
Sabtu, 7 November 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial sebuah surat yang mengatasnamakan Suku Dinas 

Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan. Surat tersebut berisi tentang penerimaan 

karyawan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk tahun 2021. Di surat tersebut, 

ada dua syarat yang diminta oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan, 

yakni nomor 18 bisa membaca Al-Quran dan nomor 19 selalu menjalankan ibadah sholat 5 

waktu.

Dilansir dari Liputan6.com Surat penerimaan calon pegawai PJLP berasal dari Suku Dinas 

Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dipastikan hoaks. Kepala Sub Bagian Suku Dinas 

Sosial Jakarta Selatan, Susiana  menyebut surat tersebut tidak datang dari pihaknya. 

Susiana menegaskan surat tersebut hoaks. Sebab, tidak ada nomor surat dan belum 

ditandatangani.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4401863/cek-fakta-hoaks-surat-penerimaan-calon-peg

awai-suku-dinas-sosial-jakarta-selatan-simak-faktanya 

1. Surat Penerimaan Calon Pegawai Suku Dinas 
Sosial Jakarta Selatan

http://liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4401863/cek-fakta-hoaks-surat-penerimaan-calon-pegawai-suku-dinas-sosial-jakarta-selatan-simak-faktanya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4401863/cek-fakta-hoaks-surat-penerimaan-calon-pegawai-suku-dinas-sosial-jakarta-selatan-simak-faktanya


Sabtu, 7 November 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial sebuah video Sepasang Dokter Italia Pilih Meninggal karena 

Covid-19. Dengan narasi sebagai berikut "Sepasang dokter dari Italia memutuskan mati 

bersama karena virus corona".

Faktanya, dilansir dari Liputan6.com Video yang menampilkan sepasang Dokter Italia memilih 

meninggal dunia akibat terpapar Virus Corona Covid-19 adalah hoaks. Sebab, itu bukanlah 

kejadian di dunia nyata. Dari channel Yoly, video yang diunggah Naresh Kumar Lakhaura di 

YouTube merupakan potongan dari sebuah telenovela. Untuk narasi di channel YouTube 

miliknya, Yoly memberikan keterangan sebagai berikut: "Disclaimer: Telenovela ini adalah milik 

Televisa dan ini hanya untuk para penggemar. Satu-satunya yang dapat mengklaim hak milik 

tayangan ini adalah Televisa." Video yang heboh itu merupakan adegan dalam telenovela asal 

Meksiko yang tayang pada 2010.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4400761/cek-fakta-hoaks-sepasang-dokter-italia-pilih-

meninggal-karena-covid-19-simak-fakta-sesungguhnya 

https://www.youtube.com/watch?v=o5uWzwetBPg&app=desktop 

https://factcheck.afp.com/video-shows-scene-mexican-television-drama-aired-2010 

2. Sepasang Dokter Italia Pilih Meninggal karena 
Covid-19

http://liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4400761/cek-fakta-hoaks-sepasang-dokter-italia-pilih-meninggal-karena-covid-19-simak-fakta-sesungguhnya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4400761/cek-fakta-hoaks-sepasang-dokter-italia-pilih-meninggal-karena-covid-19-simak-fakta-sesungguhnya
https://www.youtube.com/watch?v=o5uWzwetBPg&app=desktop
https://factcheck.afp.com/video-shows-scene-mexican-television-drama-aired-2010


Sabtu, 7 November 2020

Penjelasan :

Beredar surat berlabel PLN terkait akan 

adanya pemadaman listrik di wilayah Bogor. 

Pemadaman dilakukan karena adanya 

perbaikan 20 KV dan pemulihan gardu listrik. 

Dalam surat itu juga ditulis bahwa warga 

dihimbau untuk menyiapkan segala 

sesuatunya termasuk genset dalam 

menghadapi pemadaman listrik tersebut.

Dilansir dari bogor.tribunnews.com, Humas 

PLN UIP 3 Bogor, Deni Hermawan 

menyatakan bahwa informasi yang beredar 

tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa 

tidak ada pemadaman listrik seperti yang 

tertulis dalam informasi yang beredar 

tersebut. Untuk itu pihaknya menghimbau 

Masyarakat agar tidak mudah percaya 

terhadap informasi beredar yang belum tentu 

jelas sumbernya.

Hoaks

Link Counter:

https://bogor.tribunnews.com/2020/11/06/beredar-surat-warga-bogor-disuruh-siapkan-genset-ka

rena-bakal-ada-pemadaman-listrik-pln-hoaks 

3. Surat PLN Terkait Pemadaman Listrik di Wilayah 
Bogor

https://bogor.tribunnews.com/2020/11/06/beredar-surat-warga-bogor-disuruh-siapkan-genset-karena-bakal-ada-pemadaman-listrik-pln-hoaks
https://bogor.tribunnews.com/2020/11/06/beredar-surat-warga-bogor-disuruh-siapkan-genset-karena-bakal-ada-pemadaman-listrik-pln-hoaks
https://bogor.tribunnews.com/2020/11/06/beredar-surat-warga-bogor-disuruh-siapkan-genset-karena-bakal-ada-pemadaman-listrik-pln-hoaks


Sabtu, 7 November 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan video di media sosial 

Facebook yang memperlihatkan jenazah pasien 

Covid-19 di Probolinggo mengalami pendarahan 

di bagian mata dan wajah. Dalam narasi 

unggahan yang beredar disebutkan, bola mata 

jenazah pasien tersebut hilang karena dicongkel.

Faktanya, dilansir dari laman 

Timesindonesia.co.id, Ketua Koordinator 

Penegakan Hukum, Ugas Irwanto menyebut 

bahwa narasi dalam video yang beredar itu 

adalah tidak benar. Ugas mengatakan, setelah 

dilakukan penelusuran, diketahui pasien 

memiliki riwayat stroke dan hipertensi. Hal itu 

mengakibatkan pembuluh darah di bagian 

kepala pecah, sehingga menimbulkan 

pendarahan di sejumlah bagian, diantaranya 

melalui bagian mata. Mengutip dari 

Wartabromo.com, Kapolsek Paiton, AKP. Noer 

Choiri juga menegaskan bahwa narasi dalam 

unggahan video yang beredar tersebut tidak 

benar.

Hoaks

Link Counter:

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/308087/hoaks-video-viral-jenazah-covid19-di-probol

inggo-hilang-biji-matanya 

https://www.wartabromo.com/2020/11/06/hoaks-jenazah-dicongkel-matanya/

https://regional.kompas.com/read/2020/11/06/18381261/viral-video-dan-foto-mata-jenazah-pasien-

positif-covid-19-hilang-ini 

4. Video Jenazah Covid-19 di Probolinggo Hilang 
Bola Matanya

http://timesindonesia.co.id/
http://timesindonesia.co.id/
http://wartabromo.com/
http://wartabromo.com/
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/308087/hoaks-video-viral-jenazah-covid19-di-probolinggo-hilang-biji-matanya
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/308087/hoaks-video-viral-jenazah-covid19-di-probolinggo-hilang-biji-matanya
https://www.wartabromo.com/2020/11/06/hoaks-jenazah-dicongkel-matanya/
https://regional.kompas.com/read/2020/11/06/18381261/viral-video-dan-foto-mata-jenazah-pasien-positif-covid-19-hilang-ini
https://regional.kompas.com/read/2020/11/06/18381261/viral-video-dan-foto-mata-jenazah-pasien-positif-covid-19-hilang-ini


Sabtu, 7 November 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video yang 

menampilkan tindakan represif seorangan 

Polisi terhadap seorang perempuan, dan 

diklaim pada unggahan tersebut sebagai 

tindakan tidak manusiawi yang dilakukan 

oleh aparat Kepolisian Prancis terhadap 

warga Muslim yang berdomisili di sana. 

Unggahan tersebut menyebutkan 

"Beginilah perlakuan biadab polisi Perancis 

terhadap Muslimah yg tidak mau dibuka 

jilbabnya, biadab sekali !!".

Faktanya, klaim mengenai video tersebut 

adalah salah. Dilansir dari hasil 

pemeriksaan Turnbackhoax.id diketahui 

bahwa video tersebut terjadi pada  

Desember Tahun 2017 silam tepatnya di 

Calgary, Alberta, Kanada barat, dan bukan 

terjadi di Prancis.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/11/06/salah-video-perlakuan-biadab-polisi-perancis/ 

https://www.de24.news/2020/10/the-surveillance-footage-shows-a-calgary-police-officer-slammi

ng-a-handcuffed-black-woman-face-first-on-the-floor.html 

5. Tindakan Represif Polisi Prancis Terhadap Warga 
Muslim

http://turnbackhoax.id/
https://turnbackhoax.id/2020/11/06/salah-video-perlakuan-biadab-polisi-perancis/
https://www.de24.news/2020/10/the-surveillance-footage-shows-a-calgary-police-officer-slamming-a-handcuffed-black-woman-face-first-on-the-floor.html
https://www.de24.news/2020/10/the-surveillance-footage-shows-a-calgary-police-officer-slamming-a-handcuffed-black-woman-face-first-on-the-floor.html


Sabtu, 7 November 2020

Penjelasan :

Telah  beredar di media sosial 

Facebook sebuah unggahan video 

yang memperlihatkan sebuah 

pesawat yang bergambar Habib 

Rizieq. Dalam unggahan video 

terbuat mengatakan bahwa Raja 

Salman memberikan hadiah besar 

berupa pesawat untuk FPI dan 

Habib Rizieq.

Faktanya, video pesawat yang 

diklaim sebagai hadiah pesawat dari 

Raja Salman untuk Habib Rizieq 

adalah salah. Video tersebut 

merupakan hasil animasi yang sudah 

beredar sejak tahun 2017 lalu. 

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/11/06/salah-video-pesawat-bergambar-habib-rizieq-hadiah-dari-raja

-salman/ 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7xGgWk-video-penampakan-pesawat-rizieq-shiha

b-tiba-di-indonesia-ini-faktanya 

6. Video Pesawat Bergambar Habib Rizieq Hadiah 
dari Raja Salman

https://turnbackhoax.id/2020/11/06/salah-video-pesawat-bergambar-habib-rizieq-hadiah-dari-raja-salman/
https://turnbackhoax.id/2020/11/06/salah-video-pesawat-bergambar-habib-rizieq-hadiah-dari-raja-salman/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7xGgWk-video-penampakan-pesawat-rizieq-shihab-tiba-di-indonesia-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Wb7xGgWk-video-penampakan-pesawat-rizieq-shihab-tiba-di-indonesia-ini-faktanya


Sabtu, 7 November 2020

Penjelasan :

Ditemukan sebuah akun Facebook yang mencatut Wakil Wali Kota 

Pekanbaru, Ayat Cahyadi. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan 

foto profil Ayat Cahyadi saat menggunakan baju dinas Wakil Walikota 

Pekanbaru.

Faktanya, setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa akun yang 

mengatasnamakan Wakil Walikota Pekanbaru tersebut adalah akun palsu.  

Pada akun Facebook milik Ayat Cahyadi disampaikan klarifikasi bahwa akun 

tersebut bukan miliknya dan bagi masyarakat umum agar tidak 

menanggapi apapun yang dikirimkan akun Facebook tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://web.facebook.com/ayat.cahyadifull/posts/10218299990591766 

https://web.facebook.com/arsyil.majid.9/posts/3471241976246191 

https://celotehriau.com/read/detail/6697/akun-facebook-dikloning-ayat-itu-akun-palsu-blokir-saja 

7. Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil 
Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi

https://web.facebook.com/ayat.cahyadifull/posts/10218299990591766
https://web.facebook.com/arsyil.majid.9/posts/3471241976246191
https://celotehriau.com/read/detail/6697/akun-facebook-dikloning-ayat-itu-akun-palsu-blokir-saja

