
Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah video yang 
diklaim merupakan peristiwa amuk massa 
dan mutilasi terhadap pelaku pencurian di 
wilayah Sidomulyo, Lampung Selatan. 

Dilansir dari kumparan.com, Kapolsek 
Sidomulyo Iptu Ilham Efendi mengonfirmasi 
bahwa video yang beredar tentang terjadinya 
amuk massa dan mutilasi terhadap pelaku 
pencurian tersebut adalah hoaks. Selain itu, 
Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP 
Hendra Saputra mengatakan bahwa 
berdasarkan hasil penelusuran yang 
dilakukan oleh pihaknya dapat dipastikan 
video tersebut tidak terjadi di Sidomulyo. 
Oleh karena itu, masyarakat khususnya warga 
Sidomulyo diimbau untuk tidak 
mempercayai kabar yang belum diketahui 
kebenarannya.

Link Counter :

- https://kumparan.com/lampunggeh/hoaks-video-maling-diamuk-dan-dimutilasi-di-lampun
g-selatan-1yAuxydeHkg

- https://lampungpro.co/post/40206/video-amuk-massa-dan-mutilasi-tiga-pencuri-di-sidomul
yo-lampung-selatan-hoaks-ini-penjelasannya 

Selasa, 31 Mei 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Video Maling Diamuk dan Dimutilasi di 
Sidomulyo Lampung Selatan 
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Penjelasan : 

Beredar video pada platform YouTube dengan judul "Pagi Ini || Tim Sar Swiss 
Dikabarkan Telah Temukan Emmeril Khan, Tangis Haru Ridwan Kamil". Video 
tersebut memiliki thumbnail dengan narasi "TIM SAR SWISS TEMUKAN EMMERIL 
POTONGAN TUBUH SUDAH MENGEMBUNG".

Dilansir dari saberhoaks.jabarprov.go.id, klaim video yang menyatakan bahwa 
Emmeril Khan telah ditemukan adalah tidak benar dan isi video tersebut sama 
sekali tidak sesuai dengan judul yang tercantum. Berdasarkan akun YouTube 
Jabarprov TV yang tayang pada 30 Mei 2022 dengan judul "Press Conference Cuti 
Gubernur Jawa Barat dan Perpanjangan PLH Wakil Gubernur Jawa Barat", juru 
bicara keluarga Ridwan Kamil, Kang Elpi, menyebutkan ada beberapa hal yang 
akan dilakukan oleh otoritas Swiss pada hari ke-4 ini, diantaranya pencarian 
dengan menggunakan boat, diver dan juga drone.

Link Counter :

- https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN001951/EMMERIL-KHAN-PUTRA-R
IDWAN-KAMIL-DITEMUKAN-HARI-INI-TANGGAL-30-MEI-2022 
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Hoaks

2. [HOAKS] Emmeril Khan Putra dari Ridwan Kamil 
Telah Ditemukan pada 30 Mei 2022

https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN001951/EMMERIL-KHAN-PUTRA-RIDWAN-KAMIL-DITEMUKAN-HARI-INI-TANGGAL-30-MEI-2022
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Penjelasan : 

Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp berisi sebuah informasi yang 

mengklaim bahwa PT Mayora Indah membagikan undian berhadiah mobil. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa PT Mayora Indah membagikan kupon 

berhadiah mobil adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id yang juga 

mengutip dari akun Facebook resmi PT Mayora Indah @mayoraofficialstore, 

didapatkan informasi bahwa saat ini marak modus penipuan undian berhadiah 

yang mengatasnamakan PT Mayora Indah. Untuk itu, pihaknya mengimbau para 

konsumen agar selalu berwaspada dan berhati-hati jika mendapatkan undian 

berhadiah serupa.

Link Counter :

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-KUPON-UNDIAN-BERHADIAH-DARI-MAYORA-I
NDAH

- https://www.facebook.com/mayoraofficialstore/posts/2227315260871078 
- https://www.mayoraindah.co.id/#
- https://www.instagram.com/mayoraofficial/ 
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3. [HOAKS] Kupon Undian Berhadiah Mobil dari PT 
Mayora Indah
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Bupati Maros Chaidir Syam. 
Akun tersebut mengirimkan pesan yang menyebut bahwa pihaknya mengadakan 
penggalangan donasi berupa uang untuk kemudian akan disalurkan ke berbagai 
yayasan dan pondok pesantren.

Faktanya, Bupati Maros Chaidir Syam melalui akun Facebook resminya 
menginformasikan bahwa pesan WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya 
adalah hoaks dan merupakan modus penipuan. Bupati Maros juga meminta 
masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap modus penipuan yang 
mengatasnamakan dirinya, baik melalui SMS, WhatsApp, Messenger ataupun 
sejenisnya.

Link Counter :

- https://www.facebook.com/aschaidirsyam/posts/689445352472392 
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4. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Maros 

https://www.facebook.com/aschaidirsyam/posts/689445352472392


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Bupati Tabanan Dr. I Komang 
Gede Sanjaya S.E., M.M. Akun tersebut melakukan komunikasi dengan pengguna 
Facebook di wilayah Tabanan dan menawarkan promosi jabatan kepada para 
pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tabanan.

Dilansir dari detik.com, akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Tabanan Dr. I 
Komang Gede Sanjaya S.E., M.M. tersebut adalah akun palsu. Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 
Tabanan, I Made Kristiadi Putra menyebut akun palsu tersebut sudah muncul sejak 
sebulan terakhir. Akun tersebut diduga sudah melakukan aksi penipuan dalam dua 
pekan terakhir. Bupati Sanjaya meminta agar masyarakat tidak menerima 
permintaan pertemanan dari akun tersebut dan berharap tidak ada pihak yang 
nantinya dirugikan atas peristiwa ini.

Link Counter :

- https://www.detik.com/bali/berita/d-6102901/akun-facebook-yang-catut-nama-bupati-taba
nan-imingi-imingi-jabatan

- https://www.balipuspanews.com/bupati-sanjaya-minta-masyarakat-agar-waspada-terhada
p-akun-palsu-yang-mengatasnamakan-dirinya.html
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5. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya S.E., 
M.M.

https://www.detik.com/bali/berita/d-6102901/akun-facebook-yang-catut-nama-bupati-tabanan-imingi-imingi-jabatan
https://www.detik.com/bali/berita/d-6102901/akun-facebook-yang-catut-nama-bupati-tabanan-imingi-imingi-jabatan
https://www.detik.com/bali/berita/d-6102901/akun-facebook-yang-catut-nama-bupati-tabanan-imingi-imingi-jabatan
https://www.balipuspanews.com/bupati-sanjaya-minta-masyarakat-agar-waspada-terhadap-akun-palsu-yang-mengatasnamakan-dirinya.html
https://www.balipuspanews.com/bupati-sanjaya-minta-masyarakat-agar-waspada-terhadap-akun-palsu-yang-mengatasnamakan-dirinya.html


Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah gambar berisi 

informasi lowongan kerja yang 

mengatasnamakan PT Antam Tbk. Informasi 

lowongan kerja tersebut beredar dalam 

bentuk surat panggilan tes calon karyawan. 

Faktanya, PT Antam Tbk melalui laman Twitter 

resminya @OfficialAntam mengklarifikasi 

bahwa informasi lowongan kerja 

mengatasnamakan PT Antam Tbk tersebut 

tidak benar atau hoaks. Saat ini PT Antam Tbk 

tidak melakukan proses rekrutmen. PT Antam 

Tbk juga tidak pernah memungut biaya 

apapun dalam proses rekrutmen. Pihaknya 

mengimbau masyarakat untuk tidak mudah 

percaya dengan lowongan kerja yang 

mengatasnamakan PT Antam Tbk. Seluruh 

informasi lowongan kerja resmi PT Antam Tbk 

dapat diakses di website resmi antam.com dan 

email recruitment@antam.com

Link Counter :

- https://twitter.com/OfficialAntam/status/1524261627649949696?s=20&t=-ZbLQQqzwrB25y16
dWHNpw
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6. [HOAKS] Lowongan Kerja Mengatasnamakan PT 
Antam Tbk
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Penjelasan : 

Beredar sebuah foto di media sosial 

Facebook yang memperlihatkan 

Gunung Merapi mengeluarkan awan 

panas atau yang biasa disebut wedhus 

gembel. Narasi foto tersebut 

mengklaim bahwa Merapi mengalami 

erupsi besar pada hari Senin, 30 Mei 

2022.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek 

Fakta kompas.com, video Merapi 

mengeluarkan awan panas yang 

diklaim terjadi pada Senin, 30 Mei 2022 

adalah tidak benar. Foto tersebut 

merupakan potret dari erupsi Merapi 

yang terjadi pada 11 Mei 2018.

Link Counter :

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/05/30/161223582/hoaks-foto-merapi-erupsi-b
esar-30-mei-2022?page=1
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7. [DISINFORMASI] Foto Merapi Erupsi Besar 30 Mei 
2022
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