setelah ditelusuri, dalam salah satu artikel suaramuhammadiyah.id dengan judul "Cek Fakta 
Misinformasi dan Disinformasi Tentang Badan Hukum Muhammadiyah”, dijelaskan bahwa 
tulisan atau kutipan yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan alias kabar palsu. Lebih 
lanjut, dinyatakan bahwa Haedar Nashir tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana 
yang tertulis. Dikutip dari turnbackhoax.id, Suaramuhammadiyah.id sendiri merupakan situs 
yang Pemimpin Redaksinya diketahui adalah Haedar Nashir

Hoaks

Link Counter:

https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/08/07/cek-fakta-misinformasi-dan-disinformasi-tenta

ng-badan-hukum-muhammadiyah/

https://turnbackhoax.id/2020/08/09/salah-kutipan-oleh-haedar-nashir-lebih-baik-kita-tidak-usah-

mendapat-bantuan-apapun-dari-pemerintah/

2. Kutipan oleh Haedar Nashir “Lebih baik kita tidak 
usah mendapat bantuan apapun dari 
Pemerintah”
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Minggu, 9 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp dengan memberikan informasi 
yang menyebutkan bahwa Kantor PT Kawan Lama Sejahtera di Jalan Puri Kencana, 
Kembangan, Jakarta Barat ditutup setelah diketahui seorang karyawannya meninggal 
dunia akibat Covid-19 dan 10 lainnya positif Covid-19.

Faktanya, informasi ditutupnya kantor pusat PT Kawan Lama Sejahtera di Kembangan 
Jakarta Barat adalah tidak tepat. Menanggapi itu, Camat Kembangan Joko Mulyono 
memastikan informasi yang beredar pada platform WhatsApp terkait penutupan Kantor 
PT Kawan Lama Sejahtera adalah tidak benar. Joko Mulyono menjelaskan, manajemen 
PT Kawan Lama Sejahtera saat ini menerapkan kebijakan dimana seluruh karyawan 
bekerja dari rumah sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran Covid-19, adapun 
mengenai  jumlah kasus positif Covid-19 di PT Kawan Lama Sejahtera tidak sebanyak 
seperti pesan yang beredar di WhatsApp. “(Yang benar) satu pegawai lapangan positif, 
tapi tidak meninggal.

Disinformasi

Link Counter:

https://metro.sindonews.com/read/127192/170/kantor-pt-kawan-lama-di-lockdown-camat-itu-hoa

ks-1596881300

https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/08/camat-kembangan-sebut-hoaks-kantor-kawan-la

ma-sejahtera-ditutup-karena-karyawan-covid-19-meninggal?page=2

3. PT Kawan Lama Sejahtera Kembangan Jakarta 
Barat Ditutup, Akibat 10 Karyawannya Meninggal 
Karena Covid-19
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Minggu, 9 Agustus 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook foto-foto 
yang diklaim sebagai citra satelit 
pangkalan militer China di Laut Natuna 
Utara. Pada unggahan tersebut disertai 
narasi yang menyebutkan bahwa foto-foto 
itu dirilis oleh Google Earth dan disebut 
sebagai gambar proyek pembangunan 
pangkalan militer China di Laut Natuna 
Utara yang tidak jauh dari Pulau Batam 
dan Pontianak.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim bahwa 
foto-foto tersebut merupakan citra satelit 
pangkalan militer China di Laut Natuna 
Utara  tidak benar. Faktanya, itu bukan di 
pulau Natuna, Kepulauan Riau, melainkan 
foto satelit pangkalan militer China yang 
berada di kepulauan Spratly, tepatnya di 
Pulau Karang Subi dan Fiery Cross, serta di 
Pulau Woody, dimana letak pulau-pulau 
tersebut berada di dalam Laut Cina 
Selatan, bukan di Laut Natuna Utara.

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/08/08/salah-foto-satelit-pangkalan-militer-china-di-natuna/

https://cekfakta.tempo.co/fakta/755/fakta-atau-hoaks-benarkah-ini-foto-satelit-pangkalan-milite

r-cina-di-laut-natuna-utara

4. Foto Satelit Pangkalan Militer China di Natuna
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Minggu, 9 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial YouTube sebuah video dengan narasi: “Berita Terbaru Hari ini ~ 
Sri Mulyani Sudah Tidak Sanggup Lanjut, Serahkan Tugasnya Ke Rizal Ramli”.

Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, pada video tersebut tidak ditemukan 
pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dirinya tidak sanggup dan 
menyerahkan tugasnya kepada Rizal Ramli. Adapun, narasi yang dibacakan dalam 
video yang beredar itu berasal dari sejumlah artikel dan beberapa laman daring.

Disinformasi

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/08/08/salah-video-berita-terbaru-hari-ini-sri-mulyani-sudah-tidak-s

anggup-lanjut-serahkan-tugasnya-ke-rizal-ramli/

https://www.law-justice.co/artikel/90743/prodem-minggirlah-kalau-sudah-tidak-mampu-rizal-ra

mli-punya-solusi/

5. Video “Berita Terbaru Hari ini ~ Sri Mulyani 
Sudah Tidak Sanggup Lanjut, Serahkan 
Tugasnya Ke Rizal Ramli”
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Minggu, 9 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial foto 
Perdana Menteri Israel, Benjamin 
Netanyahu yang mencari persetujuan PBB 
untuk 3 targetnya di Beirut, Lebanon saat 
berpidato di PBB tahun 2018.

Faktanya, memang benar foto tersebut 
menunjukkan PM Israel sedang menunjuk 
peta Beirut di sidang PBB tahun 2018. 
Namun narasi yang beredar di luar 
konteks. Saat itu Netanyahu sedang 
menunjukkan bagian kota dari Beirut 
yang diduga jadi persembunyian senjata 
Hezbollah. Selain itu ledakan pertama di 
Beirut Selasa lalu terletak beberapa 
kilometer dari "site 1" yang ditunjuk 
Netanyahu dalam peta tersebut. Menteri 
Kesehatan Lebanon, Hamad Hassan 
mengunjungi lokasi ledakan dan 
mengatakan ledakan itu disebabkan oleh 
bahan peledak yang disimpan di gudang. 
Menurutnya, bahan peledak sudah disita 
bertahun-tahun lalu.

Disinformasi

Link Counter:
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4324779/deretan-hoaks-yang-iringi-ledakan-beirut-awal-pekan-ini  

https://www.liputan6.com/global/read/4322676/israel-bantah-terlibat-dalam-ledakan-besar-di-beirut-lebanon

https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-israel/israel-not-involved-in-beirut-blast-israeli-officia

l-says-idUSKCN2502C2#:~:text=“Israel has nothing to do,accident caused by a fire  

6. Israel Dituding di Balik Ledakan
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