Kamis, 18 Agustus 2022

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Kepala
Bidang
Pengolahan,
Layanan,
dan
Pelestarian Bahan Perpustakaan, Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng

Penjelasan :
Telah beredar sebuah akun WhatsApp dengan nomor 085834465919 dan menampilkan nama Bagus
Baruna, serta menggunakan foto proﬁl Kepala Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
Faktanya, dilansir dari cirt.bulelengkab.go.id, akun tersebut bukan akun WhatsApp resmi dari Kepala
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Buleleng Ida Bagus Ketut Baruna Setiawan, S.Sos. Adapun akun tersebut
dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan modus penipuan. Untuk
itu, masyarakat diimbau agar waspada atas akun WhatsApp baru yang mengaku sebagai pimpinan
atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, hingga Perbekel/Lurah.

Hoaks
Link Counter:
-

http://cirt.bulelengkab.go.id/veriﬁkasi/detail/4668-tersebar-akun-whatsapp-yang-menggu
nakan-foto-proﬁl-dan-mengatasnamakan-kepala-bidang-pengolahan-layanan-dan-pelesta
rian-bahan-perpustakaan-dinas-arsip-dan-perpustakaan-daerah-kabupaten-buleleng
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2.

[HOAKS] Lowongan Pekerjaan di Puskesmas Simpong

Penjelasan :
Beredar di media sosial, sebuah informasi lowongan pekerjaan yang tersebar di wilayah
Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pada informasi lowongan pekerjaan tersebut dituliskan
bahwa Puskesmas Simpong sedang membutuhkan pegawai medis diantaranya bidan,
perawat, staf puskesmas, dan pelayanan umum. Terdapat pula nomor kontak telepon yang
diklaim sebagai narahubung.
Faktanya, informasi lowongan pekerjaan Puskesmas Simpong yang beredar di wilayah
Kabupaten Banggai tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari media sosial Instagram milik
Puskesmas Simpong @puskesmassimpong3, ditegaskan bahwa pihaknya tidak sedang
membuka lowongan pekerjaan seperti yang tercantum pada informasi yang beredar
tersebut.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/ChOAbB6hHwS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

-

https://www.instagram.com/p/ChOIoGYBpG8/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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3.

[HOAKS] Telkomsel dan Baim Wong Bagi-bagi
Mercedes-Benz Rayakan HUT ke-77 Kemerdekaan RI

Penjelasan :
Beredar di media sosial Facebook, sejumlah unggahan foto penyerahan hadiah berupa unit
mobil. Dalam unggahan tersebut terdapat narasi yang mengklaim artis Baim Wong bekerja
sama dengan Telkomsel untuk membagikan hadiah berupa 2 unit mobil Mercedes-Benz
kepada pengguna Facebook dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik
Indonesia (RI).
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, General Manager External Corporate Communications
Telkomsel Aldin Hasyim menegaskan bahwa kabar Telkomsel dan Baim Wong tengah
membagikan hadiah dua unit Mercedes-Benz untuk memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan
RI adalah tidak benar. Aldin memastikan bahwa promo tersebut bukan berasal dari
Telkomsel. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap
berbagai modus penipuan, termasuk yang mengatasnamakan program Telkomsel.

Hoaks
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2022/08/18/salah-telkomsel-dan-baim-wong-bagi-bagi-mercedes-b
enz-rayakan-hut-kemerdekaan-ri/

-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5037453/cek-fakta-hoaks-telkomsel-dan-baim-w
ong-bagi-bagi-mercedes-benz-rayakan-hut-kemerdekaan-ri
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4.

[DISINFORMASI] Video Detik-detik TNI Tembak
Jatuh Jet Tempur Malaysia

Penjelasan :
Beredar di media sosial

sebuah video yang diklaim sebagai video detik-detik TNI

menembak jatuh jet tempur Malaysia. Video tersebut memperlihatkan manuver sejumlah
pesawat tempur.
Dikutip dari tempo.co, klaim pada video tersebut adalah salah. Video tersebut sama sekali
tidak memperlihatkan TNI menembak jatuh jet tempur Malaysia, melainkan hanya
memperlihatkan

cuplikan-cuplikan

video

simulasi

TNI

AU

yang

telah

disunting

sedemikian rupa.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1863/keliru-video-detik-detik-tni-tembak-jatuh-jet-tempur
-malaysia

