Selasa, 23 November 2021

1. [HOAKS] SMS Lelang Online Pegadaian disertai
Link
Penjelasan:
Beredar
SMS
yang
mengatasnamakan
Pegadaian tentang tawaran membeli barang
lelang secara online dari Pegadaian yang sudah
jatuh tempo. Dalam SMS tersebut disertakan
juga link yang berisi foto barang beserta harga.
Faktanya, hal tersebut adalah tidak benar.
Melalui situs resmi pegadaian.co.id, Pegadaian
sampai saat ini tidak melakukan lelang secara
online, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris
Perusahaan PT Pegadaian (Persero) R. Swasono
Amoeng Widodo. Dalam artikel tersebut
Amoeng
mengimbau
masyarakat
untuk
melakukan konﬁrmasi terlebih dahulu ke gerai
Pegadaian terdekat atau dapat menghubungi
Call Center Pegadaian 021-1500-596 atau Humas
Pegadaian Pusat 021-3155-550 ext. 324 agar
terhindar
dari
tindak
penipuan
mengatasnamakan Pegadaian.

Hoaks
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/11/23/salah-sms-lelang-online-pegadaian/

-

https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/170/beredar-lelang-online-pegadaian-himbau-m
asyarakat-hati-hati

-

https://www.instagram.com/pegadaian_id/
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2. [HOAKS] Daftar Bahan Kimia Berbahaya di Dalam
Vaksin Covid-19
Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp
berisi

daftar

sejumlah

bahan

yang

terkandung di dalam vaksin Covid-19 yang
diklaim sebagai bahan kimia berbahaya.
Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa vaksin
Covid-19 mengandung sejumlah bahan kimia
berbahaya, tidak berdasar. Faktanya, tidak
ada pernyataan resmi dan valid dari otoritas
kesehatan

terkait

daftar

tersebut.

Lebih

lanjut, Dr. Katherine O'Brien seorang ahli
vaksin yang berspesialisasi dalam bidang
epidemiologi

pneumokokus,

turut

menegaskan vaksin Covid-19 yang beredar di
tengah masyarakat sudah dipastikan aman.
Semua komponen yang terdapat di dalam
vaksin sudah diuji secara ketat oleh otoritas
terkait.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNG7xLQN-cek-fakta-beredar-daftar-bahan-kim
ia-berbahaya-di-dalam-vaksin-covid-19-ini-faktanya
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3. [HOAKS] SMS dari BPJS Berikan Bantuan Rp100
Juta
Penjelasan:
Beredar di media sosial Facebook unggahan
berupa tangkapan layar pesan singkat (SMS)
mengatasnamakan

Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) yang memberikan bantuan
Rp100 juta. Dalam narasi yang beredar, penerima
SMS diminta untuk mengecek bantuan tersebut
melalui WhatsApp dan link dengan alamat bit.ly.
Faktanya, dilansir dari kompas.com, Pjs. Deputi
Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar
Lembaga BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
Dian Agung Senoaji mengatakan, bahwa SMS
yang beredar adalah hoaks. Kepala Humas BPJS
Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf juga mengatakan
bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan
bantuan melalui nomor dan link itu. Adapun
nomor

telepon

BPJamsostek

adalah

(+6221)50911333 dan melalui call center di nomor
175. Sementara, alamat website resminya di
bpjsketenagakerjaan.go.id.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/22/163000465/-hoaks-sms-dari-bpjs-berikan-ba
ntuan-rp-100-juta?page=2

-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4716853/cek-fakta-hoaks-bpjs-berikan-bantuancek-rp-100-juta

