
Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media 

sosial dan pesan berantai yang 

berisi langkah untuk mendaftar 

Kartu Prakerja melalui situs 

prakerja.vip.

Dilansir dari laman situs 

Turnbackhoax.id, klaim bahwa 

langkah untuk mendaftar 

program Prakerja bisa 

mengunjungi situs prakerja.vip 

adalah klaim yang salah. Faktanya, 

situs prakerja[dot]vip itu adalah 

situs palsu. Situs resmi Program 

Kartu Prakerja hanya dapat 

diakses di prakerja.go.id.

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-langkah-untuk-mendaftar-prakerja-kunjungi-situs-prak
erjadotvip/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-langkah-untuk-mendaftar-
prakerja-kunjungi-situs-prakerjadotvip 
https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-67818946/cek-fakta-isu-pendaftaran-prakerj
avip-yang-viral-di-whatsapp-apa-benar-begini-penjelasannya 

1. Langkah untuk mendaftar Prakerja, Kunjungi 
Situs Prakerja.vip

Hoaks

https://turnbackhoax.id/media/
https://www.prakerja.go.id/
https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-langkah-untuk-mendaftar-prakerja-kunjungi-situs-prakerjadotvip/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-langkah-untuk-mendaftar-prakerja-kunjungi-situs-prakerjadotvip
https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-langkah-untuk-mendaftar-prakerja-kunjungi-situs-prakerjadotvip/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-langkah-untuk-mendaftar-prakerja-kunjungi-situs-prakerjadotvip
https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-langkah-untuk-mendaftar-prakerja-kunjungi-situs-prakerjadotvip/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-langkah-untuk-mendaftar-prakerja-kunjungi-situs-prakerjadotvip
https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-67818946/cek-fakta-isu-pendaftaran-prakerjavip-yang-viral-di-whatsapp-apa-benar-begini-penjelasannya
https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-67818946/cek-fakta-isu-pendaftaran-prakerjavip-yang-viral-di-whatsapp-apa-benar-begini-penjelasannya


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media sosial WhatsApp yang berisi tentang Bupati 

Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati sedang menggalang donasi berupa uang 

untuk berbagai panti dan pondok. 

Faktanya setelah ditelusuri, pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati 

Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati sedang menggalang donasi untuk panti 

dan pondok tersebut tidak benar. Sekda Sragen Tatag Prabawanto memastikan 

bahwa tidak pernah ada pesan WhatsApp dari bupati terkait penggalangan dana 

donasi untuk pondok maupun panti. Beliau memastikan bahwa pesan tersebut 

hanya modus penipuan.

Link Counter:

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1310912179241314/?_rdc=1&_rdr

https://joglosemarnews.com/2020/10/pembajak-foto-dan-nama-bupati-sragen-terlacak-gunakan-

nomor-telkomsel-begini-isi-kiriman-pesan-wa-yang-disebar-pelaku-sejumlah-pemilik-pondok-se

mpat-konfirmasi/

2. Pesan WhatsApp Bupati Sragen Galang Dana 
untuk Pondok dan Panti

Hoaks

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/1310912179241314/?_rdc=1&_rdr
https://joglosemarnews.com/2020/10/pembajak-foto-dan-nama-bupati-sragen-terlacak-gunakan-nomor-telkomsel-begini-isi-kiriman-pesan-wa-yang-disebar-pelaku-sejumlah-pemilik-pondok-sempat-konfirmasi/
https://joglosemarnews.com/2020/10/pembajak-foto-dan-nama-bupati-sragen-terlacak-gunakan-nomor-telkomsel-begini-isi-kiriman-pesan-wa-yang-disebar-pelaku-sejumlah-pemilik-pondok-sempat-konfirmasi/
https://joglosemarnews.com/2020/10/pembajak-foto-dan-nama-bupati-sragen-terlacak-gunakan-nomor-telkomsel-begini-isi-kiriman-pesan-wa-yang-disebar-pelaku-sejumlah-pemilik-pondok-sempat-konfirmasi/


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar klaim tentang GERD (gastroesophageal reflux disease) atau yang biasa disebut asam 

lambung dapat memicu kematian mendadak. Berita ini tersebar di beberapa media sosial, yang 

salah satunya adalah berasal dari Facebook. Dalam unggahan tersebut, diberikan narasi yang salah 

satunya berisi “Yang punya riwayat maag HARUS BACA ya itung2 Pengetahuan. Cewek ini 

meninggal karena asam lambung. GERD atau MAAG. Apa itu Gerd? (Gastroesofagal Refluks). 

meninggal mendadak akibat Gerd”.

Faktanya, Klaim tentang GERD (gastroesophageal reflux disease) atau penyakit asam lambung 

dapat memicu kematian mendadak ternyata tidak benar alias hoaks. Dokter spesialis penyakit 

dalam, Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP menyebut GERD sendiri 

tidak bisa menyebabkan langsung terjadinya kematian. "Informasi di atas hoaks. GERD sebenarnya 

termasuk penyakit kronis. Jika penyakit berlanjut memang bisa berujung gangguan pada 

paru-paru. Tetapi GERD sendiri tidak bisa menyebabkan langsung terjadinya kematian (kematian 

mendadak)," tulis dokter spesialis penyakit dalam Ari Fahrial Syam kepada Health Liputan6.com 

melalui pesan singkat, Rabu (19/2/2020).

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4378576/cek-fakta-hoaks-gerd-picu-kematian-mendad

ak 

3. GERD Picu Kematian Mendadak

Hoaks

https://www.liputan6.com/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4378576/cek-fakta-hoaks-gerd-picu-kematian-mendadak
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4378576/cek-fakta-hoaks-gerd-picu-kematian-mendadak


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar informasi melalui broadcast WhatsApp 

yang mengabarkan adanya pengobatan gratis 

yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Panti 

Wilasa Citarum. Isi pesan tersebut juga 

mengajak masyarakat yang memiliki saudara 

atau tetangga yang sedang sakit dan tidak 

memiliki kartu BPJS maupun yang memiliki 

BPJS yang tidak aktif, agar menghubungi 

nomor kontak yang tertera untuk dilakukan 

survey lokasi calon pasien.

Setelah ditelusuri, diketahui informasi yang 

beredar itu adalah tidak benar atau hoaks. RS 

Panti Wilasa Citarum menyatakan bahwa 

pembuat postingan ataupun nama dan nomor 

telepon yang tercantum tidak pernah 

berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit 

Panti Wilasa Citarum. Pihaknya menambahkan, 

RS Panti Wilasa Citarum sama sekali tidak 

bertanggung jawab atas segala akibat yang 

ditimbulkan oleh informasi hoaks tersebut.

Link Counter:

https://www.instagram.com/p/CGJzcx9niyT/

4. Program Pengobatan Gratis Rumah Sakit 
Panti Wilasa Citarum

Hoaks

https://www.instagram.com/p/CGJzcx9niyT/


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Telah beredar luas di masyarakat sebuah surat elektronik yang berisi lampiran surat 
panggilan seleksi rekrutmen karyawan PT HM SAMPOERNA Tbk tertanggal 8 Oktober 
2020. Dalam surat tersebut terdapat waktu dan tempat seleksi, beserta dengan 
persyaratan yang harus dilakukan oleh peserta seleksi. Dalam surat tersebut juga 
terdapat prosedur penggantian dana transportasi dan akomodasi, yaitu para peserta 
harus menalangi biaya transportasi dan akomodasi, kemudian menghubungi pihak 
travel yang sudah terlampir dalam surat tersebut. Dana talangan akan diganti oleh pihak 
penyelenggara seleksi setelah calon karyawan berada di tempat tahapan interview.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam surat elektronik tersebut 
adalah tidak benar. Hal tersebut ditegaskan oleh pihak Sampoerna dalam laman situs 
karir resminya sampoernacareer.id yang berisi penegasan bahwa pihaknya tidak pernah 
memungut uang atau pembayaran dalam bentuk apapun terkait proses perekrutan. 
Pihak Sampoerna tidak pernah menunjuk biro perjalanan manapun untuk melakukan 
pemesanan atau menerima pembayaran dalam bentuk apapun.

Link Counter:

https://www.sampoernacareer.id/assets/images/diff/rec-announce.jpg

5. Surat Panggilan Interview PT HM SAMPOERNA 
Tbk. Oktober 2020

Hoaks

https://www.sampoernacareer.id/assets/images/diff/rec-announce.jpg
https://www.sampoernacareer.id/assets/images/diff/rec-announce.jpg


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan presenter Najwa Shihab 

memegang sebuah kertas bertuliskan permintaan tolong saat sedang 

membawakan sebuah acara. Salah satu akun Facebook turut mengunggah 

tangkapan layar tersebut. Pada unggahannya, akun itu mempertanyakan kebenaran 

informasi pada tangkapan layar tersebut.

Setelah ditelusuri, klaim bahwa Najwa Shihab meminta tolong lewat sebuah kertas 

saat membawakan acara adalah salah. Faktanya, Najwa memberikan klarifikasi 

terkait tulisan tersebut. Berikut narasinya “Bukan saya yang tulis. Itu kertas bekas yg 

saya pakai utk print bahan2 draft RUU cipta kerja,” tulis Najwa dalam story 

Instagramnya, Sabtu 10 Oktober 2020.

Link Counter:

https://www.instagram.com/stories/najwashihab/2416749695084676202/?hl=en

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp4X17k-najwa-shihab-tulis-kode-minta-tolong-lewa

t-kertas-saat-membawakan-acara 

6. Najwa Shihab Tulis Kode Minta Tolong Lewat 
Kertas saat Membawakan Acara

Disinformasi

https://www.instagram.com/stories/najwashihab/2416749695084676202/?hl=en
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp4X17k-najwa-shihab-tulis-kode-minta-tolong-lewat-kertas-saat-membawakan-acara
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0kp4X17k-najwa-shihab-tulis-kode-minta-tolong-lewat-kertas-saat-membawakan-acara


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Telah beredar sebuah video di media 

sosial yang menunjukkan mantan 

Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin 

dan dikaitkan dengan video insiden 

Polisi yang diduga memukuli para 

pendemo.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Karo 

Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi 

Setiyono menegaskan bahwa 

pernyataan Syafruddin yang akan 

memecat Polisi itu tak berkaitan 

dengan aksi demonstrasi tolak 

Omnibus Law. Video itu merupakan 

pernyataan Syafruddin tentang 

tindakan tegas pada anggota Polisi 

yang melakukan pungli. Syafruddin 

diketahui sudah pensiun dari Polri sejak 

2018 lalu.

Link Counter:

https://news.detik.com/berita/d-5207515/beredar-video-eks-wakapolri-soal-polisi-pukuli-pendem

o-begini-faktanya?_ga=2.220591576.1376754603.1602343410-1118173896.1599151313

7. Video Eks Wakapolri soal Polisi Pukuli 
Pendemo

Disinformasi

https://news.detik.com/berita/d-5207515/beredar-video-eks-wakapolri-soal-polisi-pukuli-pendemo-begini-faktanya?_ga=2.220591576.1376754603.1602343410-1118173896.1599151313
https://news.detik.com/berita/d-5207515/beredar-video-eks-wakapolri-soal-polisi-pukuli-pendemo-begini-faktanya?_ga=2.220591576.1376754603.1602343410-1118173896.1599151313


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial Twitter, foto yang diunggah terdapat papan 

pengumuman yang bertuliskan “PENGUMUMAN PABRIK TIDAK BEROPERASI SAMPAI 

BATAS WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN !!! PARA BOSS SEDANG MOGOK USAHA DAN 

BERLIBUR KE KUTUB UNTUK MENDIGINKAN OTAK…. TTD SEKURITI”.

Dilansir dari laman situs Turnbackhoax.id, foto pengumuman tersebut adalah foto hasil 

editan atau suntingan. Pada foto asli hanya terdapat tulisan “DIRECTORY LOKASI 

PEMAKAMAN”. Pos keamanan di foto itu adalah Pos Satpam San Diego Hills Memorial Park 

and Funeral Homes yang merupakan sebuah kompleks pemakaman milik swasta di 

Karawang, Jawa Barat.

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-foto-pengumuman-pabrik-tidak-beroperasi/
https://brigadenews.co.id/2020/06/11/patroli-antisipasi-c3-polsek-telukjambe-barat-sambangi-pos
-security/
http://mediapurnapolri.net/2020/08/01/piket-polsek-telukjambe-barat-patroli-himbau-security-di-
pemakaman-sandiego-hill/

8. Foto “Pengumuman Pabrik Tidak Beroperasi”

Disinformasi

https://turnbackhoax.id/
https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-foto-pengumuman-pabrik-tidak-beroperasi/
https://brigadenews.co.id/2020/06/11/patroli-antisipasi-c3-polsek-telukjambe-barat-sambangi-pos-security/
https://brigadenews.co.id/2020/06/11/patroli-antisipasi-c3-polsek-telukjambe-barat-sambangi-pos-security/
http://mediapurnapolri.net/2020/08/01/piket-polsek-telukjambe-barat-patroli-himbau-security-di-pemakaman-sandiego-hill/
http://mediapurnapolri.net/2020/08/01/piket-polsek-telukjambe-barat-patroli-himbau-security-di-pemakaman-sandiego-hill/


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook video yang berisi para pengunjuk 
rasa yang menabrakan mobil pikap ke arah kerumunan Polisi yang berusaha 
menghalangi jalan. Dalam postingan tersebut disertai narasi "Mahasiswa nekat tabrak 
kerumunan polisi pakai pick Up. klo udah gini gak tau siapa yg benar atau salah. 
Ramaikan dan bagaikan di ser #tolakomnibuslaw #mositidakpercaya".

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut tidak ada kaitannya dengan demo 
mahasiswa dalam menolak RUU Omnibus Law. Jika potongan video tersebut ditelusuri 
dengan menggunakan Yandex Image, akan muncul video serupa, salah satunya adalah 
video pada akun Youtube Raden Kuncoro dengan judul “Petugas di seruduk mobil saat 
mengamankan pabrik gula jati tujuh majalengka” yang diunggah pada Kamis (27/09/18). 
Dilansir dari jabar.kabardaerah.com, unjuk rasa yang terjadi di Majalengka tersebut 
merupakan masyarakat Indramayu yang menuntut hak tanah garapan HGU (Hak Guna 
Usaha) pada tahun 2018 dan diketuai oleh Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu 
Selatan (F-KAMIS) sebagai salah satu organisasi masyarakat Indramayu yang aktif 
memperjuangkan hak tanah garapan masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan 
tebu, PT. PG Rajawali.

Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-tolak-omnibus-law-mahasiswa-tabrakan-mobil-pikap-ke-arah-ker

umunan-polisi/ 

https://jabar.kabardaerah.com/pg-rajawali-jatitujuh-dikepung-ribuan-massa-pendemo-tuntut-hak-tanah-g

arap/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3OetnMMVdew 

9. Tolak Omnibus Law Mahasiswa Tabrakan 
Mobil Pikap ke Arah Kerumunan Polisi

Disinformasi

https://jabar.kabardaerah.com/
https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-tolak-omnibus-law-mahasiswa-tabrakan-mobil-pikap-ke-arah-kerumunan-polisi/
https://turnbackhoax.id/2020/10/10/salah-tolak-omnibus-law-mahasiswa-tabrakan-mobil-pikap-ke-arah-kerumunan-polisi/
https://jabar.kabardaerah.com/pg-rajawali-jatitujuh-dikepung-ribuan-massa-pendemo-tuntut-hak-tanah-garap/
https://jabar.kabardaerah.com/pg-rajawali-jatitujuh-dikepung-ribuan-massa-pendemo-tuntut-hak-tanah-garap/
https://www.youtube.com/watch?v=3OetnMMVdew


Minggu, 11 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar postingan yang berisi video TNI memberikan tameng kepada 

mahasiswa dalam aksi demo penolakan UU Cipta Kerja.

Faktanya, melalui Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman 

memberikan klarifikasi bahwa waktu itu para mahasiswa membantu para 

anggota TNI untuk memindahkan tameng-tameng dari truk satu ke 

kendaraan lainnya. Hal tersebut dilakukan supaya truk tersebut dapat 

digunakan memulangkan mahasiswa ke asal daerahnya.

Link Counter:
https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/10/10/videonya-viral-benarkah-tni-berikan-tameng-ke-peserta-de

mo-tolak-uu-cipta-kerja-cek-faktanya?page=2 

10. TNI Berikan Tameng ke Peserta Demo Tolak 
UU Cipta Kerja

Disinformasi

https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/10/10/videonya-viral-benarkah-tni-berikan-tameng-ke-peserta-demo-tolak-uu-cipta-kerja-cek-faktanya?page=2
https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/10/10/videonya-viral-benarkah-tni-berikan-tameng-ke-peserta-demo-tolak-uu-cipta-kerja-cek-faktanya?page=2

