
Kamis, 3 Juni 2021

Penjelasan : 

Beredar sebuah tangkapan layar dari 

percakapan di media sosial WhatsApp 

yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota 

Pekanbaru, Ayat Cahyadi. Terlihat akun 

WhatsApp tersebut mencatut nama dan 

foto profil Ayat, serta mengirimi pesan 

kepada seseorang pengurus Masjid.

Dilansir dari Riauonline.co.id, Wakil Wali 

Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi 

mengingatkan agar masyarakat jangan 

mudah percaya. Ia meminta masyarakat 

mewaspadai oknum yang mencatut nama 

atau foto dirinya. Ayat juga menegaskan, 

nomor akun WhatsApp tersebut bukanlah 

miliknya. Dirinya sudah punya akun 

WhatsApp pribadi. Ia meminta masyarakat 

tidak menanggapi ulah oknum tersebut.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2021/06/01/foto-wakil-wali-kota-pe

kanbaru-dicatut-penipu-chat-pengurus-masjid-via-whatsapp 

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Wakil Wali Kota Pekanbaru
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Kamis, 3 Juni 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah informasi di sebuah Platform 
Blog berbahasa Korea yang mengklaim bahwa 
melakukan tes reaksi berantai polimerase 
(PCR) berulang kali untuk Covid-19 dapat 
membuat dahi anda menjadi magnet. 
Postingan tersebut mencakup klip video 
seorang wanita yang secara terpisah 
meletakkan koin dan kunci di dahinya. Saat dia 
menggelengkan kepalanya, benda-benda itu 
tampak tetap melekat.

Dilansir dari AFP, Badan Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) 
mengatakan klaim dalam unggahan tersebut 
tidak berdasar. Para ahli juga menekankan 
bahwa tes PCR tidak menyentuh dahi 
seseorang. Pedoman tes PCR di situs web 
National Health Service Inggris tidak 
menyebutkan dahi sebagai bagian dari tes 
PCR. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan 
Korea Selatan menyebut gesekan statis 
sebagai salah satu alasan mengapa benda 
logam dapat menempel pada tubuh manusia. 
Gesekan statis adalah gesekan antara dua atau 
lebih benda padat yang tidak bergerak relatif 
satu sama lain.

Hoaks

Link Counter:
- https://factcheck.afp.com/coronavirus-tests-do-not-make-your-forehead-magnetic 

2. [HOAKS] Melakukan Tes PCR Berulang Kali 
dapat Membuat Dahi Menjadi Magnet
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Kamis, 3 Juni 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial sebuah informasi lowongan pekerjaan yang 
mengatasnamakan UPTD Puskesmas Sungai Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau. 
Dalam informasi disebutkan empat posisi yang dibuka yaitu staf kantor, staf tata 
usaha, karyawan pembantu vaksin dan perawat dengan syarat-syarat, yakni 
perempuan dengan usia maksimal 35 tahun, berijazah SMA, SMK, Ma, masih kuliah, D3 
dan Sarjana (S1).

Faktanya, informasi lowongan UPTD Puskesmas Sungai Panas tersebut adalah hoaks. 
Kepala UPTD Puskesmas, dr. Anggrainie Nawang Wulan dengan tegas mengatakan 
Puskesmas  tidak pernah membuka lowongan pekerjaan seperti informasi lowongan 
kerja tersebut dan merupakan bentuk penipuan. Ia menegaskan, puskesmas tidak 
pernah membuka rekrutmen pekerja secara mandiri. Adapun setiap pengumuman 
selalu disampaikan melalui saluran resmi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota 
Batam, serta di halaman Facebook resmi UPTD Puskesmas Sungai Panas dengan link 
https://www.facebook.com/pkmseipanas.  

Hoaks

Link Counter:
- https://www.metrobatam.com/2021/06/beredar-hoaks-info-lowongan-kerja-di-uptd-puskes

mas-sungai-panas/  
- https://suryakepri.com/2021/06/03/lowongan-kerja-uptd-puskesmas-sungai-panas-adalah-

hoax/ 

3. [HOAKS] Lowongan Kerja di UPTD Puskesmas 
Sungai Panas
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