
Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar pesan di media sosial sebuah informasi yang menyebutkan adanya 

program pendaftaran prakerja dengan iming-iming mendapatkan kartu 

bahan bakar Shell sebanyak Rp600 ribu.

Dilansir Liputan6.com, informasi yang menyebut program prakerja yang 

menjanjikan kartu bahan bakar Shell sebanyak Rp600 ribu dipastikan hoaks. 

Faktanya, PT Shell Indonesia tidak memberikan janji atau iming-iming 

pemberian kartu bahan bakar Shell bernominal tertentu untuk pendaftaran 

program prakerja.

Hoaks

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4389300/cek-fakta-hoaks-program-prakerja-dengan-i

ming-iming-kartu-bahan-bakar-shell-indonesia

1. Program Prakerja dengan Iming-Iming Kartu 
Bahan Bakar Shell Indonesia
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Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar unggahan yang membagikan postingan disertai gambar, menarasikan bahwa 

Presiden Jokowi akan melanjutkan masa jabatannya menjadi 3 periode demi menggarap 

proyek infrastruktur berupa jalan kereta api penghubung Mali-Senegal. 

Faktanya, klaim tersebut tidak berdasar. Tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat 

terkait penambahan 1 periode lagi demi infrastruktur. Penambahan masa jabatan presiden 

hingga 3 periode akan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 7 yang menyatakan bahwa 

Presiden dan Wakil Presiden hanya menjabat selama 5 tahun dalam 1 periode, selanjutnya 

dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Adapun penambahan atau 

pengurangan periode harus disetujui oleh DPR lalu diputuskan oleh MK, namun sampai 

dengan saat ini tidak ada wacana bahkan keputusan atas penambahan 1 periode tersebut. 

Terkait proyek jalur kereta api sepanjang 1.023 km sendiri merupakan garapan PT INKA 

(Industri Kereta Api). PT INKA dalam hal ini adalah sebagai project developer yang melakukan 

upgrading jalur kereta api penghubung Mali-Senegal.

Hoaks

Link Counter:

http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945?fbclid=IwAR1oKnzeh2J1WWIEWEubtdL16gjv0aUIyXq6nG5trlEqAIN2YdcapbkvYWU 

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/21011711/ini-penjelasan-kpu-soal-masa-jabatan-presiden-berdasarkan-per

aturan-saat-ini?page=all&fbclid=IwAR1lfW3r_xeMEkjkn2agjyi8c4mDNFqY15vBC8VrWi5wBuq50rcPjgVfx48 

https://republika.co.id/berita/qhzo42459/ 

2. Presiden Jokowi Lanjutkan 3 Periode demi 
Proyek Infrastruktur Nasional
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Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :
Telah beredar sebuah Surat Permohonan Bantuan Dana Pilkada yang mencatut nama Bupati 

Kabupaten Pasuruan HM Irsyad Yusuf. Pada isi surat tersebut dituliskan "Dalam rangka pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui APBD telah 

mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan. Dalam NPHD yang sudah 

ditandatangani untuk penyelenggaraan Pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai anggaran yang 

sudah disepakati. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten 

Pasuruan untuk berpartisipasi dalam pembantuan dana.", pada surat tersebut mencantumkan pula 

sebuah rekening Bank BRI yang diklaim sebagai Sekretaris Kabupaten Pasuruan.

Faktanya, surat tersebut adalah palsu dan bukan resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan. Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf, mengklarifikasi langsung mengenai surat tersebut 

dengan menegaskan bahwa itu hoaks dan tindakan kejahatan penipuan. Saat ini, Pihak Pemerintah 

Pasuruan telah melaporkan perkara ini kepada kepolisian dan BRI Pasuruan guna menindaklanjuti 

surat palsu tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://www.pasuruankab.go.id/berita-5985-nama-bupati-irsyad-yusuf-dicatut-dalam-aksi-penipuan-perm

ohonan-dana-pilkada-.html?fbclid=IwAR2ig-6eJG1H_x3Fie9nmzTLj1nrZUJv-LyOo8SiadT9rES9vBspxWV_8Vo 

3. Surat Bantuan Dana Pilkada Kabupaten 
Pasuruan
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Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah surat di media sosial yang 

mencatut Gubernur Papua Barat tentang 

Permohonan Pengamanan Pelaksanaan 

Pilkada ditujukan kepada Kepala 

Pimpinan/Direksi Perusahaan BUMN/BUMD 

Se-Papua Barat. Pada surat tersebut tertera 

nama dan nomor rekening atas nama 

Juwita dengan nomor rekening 

5018-01-020835-53-8.

Dikutip dari Teropongnews.com, Gubernur 

Provinsi Papua Barat, Dominggus 

Mandacan, ketika dikonfirmasi melalui Karo 

Hukum Roberth Hamar menegaskan bahwa 

pimpinannya tidak pernah mengeluarkan 

surat untuk meminta partisipasi anggaran 

dari BUMN/BUMD untuk pelaksanaan 

pilkada serentak 2020. Ia mengatakan, 

“Surat ini tidak benar, telah merugikan dan 

mencemarkan nama baik nama baik Bapak 

Gubernur Papua Barat".

Hoaks

Link Counter:

https://teropongnews.com/blog/2020/10/20/namanya-dicatut-lagi-gubernur-papua-barat-tempuh-jalur-huk

um/?fbclid=IwAR14oVBUW415_4ftNzBikhqyXa0Yp973viK_MbRBR7eWxySddNXWN3nbo_U 

https://turnbackhoax.id/2020/10/22/salah-surat-gubernur-papua-barat-meminta-bantuan-dana-pengaman

an-pelaksanaan-pilkada-papua-barat-2020/ 

4. Surat Gubernur Papua Barat Meminta Bantuan 
Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Papua 
Barat 2020
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Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :
Beredar sebuah postingan di media sosial mengenai sebuah video yang diikuti dengan narasi 

bahwa akhirnya MK resmi menggagalkan Omnibus Law setelah Presiden Joko Widodo dicecar 

mahasiswa. Diketahui video tersebut telah beredar di media sosial Facebook dan YouTube. 

Faktanya, tidak ditemukan pernyataan yang menyebutkan bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi 

resmi menggagalkan Omnibus Law setelah Presiden Jokowi dicecar mahasiswa. Disamping itu, 

tidak ada pemberitaan maupun pernyataan dari instansi-instansi terkait bahwa UU Cipta Kerja 

resmi dibatalkan. Dilansir Suara.com, melalui juru bicara MK, Fajar Laksono memastikan bahwa 

Mahkamah Konstitusi siap menerima permohonan Judicial Review (JR) terkait Undang-Undang 

Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan Pemerintah, Senin (5/10/2020) lalu. Fajar juga 

mengatakan bagi para pemohon uji materi untuk menyiapkan seluruh prosedur untuk nantinya 

diverifikasi agar diterima oleh MK.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/10/22/salah-akhirnya-mk-resmi-gagalkan-omnibus-law-setelah-pre

siden-jokowi-dicecar-mahasiswa-revolusi/ 

https://www.suara.com/news/2020/10/08/111609/mk-siap-tampung-gugatan-omnibus-law-uu-cipt

aker 

5. MK Resmi Gagalkan Omnibus Law setelah 
Presiden Jokowi Dicecar Mahasiswa 
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Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai di grup WhatsApp yang menginformasikan bahwa warga 

Lingkungan Kanakea bakal menyerang warga Lingkungan Lorong sempit Wangkanapi 

menyebar di masyarakat Kota Baubau usai pemakaman korban LM (20), warga Lingkungan 

Kanakea, Kelurahan Nganganauma, Kota Baubau, pada Selasa (20/10/2020). Pesan yang 

beredar itu menyebutkan sumber informasi berasal dari Babinkamtibmas Polsek Wolio, 

Kota Baubau.

Dilansir dari laman situs Turnbackhoax.id, informasi dalam pesan berantai tersebut adalah 

tidak benar. Kapolres Baubau AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari, melalui unggahan di akun 

Instagram @humaspolresbaubau mengatakan, pesan itu merupakan hoaks. Beliau 

menegaskan bahwa pihak Babinkamtibmas Polsek Wolio tidak pernah menyebarkan 

pesan tersebut.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/10/23/salah-imbauan-babinkamtibmas-terkait-akan-adanya-serang

an-dari-warga-kanakea/? 

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

6. Imbauan Babinkamtibmas Terkait akan Adanya 
Serangan dari Warga Kanakea
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Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial berupa tangkapan layar sebuah artikel dari portal berita 

News.detik.com dengan judul “Diperiksa Polisi Dewi Tanjung Ditanya Soal Menginap Berdua 

Dalam Hotel Bersama Pengusaha Tiongkok”. Unggahan tersebut ramai beredar di laman 

media sosial Facebook.

Setelah ditelusuri, diketahui tangkapan layar yang beredar itu merupakan hasil editan atau 

suntingan, yakni penggabungan template dan sampul berita dari dua platform media daring 

milik Detik.com dan juga Suara.com. Melansir dari portal berita News.detik.com, judul asli 

dari berita tersebut adalah “Diperiksa Polisi Dewi Tanjung Ditanya Soal Tanggapan 

Penyiraman ke Novel”. Sementara foto yang digunakan pada tangkapan layar, diketahui 

pernah digunakan oleh Suara.com pada pemberitaan berjudul “Gerebek Bu Guru Indehoi 

saat Malam Takbiran, Warga sampai Naik Genteng” yang terbit pada Selasa 26 Mei 2020.

Disinformasi

Link Counter:
https://turnbackhoax.id/2020/10/22/salah-diperiksa-polisi-dewi-tanjung-ditanya-soal-menginap-b
erdua-dalam-hotel-bersama-pengusaha-tiongkok/ 
https://news.detik.com/berita/d-4780623/diperiksa-polisi-dewi-tanjung-ditanya-soal-tanggapan-
penyiraman-ke-novel 
https://jateng.suara.com/read/2020/05/26/190242/gerebek-bu-guru-indehoi-saat-malam-takbiran
-warga-sampai-naik-genteng 

7. Artikel Detik "Diperiksa Polisi Dewi Tanjung 
Ditanya Soal menginap berdua dalam hotel 
bersama pengusaha tiongkok"
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Jumat, 23 Oktober 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial 

Facebook yang memuat informasi 

tentang manfaat sisik naga disebutkan 

bisa menyembuhkan kanker payudara.

Faktanya, Ketua Umum Pergizi Pangan, 

Prof. Dr. Hardinsyah mengatakan bahwa 

daun sisik naga memang benar 

mengandung antioksidan dan antibakteri, 

akan tetapi belum ada bukti ilmiah bahwa 

daun sisik naga dapat menyembuhkan 

kanker payudara. Sejauh ini, manfaat 

tanaman daun sisik naga yang sudah 

terbukti adalah untuk mengobati disentri, 

gusi berdarah, luka eksternal, serta 

gatal-gatal pada kulit.

Disinformasi

Link Counter:

https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-10863153/cek-fakta-benarkah-sisik-naga-bis

a-sembuhkan-kanker-payudara-hingga-reumatik-ini-penjelasannya 

8. Daun Sisik Naga Bisa Sembuhkan Kanker 
Payudara
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