
Penjelasan : 
Beredar kembali tangkapan layar akun WhatsApp mencatut 

nama dan foto profil Wakil Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, 

S.H. Pesan tersebut diterima oleh perangkat desa belum lama 

ini. Akun WhatsApp tersebut membagikan informasi tentang 

penyaluran dana bantuan untuk tempat ibadah.

Faktanya, akun WhatsApp mengatasnamakan Wakil Bupati 

Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H. tersebut adalah akun palsu. 

Dikutip dari purworejokab.go.id, Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian (Dinkominfostasandi) 

Kabupaten Purworejo Yudhie Agung Prihatno S.STP, M.M. 

menjelaskan bahwa kejadian serupa juga pernah beberapa kali 

terjadi dengan mengatasnamakan bupati maupun wakil 

bupati. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap 

waspada dan tidak mudah percaya dengan pesan-pesan 

sejenis. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan, 

dan sejenisnya melalui sarana yang sudah disiapkan dan sudah 

berjalan, yakni aplikasi pengaduan PORJO dan aplikasi PORJO 

Smart City. Selain itu, masyarakat juga bisa membuat laporan 

melalui akun media sosial Pemerintah Kabupaten Purworejo, 

baik di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga mengirimkan 

pesan melalui SMS dan WhatsApp ke nomor 082140273000, 

serta aplikasi LaporGub! dan SP4N-LAPOR.

Selasa, 27 September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Purworejo

Link Counter:

- https://purworejokab.go.id/web/read/2441/penipuan-catut-nama-pimpinan-daerah-masih-t

erjadi.html

- https://twitter.com/humas_purworejo/status/1574316442807283712?s=20&t=LfLeQcY-6FalY

oJB30taXg

https://purworejokab.go.id/web/read/2441/penipuan-catut-nama-pimpinan-daerah-masih-terjadi.html
https://purworejokab.go.id/web/read/2441/penipuan-catut-nama-pimpinan-daerah-masih-terjadi.html
https://purworejokab.go.id/web/read/2441/penipuan-catut-nama-pimpinan-daerah-masih-terjadi.html
https://twitter.com/humas_purworejo/status/1574316442807283712?s=20&t=LfLeQcY-6FalYoJB30taXg
https://twitter.com/humas_purworejo/status/1574316442807283712?s=20&t=LfLeQcY-6FalYoJB30taXg


Penjelasan : 
Beredar di media sosial Facebook, sebuah 

unggahan berisi informasi rekrutmen pegawai 

mengatasnamakan PT Petrosida Gresik. Dalam 

unggahan tersebut disebutkan bahwa PT 

Petrosida Gresik membuka lowongan pekerjaan 

dengan ketentuan minimal lulusan SMA atau 

sederajat dan usia maksimal 27 tahun.

Faktanya, PT Petrosida Gresik melalui akun 

Instagram resminya @petrosidagresik_official, 

mengklarifikasi bahwa informasi rekrutmen 

yang beredar tersebut adalah tidak benar atau 

hoaks. Pihaknya menegaskan bahwa PT 

Petrosida Gresik tidak bekerja sama dengan 

pihak mana pun dan tidak memungut biaya 

dalam proses rekrutmen atau seleksi. Informasi 

terkait rekrutmen hanya disampaikan melalui 

website petrosida-gresik.com dan akun 

Instagram @petrosidagresik_official.

Selasa, 27 September 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Informasi Rekrutmen Mengatasnamakan PT 
Petrosida Gresik

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Ci95t4QpVZS%20/

https://www.instagram.com/p/Ci95t4QpVZS%20/
https://petrosida-gresik.com/
https://www.instagram.com/petrosidagresik_official/
https://www.instagram.com/p/Ci95t4QpVZS%20/


Penjelasan : 
Beredar di aplikasi percakapan WhatsApp, tangkapan layar isi chat yang diklaim berasal dari 
pihak JNE Bandung kepada konsumen. Dalam percakapan tersebut, pihak JNE Bandung 
menginformasikan kepada konsumen untuk segera membayar asuransi paket yang dikirim 
dari luar negeri. Apabila tidak membayar akan dianggap pengiriman ilegal dan bisa 
bermasalah secara hukum.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Pihak JNE melalui akun Instagram 
resminya @jne_bdg, mengimbau agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap informasi 
yang mengatasnamakan JNE, serta menegaskan untuk tidak langsung percaya dengan 
penipuan yang membuka lowongan pekerjaan, menjanjikan hadiah, atau kiriman barang 
elektronik dengan bukti resi yang tidak valid. Pihak JNE juga menyampaikan bahwa informasi 
resmi dapat diakses melalui media sosial resmi JNE, website jne.co.id, atau menghubungi 
nomor telepon JNE Bandung di (022) 86023222.

Selasa, 27 September 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan JNE

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Ci9igeBvdwj/?igshid=NDRkN2NkYzU=

- https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN002090/NOMER-WA-MENGATAS

NAMAKAN-JNE

https://www.instagram.com/p/Ci9igeBvdwj/?igshid=NDRkN2NkYzU=
https://www.instagram.com/p/Ci9igeBvdwj/?igshid=NDRkN2NkYzU=
https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN002090/NOMER-WA-MENGATASNAMAKAN-JNE
https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/PTN002090/NOMER-WA-MENGATASNAMAKAN-JNE


Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah video yang 
memperlihatkan beberapa orang perangkat desa yang 
turun tangan mengantarkan jenazah seseorang 
menuju ke tempat pemakaman di Desa Kedak, 
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Video tersebut 
disertai narasi "bukan cerita indosiar. ini nyata. tadi 
siang. meninggal gak Ada. yang nganterin. sampe 
perangkat desa yang nganterin keep makam. semoga 
kita semua nanti. meninggal dalam keadaan baik. 
husnul khotimah Dan banyak yang mendoakan" 
sehingga memberikan anggapan bahwa tidak ada 
warga sekitar atau tetangga yang ikut melayat 
almarhum.

Faktanya, klaim dari narasi video yang memberikan 
anggapan bahwa tidak ada warga sekitar atau 
tetangga yang ikut melayat jenazah tersebut sehingga 
perangkat desa turun tangan adalah keliru. Dilansir 
dari timesindonesia.co.id, Kepala Desa Kedak Sunarti 
menjelaskan bahwa perangkat desa turun tangan 
mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman 
karena pihak keluarga almarhum mengalami 
keterbatasan ekonomi dan kesehatan, di mana lima 
dari tujuh orang yang tinggal bersama almarhum 
mengalami kondisi keterbelakangan mental. Ia juga 
menegaskan bahwa warga sekitar juga ikut 
membantu proses pemakaman, mulai dari 
memandikan jenazah hingga menguburkannya. 

Selasa, 27 September 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Video Pemakaman Tanpa Pelayat di 
Kediri

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CizgXA8v9vz/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D

- https://www.timesindonesia.co.id/read/news/429436/viral-video-pemakaman-tanpa-pelayat-di-desa

-kedak-ini-faktanya

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/429436/viral-video-pemakaman-tanpa-pelayat-di-desa-kedak-ini-faktanya
https://www.instagram.com/p/CizgXA8v9vz/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/429436/viral-video-pemakaman-tanpa-pelayat-di-desa-kedak-ini-faktanya
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