
Senin, 16 November 2020

Penjelasan :
Ditemukan sebuah akun instagram dengan mengatasnamakan Recruitment PT Kereta Api Indonesia 

(PT KAI). Akun tersebut melakukan komunikasi kepada sejumlah orang melalui Direct Message pada 

platform Instagram dan meminta video beberapa bagian tubuh yang diklaim sebagai proses 

interview online PT KAI.

Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu dan bukan resmi dikelola oleh PT KAI. VP Public Relations 

KAI Joni Martinus mengingatkan bahwa proses rekrutmen PT KAI hanya diumumkan melalui website 

resmi KAI di recruitment.kai.id. Joni Martinus menegaskan bahwa proses recruitment PT KAI tidak 

memungut biaya sepeserpun dan tidak ada interview secara online yang disertai pengiriman video 

untuk menunjukkan bagian tubuh apapun dalam proses rekrutmen. Terkait adanya dugaan aksi 

penipuan dengan modus Rekrutmen KAI ini, Joni mengimbau supaya masyarakat lebih jeli dan teliti 

apabila mendapatkan pesan berupa pengumuman rekrutmen juga juga mengimbau kepada 

masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan tidak menyebarkan pesan tentang 

pengumuman rekrutmen KAI yang terindikasi palsu untuk menghindari semakin banyaknya orang 

yang tertipu oleh oknum pembuat rekrutmen palsu tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/16/065500965/dugaan-penipuan-rekrutmen-kai-mod

us-minta-kirim-video-perlihatkan-bagian?page=all 

https://twitter.com/KAI121/status/1327926621714563072 

1. Interview Online Recruitment PT KAI dengan 
Meminta Video Bagian Tubuh

https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/16/065500965/dugaan-penipuan-rekrutmen-kai-modus-minta-kirim-video-perlihatkan-bagian?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/16/065500965/dugaan-penipuan-rekrutmen-kai-modus-minta-kirim-video-perlihatkan-bagian?page=all
https://twitter.com/KAI121/status/1327926621714563072


Senin, 16 November 2020

Penjelasan :
Beredar kabar di media sosial  yang menyebutkan bahwa Kim Jong Un memberikan komentar terkait 

kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air. Postingan ini mengarahkan pembaca ke situs Youtube yang 

diklaim berisi video komentar dari Kim Jong Un. Video tersebut diawali dengan narasi visual terkait 

berita kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia. Lalu, di menit ke 4.14, menampilkan rekaman pidato 

dari Kim Jong Un yang diisi dengan suara berbahasa Indonesia dari pihak lain.

 

Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, video asli dari rekaman Kim Jong Un yang dimanipulasi itu 

merupakan video pidato dari Presiden Korea Utara pada Parade Militer dalam rangka memperingati 

ulang tahun Partai Buruh Korea Utara yang ke 75. Pencarian berita melalui Google juga tidak 

menunjukkan adanya komentar resmi dari Presiden Korea Utara ini terkait kepulangan Habib Rizieq 

ke Indonesia.

Hoaks

Link Counter:
https://news.okezone.com/read/2020/10/12/18/2292509/pidato-di-parade-militer-kim-jong-un-menangis-minta-maaf-ke

pada-rakyat-korut?fbclid=IwAR13MvmuYgxHFIpYC3Gd-hr4CuoxdbSHYY22OKNVNF3PZ0qW9aUoaxbNcLM 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54520032   

https://www.38north.org/2020/10/kjuspeech101320/?fbclid=IwAR07UELPI4PJdEQxU9NjUxU7mZN0QYqrLamkQSsVltmf

7giwnu6of5MYBQc&__cf_chl_captcha_tk__=b29d679ffa382789afcec6ce8f9d2de7eaa5bc8e-1605455674-0- 

2. Kim Jong Un Berikan Komentar Terkait 
Kepulangan Habib Rizieq Ke Indonesia

https://news.okezone.com/read/2020/10/12/18/2292509/pidato-di-parade-militer-kim-jong-un-menangis-minta-maaf-kepada-rakyat-korut?fbclid=IwAR13MvmuYgxHFIpYC3Gd-hr4CuoxdbSHYY22OKNVNF3PZ0qW9aUoaxbNcLM
https://news.okezone.com/read/2020/10/12/18/2292509/pidato-di-parade-militer-kim-jong-un-menangis-minta-maaf-kepada-rakyat-korut?fbclid=IwAR13MvmuYgxHFIpYC3Gd-hr4CuoxdbSHYY22OKNVNF3PZ0qW9aUoaxbNcLM
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-54520032
https://www.38north.org/2020/10/kjuspeech101320/?fbclid=IwAR07UELPI4PJdEQxU9NjUxU7mZN0QYqrLamkQSsVltmf7giwnu6of5MYBQc&__cf_chl_captcha_tk__=b29d679ffa382789afcec6ce8f9d2de7eaa5bc8e-1605455674-0-
https://www.38north.org/2020/10/kjuspeech101320/?fbclid=IwAR07UELPI4PJdEQxU9NjUxU7mZN0QYqrLamkQSsVltmf7giwnu6of5MYBQc&__cf_chl_captcha_tk__=b29d679ffa382789afcec6ce8f9d2de7eaa5bc8e-1605455674-0-


Senin, 16 November 2020

Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media 

sosial Facebook yang berisi sebuah 

narasi yang menyebutkan bahwa 

Calon Presiden terpilih Amerika 

Serikat Joe Biden menuju Istana 

Bogor untuk menemui Presiden Joko 

Widodo. 

Dilansir dari laman situs Medcom.id, 

klaim bahwa Joe Biden sedang 

menuju Istana Bogor bertemu 

dengan Jokowi adalah salah. 

Faktanya, tidak ada informasi valid 

dari media arus utama terkait hal itu. 

Pertemuan resmi Joe Biden dan 

Presiden Joko Widodo sendiri terjadi 

lima tahun lalu saat lawatan Jokowi 

ke Washington DC, Amerika Serikat.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZvdZb-cek-fakta-capres-terpilih-as-joe-biden-ke-is

tana-bogor-bertemu-jokowi-ini-faktanya

3. Capres Terpilih AS Joe Biden ke Istana Bogor 
Bertemu Presiden Joko Widodo

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZvdZb-cek-fakta-capres-terpilih-as-joe-biden-ke-istana-bogor-bertemu-jokowi-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZvdZb-cek-fakta-capres-terpilih-as-joe-biden-ke-istana-bogor-bertemu-jokowi-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzZvdZb-cek-fakta-capres-terpilih-as-joe-biden-ke-istana-bogor-bertemu-jokowi-ini-faktanya


Senin, 16 November 2020

Penjelasan :
Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang memperlihatkan seorang nenek di Bone, Sulawesi 

Selatan terikat rantai di salah satu pergelangan kakinya. Perekam dan penyebar video langsung beranggapan 

bahwa nenek tersebut dipasung oleh anaknya sendiri. Unggahan itu disertai keterangan "yana kapang yaseng 

anak melle peru".

Faktanya, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ardy Yusuf saat dimintai konfirmasi Detik.com mengklarifikasi bahwa 

narasi unggahan yang menyebutkan seorang nenek yang diketahui bernama Singere dipasung oleh anaknya 

sendiri adalah keliru. Ardy menjelaskan, anak dari nenek Singere yang bernama Dahlia sengaja mengikat rantai 

kaki nenek Singere dengan maksud agar tidak menghilang atau pergi dari rumah ketika Dahlia dan suaminya 

sedang pergi berkebun. Ardy juga menyebut bahwa Dahlia dan suaminya selama ini justru merawat ibunya 

dengan baik. Investigasi Kepolisian juga telah didukung dengan hasil visum yang menunjukkan bahwa nenek 

Singere tidak menderita luka-luka pada tubuhnya. Nenek Singere disebut dalam keadaan sehat. Perekam dan 

penyebar video tersebut juga telah meminta maaf dan mengakui bahwa viralnya video nenek Singere yang 

dinarasikan dipasung oleh anaknya sendiri adalah tidak benar.

Hoaks

Link Counter:

https://news.detik.com/berita/d-5255789/video-nenek-di-bone-sulsel-dipasung-anak-sendiri-viral

-ini-faktanya

https://news.detik.com/berita/d-5255875/viralkan-hoax-nenek-dipasung-anaknya-sendiri-wanita-

di-bone-minta-maaf

4. Video Nenek di Bone Sulsel Dipasung Anak 
Sendiri

https://news.detik.com/berita/d-5255789/video-nenek-di-bone-sulsel-dipasung-anak-sendiri-viral-ini-faktanya
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https://news.detik.com/berita/d-5255789/video-nenek-di-bone-sulsel-dipasung-anak-sendiri-viral-ini-faktanya
https://news.detik.com/berita/d-5255875/viralkan-hoax-nenek-dipasung-anaknya-sendiri-wanita-di-bone-minta-maaf
https://news.detik.com/berita/d-5255875/viralkan-hoax-nenek-dipasung-anaknya-sendiri-wanita-di-bone-minta-maaf

