
Penjelasan: 

Telah beredar di media sosial sebuah informasi 

yang mengklaim bahwa PT Aneka Tambang 

(ANTAM) Tbk, mewajibkan para peserta 

wawancara untuk memesan tiket pesawat dan 

akomodasi selama di Jakarta melalui biro 

perjalanan PT Golden Asia & Travel.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa PT 

ANTAM Tbk bekerja sama dengan PT Golden 

Asia & Travel terkait proses wawancara kerja 

calon karyawan adalah salah. Melalui akun 

Instagram-nya, @official.antam, PT ANTAM Tbk 

telah mengingatkan semua pihak terkait 

penipuan rekrutmen yang mengatasnamakan 

PT ANTAM Tbk untuk berhat-hati. Dalam situs 

resminya, antam.com, PT ANTAM Tbk 

menyatakan tidak melakukan pemungutan 

biaya dalam proses rekrutmen, serta tidak 

bekerja sama dengan biro perjalanan manapun.

Minggu, 24 Oktober 2021

1. [HOAKS] Peserta Wawancara Kerja PT ANTAM 
Wajib Pesan Tiket di Biro Perjalanan

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg6VdXK-cek-fakta-benarkah-peserta-wawancara-kerja

-pt-antam-wajib-pesan-tiket-di-travel-ini-simak-faktanya
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZREWk-benarkah-ini-surat-panggilan-wawancara-ker

ja-di-pt-antam-simak-faktanya
- https://www.instagram.com/p/CJVYX2PrmXs/ 
- https://www.antam.com/en/career 

https://www.instagram.com/p/CJVYX2PrmXs/
https://www.antam.com/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg6VdXK-cek-fakta-benarkah-peserta-wawancara-kerja-pt-antam-wajib-pesan-tiket-di-travel-ini-simak-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg6VdXK-cek-fakta-benarkah-peserta-wawancara-kerja-pt-antam-wajib-pesan-tiket-di-travel-ini-simak-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZREWk-benarkah-ini-surat-panggilan-wawancara-kerja-di-pt-antam-simak-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/zNPZREWk-benarkah-ini-surat-panggilan-wawancara-kerja-di-pt-antam-simak-faktanya
https://www.instagram.com/p/CJVYX2PrmXs/
https://www.antam.com/en/career


Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) mengakui Covid-19 sama seperti penyakit flu biasa. Informasi itu juga 

mengklaim 500.000 orang di Amerika Serikat meninggal dunia karena menerima vaksin 

Covid-19.

Faktanya, Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan artikel atau pernyataan resmi dari WHO 

yang menyatakan lembaga itu mengakui Covid-19 sama seperti flu biasa. Mengutip laman 

resmi WHO, Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona baru yang disebut 

SARS-CoV-2. Kemudian, klaim 500.000 orang di AS meninggal dunia karena divaksinasi 

berasal dari sumber yang terbukti memiliki riwayat menyebarkan informasi palsu. Selain itu, 

studi terbaru yang dipublikasikan CDC pada Jumat, 22 Oktober 2021 justru menemukan 

bahwa tidak ada peningkatan risiko kematian pada penerima vaksin Covid-19.

Minggu, 24 Oktober 2021

2. [HOAKS] WHO Akui Covid-19 Sama dengan Flu Biasa 
dan 500.000 Orang di AS Tewas karena Vaksin

Hoaks

Link Counter:

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/23/205600065/-hoaks-who-akui-covid-19-sama

-dengan-flu-biasa-dan-500.000-orang-di-as 

https://www.kompas.com/
https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/23/205600065/-hoaks-who-akui-covid-19-sama-dengan-flu-biasa-dan-500.000-orang-di-as
https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/23/205600065/-hoaks-who-akui-covid-19-sama-dengan-flu-biasa-dan-500.000-orang-di-as


Penjelasan: 

Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan bahwa Akta 

Jual Beli Tanah (AJB) hanya berlaku 5 tahun sejak 2021. Setelah lewat dari 5 tahun, tanah 

tersebut menjadi milik negara. AJB tersebut sudah tidak dapat digunakan sebagai bukti 

kepemilikan tanah.

Faktanya, informasi pesan berantai yang menyebutkan AJB tanah hanya berlaku 5 tahun 

tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum. Kementerian ATR/BPN melalui 

laman media sosial resminya mengklarifikasi bahwa informasi pada pesan tersebut adalah 

hoaks. Ditegaskan pula oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Yulia bahwa masyarakat yang menerima informasi 

tersebut diharapkan untuk tidak mempercayainya.

Minggu, 24 Oktober 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Akta Jual Beli Tanah hanya Berlaku 5 
Tahun Semenjak 2021

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CVU4qfMhOYU/?utm_medium=share_sheet  

https://www.instagram.com/p/CVU4qfMhOYU/?utm_medium=share_sheet


Penjelasan: 
Beredar sebuah unggahan video TikTok yang 

memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan 

Kamil diduga menari tanpa memperhatikan 

prokol kesehatan saat sedang merayakan 

keberhasilan kontingen Jawa Barat sebagai 

juara umum PON XX Papua. Dalam video itu, 

selain Ridwan Kamil juga terlihat Mantan 

Menparekraf Wishnutama Kusubandio ikut 

menari di tengah kerumunan tanpa 

menggunakan masker.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil melalui 

laman Instagram resminya mengklarifikasi 

bahwa narasi dalam video yang beredar tersebut 

adalah tidak benar. Ia menegaskan, video yang 

menampilkan dirinya bergoyang ria itu 

merupakan video lama yang merekam kegiatan 

perayaan Cap Go Meh di Kota Bogor sebelum 

pandemi Covid-19 melanda.

Minggu, 24 Oktober 2021

4. [DISINFORMASI] Video Ridwan Kamil Rayakan 
Jabar Juara Umum PON XX Papua Tanpa Patuhi 
Prokes

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CVXOq-WlwXa/

- https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132861733/cek-fakta-ridwan-kamil-rayakan-jabar-j

uara-umum-pon-papua-tanpa-patuhi-prokes

- https://bandung.bisnis.com/read/20211023/549/1457423/viral-video-ridwan-kamil-menari-tanpa-prok

es-rayakan-kemenangan-pon-papua-ini-faktanya

https://www.instagram.com/p/CVXOq-WlwXa/
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132861733/cek-fakta-ridwan-kamil-rayakan-jabar-juara-umum-pon-papua-tanpa-patuhi-prokes
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132861733/cek-fakta-ridwan-kamil-rayakan-jabar-juara-umum-pon-papua-tanpa-patuhi-prokes
https://bandung.bisnis.com/read/20211023/549/1457423/viral-video-ridwan-kamil-menari-tanpa-prokes-rayakan-kemenangan-pon-papua-ini-faktanya
https://bandung.bisnis.com/read/20211023/549/1457423/viral-video-ridwan-kamil-menari-tanpa-prokes-rayakan-kemenangan-pon-papua-ini-faktanya

