
Link Counter:

- https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/14/nama-sekda-pagaralam-dicatut-pelaku-lakukan

-jual-beli-jabatan-ini-modusnya

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219493395594706&id=1508195425

Penjelasan: 

Beredar akun Facebook mengatasnamakan 

dan menggunakan foto Sekretaris Daerah 

Kota Pagar Alam Drs. Samsul Bahri Burlian 

sebagai foto profilnya.

Faktanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota 

Pagar Alam Drs. Samsul Bahri Burlian, 

menegaskan bahwa akun tersebut palsu 

dan merupakan modus penipuan, yaitu 

dengan menawarkan sejumlah jabatan di 

lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) 

Pagar Alam dengan syarat menyetorkan 

uang pelicin ke rekening salah satu bank. 

Untuk itu, ia mengimbau kepada 

masyarakat untuk mengabaikan apabila 

dihubungi oleh akun yang 

mengatasnamakan dirinya.

Rabu, 15 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/14/nama-sekda-pagaralam-dicatut-pelaku-lakukan-jual-beli-jabatan-ini-modusnya
https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/14/nama-sekda-pagaralam-dicatut-pelaku-lakukan-jual-beli-jabatan-ini-modusnya
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219493395594706&id=1508195425


Link Counter:

- https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/kabar-purwakarta/pr-1102584440/hati-hati-pe

nipuan-atas-nama-bupati-purwakarta-ambu-anne-saya-akan-segera-laporkan-ke-polisi 

- https://www.instagram.com/p/CTuRQ97v1ol/ 

Penjelasan: 
Beredar pesan WhatsApp mengatasnamakan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika 
terkait pemberian sumbangan atau donasi kepada sekolah, yayasan, panti asuhan, dan 
pesantren di wilayah Purwakarta. Dalam pesan tersebut, pihak yang mengatasnamakan 
Anne Ratna Mustika meminta agar pihak yang sedang dihubungi tersebut mengirimkan 
nomor rekeningnya untuk keperluan pengiriman sumbangan atau donasi.

Dilansir dari purwakartanews.pikiran-rakyat.com, permintaan nomor rekening yang 
mengatasnamakan Bupati Purwakarta tersebut ditujukan untuk mengelabui pihak yang 
sedang dihubungi untuk nantinya dapat dimintai sejumlah uang. Bupati Purwakarta 
Anne Ratna Mustika menegaskan bahwa akun WhatsApp yang mengatasnamakan 
dirinya itu bukanlah akun WhatsApp miliknya serta mengimbau kepada masyarakat 
untuk berhati-hati karena bentuk penipuan seperti itu bukan yang pertama kalinya 
terjadi.

Rabu, 15 September 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan 
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Memberi 
Sumbangan

https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/kabar-purwakarta/pr-1102584440/hati-hati-penipuan-atas-nama-bupati-purwakarta-ambu-anne-saya-akan-segera-laporkan-ke-polisi
https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/kabar-purwakarta/pr-1102584440/hati-hati-penipuan-atas-nama-bupati-purwakarta-ambu-anne-saya-akan-segera-laporkan-ke-polisi
https://www.instagram.com/p/CTuRQ97v1ol/
https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4658275/cek-fakta-tidak-benar-informasi-pendaf

taran-penerima-vaksin-nusantara

Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp mengenai informasi pendaftaran 

vaksin Nusantara. Pada pesan tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang 

berminat mendaftar untuk mendapatkan vaksin Nusantara dapat mengirimkan 

data diri ke nomor WhatsApp yang tertera.

Berdasarkan verifikasi tim Cek Fakta liputan6.com kepada mantan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia sebagai penggagas vaksin Nusantara Dr. Terawan 

Agus Putranto, informasi mengenai pendaftaran vaksin Nusantara tersebut adalah 

hoaks. Menurut Dr. Terawan Agus Putranto, pihaknya belum membuka 

pendaftaran program penerima vaksin Nusantara.

Rabu, 15 September 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Pendaftaran Penerima Vaksin Nusantara

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4658275/cek-fakta-tidak-benar-informasi-pendaftaran-penerima-vaksin-nusantara
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4658275/cek-fakta-tidak-benar-informasi-pendaftaran-penerima-vaksin-nusantara
https://www.liputan6.com/


Link Counter:

- https://instagram.com/p/CT08GyjBCx5/

- https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1437983303798124544

Penjelasan: 

Beredar tangkapan layar berupa direct message 

dari akun Instagram yang mengatasnamakan 

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana). Akun tersebut terlihat memberikan 

informasi pemenang Tangguh Awards 2021 

dengan syarat mengirimkan data diri yang 

dikirim melalui akun Telegram  

https://t.me/tangguhawards2021.

Faktanya, melalui akun media sosial resminya, 

BNPB memberikan klarifikasi bahwa akun 

tersebut palsu dan bukan akun resmi BNPB serta 

informasi yang tertera tidak benar. BNPB 

mengimbau agar tetap berhati-hati dan waspada 

dengan akun palsu serta berita hoaks.

Rabu, 15 September 2021

Hoaks

4. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan BNPB 

https://instagram.com/p/CT08GyjBCx5/
https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1437983303798124544
https://t.me/tangguhawards2021


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CT1dS1oBIuY/

Penjelasan: 

Beredar sebuah surat di media sosial yang mengatasnamakan Badan 

Kepegawaian Negara, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara. Surat tersebut 

diklaim dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2021.

Dilansir dari akun Instagram resminya, BKN memberikan klarifikasi dengan 

mengunggah surat tersebut yang disertai dengan stempel hoaks. Pihaknya 

mengimbau untuk berhati-hati karena surat tersebut merupakan penipuan.

Rabu, 15 September 2021

Hoaks

5. [HOAKS] Surat Permintaan Data Pensiunan PNS 
dan ASN Program Wirausaha Pintar TA 2020/2021 

https://www.instagram.com/p/CT1dS1oBIuY/


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CSJ3qAvF0PT/
- https://www.instagram.com/p/CTOpKOoFTgq/
- https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-tautan-subsidi-pulsa-rp250-ribu-dan-kuota-75-gb-oleh-ke

mendikbud-untuk-periode-desember
- https://turnbackhoax.id/2021/09/13/salah-tautan-subsidi-pulsa-rp250-ribu-dan-kuota-75-gb-oleh-ke

mendikbud-untuk-periode-desember/

Penjelasan: 
Beredar pesan berantai WhatsApp yang berisi tautan untuk mengklaim bantuan paket 
kuota internet sebesar 75 GB dan pulsa Rp250.000 dari Kemendikbud untuk periode 
Desember 2021. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa batas akhir pengisian 
formulir melalui tautan yang dikirimkan adalah pada tanggal 13 Oktober 2021.

Faktanya, pihak Kemendikbud melalui akun Instagram resminya menjelaskan bahwa 
penyaluran bantuan paket kuota internet tahun 2021 akan dilakukan pada bulan 
September, Oktober, dan November. Adapun batas akhir pengajuan bantuan kuota adalah 
31 Agustus 2021. Pengajuan bantuan kuota hanya dapat dilakukan melalui situs resmi 
kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Lebih lanjut, besaran bantuan kuota yang akan disalurkan 
oleh Kemendikbud adalah 7 GB untuk PAUD, 10 GB untuk pendidikan dasar dan 
menengah, 12 GB untuk guru PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta 15 GB untuk 
dosen dan mahasiswa perguruan tinggi.

Rabu, 15 September 2021

Hoaks

6. [HOAKS] Tautan Subsidi Pulsa Rp250.000 dan 
Kuota 75 GB oleh Kemendikbud untuk Periode 
Desember 2021

https://www.instagram.com/p/CSJ3qAvF0PT/
https://www.instagram.com/p/CTOpKOoFTgq/
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-tautan-subsidi-pulsa-rp250-ribu-dan-kuota-75-gb-oleh-kemendikbud-untuk-periode-desember
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-tautan-subsidi-pulsa-rp250-ribu-dan-kuota-75-gb-oleh-kemendikbud-untuk-periode-desember
https://turnbackhoax.id/2021/09/13/salah-tautan-subsidi-pulsa-rp250-ribu-dan-kuota-75-gb-oleh-kemendikbud-untuk-periode-desember/
https://turnbackhoax.id/2021/09/13/salah-tautan-subsidi-pulsa-rp250-ribu-dan-kuota-75-gb-oleh-kemendikbud-untuk-periode-desember/
http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CTzldNBJs-9/

- https://turnbackhoax.id/2021/09/14/salah-laboratorium-pfizer-di-madrid-terbakar/

- https://www.politifact.com/factchecks/2021/sep/07/viral-image/no-video-doesnt-show-pfiz

er-lab-fire-madrid/

Penjelasan: 
Beredar unggahan di media sosial Facebook 

sebuah foto hasil tangkapan layar video suatu 

bangunan terbakar. Unggahan tersebut juga 

disertai dengan narasi yang menyatakan 

bahwa bangunan yang terbakar dalam foto 

tersebut adalah Laboratorium Pfizer berlokasi 

di Madrid, Spanyol.

Dilansir dari Politifact, Juru Bicara Pfizer 

Andrew Widger menjelaskan bahwa Pfizer 

memang memiliki sebuah laboratorium di 

wilayah San Sebastián de los Reyes di Madrid, 

Spanyol tetapi Widger menegaskan bahwa 

tidak ada kebakaran yang terjadi di 

laboratorium tersebut. Kebakaran tersebut 

terjadi di pabrik kompos yang berlokasi di 

belakang Laboratorium Pfizer.

Rabu, 15 September 2021

Disinformasi

7. [DISINFORMASI] Laboratorium Pfizer di Madrid 
Terbakar

https://www.instagram.com/p/CTzldNBJs-9/
https://turnbackhoax.id/2021/09/14/salah-laboratorium-pfizer-di-madrid-terbakar/
https://www.politifact.com/factchecks/2021/sep/07/viral-image/no-video-doesnt-show-pfizer-lab-fire-madrid/
https://www.politifact.com/factchecks/2021/sep/07/viral-image/no-video-doesnt-show-pfizer-lab-fire-madrid/
https://www.politifact.com/factchecks/2021/sep/07/viral-image/no-video-doesnt-show-pfizer-lab-fire-madrid/


Link Counter:

- https://twitter.com/CommuterLine/status/1437572321351372801

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NO9Jxpk-cek-fakta-benarkah-orang-yang-ber

halangan-divaksin-tidak-bisa-naik-krl-ini-faktanya

Penjelasan: 

Beredar sebuah informasi di media sosial Twitter yang menyebut bahwa orang yang 

berhalangan vaksinasi COVID-19 tidak bisa menggunakan layanan transportasi 

Commuter Line (KRL).

KAI Commuter melalui akun Twitter resminya memberikan klarifikasi terkait 

informasi tersebut. Dalam postingannya KAI menjelaskan, bagi penyintas COVID-19 

kurang dari 3 bulan atau masyarakat yang menderita Komorbid sehingga belum 

dapat melakukan vaksinasi COVID-19 maka tetap dapat menggunakan layanan KRL 

dengan menunjukan surat keterangan resmi dari dokter di Puskesmas atau Rumah 

Sakit mengenai kondisinya tersebut.

Rabu, 15 September 2021

Disinformasi

8. [DISINFORMASI] Orang yang Berhalangan Vaksinasi 
Covid-19 Tidak Bisa Naik KRL

https://twitter.com/CommuterLine/status/1437572321351372801
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NO9Jxpk-cek-fakta-benarkah-orang-yang-berhalangan-divaksin-tidak-bisa-naik-krl-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NO9Jxpk-cek-fakta-benarkah-orang-yang-berhalangan-divaksin-tidak-bisa-naik-krl-ini-faktanya

