Minggu, 23 Mei 2021

1.

[HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan
Bank Sinarmas
Penjelasan :
Telah beredar sebuah akun Telegram yang
mengatasnamakan Bank Sinarmas. Akun
Telegram tersebut berisi informasi terkait
layanan untuk melakukan transaksi mobile
banking dengan cara menghubungkan akun
mobile banking Sinarmas dengan aplikasi
Telegram.
Faktanya, Bank Sinarmas melalui laman
Instagram

resminya

@banksinarmas

mengklariﬁkasi bahwa akun Telegram yang
beredar

tersebut

merupakan

adalah

modus

palsu

penipuan

dan
yang

mengatasnamakan Bank Sinarmas. Pihaknya
menegaskan, saat ini Bank Sinarmas tidak
memiliki akun Telegram dan tidak pernah
meminta kode SMS OTP.

Hoaks
Link Counter :
-

https://www.instagram.com/p/CO9ZAmyJHEn/
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2.

[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Wakil Bupati Jembrana
Penjelasan :
Beredar

akun

WhatsApp

palsu

yang

mencatut nama dan menggunakan foto proﬁl
Wakil

Bupati

Jembrana,

I

Gede

Ngurah

tersebut,

Wakil

Bupati

Patriana krisna.
Menanggapi

hal

Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna
mengimbau masyarakat agar waspada dan
tak mudah percaya kabar yang belum valid
kebenarannya. Seperti salah satunya akun
Whatsapp yang menggunakan foto proﬁl
Wakil

Bupati

Jembrana

I

Gede

Ngurah

Patriana Krisna. Selain itu, Wakil Bupati
Jembrana juga meminta masyarakat untuk
bijak dalam bermedia sosial dan waspada
terhadap

peretasan

ataupun

pemalsuan

identitas untuk modus penipuan.

Hoaks
Link Counter :
-

https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/news/pr-281944075/wakil-bupati-jembrana-ungka
p-namanya-kerap-dipalsukan-dalam-modus-penipuan

-

https://www.facebook.com/kabarmekepung/posts/811271063157262

-

https://www.instagram.com/p/CPIxCbtHv7l/
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3.

[HOAKS] Link Daftar Penerima dan Pencairan
BPUM Tahap 3 Tahun 2021

Penjelasan :
Beredar sebuah narasi pada media sosial Facebook mengenai informasi bantuan tahap 3
seputar PKH dan Bansos. Pada unggahan tersebut juga disematkan link
https://doa.ikhtisar.net/tahap-3-login-https.../2/ serta diakhiri dengan narasi, "Semoga yg ada
di grup ini rezekinya lancar, yg blom cair bantuannya segera cair, yg belom dapet bantuan
segera dapat bantuan. Aamiin ya rabb".
Berdasarkan penelusuran, informasi mengenai pendaftaran dan pencairan BPUM tahap 3
adalah hoaks. Faktanya, Kabag Humas Kemenkop UKM Anang Rachman mengatakan,
bahwa belum ada pendaftaran dan pencairan BPUM tahap 3. "Saat ini masih tahap 2,
usulannya masih sampai tanggal 28 Juni sesuai surat edaran deputi mikro ke dinas-dinas,"
jelas Anang. Adapun untuk pendaftaran BLT UMKM bukan dilakukan melalui link, tetapi
diusulkan oleh pengusul yang ditunjuk Kemenkop UKM yaitu pertama, Dinas yang
membidangi koperasi dan UKM. Kedua, Koperasi yang telah disahkan sebagai badan
hukum. Dan ketiga, Kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan lain
yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hoaks
Link Counter :
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/212000165/-hoaks-link-daftar-penerima-dan
-pencairan-bpum-tahap-3-tahun-2021?page=1
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4.

[DISINFORMASI] Polisi Gunakan Tembakan
Saat Bubarkan Aksi Bela Palestina

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan pada platform Facebook
keterangan

yang

menyebutkan

bahwa

Polisi

berupa video disertai dengan

menggunakan

tembakan

untuk

membubarkan masa aksi bela Palestina di Solo.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Kepolisian Resor Kota Solo, Kombespol Ade Safri
Simanjuntak menjelaskan bahwa tidak benar jika disebutkan ada tembakan dalam
pembubaran kerumunan dalam aksi bela Palestina di Solo. Ade menambahkan jika proses
pembubaran aksi sudah sesuai teknis operasional. Selanjutnya, dikutip dari Solopos.com,
suara letusan yang mirip tembakan itu menurut wartawan di lokasi kejadian adalah suara
petugas kepolisian saat memukul tameng atau shield yang mereka bawa.

Disinformasi
Link Counter :
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/23/144500165/-hoaks-polisi-gunakan-tembaka
n-saat-bubarkan-aksi-bela-palestina?page=2

-

https://www.solopos.com/terdengar-letusan-mirip-tembakan-saat-polisi-bubarkan-demo-p
alestina-di-solo-ternyata-1126737

