
Penjelasan : 

Beredar informasi di media sosial sebuah akun WhatsApp yang menggunakan foto profil 

dan mengatasnamakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Gede Dody Sukma 

Oktiva Askara, S.Sos, M.Si.

Informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Faktanya, akun WhatsApp dengan nomor 

(085695632634) pada gambar tersebut bukan akun WhatsApp resmi dari Kepala Dinas 

Pariwisata Kabupaten Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si. Akun tersebut 

hanya mencatut foto dan memanfaatkan untuk modus yang selama ini banyak dilakukan 

untuk menghubungi orang terdekat, bawahan atau masyarakat dan melakukan aksi 

penipuan.

Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4145-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-dinas-pariwisata-kabupa

ten-buleleng

Sabtu, 26 Maret 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan 
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4145-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-dinas-pariwisata-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4145-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-dinas-pariwisata-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4145-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-dinas-pariwisata-kabupaten-buleleng


Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah informasi 

terkait lowongan pekerjaan di Dinas 

Kesehatan Provinsi Banten dengan posisi 

sebagai staff vaksinasi booster, staff kantor 

pelayanan kesehatan, dan tata usaha 

umum. 

Menanggapi hal itu, melalui akun 

Instagram resminya @dinkes_provbanten  

mengonfirmasi bahwa informasi lowongan 

pekerjaan yang beredar tersebut tidak 

berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten dan tidak ada hubungannya 

dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CbeRrtfLfxm/?utm_medium=copy_link

- https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/1847/Beredar-Informasi-Hoax.html 

Sabtu, 26 Maret 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Banten

https://www.instagram.com/p/CbeRrtfLfxm/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CbeRrtfLfxm/?utm_medium=copy_link
https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/1847/Beredar-Informasi-Hoax.html


Penjelasan : 
Beredar sebuah foto di media sosial yang 
memperlihatkan beberapa suster hadir dalam 
pertemuan korban Binomo dengan Komisi III 
DPR RI tanggal 24 Maret 2022. Foto tersebut 
mengklaim para suster datang karena menjadi 
korban Binomo.

Dilansir dari akun Twitter @Damarjulianto, 
diketahui suster dalam foto tersebut adalah 
Suster Ika SSpS selaku Ketua Tim Relawan 
Untuk Kemanusiaan (TRuK) Maumere Flores. 
Akun Twitter @Damarjulianto mengklarifikasi 
bahwa Suster Ika SSpS hadir sebagai 
pendamping kasus perdagangan 17 anak di 
Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur tahun lalu dan 
bukan sebagai korban Binomo. Para suster dan 
kuasa hukum kasus Binomo memang ada di 
dalam 1 ruangan yang sama serta duduk 
bersebelahan, namun para suster bukan 
sebagai korban dan tidak ada kaitannya sama 
sekali dengan korban kasus Binomo. Dilansir 
dari akun YouTube Komisi III DPR RI Channel, 
Suster Ika SSpS diberi kesempatan untuk 
menyampaikan permasalahan terkait kasus 
perdagangan 17 anak di Kab. Sikka lebih dulu 
baru kemudian kuasa hukum Binomo.

Link Counter:
- https://twitter.com/damarjuniarto/status/1507376709045465096?s=21&t=7Dgmn69zu9NOjx4eRt6Mb

A 
- https://youtu.be/a-mHgjE4NRo 
- https://kumparan.com/kumparanbisnis/klarifikasi-suster-ika-kami-bukan-korban-binomo-1xl3vu0xO

4F
- https://www.kompas.tv/article/274201/dugaan-perdagangan-manusia-diadukan-ke-komisi-iii-dpr-ri?

medium=whatsapp

Sabtu, 26 Maret 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Suster-Suster Korban Binomo 
Mengadu ke Komisi III DPR 

https://twitter.com/damarjuniarto/status/1507376709045465096?s=21&t=7Dgmn69zu9NOjx4eRt6MbA
https://twitter.com/damarjuniarto/status/1507376709045465096?s=21&t=7Dgmn69zu9NOjx4eRt6MbA
https://www.youtube.com/watch?v=a-mHgjE4NRo
https://twitter.com/damarjuniarto/status/1507376709045465096?s=21&t=7Dgmn69zu9NOjx4eRt6MbA
https://twitter.com/damarjuniarto/status/1507376709045465096?s=21&t=7Dgmn69zu9NOjx4eRt6MbA
https://youtu.be/a-mHgjE4NRo
https://kumparan.com/kumparanbisnis/klarifikasi-suster-ika-kami-bukan-korban-binomo-1xl3vu0xO4F
https://kumparan.com/kumparanbisnis/klarifikasi-suster-ika-kami-bukan-korban-binomo-1xl3vu0xO4F
https://www.kompas.tv/article/274201/dugaan-perdagangan-manusia-diadukan-ke-komisi-iii-dpr-ri?medium=whatsapp
https://www.kompas.tv/article/274201/dugaan-perdagangan-manusia-diadukan-ke-komisi-iii-dpr-ri?medium=whatsapp

