
Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial dan situs ojkcareer.com informasi yang berisi lowongan 
kerja mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi lowongan kerja 
dengan nama PT Otoritas Jasa Keuangan tersebut beralamat di Wisma Mulia 2 Lt. 25 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 42 Jakarta.

Faktanya, OJK melalui laman Instagram resminya @ojkindonesia mengklarifikasi 
bahwa informasi lowongan kerja yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks dan 
merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang dirugikan untuk dapat melapor 
kepada pihak kepolisian setempat atas dugaan penipuan yang terjadi. Pengecekan 
informasi mengenai lowongan kerja OJK bisa dilakukan melalui kontak OJK 157 atau 
akun media sosial resmi OJK yang memiliki tanda centang biru.

Minggu, 26 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Lowongan Kerja Mengatasnamakan OJK

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CUPzlRMP5LB/ 

https://ojkcareer.com/
https://www.instagram.com/p/CUPzlRMP5LB/
https://www.instagram.com/p/CUPzlRMP5LB/


Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp dengan memberikan informasi bahwa penerima 

pesan tersebut telah terpilih sebagai pemenang hadiah cashback pulsa gratis senilai 300-500 

ribu rupiah yang diberikan oleh kantor Telegram. 

 

Faktanya, pesan berantai yang memberikan informasi pemberian hadiah dari kantor Telegram 

tersebut adalah hoaks dan mengarah pada tindak kejahatan penipuan. Setelah dilakukan 

penelusuran, diketahui bahwa pesan tersebut merupakan salah satu modus penipuan 

pencurian data atau biasa dikenal dengan phishing. Yang mana, sistem kerja penipuan 

tersebut adalah pelaku meminta korban untuk mengirimkan 5 digit angka yang masuk melalui 

SMS ataupun Telegram dengan mengiming-imingi korban akan mendapatkan voucher pulsa 

sebesar 300-500 ribu rupiah tersebut secara otomatis. 

Minggu, 26 September 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Hadiah Pulsa 300-500 Ribu Rupiah dari 
Kantor Telegram 

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/07/17/salah-anda-berhak-terima-hadiah-cashback-voucher-pu
lsa-gratis-dari-telegram-senilai-300-000/  

- https://turnbackhoax.id/2021/09/16/salah-hadiah-voucher-pulsa-dari-telegram-senilai-500-ri
bu-rupiah/  

- https://www.youtube.com/watch?v=Bcm4mFqbydI 

https://turnbackhoax.id/2021/07/17/salah-anda-berhak-terima-hadiah-cashback-voucher-pulsa-gratis-dari-telegram-senilai-300-000/
https://turnbackhoax.id/2021/07/17/salah-anda-berhak-terima-hadiah-cashback-voucher-pulsa-gratis-dari-telegram-senilai-300-000/
https://turnbackhoax.id/2021/09/16/salah-hadiah-voucher-pulsa-dari-telegram-senilai-500-ribu-rupiah/
https://turnbackhoax.id/2021/09/16/salah-hadiah-voucher-pulsa-dari-telegram-senilai-500-ribu-rupiah/
https://www.youtube.com/watch?v=Bcm4mFqbydI


Penjelasan: 
Beredar sebuah narasi yang menyatakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Universitas Indonesia (UI) mengancam akan melumpuhkan DKI Jakarta jika Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) tidak mengangkat Novel Baswedan sebagai pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dikutip dari medcom.id, klaim bahwa BEM UI mengancam akan melumpuhkan DKI 
Jakarta jika Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel sebagai Aparatur Sipil Negara 
(ASN) KPK adalah tidak benar dan tidak memiliki sumber kredibel. Faktanya, tidak ada 
informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Ancaman tersebut disampaikan oleh BEM 
Seluruh Indonesia (SI) bukan BEM UI. BEM SI bersama Gerakan Selamatkan KPK 
(Gasak) meminta Presiden Jokowi mengangkat Novel dan 56 pegawai KPK yang tidak 
lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN saat demo yang digelar pada 
Kamis, 23 September 2021.

Minggu, 26 September 2021

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] BEM UI Ancam Lumpuhkan DKI 
kalau Novel Baswedan Tidak Diangkat Jadi ASN 
KPK

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k84pM0k-cek-fakta-bem-ui-ancam-lumpuhka

n-dki-kalau-novel-baswedan-tidak-diangkat-jadi-asn-kpk-ini-faktanya 

https://www.medcom.id/
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k84pM0k-cek-fakta-bem-ui-ancam-lumpuhkan-dki-kalau-novel-baswedan-tidak-diangkat-jadi-asn-kpk-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/0k84pM0k-cek-fakta-bem-ui-ancam-lumpuhkan-dki-kalau-novel-baswedan-tidak-diangkat-jadi-asn-kpk-ini-faktanya

