
Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial 
Facebook, berisi sebuah informasi adanya 19 
titik penyekatan pemudik di wilayah 
Kabupaten Jember yang berlaku mulai 6 
Mei 2021 hingga 24 Mei 2021. Salah satunya 
disebutkan lokasi penyekatan di pertigaan 
jombang kencong. 

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Jember  M. Mujamil bersama 
jajaran Satlantas Polres Jember, buka suara 
di hadapan sejumlah wartawan pada acara 
ngobrol bareng Perserikatan Wartawan 
Jember (PWJ) Asyiik pada Rabu (5/5/2021) 
malam. Menurut Kanit Dikyasa Satlantas 
Polres Jember Iptu Heru Siswanto, pesan 
tersebut tidak benar. Penyekatan hanya 
dilakukan di perbatasan Jember dengan 
Lumajang. Sedangkan Jember-Bondowoso 
dan Jember-Banyuwangi, tidak ada 
penyekatan. Hanya didirikan pos untuk 
check point saja dan pengamanan lebaran.

Hoaks

Link Counter:
- https://jatimtimes.com/baca/241166/20210506/084200/info-penyekatan-di-tiap-pertigaan-jala

n-raya-di-jember-dipastikan-hoax-ini-faktanya  

1. [HOAKS] Info 19 Titik Penyekatan Pemudik di 
Wilayah Kabupaten Jember

https://jatimtimes.com/baca/241166/20210506/084200/info-penyekatan-di-tiap-pertigaan-jalan-raya-di-jember-dipastikan-hoax-ini-faktanya
https://jatimtimes.com/baca/241166/20210506/084200/info-penyekatan-di-tiap-pertigaan-jalan-raya-di-jember-dipastikan-hoax-ini-faktanya


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar viral di media sosial sebuah rekaman percakapan Pilot, Kopilot dan Petugas 
FA Lion Air JT-610 yang mengalami kecelakaan pada 29 Oktober 2018. Dalam 
rekaman suara yang beredar, terdengar percakapan antara Pilot dan Kopilot juga 
seorang Flight Attendant (FA) dalam situasi panik akibat adanya masalah dalam 
pesawat yang mereka kemudikan.

Terkait unggahan tersebut, KNKT memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari 
pihaknya dan bukan pula rekaman kotak hitam Cockpit Voice Recorder (CVR) yang 
asli. Menurut Kepala Subbag Datin dan Humas KNKT Anggo Anurogo, KNKT 
memastikan bahwa rekaman tersebut bukanlah rekaman asli yang berasal dari 
unduhan FDR maupun CVR milik Lion Air JT-610. Dapat dikatakan bahwa data yang 
ditampilkan ini adalah asumsi dari si pengarang atau pemilik akun berdasarkan hasil 
laporan final yang telah KNKT keluarkan.

Hoaks

Link Counter:
- https://news.detik.com/berita/d-5557249/rekaman-palsu-beredar-ini-fakta-sebenarnya-soal-l

ion-air-jt-610

- https://www.kompas.com/tren/image/2021/05/05/140000065/ramai-rekaman-disebut-dari-bl

ackbox-lion-air-jt-610-ini-kata-knkt?page=2 

- https://www.instagram.com/knkt_ri/ 

2. [HOAKS] Rekaman Suara Percakapan Pilot Lion 
Air JT-610 Keluar

https://news.detik.com/berita/d-5557249/rekaman-palsu-beredar-ini-fakta-sebenarnya-soal-lion-air-jt-610
https://news.detik.com/berita/d-5557249/rekaman-palsu-beredar-ini-fakta-sebenarnya-soal-lion-air-jt-610
https://www.kompas.com/tren/image/2021/05/05/140000065/ramai-rekaman-disebut-dari-blackbox-lion-air-jt-610-ini-kata-knkt?page=2
https://www.kompas.com/tren/image/2021/05/05/140000065/ramai-rekaman-disebut-dari-blackbox-lion-air-jt-610-ini-kata-knkt?page=2
https://www.instagram.com/knkt_ri/


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook, terkait pandemi Virus 
Corona yang diklaim hadir setiap 100 tahun sekali. Dengan unggahan narasi 
"Dyk? 1720: wabah besar Marseille 1820: pandemik chorella di Asia 1920: flu 
spanyol 2020: virus corona Ada teori bahwa setiap 100 tahun pandemi 
terjadi".

Dilansir dari Liputan6.com, klaim pandemi hadir setiap 100 tahun sekali 
adalah tidak benar. Faktanya WHO menjelaskan pandemi Covid-19 tidak 
bisa diprediksi karena Covid-19 merupakan penyakit baru.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4552614/cek-fakta-tidak-benar-pandemi-hadir-seti

ap-100-tahun-sekali

3. [HOAKS] Pandemi Hadir Setiap 100 Tahun 
Sekali

https://www.liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4552614/cek-fakta-tidak-benar-pandemi-hadir-setiap-100-tahun-sekali
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4552614/cek-fakta-tidak-benar-pandemi-hadir-setiap-100-tahun-sekali


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah foto yang menampilkan 
sejumlah orang sedang berenang di laut 
dengan latar belakang sebuah jembatan 
besar. Foto itu disertai keterangan yang 
menyebutkan aksi nekat orang Madura yang 
mudik dengan berenang menyeberangi laut 
menggunakan alat seadanya. 

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa foto 
tersebut merupakan aksi nekat pemudik di 
Madura adalah salah. Faktanya, melalui akun 
instagram resmi Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa memposting foto 
serupa dengan keterangan aksi para prajurit 
TNI Angkatan Laut (AL) saat melintasi selat 
Madura dari Surabaya dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun ke-15 
Pasmar-1 TNI AL pada tahun 2016. Dalam 
unggahannya Khofifah juga mengingatkan 
jika ada pihak yang menarasikan foto tersebut 
sebagai aksi pemudik yang nekat 
menyeberangi Selat Madura, bisa dipastikan 
sebagai hoaks atau berita palsu.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/COjseM-hzdj/ 

4. [DISINFORMASI] Demi Mudik Orang Madura 
Berenang dengan Alat Seadanya

https://www.instagram.com/p/COjseM-hzdj/


Jum’at, 7 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram, yang diklaim 
seorang pemudik menggunakan motor berhasil melewati blokade Polisi.

Dilansir dari hits.suara.com, video viral pemudik melewati blokade Polisi itu 
ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan seorang 
pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke area tambang batu bara di 
daerah Muara Enim.

Disinformasi

Link Counter:
- https://hits.suara.com/read/2021/05/07/150346/cek-fakta-viral-video-pemudik-sukses-tembu

s-blokade-polisi?page=all 

5. [DISINFORMASI] Video Pemudik Sukses 
Tembus Blokade Polisi

https://hits.suara.com/
https://hits.suara.com/read/2021/05/07/150346/cek-fakta-viral-video-pemudik-sukses-tembus-blokade-polisi?page=all
https://hits.suara.com/read/2021/05/07/150346/cek-fakta-viral-video-pemudik-sukses-tembus-blokade-polisi?page=all

