Jumat, 2 April 2021

1. [HOAKS] Jadwal Seleksi Penerimaan Calon
Praja IPDN Tahun 2021

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan tangkapan layar di media sosial Facebook yang berisi jadwal
seleksi penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2021.
Dalam jadwal yang beredar disebutkan, pelaksanaan ujian SKD akan dilaksanakan pada
tanggal 3 Mei 2021 dan seleksi lanjutan akan diatur di kemudian hari.
Faktanya, Humas IPDN melalui laman Twitternya @HumasIpdn mengklariﬁkasi bahwa
informasi yang beredar mengenai jadwal seleksi penerimaan calon Praja IPDN tahun 2021
adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya menegaskan, informasi tersebut bukan informasi
resmi dari lembaga IPDN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi terkait
jadwal seleksi penerimaan calon Praja IPDN akan disampaikan melalui akun resmi media
sosial Humas IPDN.

Hoaks
Link Counter:
-

https://twitter.com/HumasIpdn/status/1376792559339462659

-

https://www.facebook.com/institutpemerintahan.dalamnegeri.54/posts/544892270245124

Jumat, 2 April 2021

2. [HOAKS] Dokumen Pemberian Izin Usaha
Mengatasnamakan OJK

Penjelasan:
Beredar informasi di media sosial terkait dokumen pemberian izin usaha bidang Pialang
Asuransi yang diklaim diterbitkan oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Faktanya, berdasarkan klariﬁkasi melalui situs resminya OJK menyatakan bahwa hal
tersebut adalah hoaks. OJK tidak pernah menerbitkan izin usaha atau pendaftaran seperti
yang telah beredar. Pihak OJK juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati
atas kebenaran informasi entitas yang mengaku telah memperoleh izin usaha atau
terdaftar dengan mengatasnamakan OJK.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Hati-Hati-Terhadap-Pe
malsuan-Izin-Usaha-yang-Mengatasnamakan-OJK.aspx

Jumat, 2 April 2021

3. [HOAKS] Pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2021
Diundur

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang berisi informasi terkait
pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2021 yang akan dilaksanakan pada 12-18 April 2021 diundur
menjadi tanggal 20 April 2021.
Faktanya, Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi), Budi
Prasetyo menegaskan bahwa informasi pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2021 diundur adalah
tidak benar. Menurut Budi hingga saat ini, tidak ada perubahan jadwal UTBK-SBMPTN 2021.
Ia

mengatakan

bahwa

beredarnya

infomasi

tersebut

dapat

merugikan

dan

membingungkan masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan LTMPT akan
menindaklanjuti dan mengusut penyebar informasi bohong itu. Budi juga meminta agar
tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, dan mengakses sumber
informasi yang terpercaya seperti laman resmi LTMPT.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/02/124000665/ramai-soal-pelaksanaan-utbk-s
bmptn-diundur-benarkah-ini-jawaban-ltmpt?page=all

-

https://palu.tribunnews.com/2021/04/02/utbk-sbmptn-2021-akan-diundur-ini-jawaban-res
mi-dari-ltmpt
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4.

[DISINFORMASI] Muhammadiyah Tidak Melayani
Vaksinasi Bagi Pemilik KTP Non Islam
Penjelasan:
Beredar sebuah cuplikan video yang
menampilkan seorang laki-laki sedang
memberi pengumuman di hadapan massa
yang sedang antre dalam salah satu acara
vaksinasi pada tanggal 30 Maret 2021 di Istora
Senayan.
Terdengar
laki-laki
tersebut
mengumumkan
bahwa
calon
peserta
kategori pelayanan publik Muhammadiyah
dengan KTP non Islam tidak bisa diregistrasi.
Melalui
situs
resminya,
Ketua
Divisi
Komunikasi
Informasi
Muhammadiyah
Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah,
Budi
Santoso
mengklariﬁkasi bahwa isi video tersebut
sama sekali tidak benar. Ia menjelaskan jika
kegiatan
vaksinasi
itu
sepenuhnya
diselenggarakan oleh pihak Kementerian
BUMN, sedangkan Muhammadiyah sebatas
sebagai mitra layanan vaksinasi. Personil
yang menjadi pemandu dalam kegiatan
tersebut juga bukan dari Muhammadiyah. Ia
menambahkan, Muhammadiyah konsisten
dalam mengemban misi kemanusiaan secara
inklusif untuk semua tanpa memandang
suku, agama, ras, dan bahkan pilihan politik
mana pun.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://muhammadiyah.or.id/tidak-benar-muhammadiyah-terkait-isu-registrasi-vaksinasi-b
erdasar-status-agama/

