Jumat, 12 Agustus 2022

1. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan
Bupati Temanggung H. Muhammad Al Khadziq
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar pesan WhatsApp
yang mengatasnamakan Bupati Temanggung H.
Muhammad Al Khadziq. Pesan tersebut berisi terkait
permintaan nomor rekening bank untuk penyaluran
donasi

yang

akan

diberikan

kepada

yayasan

pendidikan dan lembaga keagamaan.
Faktanya,
melalui

Pemerintah
akun

mengklariﬁkasi

Kabupaten

Instagramnya
bahwa

pesan

Temanggung
@pemkabtmg,

WhatsApp

yang

beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks.
Nomor WhatsApp tersebut dipastikan bukan milik
Bupati Temanggung H. Muhammad Al Khadziq.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar
selalu berhati-hati terhadap modus penipuan melalui
pesan WhatsApp seperti pada tangkapan layar yang
beredar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/Cgx9Fd7vVqh/
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2. [HOAKS] Pemberian Izin Usaha di Bidang Order
Platform Merchant E-Commerce kepada Shopee
Penjelasan :
Beredar surat yang mengatasnamakan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Surat tersebut berisi
pemberian izin usaha di bidang order platform
merchant e-commerce kepada Shopee.
Faktanya, OJK melalui akun Twitter resminya
@ojkindonesia, mengklariﬁkasi bahwa OJK
tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
Pihaknya

mengimbau

kepada

masyarakat

untuk berhati-hati terhadap modus penipuan
yang mencatut logo OJK.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/ojkindonesia/status/1557940097281978368?t=X1btFChlz1oQqM3QNQMki
w&s=19
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3. [HOAKS] Informasi Pendataan Tenaga Honorer K2
di Kabupaten Luwu
Penjelasan :
Beredar pesan berantai WhatsApp berisi
informasi terkait pendataan bagi tenaga
non aparatur sipil negara (ASN) atau
honorer. Pesan tersebut beredar luas di
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Faktanya, Kepala Bidang Pengadaan Badan
Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu
Raehana Rahman menegaskan bahwa
BKPSDM Kabupaten Luwu tidak pernah
mengeluarkan informasi tersebut. BKPSDM
Kabupaten
Luwu
tidak
pernah
menyampaikan pengumuman tanpa surat
resmi. Raehan mengatakan saat ini banyak
oknum yang memanfaatkan pemberitaan
Kemenpan RB terkait pendataan dan
sengaja menyebar informasi hoaks untuk
mendapatkan korban. Untuk itu, ia
mengimbau kepada para honorer serta
masyarakat agar tidak percaya begitu saja
sebelum mengkonﬁrmasi ke BKPSDM.

Hoaks
Link Counter:
-

https://ritmee.co.id/hoax-informasi-pendataan-honorer-k2-di-luwu/

-

https://makassar.tribunnews.com/2022/08/09/bkpsdm-pastikan-informasi-pendataan-hon
orer-di-luwu-hoax

-

https://tekape.co/beredar-informasi-pendataan-tenaga-non-asn-dan-honorer-k2-bkpsdm-l
uwu-itu-hoaks/

