Rabu, 22 Januari 2020

1.

Email Berisi Surat Panggilan Tes Calon Karyawan PT.
Angkasa Pura II (Persero)

Penjelasan :
Telah beredar di media sosial tentang adanya
pemberitahuan

surat

panggilan

tes

calon

karyawan mengatasnamakan PT. Angkasa Pura
II (Persero) yang di kirim melalui layanan email.

Faktanya setelah dilakukan penelusuran, pihak
PT. Angkasa Pura II
resminya

melalui akun Twitter

menegaskan

bahwa

informasi

tersebut adalah penipuan. Selain itu PT. Angkasa
Pura

II

juga

berhati-hati

menghimbau

mengenai

untuk

lowongan

selalu

pekerjaan

yang mengatasnamakan PT. Angkasa Pura II
(Persero). Terkait lowongan kerja resmi hanya
diinformasikan

melalui

angkasapura2.co.id pada konten karir.

Hoaks
Link Counter :
https://twitter.com/contactap2/status/1219166984501284865

website
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2. Waspada Foto Pelaku Penculik Anak

Penjelasan :
Beredar postingan berupa tangkapan layar dari pesan berantai WhatsApp
yang berisi foto-foto pelaku penculikan anak.

Faktanya hal tersebut terkait dengan hoaks selebaran foto pelaku
penculikan anak pada tahun 2018 lalu. Pelaku penyebarnya sudah
ditangani oleh Polres Blitar.

Hoaks
Link Counter :
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4160734/cek-fakta-hoaks-foto-pelaku-penculik-anak
https://turnbackhoax.id/2020/01/19/salah-pesan-berantai-waspada-penculikan-anak/
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3. Info Jadwal Razia STNK di Batam
Penjelasan :
Telah beredar sebuah informasi melalui pesan
singkat WhatsApp bahwa akan diadakan razia
pajak STNK mobil dan motor. Dalam pesan
tersebut juga tercantum jadwal waktu razia
yang akan dilakukan pada pagi, siang hingga
malam hari.

Faktanya
Penetapan

menurut
Unit

Kasi

Penerimaan

Pelaksana

Teknis

dan
(UPT)

Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat
Batam Center, Syarifuddin membantah info
razia STNK besok, Rabu (22/1/2020) yang beredar
lewat WhatsApp. Ia menambahkan, bahwa
sejauh

ini

pihaknya

belum

ada

rencana

melakukan razia gabungan bersama pihak
kepolisian ataupun Jasa Raharja. Jadi, jangan
percaya akan info yang tidak benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://batam.tribunnews.com/2020/01/21/hoaks-info-razia-stnk-di-batam-yang-disebar-lewat-wh
atsapp
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4. Penculikan Anak SD di Kudus
Penjelasan :
Beredar di media sosial informasi adanya
penculikan

anak

di

Kudus.

Kabarnya,

pelaku merupakan dua orang pria yang
mengendarai sepeda motor. Para pria itu
disebut sempat hendak membawa YA,
namun gagal setelah bocah itu berteriak
dan dipergoki warga.
Faktanya

adalah

bahwa

yang

terjadi

bukanlah penculikan. Dua orang yang
diduga pelaku bermaksud menawarkan
bantuan. Adapun YA yang sempat berteriak
dan

menangis

adalah

merupakan

kebiasaan yang diajarkan orangtua YA pada
dirinya.

Orang

tua

YA

memang

mengajarkan apabila ada orang tak dikenal
membujuk YA, maka YA harus teriak dan
menangis.

Hoaks
Link Counter :
https://jateng.idntimes.com/news/jateng/oetoro-aji/hoaks-penculikan-anak-di-kudus-yang-viral-dan-gegerka
n-masyarakat/full
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5. Uji Coba Tilang e-CCTV di Jalanan Pare Mulai Awal
Februari 2020
Penjelasan :
Beredar di sosial media Facebook
sebuah

unggahan

mengenai

informasi akan diadakan uji coba
tilang e-CCTV di jalanan Pare
pada

awal

Februari.

Dalam

informasi itu disebut beberapa
daftar jalan yang akan diuji coba
diantaranya, perempatan RSUD
Pare dan Tulungrejo.
Satlantas Polres Kediri melalui
akun media sosial Instagramnya
telah

mengkonﬁrmasi

bahwa

informasi yang beredar tentang
Uji Coba e-CCTV di wilayah Pare
tidak benar atau hoaks.

Hoaks
Link Counter :
https://www.instagram.com/p/B7lMMqOp2J-/
https://www.instagram.com/p/B7lTWQSFQX5/
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6. Foto Rumah Sakit Jiwa yang Terbengkalai
Penjelasan :
Beredar sebuah foto di media sosial Twitter yang
memperlihatkan ruangan dari salah satu rumah
sakit dengan dinding yang dicoret-coret berwarna
hitam-merah.

Foto

tersebut

disertai

narasi

"abandoned mental hospital" (rumah sakit jiwa
yang terbengkalai). Hingga Selasa 21 Januari 2020,
foto yang diunggah pada tanggal 17 Januari 2020
tersebut telah di-retweets (dibagi ulang) sebanyak
208 kali.

Faktanya, dilansir dari jawapos.com, foto tersebut
ternyata bukan potret ruangan di rumah sakit jiwa
yang

terbengkalai.

diunggah

oleh

Foto
situs

yang

sama

pernah

theatlantic.com

dan

menyebutnya sebagai salah satu ruangan di
Rumah Sakit Linda Vista di Santa Fe, Los Angeles,
AS. Rumah sakit tersebut awalnya dibangun pada
1905 untuk karyawan kereta api. Namun pada
tahun 1991 mulai tidak beroperasi. Kini, Rumah
Sakit Linda Vista kerap digunakan untuk lokasi
syuting sinema bertema horor.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/21/01/2020/hoax-foto-rsj-yang-terbengkalai/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2012/08/linda-vista-the-ruins-of-an-abandoned-los-a
ngeles-hospital/260592/
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7. Anies Baswedan Dinobatkan sebagai Gubernur
Terbaik di Dunia
Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook
yang

menyebutkan

Baswedan

bahwa

dinobatkan

Anies

menjadi

Rasyid

Gubernur

terbaik dunia. Rakyat Indonesia patut bangga
masih ada ﬁgur pemimpin terbaik di Indonesia.
Selain itu Anies juga dikelilingi oleh para
pemimpin terbaik dunia.
Faktanya, bahwa Anies Baswedan dinobatkan
sebagai gubernur terbaik di dunia tidak benar.
Seperti

yang

dilansir

dari

bontangpost.id,

ternyata Anies menjadi salah satu dari lima
(Jambi,

Jakarta,

Surabaya,

Semarang,

dan

Bontang) pemimpin kota di Indonesia yang
diundang

untuk

memaparkan

konsep

pembangunan kota berkelanjutan pada forum
World Cities Summit 2019 di Kolombia.

Disinformasi
Link Counter :
https://bontangpost.id/63653-dipilih-karena-berkualitas-satu-satunya-dari-indonesia-timur/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/xkE3O3MN-cek-fakta-anies-dinobatkan-sebagai-guber
nur-terbaik-di-dunia-ini-faktany
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8. Video Penjual Cilok Dilabrak Orang Tua Pacar
karena Beda Status

Penjelasan :
Baru-baru ini beredar sebuah video yang
memperlihatkan aksi kemarahan seorang
ibu

terhadap

seorang

pedagang

cilok.

Dijelaskan pula bahwa penjual cilok itu
dilabrak oleh ibu yang merupakan orang tua
dari pacarnya, karena beda status. Video
tersebut lantas viral di media sosial.

Setelah ditelusuri, ternyata video viral itu
bukan

aksi

marah

ataupun

pelabrakan

sungguhan. Video tersebut dibuat untuk
kebutuhan sebuah syuting. Hal itu dijelaskan
dalam video terbaru yang diunggah oleh
oleh akun @makassar_info, pada Selasa 21
Januari 2020. Percakapan-percakapan yang
terdengar membenarkan jika pengambilan
video tersebut untuk keperluan shooting.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/21/viral-video-penjual-cilok-dilabrak-orangtua-pac
ar-karena-beda-status-ternyata-hanya-syuting?page=3
https://www.instagram.com/p/B7ktQEQHF6C/
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9. Pelajar yang Bunuh Begal Didakwa Hukuman
Seumur Hidup
Penjelasan :
Beredar

di

media

mengatakan

sosial

bahwa

kabar

seorang

yang
pelajar

berinisial nama ZA yang membunuh begal
karena

melindungi

hukuman

seumur

pacarnya
hidup

didakwa

oleh

Jaksa

Penuntut Umum.

Faktanya

Kepala

Kejaksaan

Seksi

Negeri

Pidana

Kabupaten

Umum
Malang

menegaskan, tidak ada dakwaan seumur
hidup kepada pelajar tersebut karena anak
yang berhadapan dengan hukum diproses
melalui

sistem

peradilan

anak.

Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Disinformasi
Link Counter :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4866020/jaksa-bantah-pelajar-yang-bunuh-begal-did
akwa-hukuman-seumur-hidup
https://malang.kompas.com/read/2020/01/20/20441871/kejaksaan-klariﬁkasi-dakwaan-seumur-hi
dup-pelajar-yang-bunuh-begal?page=all
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10. Jenis Suara Sirene Ambulans Memiliki Fungsi
yang Berbeda-beda
Penjelasan :
Beredar di media sosial video suara sirene
ambulans,
seorang

pada
petugas

video

tersebut

sedang

terlihat

menjelaskan

macam-macam fungsi dari suara sirene
yang ada dalam ambulans.

Dilansir dari otomotif.kompas.com Kasubdit
Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP
Fahri Siregar menjelaskan, sebenarnya tidak
ada peraturan mengenai jenis suara sirene,
yang ada hanya masalah warna rotatornya
yang mengacu pada peraturan UU Nomor 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan. Yayat Sudrajat sebagai Unit Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB)
menambahkan bahwa tidak ada aturan
tentang bunyi sirene, dan biasanya lain
merek sirene lain juga suaranya

Disinformasi
Link Counter :
https://otomotif.kompas.com/read/2020/01/21/142100015/benarkah-suara-sirene-ambulans-berbe
da-beda-dan-ada-artinya?page=all
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11. Foto Korban Begal di Sowak Simpur

Penjelasan :
Beredar

postingan

di

media

sosial

Facebook yang memperlihatkan foto
seorang perempuan dengan banyak
luka

dengan

menyebutkan

narasi

postingan

perempuan

tersebut

adalah korban begal yang terjadi di Suka
Bangun 2, Sowak Simpur.
Faktanya, informasi mengenai korban
begal
Setelah

tersebut

adalah

dilakukan

tidak

penelusuran

benar.
oleh

Team Hunter Polrestabes Palembang,
perempuan

dalam

postingan

yang

beredar itu bukan korban aksi begal,
melainkan korban kecelakaan lalu lintas.

Disinformasi
Link Counter :
https://www.facebook.com/Bidhumaspoldasumsel/photos/a.1824968777756340/2451187571801121/?type=1
&theater

