
Penjelasan : 

Beredar di media sosial tangkapan layar dari akun WhatsApp yang 

mengatasnamakan Wali Kota Tanjungbalai H. Waris Thalib, S.Ag., M.M. Pada 

tangkapan layar yang beredar, terlihat akun yang mencatut nama Waris Thalib 

mengirim pesan dengan tujuan menyalurkan donasi untuk Yayasan Tarbiyatul 

Islamiyah. 

Faktanya, Waris Thalib melalui akun Instagram pribadi miliknya @waristhalib, 

mengonfirmasi bahwa akun palsu yang mengatasnamakan dirinya tersebut 

adalah hoaks. Waris Thalib meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada 

dan memblokir nomor tersebut untuk mencegah adanya korban penipuan. 

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Ck3ip42ycIz/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Senin, 14 November 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wali 
Kota Tanjungbalai 

https://www.instagram.com/p/Ck3ip42ycIz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ck3ip42ycIz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan anggota 

Ombudsman RI Hery Susanto. Akun WhatsApp dengan nomor 081333366598 

tersebut terlihat menggunakan foto Hery Susanto sebagai foto profilnya.

Faktanya, Ombudsman RI melalui akun Instagramnya @ombudsmanri137, 

mengklarifikasi bahwa akun WhatsApp yang beredar tersebut adalah hoaks dan 

merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan Ombudsman RI. Pihaknya 

juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengabaikan dan mengonfirmasi 

kepada Ombudsman RI apabila menerima pesan digital dari nomor tersebut.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Ck3KA2VSOte/ 
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Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter dengan 

narasi "Ujung-ujungnya bisnis vaksin. Mereka yang nyebarin 

penyakit mereka juga yang pura² datang menawarkan 

solusinya. Sepertinya Idul Adha kali ini tidak akan konsumsi 

daging hewan kurban yang baru aja divaksin. Takut efek 

shedding nya, bisa² penyakit PMK dari hewan menular ke 

manusia". Unggahan tersebut juga disertai dengan 

tangkapan layar artikel dari detik.com.

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.com, unggahan 

tersebut termasuk ke dalam kategori menyesatkan. Artikel 

detik.com yang berjudul “Vaksin Mendarat, Vaksinasi PMK 

Dikebut Sambut Idul Adha" berisi informasi mengenai 

distribusi vaksin, prioritas vaksin dan ketersediaan hewan 

kurban saat Idul Adha. Menteri Pertanian Syahrul Yasin 

Limpo menyatakan bahwa Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku 

(PMK) akan dibagikan secara gratis. Vaksin PMK juga dapat 

membantu menekan biaya operasional pelaku usaha 

peternakan. Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa 

PMK merupakan penyakit hewan ternak yang sangat 

menular antar hewan. Namun, tidak menular ke manusia.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/11/14/salah-bisnis-vaksin-pmk-dan-efek-shedding-penyakit-p

mk-dari-hewan-menular-ke-manusia/

- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6125340/vaksin-mendarat-vaksinasi-pm

k-dikebut-sambut-idul-adha
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3. [HOAKS] Bisnis Vaksin PMK dan Efek Shedding 
Penyakit PMK dari Hewan Menular ke Manusia
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