
Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai yang 

mengklaim Surabaya kembali menjadi Zona Hitam 

Penyebaran Virus Covid-19 dengan disertai konten 

gambar yang terlihat menyerupai screen capture 

halaman awal beserta judul media online yang 

menampilkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini 

dengan pernyataan yang tertulis pada judul "Risma 

Imbau Warganya Tak Datang ke TPS Pencoblosan 9 

Desember Mendatang".

Faktanya, dilansir dari hasil penelusuran 

kabarsurabaya.org yang melakukan pengecekan 

pada laman infocovid19.jatimprov.go.id diketahui 

bahwa Kota Pahlawan Surabaya ini masih masuk ke 

dalam Zona Orange dan tidak ada dalam kriteria 

Zona Hitam pada warna Peta Resiko COVID-19. 

Sedangkan konten gambar yang beredar tersebut 

telah dimanipulasi dengan proses digital editing 

yang merubah judul asli pemberitaan menjadi tidak 

sesuai dengan judul aslinya. Diketahui bawa judul 

asli pada laman media online tersebut adalah 

"Risma Imbau Warganya Datang ke TPS pada 

Pencoblosan 9 Desember".

Hoaks

Link Counter: 
http://www.kabarsurabaya.org/2020/11/walikota-risma-himbau-warga-datang-ke-tps.html 
https://ivoox.id/risma-imbau-warganya-tak-datang-ke-tps-pencoblosan-9-desember?tag_from=hak-pilih 
https://surabaya.liputan6.com/read/4416643/risma-imbau-masyarakat-surabaya-gunakan-hak-pilih-saat-pil
kada-2020 
https://jatim.antaranews.com/berita/434100/wali-kota-risma-imbau-warga-surabaya-gunakan-hak-pilihnya
-di-pilkada-2020 
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Penjelasan :
Beredar kembali sebuah pesan berantai dengan 

memberikan informasi terkait adanya penerimaan 

pegawai baru di PT Angkasa Pura I pada platform 

media sosial. Pada pesan berantainya disebutkan 

terkait kriteria-kriteria calon pegawai, posisi jabatan 

yang dibutuhkan, besaran gaji pokok dan 

kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi para 

calon pegawai. Pesan tersebut dituliskan bahwa 

batas waktu penerimaan calon pegawai PT 

Angkasa Pura I yaitu pada 30 November 2020.

Faktanya, informasi penerimaan pegawai baru PT 

Angkasa Pura I pada pesan tersebut adalah tidak 

benar alias Hoaks. PT Angkasa Pura I, melalui akun 

media sosialnya mengklarifikasi bahwa saat ini 

perusahaan milik Negara tersebut belum 

membuka lowongan pekerjaan, adapun mengenai 

informasi resmi terkait penerimaan pegawai baru 

akan disampaikan melalui situs ap1.co.id pada 

menu bagian rekrutment.

Hoaks

Link Counter: 
https://www.antaranews.com/berita/1864124/hoaks-lowongan-kerja-angkasa-pura-nove
mber-2020 
https://twitter.com/angkasapura172/status/1200406347679797248 
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Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial dan pesan berantai yang memuat sebuah video yang 

diklaim sebagai pesan terakhir dari Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto viral di media sosial. Pesan itu 

diklaim dibuat Dadang Wigiarto sebelum meninggal dunia akibat Virus Corona Covid-19.

Dilansir dari laman situs Liputan6.com, video yang mengklaim tentang pesan terakhir Bupati 

Situbondo sebelum meninggal dunia akibat Virus Corona Covid-19 adalah hoaks, karena pria dalam 

video tersebut bukan Dadang Wigiarto. Ditemukan juga bantahan serupa di Instagram Pemerintah 

Kabupaten Situbondo (@situbondokab). Dalam unggahannya disebutkan bahwa informasi yang 

telah beredar adalah hoaks. Selaku Pemerintah Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa info yang 

telah beredar bukan Alm. Bapak Bupati.

Hoaks

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4419518/cek-fakta-benarkah-ini-pesan-terakhir

-bupati-situbondo-sebelum-meninggal-akibat-covid-19-simak-buktinya 
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Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar berupa surat yang mengatasnamakan PLN. 

Tangkapan layar tersebut berisi perihal undangan panggilan tes rekrutmen umum PT 

PLN (PERSERO) tingkat SMA/SMK – S1. Pada surat tersebut terdapat informasi tes akan 

dilaksanakan pada Jumat, 20 November 2020 s/d 21 November 2020 di Kantor PLN 

Yogyakarta pada jam 10.00 WIB.

Dikutip dari turnbackhoax.id, informasi tentang panggilan tes rekrutmen umum PT 

PLN (PERSERO) tingkat SMA/SMK – S1 yang berlokasi Yogyakarta tidak benar. Faktanya, 

pada website rekrutmen.pln.co.id, informasi tes rekrutmen pada 20-21 November 2020 

di Yogyakarta tersebut tidak ada. Pada website tersebut ditemukan informasi tes yang 

dilakukan PT PLN Yogyakarta terakhir dilakukan pada 07 September – 20 September 

2019 untuk jenjang pendidikan S1/D-IV, D-III.

Hoaks

Link Counter:

https://turnbackhoax.id/2020/11/26/salah-rekrutmen-kerja-oleh-pt-pln-yogyakarta-pada-november-2020/
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Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa mengonsumsi bawang putih, 

bawang bombai, dan jeruk nipis yang telah dihaluskan dapat menyembuhkan gagal ginjal.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu tidak benar adanya. Dikutip dari Liputan6.com, 

Guru Besar Ilmu Gizi FEMA Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Hardinsyah MS mengatakan 

bahwa belum ada penelitian yang dapat membuktikan bawang putih atau bawang bombai 

menyembuhkan penyakit ginjal. Bawang putih mengandung antioksidan dan terbukti dapat 

mengurangi tekanan darah dan kolesterol. Namun untuk menyembuhkan penyakit ginjal, baru 

dilakukan penelitian pada tikus percobaan. Hasilnya dapat mengurangi risiko radang ginjal, tapi 

bukan menyembuhkan ginjal tikus.

Disinformasi

Link Counter:

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4419503/cek-fakta-benarkah-mengonsumsi-bawang-p

utih-bawang-bombai-dan-jeruk-nipis-yang-dihaluskan-bisa-sembuhkan-gagal-ginjal

5. Mengonsumsi Bawang Putih, Bawang Bombai, 
dan Jeruk Nipis yang Dihaluskan Bisa 
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