Kamis, 5 November 2020

1. Lelang Perhiasan Emas Mengatasnamakan
Pegadaian

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Instagram mengatasnamakan PT Pegadaian (Persero)
bahwa salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan mengadakan lelang secara
online (daring). Adapun barang yang dilelang adalah perhiasan emas. Sebuah akun
Instagram dalam unggahannya menyebut barang yang ditawarkan merupakan barang
jatuh tempo sehingga pihak yang menginginkan barang tersebut cukup membayar uang
tebusnya saja.
Faktanya, dikutip dari Antaranews.com informasi tentang lelang barang-barang jatuh
tempo oleh PT Pegadaian adalah hoaks. Pegadaian melalui akun resmi di media sosial
Instagram @pegadaian_id pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki akun
lelang dan tidak bertransaksi jual beli melalui media sosial atau situs internet. Jika ada
akun media sosial atau website ataupun nomor rekening virtual account yang
mengatasnamakan Pegadaian terkait dengan jual beli barang lelang secara online, itu
adalah modus penipuan.

Hoaks
Link Counter:
https://www.antaranews.com/berita/1821404/hoaks-pegadaian-gelar-lelang-daring
https://www.instagram.com/p/CFgP_x4H5Lu/?

Kamis, 5 November 2020

2. Jokowi Dapat Rekor MURI Presiden Pertama di
Dunia yang Lari ketika Ditemui Rakyatnya
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook sebuah
gambar

yang

memperlihatkan

penghargaan
Indonesia

Museum

untuk

Joko

piagam

Rekor-Dunia

Widodo

(Jokowi)

sebagai presiden pertama di dunia yang lari
ketika ditemui rakyatnya.
Faktanya, dikutip dari Medcom.id klaim
bahwa

Museum

(MURI)

memberi

Rekor-Dunia
penghargaan

Indonesia
kepada

Jokowi sebagai presiden pertama di dunia
yang lari ketika ditemui rakyatnya adalah
salah.

MURI

diketahui

tidak

pernah

memberikan penghargaan tersebut. Setelah
ditelusuri dan mengecek langsung ke dalam
situs MURI, tidak ditemukan rekor yang
dimaksud oleh pemilik akun Facebook yang
mengunggah gambar tersebut.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNA3GLzk-cek-fakta-jokowi-dapat-rekor-muri-preside
n-pertama-di-dunia-yang-lari-ketika-ditemui-rakyatnya
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3. Petinggi PDIP Pastikan Jokowi Lengser karena
Kebijakan Ilegal

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang narasikan bahwa Petinggi PDI
Perjuangan (PDIP) memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser karena
kebijakan ilegal.
Dilansir dari Medcom.id, klaim bahwa bahwa Petinggi PDI Perjuangan (PDIP)
memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser karena kebijakan ilegal
adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/RkjlQR6N-petinggi-pdip-pastikan-jokowi-lengser-kare
na-kebijakan-ilegal-ini-faktanya
https://rri.co.id/nasional/politik/912711/lengserkan-jokowi-hanya-mimpi-di-siang-bolong
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4.

Foto Duta Syahwat oleh Kader NU

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan pada media sosial sebuah foto seorang tokoh GP ansor
bernama Yaqut Cholil Qoumas yang sedang memeluk seorang wanita. Narasi unggahan
itu berbunyi; "Duta Syahwat Oleh Kader NU. bisa pesan fatwa Halal soal syahwat ke NU..
bisa COD & Order..yg penting pembayaran harus cash menggunakan amplop coklat."
Berdasarkan penelusuran, klaim foto Duta Syahwat oleh kader NU adalah keliru. Faktanya,
foto tersebut merupakan hasil editan atau suntingan dari pihak yang tidak bertanggung
jawab. Ditemukan foto asli dari unggahan akun Facebook tersebut dalam beberapa
unggahan di blogspot tahun 2011 silam. Foto tersebut merujuk pada foto pria berbaju
putih tidak mengenakan kacamata dengan seorang wanita.

Hoaks
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/11/03/salah-foto-duta-syahwat-oleh-kader-nu/
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5. DKI Jakarta dapat Penghargaan Sustainable
Transport Award (STA) setelah Berikan Izin
Sepeda Boleh Melewati Jalan Tol
Penjelasan :
Salah satu akun Facebook dalam unggahannya
diketahui
membuat
klaim
penghargaan
Sustainable Transport Award (STA) program
integrasi antarmoda transportasi publik dunia yang
diperoleh Pemerintah DKI Jakarta adalah hasil
kebijakan berkendara sepeda boleh melewati jalan
tol. Narasi unggahannya berbunyi; "DKI dapet
penghargaan tranportasi sedunia, sepeda masuk
tol". Unggahan tersebut turut menyertakan pula
foto Gubernur DKI Jakarta seolah-olah tengah
mengayuh sepeda di jalan tol.
Faktanya, klaim yang menyebutkan penghargaan
STA atau program integrasi antarmoda transportasi
publik
dunia
yang
diperoleh
DKI
Jakarta
dikarenakan adanya kebijakan boleh berkendara
sepeda di jalan Tol adalah salah. Dilansir dari
Cnnindonesia.com artikel berita yang berjudul "Juri
Beberkan Alasan Jakarta Raih Penghargaan
Transportasi",
Senior
Communications
&
Partnerships Manager di ITDP Indonesia Fani
Rachmita menyebutkan faktor pertama Jakarta
meraih penghargaan ini lantaran integrasi layanan
TransJakarta dengan Light Rail Transit (LRT) serta
Moda Raya Terpadu (MRT).

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZB99b-cek-fakta-sepeda-masuk-tol-alasan-jakarta-raih-pen
ghargaan-dunia-ini-faktanya
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031191445-20-564462/juri-beberkan-alasan-jakarta-raih-peng
hargaan-transportasi
https://mediaindonesia.com/read/detail/357552-ini-sebab-jakarta-layak-dapat-penghargaan-sta-2021
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6. Anies Baswedan Menawarkan Diri Mundur
sebagai Gubernur DKI
Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook foto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
yang dinarasikan meminta persetujuan
untuk mundur dari jabatannya. Berikut
narasi unggahan foto tersebut; "Apakah
kalian setuju kalau saya mundur dari
gubernur DKI".
Dikutip dari Medcom.id, klaim Gubernur
DKI

Jakarta

menawarkan

diri

untuk

mundur adalah salah. Faktanya, narasi di
dalam foto tersebut hasil suntingan yang
diambil saat Anies memberikan arahan
Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan
RAPBD TA 2020.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7x7Gak-cek-fakta-anies-baswedan-menawarkan-d
iri-mundur-sebagai-gubernur-ini-faktanya
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7. Akun Instagram BPJAMSOSTEK

Penjelasan :
Beredar di sosial media sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan BPJS
Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) atau yang
disingkat secara resmi sebagai BPJAMSOSTEK dengan nama pengguna @info.bpjstku.
Akun tersebut juga menyebarkan tautan kemenaker-go-id.crayon.world.
Dikutip dari Turnbackhoax.id, klaim adanya akun Instagram yang mengatasnamakan
BPJAMSOSTEK dan situs yang diklaim sebagai situs layanan helpdesk Kemnaker adalah
keliru. Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu. Akun Instagram resmi BPJAMSOSTEK
adalah @bpjs.ketenagakerjaan dan situs resmi Kemnaker adalah Kemnaker.go.id. Akun
dan situs palsu ini diduga sengaja dibuat untuk melakukan penipuan hingga pencurian
data terkait pendaftaran pekerja calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hoaks
Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/11/04/salah-akun-instagram-bpjamsostek-info-bpjstku-dan-situs-ke
menaker-infodotcrayondotworld/
https://www.instagram.com/bpjs.ketenagakerjaan/
https://kemnaker.go.id/
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8. Arief Budiman Sebut Siap Bantu Donald Trump
Menangkan Pilpres Amerika Serikat

Penjelasan :
Beredar unggahan tangkapan layar artikel berita di media sosial Facebook dengan judul
"Arief Budiman: Andai Trump Mengizinkan Saya Membantu, Pasti Dia Bisa Menang".
Dalam gambar tangkapan layar tersebut terlihat Ketua KPU Arief Budiman mengenakan
baju batik dan sedang menduduki kotak suara.
Setelah ditelusuri, klaim bahwa Ketua KPU Arief Budiman menyebut siap membantu
Calon Presiden Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika
Serikat adalah salah. Faktanya, tidak ditemukan artikel yang memberitakan hal tersebut.
Diketahui judul artikel dalam tangkapan layar itu merupakan hasil editan atau suntingan.
Foto yang dicatut dalam tangkapan layar tersebut ditemukan dalam artikel berjudul "4
Fakta Kotak Suara Kardus untuk Pemilu 2019". Artikel itu dimuat dalam situs
Liputan6.com pada 18 Desember 2018.

Hoaks
Link Counter:
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Gbmq3YLb-cek-fakta-ketua-kpu-siap-membantu-trump-menan
g-di-pilpres-as-ini-faktanya
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-ketua-kpu-ri-bisa-bantu-trump-menangkan-pilpresas.html
https://www.liputan6.com/news/read/3839178/4-fakta-kotak-suara-kardus-untuk-pemilu-2019

