
Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada platform media sosial dengan memberikan 

informasi lowongan pekerjaan untuk menjadi staff di Laboratorium Vaksin di RSU Mulia 

Hati Wonogiri, Jawa Tengah. Pesan berantai tersebut menerangkan syarat dan ketentuan 

bagi calon pelamar kerja dan mencantumkan nomor telepon bagi calon pelamar.

Faktanya, informasi lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan RSU Mulia Hati 

tersebut adalah tidak benar. Humas RSU Mulia Hati melalui media sosial milik RSU Mulia 

Hati Wonogiri mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah membuat pesan yang 

menginformasikan lowongan pekerjaan tersebut, dan menghimbau kepada masyarakat 

agar berhati-hati terhadap tindak penipuan atau hoaks serupa yang mengatasnamakan 

RSU Mulia Hati.

Hoaks

Link Counter: 
https://www.instagram.com/p/CIAcCcVBXB7/?igshid=qos14nxe0pf6 

https://www.facebook.com/rsu.muliahati.7/posts/225519602329846 

1. Informasi Loker Staf Lab Vaksin RSU Mulia Hati 
Wonogiri

Kamis, 26 November 2020

https://www.instagram.com/p/CIAcCcVBXB7/?igshid=qos14nxe0pf6
https://www.facebook.com/rsu.muliahati.7/posts/225519602329846


Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial yang 

mengabarkan aplikasi Infoloker Karawang 

diretas pada Rabu (25/11/2020) pagi. 

Informasi tersebut ramai beredar melalui 

media sosial Instagram dan membuat 

heboh para pencari kerja di Karawang.

Faktanya, Pemerintah Kabupaten Karawang 

membantah informasi yang beredar 

tersebut. Dikutip dari laman Instagram 

Diskominfo Kabupaten Karawang, Plt. 

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten 

Karawang, Asep Aang Rachmatullah 

mengklarifikasi bahwa informasi yang 

menyebutkan aplikasi Infoloker Karawang 

diretas adalah kabar hoaks. Aang 

menegaskan, aplikasi tersebut masih 

berjalan normal, bahkan saat ini ada 9 

lowongan kerja yang sedang dibuka oleh 

perusahaan melalui aplikasi Infoloker.

Hoaks

Link Counter:
https://www.instagram.com/p/CIAPG4psIn3/ 

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5269460/heboh-aplikasi-loker-diretas-pemkab-karaw

ang-hoaks-dan-tetap-tenang   

2. Aplikasi Infoloker Karawang Diretas

Kamis, 26 November 2020
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Kamis, 26 November 2020

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah 

akun yang mengatasnamakan Bupati 

Kampar, Catur Sugeng. Akun tersebut 

menampilkan foto profil Bupati Kampar 

yang menggunakan Pakaian Sipil Harian 

(PSH).

Kepala Dinas Kominfo Arizon, SE 

menegaskan bahwa akun tersebut akun 

palsu yang mengatasnamakan Bupati 

Kampar. Arizon meminta masyarakat agar 

berhati-hati dan jangan mudah percaya 

sehingga tidak ada masyarakat yang 

dirugikan. Arizon menghimbau agar 

masyarakat berhati-hati dalam menyikapi 

bentuk informasi khususnya di media 

sosial yang digunakan untuk tujuan lain, 

terutama dengan memanfaatkan jabatan 

selaku Bupati Kampar. 

Hoaks

Link Counter:

https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2020/11/25/beredar-akun-facebook-palsu-bupati-kampar-k
ominfo-himbau-jangan-mudah-percaya/ 
https://sidaknews.com/detailpost/akun-facebook-palsu-bupati-kampar-beredar-kominfo-himbau
-jangan-mudah-percaya 

3. Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati 
Kampar
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Kamis, 26 November 2020

Penjelasan :

Beredar akun Facebook mengatasnamakan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo 

Jawa Timur Timbul Prihanjoko.  Akun tersebut menggunakan foto Timbul Prihanjoko 

dan melakukan komunikasi kepada sejumlah orang dengan maksud meminta 

bantuan dana untuk penanganan Covid-19.

Faktanya, akun Facebook tersebut adalah akun palsu dan bukanlah milik Wakil Bupati 

Probolinggo Timbul Prihanjoko. Wakil Bupati Timbul dalam akun Facebook asli 

miliknya menjelaskan bahwa ada pihak yang tidak dikenal menggunakan foto dan 

profil dirinya. Ia pun memohon agar masyarakat tidak menanggapi akun palsu 

tersebut. Timbul memastikan akun palsu yang sengaja menduplikat akun Facebook 

miliknya itu ingin mencari keuntungan pribadi.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/11/26/salah-akun-facebook-wakil-bupati-probolinggo-meminta-sejumlah-dan

a/ 

https://www.wartabromo.com/2020/11/18/akun-facebook-wabup-probolinggo-diduplikasi-minta-transfer-u

ang/ 

4. Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Probolinggo 
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Kamis, 26 November 2020

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai dengan narasi  jaringan restoran cepat saji Amerika, 

Kentucky Fried Chicken (KFC) membagikan sebanyak 3 ribu  snack bucket gratis dalam 

rangka ulang tahun. Narasi tersebut terlihat pada sebuah link survei yang dibagikan di 

WhatsApp.

Setelah ditelusuri, klaim bahwa KFC membagikan sebanyak 3 ribu snack bucket gratis 

dalam rangka ulang tahun seperti yang terlihat pada link yang dibagikan adalah salah. 

Pihak KFC melalui story akun Instagram resminya telah membantah informasi itu 

dengan mengaku tidak pernah mengadakan survei tersebut. KFC menegaskan setiap 

program, promo dan survei KFC Indonesia hanya dilakukan di media sosial resmi. 

Tentunya yang memiliki centang biru dan website resmi KFC.com.

Hoaks

Link Counter:

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOqBY3k-ulang-tahun-kfc-bagikan-3-ribu-bucket-gratis 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17980792510016182/?hl=en 

5. KFC Bagikan 3 Ribu Snack Bucket Gratis

https://www.kfc.com/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOqBY3k-ulang-tahun-kfc-bagikan-3-ribu-bucket-gratis
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Kamis, 26 November 2020

Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial yang memuat video yang berisi klaim bahwa 
Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Dalam unggahan tersebut tercantum tulisan 
narasi yang berisi "BRITA TERBARU HARI INI !! JOKOW! COPOT MAHFUD MD.." Unggahan 
tersebut beredar pada 21 November 2020 di media sosial Facebook.

Dilansir dari laman situs Tempo.co, klaim dalam video pada unggahan tersebut yang 
menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mencopot Menkopolhukam Mahfud MD adalah 
keliru. Pernyataan Presiden Jokowi dalam video tersebut disampaikan dalam pidato 
kenegaraan pertama setelah ia dilantik pada 20 Oktober 2019. Pernyataan itu pun tidak 
ditujukan secara khusus kepada Mahfud MD, melainkan kepada seluruh menteri dan 
pejabat jika tidak serius dalam menjamin tercapainya program pembangunan. Selain itu, 
tidak ditemukan sumber-sumber resmi maupun berita dari media kredibel yang 
menginformasikan bahwa Presiden Jokowi telah mencopot Mahfud MD dari jabatannya 
sebagai Menkopolhukam.

Disinformasi

Link Counter:

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1119/keliru-video-yang-sebut-presiden-jokowi-copot-menkopolh

ukam-mahfud-md 

6. Video yang Sebut Presiden Jokowi Copot 
Menkopolhukam Mahfud MD

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1119/keliru-video-yang-sebut-presiden-jokowi-copot-menkopolhukam-mahfud-md
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Kamis, 26 November 2020

Penjelasan :

Beredar unggahan sebuah gambar di media 
sosial foto seorang perempuan berkemeja 
kotak-kotak berwarna biru-merah yang 
berada di atas panser TNI. Dalam postingan 
tersebut bernarasikan “Wanita di atas panser 
ini ternyata bernama 'Odilia Winneke' editor 
Detik.com grup Gramedia. Odilia Winneke 
Ahoker sejati beragama Kristen.”

Faktanya, bukan editor Detik.com. 
Perempuan itu adalah satu dari tujuh jurnalis 
yang menaiki panser TNI saat meliput 
kegiatan penertiban baliho Rizieq Shihab di 
seluruh jalan protokol pada 20 November 
2020. Enam jurnalis lainnya pun tidak ada 
yang berasal dari Detik.com. Selain itu, Odilia 
merupakan redaktur pelaksana DetikFood 
yang hanya bertanggung jawab terhadap 
konten terkait resep makanan dan wisata 
kuliner. Selain itu, kesalahan lain yang 
diedarkan oleh pihak tidak bertanggung 
jawab tersebut adalah Detikcom disebut 
sebagai bagian dari Grup Gramedia. Ini juga 
merupakan kekeliruan karena yang 
sebenarnya adalah Detikcom merupakan 
bagian dari Transmedia.

Disinformasi

Link Counter:

https://news.detik.com/berita/d-5265017/klarifikasi-terkait-bullying-yang-diterima-editor-detikcom 
https://www.detik.com/redaksi?fbclid=IwAR25QNDM8GozVuGQvjGpVeGKQVPafS3HPAYPP_Is9jKDBDT-yFd
iXhsi5bM  
https://poskota.co/berita-utama/kodam-jaya-klarifikasi-penumpang-wanita-berbaju-kotak-kotak-naik-ran
pur-tni-seorang-jurnalis 
https://news.detik.com/berita/d-5265451/kodam-jaya-jelaskan-soal-penumpang-wanita-di-ranpur-tni-saat-
penertiban-baliho 

7. Wanita di atas Panser Bernama 'Odilia Winneke' 
Editor Detik.com Grup Gramedia
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Kamis, 26 November 2020

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook berupa foto Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan sedang  membaca buku berjudul "Cara Licik Menang Pilpres 

2024".

Dilansir dari Liputan6.com, foto Anies Baswedan terlihat sedang membaca 

buku berjudul “Cara Licik Menang Pilpres 2024” adalah tidak benar. Faktanya 

tulisan judul buku pada foto tersebut telah disunting, yang mana dalam foto 

aslinya, buku yang dibaca Anies berjudul  “How Democrasies Die” karya Levitsky 

& Ziblatt. Foto tersebut bersumber dari unggahan foto akun Instagram resmi 

@Aniesbaswedan pada Minggu 22 November 2020 pukul 10.23 WIB.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4418319/cek-fakta-tidak-benar-dalam-foto-ini-anies-membaca-b

uku-cara-licik-menang-pilpres-2024 

https://serangnews.pikiran-rakyat.com/lensa/pr-120997978/anies-baswedan-baca-buku-bagaimana-demok

rasi-mati-ini-sinopsis-buku-karya-levitsky-ziblatt 

https://www.instagram.com/p/CH4LUTggn14/ 

8. Anies Membaca Buku "Cara Licik Menang 
Pilpres 2024"
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