
Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial Instagram sebuah akun mengatasnamakan Bank 
Central Asia (BCA). Akun tersebut kerap mengirim pesan melalui direct 
message (DM) dan mengakui sebagai pusat layanan BCA. 

Faktanya, pihak Bank Central Asia (BCA) melalui website resminya bca.co.id 
menyatakan bahwa hal tersebut merupakan modus baru penipuan. Akun 
instagram resmi BCA adalah @goodlifeBCA yang merupakan verified account 
yang bercentang biru. BCA juga tidak mengirim pesan melalui direct message 
(DM) terlebih dahulu untuk menawarkan solusi layanan BCA ke user media 
social.

Hoaks

Link Counter:

https://www.bca.co.id/id/awasmodus/awas-modus-jangan-follow-akun-palsu-sosmed-bca 

1. Akun Instagram Mengatasnamakan BCA

https://www.bca.co.id/id/awasmodus/awas-modus-jangan-follow-akun-palsu-sosmed-bca
https://www.bca.co.id/id/awasmodus/awas-modus-jangan-follow-akun-palsu-sosmed-bca


Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah informasi di media sosial terkait adanya lowongan pekerjaan di 
Yogyakarta International Airport (YIA). Adapun lowongan pekerjaan yang 
tersedia adalah sebagai cleaning service. Salah satu syarat yang ditentukan 
adalah pria berusia maksimal 35 tahun. 

Faktanya, dilansir dari Nakertrans.kulonprogokab.go.id info lowongan pekerjaan 
tersebut tidak benar atau palsu. Situs tersebut telah melabeli kabar itu sebagai 
informasi palsu.

Hoaks

Link Counter:

https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/2811/hati-hati-hoaks-lowongan-cleaning-service-di-

ap-yia 

https://www.instagram.com/p/CDjWfgyA0Qu/ 

2. Lowongan Pekerjaan Cleaning Service 
Yogyakarta International Airport (YIA)

https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/2811/hati-hati-hoaks-lowongan-cleaning-service-di-ap-yia
https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/2811/hati-hati-hoaks-lowongan-cleaning-service-di-ap-yia
https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/2811/hati-hati-hoaks-lowongan-cleaning-service-di-ap-yia
https://www.instagram.com/p/CDjWfgyA0Qu/


Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai berupa 
gambar dengan memberikan keterangan 
bahwa PT KAI membuka lowongan 
pekerjaan untuk posisi Kondektur, Masinis, 
Pramugari, Teknisi Operator dan PPKA. 
Dalam pesannya dituliskan bahwa 
rekrutmen tersebut dikenai biaya masuk 
bagi para calon karyawan yang ingin 
mendaftar dan terdapat pula sebuah 
nomor telepon.

Faktanya, informasi pada pesan gambar 
tersebut adalah tidak benar dan 
mengarah kepada tindak kejahatan 
penipuan. PT KAI melalui media sosialnya 
menegaskan bahwa pesan tersebut 
adalah hoaks. Dijelaskan pula bahwa PT 
KAI tidak memungut biaya pada proses 
rekrutmen dan informasi ataupun proses 
rekrutmen PT KAI hanya melalui Website 
resmi milik PT KAI yaitu recruitment.kai.id.

Hoaks

Link Counter:

https://twitter.com/keretaapikita/status/1291623683367165954 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4325124/cek-fakta-tidak-benar-pt-kai-buka-lowongan-

kerja-berbayar 

3. Jalur Rekrutmen PT KAI dengan Menggunakan 
Biaya

https://recruitment.kai.id/
https://twitter.com/keretaapikita/status/1291623683367165954
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4325124/cek-fakta-tidak-benar-pt-kai-buka-lowongan-kerja-berbayar
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4325124/cek-fakta-tidak-benar-pt-kai-buka-lowongan-kerja-berbayar


Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah 

unggahan yang menyebutkan bahwa 

ledakan di Pelabuhan Beirut adalah 

serangan teroris terhadap Negara 

Islam, Lebanon.

Setelah ditelusuri, klaim pada 

unggahan tersebut tidak didasari 

dengan fakta. Faktanya, seluruh 

media arus utama telah 

memberitakan bahwa ledakan 

dahsyat berasal dari gudang berisi 

2.700 ton amonium nitrat di kawasan 

pelabuhan sejak 2013. Bukan karena 

serangan teroris.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/08/08/2020/produsen-hoaks-sebut-ledakan-di-beiru

t-karena-serangan-teroris/ 

4. Ledakan di Beirut karena Serangan Teroris

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/08/08/2020/produsen-hoaks-sebut-ledakan-di-beirut-karena-serangan-teroris/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/08/08/2020/produsen-hoaks-sebut-ledakan-di-beirut-karena-serangan-teroris/


Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan foto di media sosial 
Facebook yang memperlihatkan ratusan 
mobil yang hangus terbakar. Dalam foto 
itu, terlihat pula kepulan asap tebal di 
belakang bangunan yang porak-poranda. 
Foto tersebut disertai keterangan yang 
menyebutkan bahwa mobil dalam foto itu 
terbakar akibat ledakan di Beirut, 
Lebanon, pada 4 Agustus 2020.

Faktanya, berdasarkan penelusuran 
Cekfakta.tempo.co, klaim bahwa ratusan 
mobil dalam foto tersebut hangus karena 
ledakan di Beirut, Lebanon adalah keliru. 
Foto itu merupakan foto peristiwa di 
China pada 13 Agustus 2015, saat terjadi 
ledakan besar di gudang bahan kimia di 
Pelabuhan Tianjin, China. Ledakan 
tersebut meratakan ratusan bangunan 
serta menghancurkan ribuan kendaraan 
dan kontainer.

Disinformasi

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/936/fakta-atau-hoaks-benarkah-ratusan-mobil-di-foto-ini-hangu

s-karena-ledakan-di-beirut 

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4325120/cek-fakta-hoaks-foto-ratusan-mobil-gosong-a

kibat-ledakan-dahsyat-di-lebanon 

5. Foto Ratusan Mobil Hangus karena Ledakan di 
Beirut

https://cekfakta.tempo.co/fakta/936/fakta-atau-hoaks-benarkah-ratusan-mobil-di-foto-ini-hangus-karena-ledakan-di-beirut
https://cekfakta.tempo.co/fakta/936/fakta-atau-hoaks-benarkah-ratusan-mobil-di-foto-ini-hangus-karena-ledakan-di-beirut
https://cekfakta.tempo.co/fakta/936/fakta-atau-hoaks-benarkah-ratusan-mobil-di-foto-ini-hangus-karena-ledakan-di-beirut
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4325120/cek-fakta-hoaks-foto-ratusan-mobil-gosong-akibat-ledakan-dahsyat-di-lebanon
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4325120/cek-fakta-hoaks-foto-ratusan-mobil-gosong-akibat-ledakan-dahsyat-di-lebanon


Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah foto media sosial disertai narasi yang mengklaim bahwa 
ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon pada tanggal 4 
Agustus 2020 karena sabotase serangan pesawat tanpa awak atau drone.

Dikutip dari Medcom.id, klaim bahwa serangan di Beirut, Lebanon karena 
serangan drone atau pesawat tanpa awak adalah salah. Faktanya, foto yang 
menjadi bukti dalam unggahan tersebut adalah insiden ledakan di Tianjin, 
China bukan di Beirut. Foto identik ditemukan dalam artikel berjudul "Lubang 
Besar Terbentuk di Pusat Ledakan Kawasan Industri Tianjin" oleh situs  
Tribunnews.com pada 16 Agustus 2015 lalu.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNG4Ovzb-cek-fakta-ledakan-di-beirut-sabotase-sera

ngan-drone-ini-faktanya   

https://jogja.tribunnews.com/2015/08/16/lubang-besar-terbentuk-di-pusat-ledakan-kawasan-indu

stri-tianjin 

6. Foto Ledakan di Beirut karena Serangan Drone

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNG4Ovzb-cek-fakta-ledakan-di-beirut-sabotase-serangan-drone-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNG4Ovzb-cek-fakta-ledakan-di-beirut-sabotase-serangan-drone-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNG4Ovzb-cek-fakta-ledakan-di-beirut-sabotase-serangan-drone-ini-faktanya
https://jogja.tribunnews.com/2015/08/16/lubang-besar-terbentuk-di-pusat-ledakan-kawasan-industri-tianjin
https://jogja.tribunnews.com/2015/08/16/lubang-besar-terbentuk-di-pusat-ledakan-kawasan-industri-tianjin


Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :
Beredar postingan artikel dari situs 100kpj.com yang berjudul "Pabrik Esemka Dikabarkan 

Kosong, Karyawannya Kemana?". Selain itu terdapat narasi yang mengklaim bahwa semua 

karyawan pabrik Esemka terkena Virus Corona.

Berdasarkan penelusuran, isi artikel dari situs 100kpj.com tidak ada satupun kalimat yang 

menyebutkan bahwa semua karyawan pabrik Esemka atau PT Solo Manufaktur Kreasi terkena 

atau terpapar Virus Corona. Dalam artikel tersebut berisi penjelasan dari Humas PT Esemka, 

Sabar Budhi terkait kosongnya area pabrik karena disebabkan manajemen perusahaan 

tengah menerapkan sistem piket bergilir. Hal itu mengacu pada protokol kesehatan yang 

dianjurkan Pemerintah.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.100kpj.com/mobil/8161-pabrik-esemka-dikabarkan-kosong-karyawannya-ke-mana

https://www.facebook.com/vivacoid/posts/10164576444235179 

7. Seluruh Karyawan Pabrik ESEMKA Terkena 
Corona dan Pabrik Diliburkan

https://www.100kpj.com/mobil/8161-pabrik-esemka-dikabarkan-kosong-karyawannya-ke-mana
https://www.100kpj.com/mobil/8161-pabrik-esemka-dikabarkan-kosong-karyawannya-ke-mana
https://www.facebook.com/vivacoid/posts/10164576444235179


Sabtu, 8 Agustus 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan gambar yang memperlihatkan sejumlah orang mengangkat  
jari jempol pada tangan kanan dan lima jari terbuka pada tangan kiri yang menyiratkan 
angka 65. Unggahan itu disertai narasi yang mengklaim bahwa simbol jari yang dimaksud 
adalah kode jari 65 yang merupakan kode rahasia PKI dan bukti eksistensi bibit PKI.

Faktanya, klaim yang menyebut kode 65 sebagai simbol bibit PKI pada narasi unggahan 
adalah klaim yang keliru. Gambar yang terdiri dari beberapa orang menunjukan simbol jari 
65 adalah tanda dari proyek “Ingat65”. Dilansir  dari kbr.id pada artikel berjudul “Ingat65, 
Ruang Generasi Masa Kini Berbagi Cerita Seputar Tragedi 65/66” yang ditayangkan, Senin, 1 
Oktober 2018. Dalam artikel disebutkan bahwa proyek "Ingat65" sendiri adalah sebuah 
gagasan yang dibuat sebagai ruang sekaligus alternatif informasi bagi generasi pasca-65 
yang ingin mengingat atau mencari tahu apa yang terjadi pada periode 1965/1966 atau 
tragedi yang kerap dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S). 

Disinformasi

Link Counter:
https://www.instagram.com/p/CAb9SWmFowp/

https://depok.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-09390567/simbol-jari-65-adalah-kode-rahasia-kebangkitan-generasi-bar

u-pki-simak-faktanya

https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-20390582/benarkah-generasi-baru-pki-akan-bangkit-lewat-ko

de-rahasia-simbol-jari-65-ini-faktanya

8. Foto Kode Jari 65 Sebagai Kode Rahasia Bibit 
PKI

https://www.instagram.com/p/CAb9SWmFowp/
https://depok.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-09390567/simbol-jari-65-adalah-kode-rahasia-kebangkitan-generasi-baru-pki-simak-faktanya
https://depok.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-09390567/simbol-jari-65-adalah-kode-rahasia-kebangkitan-generasi-baru-pki-simak-faktanya
https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-20390582/benarkah-generasi-baru-pki-akan-bangkit-lewat-kode-rahasia-simbol-jari-65-ini-faktanya
https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-20390582/benarkah-generasi-baru-pki-akan-bangkit-lewat-kode-rahasia-simbol-jari-65-ini-faktanya

