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1. Lowongan Kerja PT HM SAMPOERNA Tbk. Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar sebuah surat elektronik yang tersebar di masyarakat yang berisi lampiran            
surat panggilan seleksi rekrutmen karyawan PT HM SAMPOERNA Tbk. Dalam surat           
tersebut terdapat waktu dan tempat seleksi, beserta dengan persyaratan yang harus           
dilakukan oleh peserta seleksi. Dalam surat tersebut juga terdapat prosedur penggantian           
dana transportasi dan akomodasi, yaitu para peserta harus menalangi biaya transportasi           
dan akomodasi, kemudian menghubungi pihak travel yang sudah terlampir dalam surat           
tersebut. Dana talang akan diganti oleh pihak penyelenggara seleksi sebelum kegiatan           
tersebut dilaksanakan. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi dalam surat elektronik tersebut adalah           
tidak benar. Hal tersebut ditegaskan oleh pihak Sampoerna dalam laman situs karir            
resminya sampoernacareer.id yang berisi bahwa pihaknya tidak pernah memungut uang          
atau pembayaran dalam bentuk apapun terkait proses perekrutan. Pihak Sampoerna tidak           
pernah menunjuk biro perjalanan manapun untuk melakukan pemesanan atau menerima          
pembayaran dalam bentuk apapun. 

Link Counter: 
https://www.sampoernacareer.id/assets/images/diff/rec-announce.jpg  

 
  

https://www.sampoernacareer.id/assets/images/diff/rec-announce.jpg
https://www.sampoernacareer.id/assets/images/diff/rec-announce.jpg
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2. Penembakan Pelajar di Papua Barat oleh Oknum Polisi Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar postingan video di media sosial Twitter dengan narasi yang mengklaim seorang            
pelajar di Papua Barat ditembak oleh oknum Polisi. Dalam cuitan tersebut dibuka dengan             
tagar #Breaking dan dijelaskan bahwa pelajar Papua Barat tersebut tidak bisa dibawa ke             
rumah sakit lantaran rumah sakit ditutup polisi. Video itu diklaim merupakan suasana saat             
pelajar Papua Barat tersebut akhirnya harus dirawat di sebuah asrama sekolah di            
Makassar. 
 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo           
menegaskan bahwa cuitan tersebut adalah hoaks atau tidak benar dan masyarakat           
setempat sudah beraktivitas secara normal. Beliau mengatakan secara umum pasca          
penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua dan Papua barat, situasi sudah            
kondusif. 

Link Counter: 
https://nasional.tempo.co/read/1245860/polri-bantah-ada-penembakan-pelajar-di-papua-b
arat  
https://jpp.go.id/cek-fakta/336634-polri-pastikan-informasi-penembakan-pelajar-di-papua-b
arat-hoaks  

  

https://nasional.tempo.co/read/1245860/polri-bantah-ada-penembakan-pelajar-di-papua-barat
https://nasional.tempo.co/read/1245860/polri-bantah-ada-penembakan-pelajar-di-papua-barat
https://jpp.go.id/cek-fakta/336634-polri-pastikan-informasi-penembakan-pelajar-di-papua-barat-hoaks
https://jpp.go.id/cek-fakta/336634-polri-pastikan-informasi-penembakan-pelajar-di-papua-barat-hoaks
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3. Belanja Bawa Plastik di Denpasar dan Sekitarnya Kena Denda 500 
Ribu  

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar pesan berantai di Whatsapp berisi informasi terkait denda bagi yang            
berbelanja membawa tas kresek plastik di supermarket dan minimarket khususnya di           
Denpasar, Badung dan sekitarnya. Dalam pesan berantai tersebut juga tertulis nominal           
denda sebesar 500 ribu langsung ditempat dan operasi tersebut dikatakan operasi Agung            
yang melibatkan semua elemen keamanan terutama operasi gabungan. 
 
Menanggapi hal tersebut, I Ketut Wisada Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan            
Kebersihan Kota Denpasar mengatakan bahwa pesan berantai tersebut hoaks. Pihaknya          
menegaskan hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini belum ada penindakan berupa             
denda. I Ketut Wisada mengatakan hal tersebut merupakan penipuan yang dilakukan oleh            
oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Link Counter: 
https://bali.tribunnews.com/2019/09/16/hoax-belanja-bawa-plastik-kena-denda-rp-500-ribu
-kadis-lh-denpasar-laporkan-ke-pihak-berwajib?page=2 
https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/1064844/belanja-di-bali-bawa-kresek-didenda
-rp500-ribu-dipastikan-hoaks 

  

https://bali.tribunnews.com/2019/09/16/hoax-belanja-bawa-plastik-kena-denda-rp-500-ribu-kadis-lh-denpasar-laporkan-ke-pihak-berwajib?page=2
https://bali.tribunnews.com/2019/09/16/hoax-belanja-bawa-plastik-kena-denda-rp-500-ribu-kadis-lh-denpasar-laporkan-ke-pihak-berwajib?page=2
https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/1064844/belanja-di-bali-bawa-kresek-didenda-rp500-ribu-dipastikan-hoaks?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/1064844/belanja-di-bali-bawa-kresek-didenda-rp500-ribu-dipastikan-hoaks?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                 Hari / Tanggal : Senin, 16 September 2019 

 
 

4. Jusuf Kalla : Habib Rizieq Merupakan Korban Kriminalisasi Oleh 
Kepolisian 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar foto hasil tangkapan layar dari sebuah blog dengan tambahan narasi yang            
menyebutkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa kasus yang dilemparkan kepada          
Habib Rizieq adalah rekayasa polisi. foto tersebut juga melampirkan sebuah artikel           
berjudul "Jusuf Kalla: Habib Rizieq Syihab korban Kriminalisasi oleh Kepolisian" dan di            
bagikan di media sosial facebook.  
 
Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari jpnn.com, Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain           
Abdullah mengatakan bahwa tulisan dalam artikel itu adalah hoaks. Adapun tulisan itu            
juga pernah menyebar pada 2017 lalu dan juga telah diklarifikasi.  

Link Counter: 
https://www.jpnn.com/news/jusuf-kalla-jadi-sasaran-fitnah-lagi  
https://nasional.okezone.com/read/2017/05/23/337/1698284/wapres-jusuf-kalla-dituding-b
ela-habib-rizieq-juru-bicara-itu-hoax  

 
  

https://www.jpnn.com/
https://www.jpnn.com/news/jusuf-kalla-jadi-sasaran-fitnah-lagi
https://nasional.okezone.com/read/2017/05/23/337/1698284/wapres-jusuf-kalla-dituding-bela-habib-rizieq-juru-bicara-itu-hoax
https://nasional.okezone.com/read/2017/05/23/337/1698284/wapres-jusuf-kalla-dituding-bela-habib-rizieq-juru-bicara-itu-hoax
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5. Memandang Payudara 10 Menit Tiap Hari Perpanjang Umur Pria 5 
Tahun 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar informasi di media sosial yang berjudul “Memandang Payudara 10 Menit Tiap hari             
Perpanjang Umur Pria 5 Tahun”. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa informasi ini            
merupakan hasil sebuah studi yang dilakukan di Jerman. Klaim lainnya menyebutkan           
seorang ahli gerontologi bernama Dr Karen Weatherby, ia menjelaskan apa yang           
menyebabkan pria akan lebih sehat jika memandang payudara wanita. 
 
Berdasarkan penelusuran, informasi ini telah dinyatakan sebagai informasi palsu atau          
hoaks oleh beberapa situs fact-check seperti snopes.com dan hoaxes.id. Artikel ini           
merupakan hasil tulisan dari Weekly World News, tabloid yang sebagian besar           
menerbitkan berita fiktif. WWN dikenal sebagai tabloid dengan sifat satir (hiburan) dengan            
karakteristik nyeleneh dan aneh. Dikutip dari hoaxes.id, tidak ditemukan adanya artikel           
mengenai manfaat memandang payudara wanita untuk kesehatan pria di basis data jurnal            
medis National Institutes of Health. Selain itu, dari upaya penelusuran nama Dr Karen             
Weatherby di internet, lagi-lagi tidak ditemukan nama itu di jurnal medis manapun kecuali             
dalam klaim tersebut. 

Link Counter: 
https://turnbackhoax.id/2019/09/16/salah-memandang-payudara-10-menit-tiap-hari-perpan
jang-umur-pria-5-tahun/  
https://www.hoaxes.id/2016/10/hasil-studi-menunjukan-menatap-payudara-wanita-membu
at-pria-lebih-sehat-hoax.html  
https://www.snopes.com/fact-check/breast-gazing-healthy/  

https://www.snopes.com/
https://www.hoaxes.id/
https://turnbackhoax.id/2019/09/16/salah-memandang-payudara-10-menit-tiap-hari-perpanjang-umur-pria-5-tahun/
https://turnbackhoax.id/2019/09/16/salah-memandang-payudara-10-menit-tiap-hari-perpanjang-umur-pria-5-tahun/
https://www.hoaxes.id/2016/10/hasil-studi-menunjukan-menatap-payudara-wanita-membuat-pria-lebih-sehat-hoax.html
https://www.hoaxes.id/2016/10/hasil-studi-menunjukan-menatap-payudara-wanita-membuat-pria-lebih-sehat-hoax.html
https://www.snopes.com/fact-check/breast-gazing-healthy/
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6. Cover Majalah Tempo Edisi 16 September 2019 Direvisi Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar di sosial media mengenai cover majalah tempo edisi 16 September yang direvisi             
dengan gambar lukisan Jokowi memakai jas hitam serta dasi merah. Judul majalah            
tersebut diubah menjadi "Saya Tetap Percaya Presiden" dan di bawah judul dalam            
gambar terdapat sebuah pernyataan yang disebut berasal dari Jokowi yaitu "Saya tidak            
ada kompromi dalam pemberantasan korupsi" 
 
Dilansir dari cekfakta.tempo.co, lukisan yang dipakai dalam cover majalah dengan judul           
"Saya Tetap Presiden" dibuat oleh seorang water colorist. Lukisan itu dipublikasikan di            
akun Instagram @kinkinwatercolorist pada 9 Juli 2019. Dalam narasinya         
cekfakta.tempo.co, menyebutkan bahwa majalah tempo tidak pernah menerbitkan edisi         
"Saya Tetap Presiden" dan dalam laman resmi Majalah Tempo, edisi terakhir yang            
diterbitkan adalah edisi "Janji Tinggal Janji". 

Link Counter: 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/400/fakta-atau-hoaks-benarkah-cover-majalah-tempo-edisi-
16-september-2019-direvisi  
https://majalah.tempo.co/edisi/2451/2019-09-14?hidden=login  

  

https://cekfakta.tempo.co/
https://www.instagram.com/kinkinwatercolorist/
https://cekfakta.tempo.co/
https://cekfakta.tempo.co/fakta/400/fakta-atau-hoaks-benarkah-cover-majalah-tempo-edisi-16-september-2019-direvisi
https://cekfakta.tempo.co/fakta/400/fakta-atau-hoaks-benarkah-cover-majalah-tempo-edisi-16-september-2019-direvisi
https://majalah.tempo.co/edisi/2451/2019-09-14?hidden=login
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7. Pernyataan Yusril “Jokowi Jangan Jadi Presiden Kalau Begini 
Caranya” 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Salah satu akun di media sosial telah mengunggah sebuah postingan yang berisi            
screenshot berita dari news.beritaislam.org dengan foto Yusril Ihza Mahendra dan betajuk           
“Yusril: Jokowi Jangan Jadi Presiden kalau Begini Caranya”. Hal itu diklaim bahwa            
pernyataan tersebut dibuat pasca Yusril menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut faktanya unggahan tersebut adalah berita dari          
sindonews.com dengan judul yang sama dan ditayangkan pada Sabtu 19 September 2015            
atau sekitar 4 tahun yang lalu. Isi berita tersebut adalah kritik Yusril sebagai Ketua Umum               
PBB terhadap kegiatan bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menurut           
Yusril saat itu, kegiatan tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi          
nasional. 

Link Counter: 
https://nasional.sindonews.com/read/1046489/12/yusril-jokowi-jangan-jadi-presiden-kalau-
begini-caranya-1442662616?fbclid=IwAR3POk013od_bndxJ6lZ1-kf0GMdP135ZNdLZ7n8
NQgYKZldlx0RiiC9KNA  
https://news.detik.com/berita/d-4565782/dipimpin-yusril-ini-barisan-kuasa-hukum-jokowi-ya
ng-akan-berlaga-di-mk?fbclid=IwAR3JACE_R9lvlIlNCsftJPkYN-wKkPlb7LnoZRNLllml-VJT
EGkLHdCeFXs  

https://www.sindonews.com/
https://nasional.sindonews.com/read/1046489/12/yusril-jokowi-jangan-jadi-presiden-kalau-begini-caranya-1442662616?fbclid=IwAR3POk013od_bndxJ6lZ1-kf0GMdP135ZNdLZ7n8NQgYKZldlx0RiiC9KNA
https://nasional.sindonews.com/read/1046489/12/yusril-jokowi-jangan-jadi-presiden-kalau-begini-caranya-1442662616?fbclid=IwAR3POk013od_bndxJ6lZ1-kf0GMdP135ZNdLZ7n8NQgYKZldlx0RiiC9KNA
https://nasional.sindonews.com/read/1046489/12/yusril-jokowi-jangan-jadi-presiden-kalau-begini-caranya-1442662616?fbclid=IwAR3POk013od_bndxJ6lZ1-kf0GMdP135ZNdLZ7n8NQgYKZldlx0RiiC9KNA
https://news.detik.com/berita/d-4565782/dipimpin-yusril-ini-barisan-kuasa-hukum-jokowi-yang-akan-berlaga-di-mk?fbclid=IwAR3JACE_R9lvlIlNCsftJPkYN-wKkPlb7LnoZRNLllml-VJTEGkLHdCeFXs
https://news.detik.com/berita/d-4565782/dipimpin-yusril-ini-barisan-kuasa-hukum-jokowi-yang-akan-berlaga-di-mk?fbclid=IwAR3JACE_R9lvlIlNCsftJPkYN-wKkPlb7LnoZRNLllml-VJTEGkLHdCeFXs
https://news.detik.com/berita/d-4565782/dipimpin-yusril-ini-barisan-kuasa-hukum-jokowi-yang-akan-berlaga-di-mk?fbclid=IwAR3JACE_R9lvlIlNCsftJPkYN-wKkPlb7LnoZRNLllml-VJTEGkLHdCeFXs


 

 

Laporan Isu Hoaks Harian  
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

                                                                 Hari / Tanggal : Senin, 16 September 2019 

 
 

8. Anies Piknik Bersama 5200 Anak Yatim dan Dhuafa, Cuma 1 
Media Meliput 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar postingan sebuah artikel yang memberikan keterangan Anies Baswedan,          
Gubernur DKI Jakarta Piknik Bersama 5200 Anak Yatim dan Dhuafa, Cuma 1 Media             
Meliput. 
 
Faktanya setelah ditelusuri hal tersebut tidak benar karena judul dan isi artikelnya tidak             
menyambung, sebab diambil dari postingan Anies dalam media sosialnya memang          
menyebutkan ANTV. Namun, diketahui bahwa media televisi tersebut merupakan media          
yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pelaksanaan          
kegiatan tersebut. Jadi, maksud penyebutan itu bukan berarti hanya ANTV yang           
meliputnya. 

Link Counter: 
https://news.detik.com/berita/d-4706090/hadiri-lebaran-anak-yatim-anies-pastikan-hidup-m
ereka-berjalan-baik 
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/14/12234861/anies-imbau-warga-bantu-an
ak-yatim-lewat-aplikasi-bagi-piring 
https://metro.sindonews.com/read/1439636/170/anies-buka-lebaran-anak-yatim-di-pantai-l
agoon-ancol-1568450504 
https://kumparan.com/@kumparannews/anies-baswedan-ajak-masyarakat-lebih-peduli-ke-
anak-yatim-1rrQ4MPGhhK 
https://turnbackhoax.id/2019/09/15/salah-anies-piknik-bersama-5200-anak-yatim-dan-dhu
afa-cuma-diliput-1-media/ 

  

https://news.detik.com/berita/d-4706090/hadiri-lebaran-anak-yatim-anies-pastikan-hidup-mereka-berjalan-baik
https://news.detik.com/berita/d-4706090/hadiri-lebaran-anak-yatim-anies-pastikan-hidup-mereka-berjalan-baik
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/14/12234861/anies-imbau-warga-bantu-anak-yatim-lewat-aplikasi-bagi-piring
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/14/12234861/anies-imbau-warga-bantu-anak-yatim-lewat-aplikasi-bagi-piring
https://metro.sindonews.com/read/1439636/170/anies-buka-lebaran-anak-yatim-di-pantai-lagoon-ancol-1568450504
https://metro.sindonews.com/read/1439636/170/anies-buka-lebaran-anak-yatim-di-pantai-lagoon-ancol-1568450504
https://kumparan.com/@kumparannews/anies-baswedan-ajak-masyarakat-lebih-peduli-ke-anak-yatim-1rrQ4MPGhhK
https://kumparan.com/@kumparannews/anies-baswedan-ajak-masyarakat-lebih-peduli-ke-anak-yatim-1rrQ4MPGhhK
https://turnbackhoax.id/2019/09/15/salah-anies-piknik-bersama-5200-anak-yatim-dan-dhuafa-cuma-diliput-1-media/
https://turnbackhoax.id/2019/09/15/salah-anies-piknik-bersama-5200-anak-yatim-dan-dhuafa-cuma-diliput-1-media/
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9. Kecelakaan Di Lebaksiu Tegal Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang sebuah video kecelakaan           
antara sepeda motor dan mobil truk yang menewaskan 3 orang di Desa Yapora Lebaksiu,              
Kabupaten Tegal. 
 
Faktanya, menurut Kasatlantas Polres Tegal AKP M Adiel Aristo melalui Kanit Laka Ipda             
Teguh Setiawan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Karena, setelah          
dilakukan penelusuran langsung ke TKP pihak Kepolisian tidak menemukan adanya          
tanda-tanda kecelakaan di daerah tersebut. Menurut Ipda Teguh video tersebut tersebar           
dari tahun lalu, dan mendapati kejanggalan dari kendaraan yang terlibat kecelakaan           
tersebut berplat nomor BG yaitu Sumatera Selatan. 

Link Counter: 
https://jateng.tribunnews.com/2019/09/16/beredar-kecelakaan-dua-tewas-di-lebaksiu-tegal
-polisi-itu-hoax  

 
 

https://jateng.tribunnews.com/2019/09/16/beredar-kecelakaan-dua-tewas-di-lebaksiu-tegal-polisi-itu-hoax
https://jateng.tribunnews.com/2019/09/16/beredar-kecelakaan-dua-tewas-di-lebaksiu-tegal-polisi-itu-hoax

