
Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CVj5Z97PQYQ/?utm_medium=share_sheet 

Penjelasan :
Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Pasuruan 
Jawa Timur dengan menggunakan nama "Mas Adi Wibowo". Akun tersebut 
menggunakan foto Wakil Wali Kota Pasuruan dan melakukan komunikasi dengan 
beberapa pengguna Facebook untuk meminta 6 digit kode verifikasi WhatsApp.
 
Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu dan bukan merupakan akun yang dikelola 
oleh pihak Wakil Wali Kota Pasuruan. Pada media sosial milik Diskominfo Kota 
Pasuruan diklarifikasi bahwa akun tersebut adalah palsu dan informasi yang 
diberikan akun tersebut adalah hoaks.

Sabtu, 30 Oktober 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Mengatasnamakan Wakil Wali Kota 
Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si

https://www.instagram.com/p/CVj5Z97PQYQ/?utm_medium=share_sheet


Link Counter:
- https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1241519/cek-fakta-biaya-akomodasi-dari-pt-pertamina 
- https://cekfakta.com/focus/7759 
- https://turnbackhoax.id/2021/10/28/salah-peserta-wawancara-pertamina-harus-membayar-biaya-ako

modasi/ 
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2eMYaN-anda-terima-surat-panggilan-tes-kerja-di-pert

amina-cek-faktanya 

Penjelasan :
Beredar sebuah surat melalui kiriman email 
yang diklaim merupakan surat panggilan 
tes calon karyawan dari PT Pertamina 
(Persero). Narasi dalam surat panggilan 
tersebut mengatakan bahwa peserta 
wawancara akan menerima biaya 
akomodasi dari PT Pertamina (Persero) 
berupa biaya transportasi, konsumsi, dan 
penginapan. Namun, biaya tersebut akan 
menjadi beban peserta wawancara terlebih 
dahulu, kemudian akan diganti oleh PT 
Pertamina (Persero).
 
Faktanya, dilansir dari rri.co.id, informasi 
mengenai rekrutmen PT Pertamina 
(Persero) yang beredar tersebut adalah 
hoaks. Segala bentuk informasi mengenai 
proses rekrutmen PT Pertamina (Persero) 
hanya disampaikan melalui email dengan 
domain resmi milik Pertamina, yakni 
recruitment@pertamina.com.

Sabtu, 30 Oktober 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Biaya Akomodasi yang Harus Dibayar 
Peserta Wawancara PT Pertamina (Persero)

https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1241519/cek-fakta-biaya-akomodasi-dari-pt-pertamina
https://cekfakta.com/focus/7759
https://turnbackhoax.id/2021/10/28/salah-peserta-wawancara-pertamina-harus-membayar-biaya-akomodasi/
https://turnbackhoax.id/2021/10/28/salah-peserta-wawancara-pertamina-harus-membayar-biaya-akomodasi/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2eMYaN-anda-terima-surat-panggilan-tes-kerja-di-pertamina-cek-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/5b2eMYaN-anda-terima-surat-panggilan-tes-kerja-di-pertamina-cek-faktanya
https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1241519/cek-fakta-biaya-akomodasi-dari-pt-pertamina
mailto:recruitment@pertamina.com


Link Counter:

- https://republika.co.id/berita/r1h93h354/masyarakat-diminta-tak-termakan-hoaks-seputar-

gempa-ambarawa 

- https://jateng.inews.id/berita/heboh-rekaman-suara-sebut-ada-korban-akibat-gempa-salati

ga-semarang-polisi-itu-tidak-benar 

Penjelasan :
Beredar melalui WhatsApp rekaman suara serta narasi yang menyebutkan adanya 
beberapa rumah roboh dan 1 orang meninggal dunia di Kelurahan Muncul, 
Kecamatan Banyubiru, akibat rentetan gempa yang terjadi di Kota Salatiga dan 
Kabupaten Semarang.

Faktanya, rekaman suara yang beredar terkait korban jiwa dan rumah warga yang 
roboh di wilayah Kelurahan Muncul tersebut merupakan informasi yang tidak benar 
atau hoaks. Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika HA dan Kapolsek Banyubiru Iptu 
Subhan menegaskan, pihaknya sudah melakukan patroli ke lokasi bersama 
perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku wisata ternyata hasilnya nihil. 
Menanggapi info pada rekaman tersebut, Kapolsek Banyubiru Iptu Subhan, di 
wilayah Kecamatan Banyubiru tidak ada Kelurahan Muncul, namun yang ada adalah 
Dusun Muncul, Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru.

Sabtu, 30 Oktober 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Rekaman Suara Sebut Ada Korban akibat 
Gempa Salatiga-Semarang

https://republika.co.id/berita/r1h93h354/masyarakat-diminta-tak-termakan-hoaks-seputar-gempa-ambarawa
https://republika.co.id/berita/r1h93h354/masyarakat-diminta-tak-termakan-hoaks-seputar-gempa-ambarawa
https://jateng.inews.id/berita/heboh-rekaman-suara-sebut-ada-korban-akibat-gempa-salatiga-semarang-polisi-itu-tidak-benar
https://jateng.inews.id/berita/heboh-rekaman-suara-sebut-ada-korban-akibat-gempa-salatiga-semarang-polisi-itu-tidak-benar


Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Persija-Jakarta-akan-Menghadapi-Chelsea-Dal
am-Laga-Peresmian-JIS 

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah infografis yang berisi sebuah informasi bahwa klub Persija 
Jakarta akan menghadapi klub dari Inggris Chelsea dalam laga peresmian Jakarta 
International Stadium (JIS).

Dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id, informasi mengenai Klub Persija Jakarta akan 
menghadapi klub dari Inggris Chelsea dalam laga peresmian Jakarta International Stadium 
(JIS) adalah tidak benar. Faktanya, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari PT 
Jakarta Propertindo (Perseroda) terkait Klub sepakbola luar negeri yang akan diundang pada 
peresmian JIS. Hasil Koordinasi Tim Jala Hoaks dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 
diperoleh informasi bahwa foto yang beredar tersebut tidak benar, belakangan ini muncul 
kabar yang belum resmi bahwa peresmian JIS akan dilangsungkan secara meriah. Salah 
satunya dengan mendatangkan klub Spanyol, Real Madrid untuk menggelar pertandingan 
uji coba melawan Persija Jakarta atau Tim Nasional Indonesia, bahkan PT Jakarta Propertindo 
(Perseroda) juga mendatangkan Barcelona dan Klub Sepak bola Italia, Juventus.

Sabtu, 30 Oktober 2021

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Persija Jakarta akan Menghadapi 
Chelsea Dalam Laga Peresmian JIS

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Persija-Jakarta-akan-Menghadapi-Chelsea-Dalam-Laga-Peresmian-JIS
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Persija-Jakarta-akan-Menghadapi-Chelsea-Dalam-Laga-Peresmian-JIS
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Persija-Jakarta-akan-Menghadapi-Chelsea-Dalam-Laga-Peresmian-JIS


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4697813/cek-fakta-tidak-benar-foto-masjid-mele

dak-saat-salat-jumat-50-jamaah-meninggal-dunia 

- https://mediaaceh.co/2019/12/29/10-ruko-dan-kubah-masjid-terbakar-di-aceh-utara/ 

Penjelasan :

Beredar sebuah artikel dengan judul "Innalillahi, Masjid Meledak Saat Waktu Sholat 

Jumat, Sebanyak 50 Jamaah Meninggal Dunia, Semoga Husnul Khotimah Aamiin". 

Dalam foto tersebut, tampak bagian kubah Masjid terbakar. Beberapa warga terlihat 

di sekitar lokasi kebakaran. Selain itu, terlihat juga asap hitam mengepul di lokasi 

kebakaran.

Dilansir dari liputan6.com, foto yang diklaim tersebut adalah tidak benar. Faktanya, 

dari hasil penelusuran yang dilakukan dengan mengunggah foto tersebut ke situs 

Yandex, terdapat artikel yang memuat foto serupa. Artikel tersebut berjudul "10 Ruko 

dan Kubah Masjid Terbakar di Aceh Utara" yang dimuat situs mediaaceh.co pada 29 

Desember 2019 lalu.

Sabtu, 30 Oktober 2021

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Foto Masjid Meledak Saat Salat 
Jumat, 50 Jamaah Meninggal Dunia

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4697813/cek-fakta-tidak-benar-foto-masjid-meledak-saat-salat-jumat-50-jamaah-meninggal-dunia
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4697813/cek-fakta-tidak-benar-foto-masjid-meledak-saat-salat-jumat-50-jamaah-meninggal-dunia
https://mediaaceh.co/2019/12/29/10-ruko-dan-kubah-masjid-terbakar-di-aceh-utara/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4697813/cek-fakta-tidak-benar-foto-masjid-meledak-saat-salat-jumat-50-jamaah-meninggal-dunia
https://mediaaceh.co/2019/12/29/10-ruko-dan-kubah-masjid-terbakar-di-aceh-utara/

