
Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah tangkapan 

layar pesan WhatsApp yang berisi lowongan 

kerja mengatasnamakan Tokopedia. Pesan 

tersebut berisi informasi tentang lowongan 

kerja karyawan paruh waktu dengan gaji 

sekitar Rp200.000 hingga Rp2.000.000.

Faktanya, Tokopedia melalui laman Twitter 

resminya @TokopediaCare, mengklarifikasi 

bahwa informasi lowongan kerja yang 

mengatasnamakan Tokopedia tersebut 

adalah tidak benar. Seluruh informasi resmi 

Tokopedia hanya melalui situs resmi 

tokopedia.com dan akun media sosial resmi 

Tokopedia yang bertanda centang biru. 

Pihaknya mengimbau untuk berhati-hati 

terhadap lowongan kerja dan pihak tidak 

bertanggung jawab yang mengatasnamakan 

Tokopedia.

Selasa, 2 Agustus 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Lowongan Kerja Mengatasnamakan 
Tokopedia

Link Counter :

- https://twitter.com/TokopediaCare/status/1554377715276517377?s=20&t=550juhmUloP4cVH
xoR1pHQ

https://twitter.com/TokopediaCare/status/1554377715276517377?s=20&t=550juhmUloP4cVHxoR1pHQ
https://www.tokopedia.com/
https://twitter.com/TokopediaCare/status/1554377715276517377?s=20&t=550juhmUloP4cVHxoR1pHQ
https://twitter.com/TokopediaCare/status/1554377715276517377?s=20&t=550juhmUloP4cVHxoR1pHQ


Penjelasan : 

Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang memperlihatkan gumpalan busa 
berwarna putih di sepanjang jalan dan pepohonan kelapa sawit. Unggahan tersebut disertai 
keterangan yang menyebutkan bahwa gumpalan itu merupakan awan yang jatuh dari 
langit di Kabupaten Kampar, Riau.

Dilansir dari merdeka.com, Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
Pekanbaru Ahmad Agus Widodo menegaskan bahwa gumpalan warna putih yang ada 
dalam video bukanlah awan jatuh. Gumpalan tersebut diduga merupakan busa dari limbah 
industri atau pabrik yang terbawa angin. Ahmad menyebutkan, berdasarkan hasil 
penelusuran di media sosial, video viral tersebut merupakan video lama yang diunggah 
kembali. Sementara itu, Profesor Riset dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) Thomas Djamaluddin menegaskan bahwa video viral tersebut bukan kejadian awan 
jatuh. Menurutnya, awan tidak bisa jatuh karena berasal dari uap air yang hangat sehingga 
terangkat ke atas. Namun, yang bisa jatuh hanyalah butir-butir awan yang berat dalam 
bentuk hujan.
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Disinformasi

2. [DISINFORMASI] Video Awan Jatuh di Kampar, Riau

Link Counter :

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-awan-jatuh-di-kebun-sawit-kampar.
html 

- https://techno.okezone.com/read/2022/07/25/56/2635814/fenomena-awan-jatuh-di-kebun-s
awit-kampar-begini-penyebabnya 

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-awan-jatuh-di-kebun-sawit-kampar.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-awan-jatuh-di-kebun-sawit-kampar.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-awan-jatuh-di-kebun-sawit-kampar.html
https://techno.okezone.com/read/2022/07/25/56/2635814/fenomena-awan-jatuh-di-kebun-sawit-kampar-begini-penyebabnya
https://techno.okezone.com/read/2022/07/25/56/2635814/fenomena-awan-jatuh-di-kebun-sawit-kampar-begini-penyebabnya


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan video yang diklaim 

merupakan video anggota TNI adang Brimob 

yang ingin menangkap warga di lokasi tambang 

Aceh. Video tersebut disertai dengan narasi “DI 

Aceh..Brimob Nangkapin Warga di satu lokasi 

Tambang ..Saat Mau dibawa ke Polres,Mereka 

dihadang TNI yg tidak terima adanya 

penangkapan warga tersebut.. Bravo TNI Adalah 

Rakyat /Utk Rakyat. Polisi Adalah kita/kita adalah 

Jokowi”.

Faktanya, klaim pada video tersebut tidak benar. 

Dilansir dari liputan6.com, video tersebut 

merupakan video penangkapan pelaku 

tambang emas ilegal di Aceh oleh anggota Polri 

yang sempat diadang warga. Kabid Humas 

Polda Aceh Kombes Winardy menyebutkan 

bahwa TNI berada di lokasi untuk mendinginkan 

warga, bukan untuk mengadang polisi. 

Selasa, 2 Agustus 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Anggota TNI Adang Brimob saat 
Tangkap Warga di Lokasi Tambang Aceh 

Link Counter :

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5030387/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-
tni-adang-brimob-saat-tangkap-warga-di-lokasi-tambang-aceh

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5030387/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-tni-adang-brimob-saat-tangkap-warga-di-lokasi-tambang-aceh
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5030387/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-tni-adang-brimob-saat-tangkap-warga-di-lokasi-tambang-aceh
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5030387/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-tni-adang-brimob-saat-tangkap-warga-di-lokasi-tambang-aceh

