
Penjelasan : 

Beredar informasi di media sosial Facebook sebuah tautan pendaftaran pencairan 
Program Keluarga Harapan (PKH). Tautan mengatasnamakan Kementerian Sosial 
Republik Indonesia (Kemensos RI) itu menyebut bahwa pendaftaran PKH tahap 3 
akan ditutup pada 30 Agustus 2022 dan bantuan akan disalurkan dalam 24 jam.

Dilansir melalui akun Twitter resminya @KemensosRI, Kemensos RI menyatakan 
tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan 
sosial. Tautan pendaftaran dan pencairan PKH tahap 3 dengan batas akhir 30 
Agustus 2022 merupakan hoaks. Pendaftaran dan pencairan PKH tidak dilakukan 
melalui situs, melainkan diusulkan oleh pemerintah daerah, kemudian dicairkan 
melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tautan yang beredar tersebut 
kemungkinan besar merupakan upaya penipuan karena meminta pengakses untuk 
mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika melakukan pendaftaran pada situs 
tersebut.

Selasa, 30 Agustus 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Tautan Pendaftaran Pencairan PKH Tahap 3 
dengan Batas Pendaftaran 30 Agustus 2022

Link Counter:

- https://twitter.com/KemensosRI/status/1562352251146215425

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/29/153500882/-hoaks-link-pkh-tahap-3-b

atas-pendaftaran-30-agustus-2022?page=all#page2
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial, sebuah pamflet yang 
berisi informasi mengenai lowongan kerja di 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Nganjuk. Dalam pamflet 
tersebut disebutkan bahwa KP2KP Nganjuk 
membuka lowongan pekerjaan sebagai 
pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
bagian administrasi publik dan staf tata usaha.

Faktanya, informasi mengenai lowongan kerja 
di KP2KP Nganjuk tersebut adalah tidak benar. 
KP2KP Nganjuk melalui akun Twitter resminya 
@pajaknganjuk, menegaskan bahwa informasi 
tersebut adalah hoaks. Saat ini KP2KP Nganjuk 
tidak melakukan penerimaan pegawai apa pun 
dan setiap kegiatan di KP2KP Nganjuk akan 
selalu disampaikan melalui akun resmi 
@pajaknganjuk.

Selasa, 30 Agustus 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja di KP2KP 
Nganjuk

Link Counter:

- https://twitter.com/pajaknganjuk/status/1564061296605114368?t=pvMPfNBETY20aAXsQbE

M_A&s=19
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Wakil Bupati Kutai 

Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin. Akun tersebut mencatut nama, foto profil, hingga 

mengirimkan pesan kepada pengguna Facebook melalui fitur messenger.

Faktanya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara melalui akun Instagram resminya @prokomkukar, mengklarifikasi 

bahwa akun Facebook yang beredar tersebut merupakan akun palsu yang 

mengatasnamakan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin. Pihaknya juga mengimbau 

kepada masyarakat untuk mengabaikan pesan Facebook yang dikirim oleh akun 

palsu tersebut.

Selasa, 30 Agustus 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Kukar Rendi Solihin

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/ChpU1wvPbkS/?hl=id 
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