Kamis, 11 Maret 2021

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Purworejo
Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar berupa percakapan
menggunakan aplikasi WhatsApp mencatut nama dan
foto proﬁl Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, SH. Terlihat
akun tersebut mengirimkan sebuah pesan meminta
nomor rekening dan alamat lengkap untuk pemberian
donasi kepada pengurus salah satu Vihara di Purworejo.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purworejo,
Rita Purnama, S.S.T.P., M.M menegaskan bahwa Bupati
atau Wakil Bupati tidak akan mengurusi hal-hal seperti itu
karena
sudah
ada
instansi
berwenang
yang
menanganinya. Menurutnya, sudah ada sejumlah pihak
yang dihubungi pelaku via pesan WhatsApp. Untungnya
mereka segera mengkonﬁrmasi ke atasannya, sehingga
tidak sampai tertipu. Rita juga meminta masyarakat
untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya dengan
pesan-pesan sejenis. Selanjutnya ada beberapa cara yang
dapat dilakukan oleh masyarakat Purworejo ketika ingin
melakukan pengaduan dan sejenisnya, bisa melalui
sarana yang sudah disiapkan dan sudah berjalan seperti,
aplikasi pengaduan PORJO dan aplikasi PORJO Smart
City. Selain itu, bisa melalui akun media sosial resmi milik
Pemkab Purworejo, pada platform Facebook, Instagram,
dan Twitter.

Hoaks
Link Counter:
-

https://jatengprov.go.id/beritadaerah/awas-penipuan-atas-nama-bupati-dan-wakil-bupati/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127110646006737&id=100061234062610
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2. [HOAKS] Pesan Berantai WhatsApp Mengenai
Informasi Ajakan Vaksinasi Covid-19 di Bio
Farma

Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai di sosial media WhatsApp, mengenai informasi
ajakan vaksinasi Covid-19 di Bio Farma. Pada pesan berantai tersebut, dituliskan
vaksinasi dilaksanakan pada hari Jumat 12 Maret 2021, pada pukul 09:00 sampai
dengan pukul 11:00 bertempat di Gedung Publik 2 Bio Farma.
Dikutip dari akun Instagram resmi milik Bio Farma @biofarmaid, bahwa informasi
ajakan vaksinasi yang beredar pada pesan berantai WhatsApp tersebut adalah tidak
benar atau hoaks. Pihak Bio Farma meminta agar penerima vaksin dimohon untuk
memastikan telah mendaftarkan diri melalui link resmi dari Pemerintah dan sudah
mendapatkan konﬁrmasi resmi dari tempat fasilitas pelayanan vaksinasi Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMQqshtlRqf/?igshid=1sq7p2cfgc3o6
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3. [HOAKS] Lansia Non-DKI Bisa Vaksin Corona
di Senayan

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang mengatakan bahwa lansia
non-DKI bisa mengikuti Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama di Istora Senayan.
Faktanya, menurut Umi Gita Nugraheni, selaku Sub Koordinator Hubungan
Masyarakat Kementerian BUMN mengatakan bahwa kegiatan Sentra Vaksinasi
Covid-19 Bersama ini hanya untuk lansia dan pekerja publik yang memiliki KTP DKI
Jakarta saja yang mendapatkan vaksinasi. Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama
merupakan kegiatan yang diadakan atas kerja sama Kementerian BUMN,
Kementerian Kesehatan, Pemda DKI, dan Indonesia Healthcare Corporation.
Kegiatan ini menyasar lansia, khususnya yang memegang KTP DKI Jakarta.

Hoaks
Link Counter:
-

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5487986/viral-lansia-non-dki-bisa-vaksin-coro
na-di-senayan-dipastikan-hoax
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4.

[HOAKS] Info Pembuatan SIM Langsung Jadi di
Ponorogo

Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi jasa pembuatan Surat Izin
Mengemudi (SIM) C dan A langsung jadi untuk wilayah Magetan, Madiun, Ponorogo dan
Trenggalek. Pada unggahan tersebut tercantum nomor WhatsApp bagi masyarakat yang
berminat.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Ponorogo, AKP Indra Budi Wibowo mengaku
pihaknya sudah menyelidiki nomor WhatsApp yang bersangkutan. Hasilnya, informasi
tersebut tidak benar atau hoaks. Indra menegaskan agar masyarakat jangan mudah percaya
dengan informasi biro jasa pembuatan SIM seperti itu. Sebab, ia khawatir jika nantinya
material SIM tersebut palsu, bukan dari Kepolisian. Ia juga menyarankan bagi warga
Ponorogo yang ingin membuat SIM untuk datang ke kantor Satlantas Polres Ponorogo.
Menurutnya, saat ini proses untuk pembuatan SIM lebih mudah, murah dan cepat. Terlebih
lagi, Satlantas Polres Ponorogo juga telah membuka pendaftaran pembuatan SIM secara
online. Sehingga pemohon nantinya diberi jalur khusus dan tidak perlu antre lama.

Hoaks
Link Counter:
-

https://jatim.tribunnews.com/2021/03/10/viral-biro-jasa-pembuatan-sim-langsung-jadi-satlan
tas-polres-ponorogo-pastikan-hoaks
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5486792/beredar-unggahan-calo-sim-di-ponoro
go-begini-tanggapan-polisi
https://beritajatim.com/hukum-kriminal/beredar-info-pembuatan-sim-langsung-jadi-satlant
as-polres-ponorogo-pastikan-hoax/

