Senin, 1 Agustus 2022

1. [HOAKS]
Pesan
WhatsApp
Mengatasnamakan
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang
mengatasnamakan Kepala Dinas Sosial Kota
Surabaya Anna Fajriatin. Pesan tersebut berisi
informasi terkait penyaluran donasi berupa
uang tunai yang akan diberikan kepada
beberapa yayasan atau lembaga.
Faktanya, Dinas Sosial Kota Surabaya melalui
akun

Instagramnya

mengklariﬁkasi

@dinsoskotasurabaya,

bahwa

pesan

WhatsApp

yang beredar tersebut adalah hoaks dan
merupakan

modus

penipuan

yang

mengatasnamakan Kepala Dinas Sosial Kota
Surabaya.
masyarakat
terkait

Pihaknya
untuk

informasi

Instagram

mengimbau
dapat

tersebut

Dinas

Sosial

@dinsoskotasurabaya.

Hoaks
Link Counter :
-

https://www.instagram.com/p/Cgk957gBmpf/

-

https://twitter.com/SapawargaSby/status/1552833333838905344

kepada

mengonﬁrmasi
melalui
Kota

akun

Surabaya
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2. [HOAKS] Amerika Serikat Menggunakan Burung
untuk Mengirim Virus Cacar Monyet ke Asia

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Amerika
Serikat (AS) menggunakan burung untuk mengirim virus cacar monyet ke wilayah Asia.
Unggahan tersebut juga menyebutkan untuk berhati-hati jika melihat burung yang tidak
bisa terbang dan berjalan karena dianggap dapat menularkan cacar monyet.
Faktanya, dilansir dari liputan6.com, cacar monyet teridentiﬁkasi pertama kali menyerang
manusia pada tahun 1970 di Kongo. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sama sekali tidak
menyebutkan burung sebagai salah satu hewan penyebab penyebaran virus cacar
monyet. Hanya saja, mereka mengimbau agar masyarakat mengurangi kontak ﬁsik
dengan hewan liar, terutama yang sedang sakit atau sudah mati. Sejalan dengan WHO,
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) juga menyebutkan bahwa jenis
unggas dan reptil sangat kecil kemungkinannya terpapar virus cacar monyet.

Hoaks
Link Counter :
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5028797/cek-fakta-hoaks-as-kirim-virus-cacar-m
onyet-ke-asia-menggunakan-burung

-

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/veterinarian/monkeypox-in-animals.html
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3. [HOAKS] Dana Bantuan BPJS Kesehatan Mewakili
Provinsi

Penjelasan :
Beredar pesan WhatsApp yang berisi dana bantuan sebesar Rp50 juta mewakili provinsi
yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dalam pesan tersebut, tertulis cara untuk
memproses klaim dana dan penerima pesan disuruh menghubungi nomor WhatsApp yang
tertera dalam pesan.
Faktanya,

BPJS

Kesehatan

RI

melalui

akun

Twitter

resminya

@BPJSKesehatanRI,

mengklariﬁkasi bahwa BPJS Kesehatan tidak mempunyai program bantuan dana. Pihaknya
mengimbau

kepada

masyarakat

agar

berhati-hati

terhadap

penipuan

yang

mengatasnamakan petugas BPJS Kesehatan yang menghubungi masyarakat melalui
telepon.

Hoaks
Link Counter :
-

https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1553880017930633217
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4.

[HOAKS] Modus Penipuan Mengatasnamakan Bank
Jago

Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter sebuah akun yang mengatasnamakan Bank Jago. Akun
tersebut menghubungi para pelanggan dengan mengaku sebagai layanan pelanggan
Bank Jago.
Faktanya, Bank Jago melalui laman Twitter resminya @TanyaJago, mengonﬁrmasi bahwa
akun tersebut merupakan akun palsu dan disinyalir sebagai modus penipuan. Akun Twitter
resmi milik Bank Jago hanya @jadijago dan @Tanyajago dengan tanda centang biru. Bank
Jago

juga

mengimbau

para

pelanggan

untuk

berhati-hati

kepada

pihak

yang

mengatasnamakan Bank Jago.

Hoaks
Link Counter :
-

https://twitter.com/Tanyajago/status/1506602462735704068?s=20&t=D7hA9siFXuq75dPCR
HdUEA
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5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil
Wali Kota Depok
Penjelasan :
Beredar sebuah akun WhatsApp yang
mengatasnamakan Wakil Wali Kota Depok
Imam Budi Hartono. Akun tersebut terlihat
menggunakan foto Imam Budi Hartono
sebagai foto proﬁlnya dan menghubungi
warga dengan memberikan penawaran
mengenai pelelangan mobil.
Faktanya,
akun
WhatsApp
yang
mengatasnamakan Wakil Wali Kota Depok
Imam Budi Hartono tersebut adalah akun
palsu dan digunakan sebagai modus
penipuan. Dilansir dari radardepok.com,
Imam Budi Hartono mengimbau kepada
masyarakat agar tidak mudah percaya
dengan
akun
WhatsApp
yang
mengatasnamakan dirinya tersebut. Ia juga
menyarankan
agar
perbankan
lebih
memperketat persyaratan dalam pembuatan
rekening baru sehingga saat rekening
tersebut digunakan untuk penipuan, pihak
perbankan bisa segera memblokir serta
mengungkap identitas pelaku dikarenakan
modus penipuan mengatasnamakan pejabat
sudah sering dilakukan oleh oknum-oknum
yang tidak bertanggung jawab.

Hoaks
Link Counter :
-

https://www.radardepok.com/2022/08/nama-wakil-walikota-depok-dicatut-penipu-ini-nom
or-dan-modusnya/

-

https://berita.depok.go.id/pemerintahan/nama-dan-fotonya-dicatut-dalam-pelelangan-mo
bil-wakil-wali-kota-depok-jangan-percaya-penipuan-12756
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6. [HOAKS] Akun Palsu Mengatasnamakan
Kelompok Tani Aren Getah Uyung, Buleleng

Ketua

Penjelasan :
Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Ketua Kelompok Tani Aren Getah
Uyung, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Putu Suta Adnyana (Guci
Adnyana). Akun tersebut mengirimi pesan kepada kerabat untuk menawarkan lelang mobil.
Faktanya, akun WhatsApp yang mengatasnamakan Ketua Kelompok Tani Aren Getah
Uyung, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Putu Suta Adnyana (Guci
Adnyana) tersebut adalah akun palsu. Dilansir dari cirt.bulelengkab.go.id, akun WhatsApp
tersebut bukanlah akun resmi milik Ketua Kelompok Tani Aren Getah Uyung. Masyarakat
diimbau untuk waspada terhadap akun WhatsApp baru yang mengaku sebagai pimpinan
atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan selalu utamakan untuk
mengonﬁrmasi kebenarannya dahulu apabila dihubungi oleh akun-akun tersebut.

Hoaks
Link Counter :
-

http://cirt.bulelengkab.go.id/veriﬁkasi/detail/4623-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap
p-yang-menggunakan-foto-dan-mengatasnamakan-ketua-kelompok-tani-aren-getah-uyu
ng-desa-pedawa-kec-banjar-kab-buleleng

