Senin, 15 Agustus 2022

1. [HOAKS]
Formulir
Digitalisasi
Pengajuan
Penetapan Online Pusat dan Daerah Tahun 2021,
2022, dan 2023
Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah gambar
yang
diklaim
merupakan
Formulir
Digitalisasi Pengajuan Penetapan Online
Pusat dan Daerah Tahun 2021, 2022, dan
2023. Formulir tersebut mengatasnamakan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik
Indonesia.
Faktanya, gambar yang diklaim merupakan
Formulir Digitalisasi Pengajuan Penetapan
Online Pusat dan Daerah Tahun 2021, 2022,
dan 2023 tersebut adalah tidak benar. BKN
melalui akun Twitter resminya @BKNgoid,
mengonﬁrmasi
bahwa
formulir
yang
beredar tersebut adalah formulir palsu atau
hoaks.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/BKNgoid/status/1557561557080764416?cxt=HHwWgMDT2fv-yJ0rAAAA
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2. [HOAKS]
Penawaran
Mencantumkan Logo OJK

Investasi

yang

Penjelasan :
Beredar pamﬂet penawaran investasi yang mencantumkan logo Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Dalam pamﬂet tersebut berisikan informasi tentang titip dana
atau deposit dengan transfer ke rekening pribadi dan menjanjikan untung besar.
Faktanya, OJK melalui akun Twitter resminya @ojkindonesia, mengklariﬁkasi
bahwa hal tersebut merupakan penawaran investasi bodong yang mencantumkan
logo OJK. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap
penawaran investasi bodong yang mencantumkan logo OJK.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/ojkindonesia/status/1557948098042687488
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3. [HOAKS] Tautan Kuota Internet Gratis 30GB Hari
Kemerdekaan RI dari Berbagai Operator Seluler
Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di media
sosial WhatsApp berupa tautan yang
diklaim merupakan tautan kuota internet
gratis sebesar 30GB dalam rangka Hari
Ulang
Tahun
Kemerdekaan
Republik
Indonesia yang diberikan oleh berbagai
operator seluler.
Dilansir dari sumsel.tribunnews.com, tautan
kuota internet gratis 30GB dalam rangka
memperingati
Hari
Ulang
Tahun
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia
adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi
dari media sosial resmi operator seluler,
seperti Telkomsel, AXIS, XL, Tri, dan
Smartfren terkait program kuota gratis
30GB tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://sumsel.tribunnews.com/2022/08/15/cek-fakta-link-kuota-internet-gratis-30gb-hari-k
emerdekaan-berbagai-kartu-seluler-ternyata-hoax
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4.

[HOAKS] BPJS Kesehatan Bagikan Dana Bantuan
Senilai Rp50 Juta kepada Masyarakat Melalui
Pesan WhatsApp

Penjelasan :
Telah beredar pesan berantai WhatsApp yang mengatakan bahwa Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membagikan dana bantuan senilai Rp50 juta
kepada masyarakat. Dalam pesan berantai tersebut terdapat nama Drs. Muh. Bakri,
M.Si.
Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) membagikan dana bantuan senilai Rp50 juta kepada masyarakat adalah
tidak benar. Melalui akun Twitter resminya @BPJSKesehatanRI, Pihak BPJS
Kesehatan mengatakan bahwa pesan berantai tersebut tidak benar alias hoaks.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan
yang mengatasnamakan petugas BPJS Kesehatan yang menghubungi melalui
telepon.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/BPJSKesehatanRI/status/1553880017930633217?t=K0tzbO8BdnCMZh6qRh7hNw&s=35

-

https://www.suara.com/news/2022/08/14/200300/cek-fakta-benarkah-bpjs-kesehatan-bagikan-dana-bantuan-s
enilai-rp-50-juta-kepada-masyarakat-melalui-pesan-whatsapp?page=1

-

https://turnbackhoax.id/2022/08/13/salah-pesan-whatsapp-dana-bantuan-dari-bpjs-senilai-50-juta/
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5. [DISINFORMASI] Artikel Cacar Monyet Dapat Hidup
selama 120 Tahun dan Menular kepada Orang
dalam Jarak 5 Mil
Penjelasan :
Beredar di media sosial Twitter sebuah
unggahan foto hasil tangkapan layar yang
menunjukkan artikel dari The Journal yang
berjudul “Monkeypox can live on door handles
and toilet seats for 120 years and can infect
anyone from 5 miles away”. Jika diterjemahkan
ke dalam Bahasa Indonesia, judul artikel
tersebut menyatakan bahwa cacar monyet
dapat hidup selama 120 tahun dan menular
kepada orang dalam jarak 5 mil atau 8
kilometer.
Berdasarkan hasil penelusuran, judul artikel
tersebut bukan merupakan judul artikel asli.
Dilansir apnews.com, Asisten Editor Berita
thejournal.ie Stephen McDermott menegaskan
bahwa pihaknya tidak pernah mengunggah
artikel dengan judul tersebut. Lebih lanjut,
artikel dengan foto serupa diunggah pada 23
Juli 2022 dengan judul “Monkeypox declared
global health emergency by World Health
Organization”.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.thejournal.ie/monkeypox-who-emergency-5824302-Jul2022/?fbclid=IwAR25eBfBocBhk
UbnhCWXJQTVezOFzga6mnfESHKLCQQbc9hft1DnPLIscVw
https://apnews.com/article/Fact-Check-Monkeypox-Headline-Fake-247789057751?fbclid=IwAR3l5Bx
nmg2MF3IzVv0HZYnvkCrmEMKr_PFcx24r-Fmjmfz91rZnb1qvvII

