
Jumat, 20 Agustus 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah akun Instagram dengan nama @ptinticareer.official. Akun tersebut memuat 
informasi terkait lowongan kerja mengatasnamakan PT INTI (Persero) berserta syarat dan 
ketentuannya serta meminta sejumlah uang.

Faktanya, akun yang mengatasnamakan PT INTI (Persero) tersebut adalah palsu. Informasi 
terkait lowongan pekerjaan yang diunggah akun tersebut dengan mensyaratkan membayar 
sejumlah uang bagi para calon pelamarnya adalah tidak benar alias hoaks. Vice President 
Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis PT INTI (Persero), Rizqi Ayunda Pratama 
melalui media sosial milik PT INTI (Persero) menegaskan bahwa akun dengan nama 
@ptinticareer.official bukan merupakan akun yang dikelola oleh PT INTI (Persero). Informasi 
lowongan pekerjaan pada akun tersebut adalah keliru. Rizqi Ayunda Pratama mengimbau 
masyarakat agar terlebih dahulu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal-kanal resmi 
PT INTI (Persero) yang tersedia, baik melalui website dan akun-akun media sosial.

Hoaks

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CSwHVPUHhet/  

- https://web.facebook.com/ptintiofficial/posts/4099159640133769   

- https://www.merdeka.com/uang/hati-hati-beredar-lowongan-kerja-palsu-catut-nama-pt-in

ti.html 

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan PT INTI 
(Persero) dan Menawarkan Lowongan Pekerjaan

https://www.instagram.com/p/CSwHVPUHhet/
https://web.facebook.com/ptintiofficial/posts/4099159640133769
https://www.merdeka.com/uang/hati-hati-beredar-lowongan-kerja-palsu-catut-nama-pt-inti.html
https://www.merdeka.com/uang/hati-hati-beredar-lowongan-kerja-palsu-catut-nama-pt-inti.html


Jumat, 20 Agustus 2021

Penjelasan: 

Beredar pada pesan berantai WhatsApp mengenai informasi yang menyebutkan balita 

akan segera divaksin dan bertujuan untuk memusnahkan generasi umat Islam.

Dikutip dari medcom.id, klaim vaksinasi Covid-19 untuk anak balita merupakan upaya 

menuju pemusnahan massal umat Islam adalah tidak benar. Faktanya, vaksinasi Covid-19 

tidak hanya untuk kalangan tertentu atau Islam saja.

Hoaks

Link Counter:

- https://medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmoPlLK-cek-fakta-balita-akan-divaksin-covid-19-up

aya-menuju-pemusnahan-massal-umat-islam-ini-faktanya 

2. [HOAKS] Balita akan Divaksin Covid-19 Upaya Menuju 
Pemusnahan Massal Umat Islam

https://medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmoPlLK-cek-fakta-balita-akan-divaksin-covid-19-upaya-menuju-pemusnahan-massal-umat-islam-ini-faktanya
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmoPlLK-cek-fakta-balita-akan-divaksin-covid-19-upaya-menuju-pemusnahan-massal-umat-islam-ini-faktanya
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmoPlLK-cek-fakta-balita-akan-divaksin-covid-19-upaya-menuju-pemusnahan-massal-umat-islam-ini-faktanya


Jumat, 20 Agustus 2021

Penjelasan: 
Beredar di media sosial sebuah flyer yang memasang foto Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman 

Sulaiman bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel Andi Sumardi. Dalam flyer terdapat 

narasi yang berbunyi "Ayo segera ke kantor KUA. Nikah gratis tanggal 18 Agustus-29 September 

2021. Berlaku pada semua layanan KUA se-Sulawesi Selatan. Nikahlah sebelum terlambat".

Faktanya, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Sulsel Amson Padolo memastikan flyer 

tersebut adalah hoaks dan merupakan hasil suntingan. Adapun flyer aslinya berisi "Ayo segera ke 

kantor Samsat untuk penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

ke dua". Menurut Amson, setiap flyer yang disampaikan oleh pemerintah merupakan informasi 

yang penting dan akurat kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya sangat berharap kepada 

masyarakat untuk tidak menyebarkan flyer tersebut.

Hoaks

Link Counter:

- https://sulsel.suara.com/read/2021/08/19/095421/viral-poster-ajakan-nikah-gratis-di-sulsel-b

egini-faktanya 

3. [HOAKS] Flyer Nikah Gratis di Sulsel 18 Agustus - 29 
September 2021

https://sulsel.suara.com/read/2021/08/19/095421/viral-poster-ajakan-nikah-gratis-di-sulsel-begini-faktanya
https://sulsel.suara.com/read/2021/08/19/095421/viral-poster-ajakan-nikah-gratis-di-sulsel-begini-faktanya


Jumat, 20 Agustus 2021

Penjelasan: 
Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi 
resmi "ganti baju" ke Partai Golkar. Video tersebut memuat gabungan beberapa video 
Presiden Jokowi, di antaranya saat berada di acara Partai Golkar dan saat bersama Ketua 
Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran tempo.co, narasi yang mengklaim Jokowi resmi 
"ganti baju" ke Partai Golkar adalah menyesatkan karena hingga saat ini Jokowi masih 
menjadi anggota/kader PDI Perjuangan. Belum ada bukti-bukti bahwa Jokowi resmi pindah 
ke Partai Golkar. Video saat Jokowi hadir di acara Golkar terjadi saat pembukaan 
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang mengukuhkan Airlangga 
Hartarto sebagai ketua umum baru pengganti Setya Novanto pada 17 Desember 2017. 
Potongan video kedua adalah saat Jokowi duduk bersama Megawati. Tempo menemukan 
video ini sama dengan foto yang dimuat situs suara.com. Video tersebut merupakan jumpa 
pers yang dilakukan bersama antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati di 
beranda belakang Istana Merdeka pada 21 November 2016.

Disinformasi

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1473/sesat-klaim-jokowi-resmi-ganti-baju-ke-partai-golkar 

4. [DISINFORMASI] Video Jokowi Resmi "Ganti Baju" 
ke Partai Golkar

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1473/sesat-klaim-jokowi-resmi-ganti-baju-ke-partai-golkar
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1473/sesat-klaim-jokowi-resmi-ganti-baju-ke-partai-golkar


Jumat, 20 Agustus 2021

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial Twitter sebuah 

unggahan foto yang memperlihatkan seorang 

anak kecil yang positif Covid-19 hendak naik ke 

dalam mobil dengan memakai hazmat di 

Filipina.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa 

seorang anak kecil yang positif Covid-19 hendak 

naik ke dalam mobil dengan memakai hazmat 

di Filipina adalah salah. Berdasarkan hasil 

penelusuran cek fakta kumparan.com, yang 

dikutip dari AFP, foto tersebut berasal dari 

potongan video yang dibagikan pada 24 Juni 

2021. Video itu diunggah oleh Pusat 

Pengendalian Penyakit Ho Chi Minh, Vietnam. 

Dalam keterangan video tersebut terdapat 

tulisan anak itu naik ambulans dari Rumah 

Sakit Distrik Binh Chanh ke Rumah Sakit Trung 

Vuong untuk menjalani perawatan Covid-19.

Disinformasi

Link Counter:

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-anak-terkena-corona-jalan-sendiri

an-pakai-hazmat-di-filipina-1wMQJkGeWId/full

5. [DISINFORMASI] Foto Anak yang Terpapar Covid-19 
Jalan Sendirian Pakai Hazmat di Filipina

https://kumparan.com/
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-anak-terkena-corona-jalan-sendirian-pakai-hazmat-di-filipina-1wMQJkGeWId/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-foto-anak-terkena-corona-jalan-sendirian-pakai-hazmat-di-filipina-1wMQJkGeWId/full


Jumat, 20 Agustus 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah postingan yang menyebut bahwa maskapai Batik Air akan melakukan 

penerbangan ke Kabul Afghanistan untuk menjemput WNI yang berada disana pada 19 

Agustus 2021. Postingan tersebut disertai gambar tangkapan layar grafis yang 

menunjukkan pesawat Batik Air PK-BDF akan terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma 

Jakarta pada pukul 01.40 dini hari.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Lion Air Group membantah isu bahwa salah satu maskapai 

di bawah naungan mereka yakni Batik Air, menyediakan penerbangan ke Afghanistan 

untuk mengevakuasi warga negara Indonesia. “Mengenai hal tersebut, bahwa Batik Air 

tidak terbang ke Afghanistan, "kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, 

Danang Mandala Prihantoro.

Disinformasi

Link Counter:

- https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210819065807-106-682205/batik-air-bantah

-terbang-ke-afghanistan-untuk-evakuasi-wni 

- https://jateng.tribunnews.com/2021/08/19/ada-informasi-pesawat-yang-akan-menjemput-

wni-di-afghanistan-kemenlu-evakuasi-tak-sesederhana-itu 

6. [DISINFORMASI] Batik Air PK-BDF akan Terbang ke 
Kabul Afghanistan untuk Menjemput WNI

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210819065807-106-682205/batik-air-bantah-terbang-ke-afghanistan-untuk-evakuasi-wni
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210819065807-106-682205/batik-air-bantah-terbang-ke-afghanistan-untuk-evakuasi-wni
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210819065807-106-682205/batik-air-bantah-terbang-ke-afghanistan-untuk-evakuasi-wni
https://jateng.tribunnews.com/2021/08/19/ada-informasi-pesawat-yang-akan-menjemput-wni-di-afghanistan-kemenlu-evakuasi-tak-sesederhana-itu
https://jateng.tribunnews.com/2021/08/19/ada-informasi-pesawat-yang-akan-menjemput-wni-di-afghanistan-kemenlu-evakuasi-tak-sesederhana-itu

