
Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah meme yang memperlihatkan 

Habib Rizieq bersama Tengku Zulkarnain sedang 

berjabat tangan. Meme tersebut berisi 

percakapan seolah diucapkan oleh keduanya 

terkait sertifikasi ulama.

Faktanya, klaim percakapan pada gambar 

tersebut adalah tidak benar dan tidak ditemukan 

informasi valid mengenai hal itu. Juru Bicara FPI 

Munarman bahkan tidak menyetujui adanya 

sertifikasi ulama dan menilai wacana penceramah 

bersertifikat itu merupakan upaya pengerdilan 

ajaran agama. Munarman menuduh pihak 

anti-agama sebagai dalang di balik kebijakan 

tersebut. Informasi ini masuk kategori hoaks jenis 

satire atau parodi. Konten jenis ini biasanya tidak 

memiliki potensi atau kandungan niat jahat, 

namun bisa mengecoh.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwjVxJN-habib-rizieq-minta-tengku-zulkarnain-tak-

kalah-dengan-kulkas-ini-faktanya

1. Gambar yang menampilkan Percakapan Habib 
Rizieq dan Tengku Zulkarnain

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwjVxJN-habib-rizieq-minta-tengku-zulkarnain-tak-kalah-dengan-kulkas-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwjVxJN-habib-rizieq-minta-tengku-zulkarnain-tak-kalah-dengan-kulkas-ini-faktanya


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial berupa surat 

elektronik berisi jadwal tes wawancara atau 

interview yang mengatasnamakan PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk pada 8 September 2020.

Faktanya, setelah ditelusuri di laman resmi PT 

Garuda Indonesia Persero (Tbk), saat ini ternyata 

tidak sedang membuka seleksi ataupun tes 

wawancara karyawan. Selain itu dalam Web Job 

resminya, PT Garuda Indonesia Persero (Tbk) juga 

memberi pengumuman untuk mewaspadai 

penipuan rekrutmen calon pegawai PT Garuda 

Indonesia Persero (Tbk). Informasi terkait rekrutmen 

hanya disampaikan melalui 

https://career.garuda-indonesia.com. Hal itu sempat 

diutarakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

melalui unggahan di  media sosialnya.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/09/09/salah-surat-panggilan-interview-karyawan-garuda-indonesia

https://career.garuda-indonesia.com/home

https://www.instagram.com/stories/highlights/17844455101497264/

2. Panggilan Interview Karyawan PT. Garuda 
Indonesia 08 September 2020

https://career.garuda-indonesia.com
https://turnbackhoax.id/2020/09/09/salah-surat-panggilan-interview-karyawan-garuda-indonesia
https://turnbackhoax.id/2020/09/09/salah-surat-panggilan-interview-karyawan-garuda-indonesia
https://turnbackhoax.id/2020/09/09/salah-surat-panggilan-interview-karyawan-garuda-indonesia


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan singkat mengenai pembagian hadiah senilai Rp175 juta 

mengatasnamakan Shopee. Pesan tersebut juga memuat tautan ke situs web tertentu 

yang berisi syarat-syarat pengambilan hadiah.

Faktanya, dilansir dari Kompas.com Public Relations Lead Shopee Indonesia, Aditya 

Maulana, menegaskan bahwa informasi pembagian hadiah mengatasnamakan Shopee 

yang beredar lewat SMS tersebut tidak benar. Informasi resmi dari Shopee selalu 

diumumkan melalui aplikasi Shopee. Selain lewat aplikasi, pengumuman resmi dari situs 

e-commerce Shopee juga diinformasikan lewat akun Instagram shopee_id, akun Twitter 

@ShopeeID dan akun Facebook Shopee.

Hoaks

Link Counter:

https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/09/172523865/hoaks-pesan-singkat-hadiah-rp-175-ju

ta-dari-shopee?page=all#page2

3. Pesan Singkat Hadiah Rp175 Juta dari Shopee

https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/09/172523865/hoaks-pesan-singkat-hadiah-rp-175-juta-dari-shopee?page=all#page2
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/09/172523865/hoaks-pesan-singkat-hadiah-rp-175-juta-dari-shopee?page=all#page2
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/09/172523865/hoaks-pesan-singkat-hadiah-rp-175-juta-dari-shopee?page=all#page2


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook 

sebuah postingan yang menyebut 

kakek Arteria Dahlan adalah anggota 

PKI (Partai Komunis Indonesia). 

Faktanya setelah ditelusuri, Politikus 

PDIP Arteria Dahlan angkat bicara 

soal kakeknya yang disebut-sebut 

sebagai pendiri PKI di Sumatera Barat 

(Sumbar). Arteria membantah dirinya 

adalah cucu tokoh PKI.  Arteria dalam 

penjelasannya juga menyebut  nama 

kakeknya bukan Bachtaruddin 

melainkan Dahlan. Ia menegaskan 

silsilah keluarganya berlatar belakang 

orang yang alim dan dirinya bukan 

cucu keturunan tokoh PKI.

Hoaks

Link Counter:

https://news.detik.com/berita/d-5165900/arteria-dahlan-tidak-benar-saya-cucu-pendiri-pki

https://www.suara.com/news/2020/09/09/151023/bantah-hasril-chaniago-arteria-dahlan-tidak-benar-saya-c

ucu-tokoh-pki

https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/bantah-hasril-chaniago-arteria-tidak-benar-s

aya-cucu-seorang-pki

4. Kakeknya Arteria Dahlan PKI

https://news.detik.com/berita/d-5165900/arteria-dahlan-tidak-benar-saya-cucu-pendiri-pki
https://news.detik.com/berita/d-5165900/arteria-dahlan-tidak-benar-saya-cucu-pendiri-pki
https://news.detik.com/berita/d-5165900/arteria-dahlan-tidak-benar-saya-cucu-pendiri-pki
https://news.detik.com/berita/d-5165900/arteria-dahlan-tidak-benar-saya-cucu-pendiri-pki
https://news.detik.com/berita/d-5165900/arteria-dahlan-tidak-benar-saya-cucu-pendiri-pki


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial surat yang berisi susunan nama tim sukses pemenangan Gus Ipul 

dan Mas Adi dalam pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2020. Dalam 

surat yang beredar tersebut terlihat nama Wakil Bupati Pasuruan aktif KH. Mujib Imron 

menjadi Ketua Pembina pemenangan Gus Ipul dan Mas Adi.

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pasuruan, Helmi, menyebut bahwa susunan nama 

tim pemenangan tersebut adalah hoaks. Helmi menyatakan saat ini tim pemenangan 

sedang dalam tahap pembahasan dengan mitra koalisi. Menurutnya, beredarnya susunan 

tim sukses palsu tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan tertentu dan 

tidak memiliki kebenaran, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Hoaks

Link Counter:

https://nusadaily.com/politik/nama-wabup-pasuruan-masuk-tim-sukses-gus-ipul-helmi-hoax.html 

5. Nama Wakil Bupati Pasuruan Masuk Tim 
Sukses Pemenangan Gus Ipul

https://nusadaily.com/politik/nama-wabup-pasuruan-masuk-tim-sukses-gus-ipul-helmi-hoax.html


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah akun 

Facebook mengatasnamakan  Koordinator 

Majelis Daerah (MD) Korps Alumni 

Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) 

Bolmong Selatan (Bolsel), Arthur Waroka. 

Dalam gambar yang beredar terlihat akun 

tersebut mengirimi sebuah direct message 

untuk meminta pulsa atau sejumlah uang.

Saat dikonfirmasi Tribunmanado.co.id, 

Waroka mengatakan bahwa ada akun baru 

mengatasnamakan dirinya dan meminta 

uang dan pulsa kepada kerabat dan 

orang-orang dekat. Ia menyebut akun 

tersebut dibuat oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. Ia juga berpesan 

kepada semua pengguna medsos yang 

terhubung dengannya untuk tidak 

memenuhi permintaan akun tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://manado.tribunnews.com/amp/2020/09/09/akun-palsu-arthur-waroka-minta-uang-hingga-

pulsa-ke-warga-bolsel?page=all 

6. Akun Facebook Arthur Waroka Minta Uang 
Hingga Pulsa ke Warga 

https://manado.tribunnews.com/amp/2020/09/09/akun-palsu-arthur-waroka-minta-uang-hingga-pulsa-ke-warga-bolsel?page=all
https://manado.tribunnews.com/amp/2020/09/09/akun-palsu-arthur-waroka-minta-uang-hingga-pulsa-ke-warga-bolsel?page=all
https://manado.tribunnews.com/amp/2020/09/09/akun-palsu-arthur-waroka-minta-uang-hingga-pulsa-ke-warga-bolsel?page=all


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Telah beredar sebuah foto di media sosial yang diklaim menunjukkan miliarder China 

Jack Ma sewaktu kecil.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Dikutip dari Factcheck.afp.com, 

gambar tersebut telah beredar di laporan media Tiongkok sejak 2016 tentang seorang 

bocah lelaki berusia delapan tahun dari Provinsi Jiangxi Tiongkok timur yang mirip 

dengan Jack Ma namun tidak ada hubungannya.

Disinformasi

Link Counter:

https://factcheck.afp.com/no-photo-does-not-show-chinese-billionaire-jack-ma-child

https://inet.detik.com/cyberlife/d-5166870/viral-foto-sedih-masa-kecil-jack-ma-ini-faktanya 

7. Foto Jack Ma Waktu Kecil

https://factcheck.afp.com/no-photo-does-not-show-chinese-billionaire-jack-ma-child
https://factcheck.afp.com/no-photo-does-not-show-chinese-billionaire-jack-ma-child
https://inet.detik.com/cyberlife/d-5166870/viral-foto-sedih-masa-kecil-jack-ma-ini-faktanya


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai di 

aplikasi pesan WhatsApp yang berisi 

informasi adanya penambahan 

jumlah pasien positif Covid-19 di kota 

Serang di tiap Kecamatan berjumlah 

ratusan orang. 

Faktanya, Jubir Gugus Tugas 

Penanganan Covid-19 Kota Serang, W 

Hari Pamungkas membantah hal 

tersebut. Hari mengatakan kabar tiap 

kecamatan ada ratusan orang yang 

positif itu tidak benar. Lebih lanjut ia 

mengimbau kepada masyarakat 

untuk selalu cek kebenaran berita 

yang beredar.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.biem.co/read/2020/09/09/64442/kabar-ratusan-warga-di-tiap-kecamatan-kota-sera

ng-positif-covid-19-itu-hoaks/ 

8. Ratusan Warga di Tiap Kecamatan Kota Serang 
Positif Covid-19

https://www.biem.co/read/2020/09/09/64442/kabar-ratusan-warga-di-tiap-kecamatan-kota-serang-positif-covid-19-itu-hoaks/
https://www.biem.co/read/2020/09/09/64442/kabar-ratusan-warga-di-tiap-kecamatan-kota-serang-positif-covid-19-itu-hoaks/


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :
Baru-baru ini beredar sebuah video yang diunggah di platform Youtube dengan judul “"MELIHAT 

#PAPUA DAN #ACEH SEJAHTERA,#TIMOR #LESTE INGIN GABUNG DENGAN #INDONESIA". Video 

tersebut diunggah pada 9 September 2020 dan berisi potongan-potongan slide show foto disertai narasi 

voice over.

Setelah ditelusuri, dalam keseluruhan video tidak ditemukan pernyataan baik dari Pemerintah Indonesia 

maupun Timor Leste sebagaimana pada judul yang tertera. Adapun isu terkait akan kembalinya Timor 

Leste pada Indonesia merupakan isu hoaks lama yang pernah mencuat pada 2018 dan 2019.  Isu tersebut 

berawal dari pernyataan Xanana Gusmao, Tokoh Timor Leste dan Presiden Pertama Timor Leste, saat 

menghadiri HUT ke-69 TNI di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 7 Oktober 2014. “Timor Leste harus bergabung 

dengan Indonesia. Kami butuh pemimpin baru,” ujar Xanana kala itu. Pernyataan itu diartikan oleh 

sejumlah media sebagai keinginan Timor Leste untuk kembali bergabung bersama Indonesia. Namun, 

Wakil Menteri Pertahanan kala itu, Sjafrie Sjamsoeddin, membantah kalau Xanana menyatakan Timor 

Leste ingin kembali bergabung dengan Indonesia seperti yang dituliskan oleh sejumlah media massa.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1283480345317831/?_rdc=1&_rdr

https://cekfakta.tempo.co/fakta/74/fakta-atau-hoaxbenarkah-timor-leste-akan-bergabung-lagi-k

e-indonesia?fbclid=IwAR09LqrQyvg-zh2qwZUVixZNbM2Ie_WrNBGtHZKw7_a23TeIZemUtfDjZ-A

9. Melihat Papua dan Aceh Sejahtera Timor Leste 
Ingin Gabung dengan Indonesia

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1283480345317831/?_rdc=1&_rdr
https://cekfakta.tempo.co/fakta/74/fakta-atau-hoaxbenarkah-timor-leste-akan-bergabung-lagi-ke-indonesia?fbclid=IwAR09LqrQyvg-zh2qwZUVixZNbM2Ie_WrNBGtHZKw7_a23TeIZemUtfDjZ-A
https://cekfakta.tempo.co/fakta/74/fakta-atau-hoaxbenarkah-timor-leste-akan-bergabung-lagi-ke-indonesia?fbclid=IwAR09LqrQyvg-zh2qwZUVixZNbM2Ie_WrNBGtHZKw7_a23TeIZemUtfDjZ-A


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Youtube sebuah unggahan video yang memperlihatkan 

ruas jalan tol dengan judul unggahan “Akhirnya Jokowi selesai buat tol laut”.

Setelah ditelusuri, video jalan tol yang di klaim sebagai tol laut yang dibuat oleh 

Presiden Jokowi tersebut adalah salah.  Video tersebut adalah rekaman dari 

jembatan penyebrangan ‘Jiaozhou Bay Bridge’ yang ada di negara China. Jiaozhou 

Bay Bridge sendiri adalah jembatan panjang di atas permukaan laut di daerah China. 

Dilansir dari roadtraffic-technology.com, jembatan tersebut menghubungkan antara 

pulau Huangdao dan pelabuhan barat Kota Qindao, China. Didesain oleh Shangdong 

Gausu Group sebuah perusahaan konstruksi dari Tiongkok, pembangunan jembatan 

ini menghabiskan waktu dari tahun 2006 hingga 2010.

Disinformasi

Link Counter:

http://www.datajembatan.com/index.php?g=guest_bridge&m=bridge.detail&b=167&setlanguage=

en_US

https://turnbackhoax.id/2020/09/10/salah-akhirnya-jokowi-selesai-buat-tol-laut/

10. Akhirnya Jokowi Selesai Buat Tol Laut

http://roadtraffic-technology.com/


Kamis, 10 September 2020

Penjelasan :

Telah beredar unggahan yang memuat hasil 
tangkapan layar dari sebuah artikel berita 
yang menyebutkan Gibran Rakabuming 
Raka putra sulung Presiden Joko Widodo 
akan membebaskan Palestina dari 
penjajahan Israel. Artikel berita tersebut 
berjudul "Gibran akan Bebaskan Palestina 
dari israel?" yang dimuat oleh sebuah situs 
media daring pada 9 September 2020.

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim 
Gibran akan membebaskan Palestina dari 
Israel adalah salah. Faktanya, dalam artikel 
tersebut tidak ada kutipan atau pernyataan 
Gibran terkait Palestina. Dalam artikel 
tersebut hanya membahas mengenai 
Gibran diberikan syal dengan motif bendera 
Palestina dari Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) sebagai salah satu 
partai pengusungnya di Pilkada Solo. 
Kesimpulannya, ada ketidaksesuaian antara 
judul dengan substansi isi berita yang 
menyebabkan terjadinya disinformasi.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNran36K-cek-fakta-putra-sulung-presiden-gibran-ak

an-membebaskan-palestina

11. Putra Sulung Presiden Gibran akan 
Membebaskan Palestina dari Israel

http://medcom.id/

