
Penjelasan: 

Beredar akun Facebook mengatasnamakan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara 

(BKN), Bima Haria Wibisana. Foto profil pada akun tersebut menggunakan foto Bima 

Haria Wibisana memakai baju dinas berwarna putih. Selain itu, keterangan dalam akun 

tersebut disebutkan bekerja di pendidikan anak usia dini dan teknik sipil USU.

Faktanya, Badan Kepegawaian Negara melalui akun Twitter resminya (@BKNgoid) 

mengklarifikasi bahwa akun Facebook bernama Bima Haria Wibisana (Haria) adalah 

palsu. Diketahui bersama bahwa saat ini Bima Haria Wibisana tengah menjabat 

sebagai Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tidak sedang bekerja di teknik 

sipil USU maupun tenaga pendidik PAUD. Pihak BKN mengimbau agar masyarakat 

turut membantu melaporkan penyalahgunaan yang telah dilakukan akun tersebut 

kepada Facebook Indonesia.

Link Counter:

- https://mobile.twitter.com/BKNgoid/status/1435195716125683715 

Sabtu, 18 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Plt. 
Kepala BKN Bima Haria Wibisana

https://mobile.twitter.com/BKNgoid/status/1435195716125683715
https://mobile.twitter.com/BKNgoid/status/1435195716125683715


Penjelasan: 

Beredar sebuah pesan di media sosial WhatsApp berisi 

tautan yang menginformasikan bahwa KFC 

membagikan hadiah sebesar Rp2 juta dalam rangka 

ulang tahun ke-70. Setelah dibuka, tautan mengarah 

kepada sebuah laman dengan alamat website

http://struggletank.top/W5XilHzx/KFC-wa/?_t=16309262

28zuy.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak benar. Pihak 

KFC Indonesia melalui unggahan story di akun 

instagram resminya (@kfcindonesia) telah 

mengumumkan bahwa KFC Indonesia tidak 

mengadakan survey berhadiah dan tidak menyebarkan 

tautan survey seperti yang beredar. Selain itu, dikutip 

dari situs resmi KFC Indonesia (kfcku.com), PT Fast 

Food Indonesia Tbk. selaku pemegang hak waralaba 

tunggal untuk merek KFC di Indonesia baru 

mendapatkan hak akuisisi waralaba pada tahun 1979 

dan membuka gerai pertama pada bulan Oktober di 

Jalan Melawai di Jakarta. Artinya, KFC Indonesia baru 

berusia 41 tahun, bukan 70 tahun.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/stories/highlights/17980792510016182/
- https://www.facebook.com/factcheckerUI/posts/379804663627218
- https://kfcku.com/kegiatan-usaha-perusahaan?fbclid=IwAR3Wz0czwSFRhlVT6oZYKSLH4G

xQgbLQbliZ6cLrbMt2gpPS4lzaVwhvApo 
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2. [HOAKS] KFC Bagikan Hadiah Rp2 Juta dalam 
Rangka Ulang Tahun ke-70
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Penjelasan: 
Beredar sebuah surat mengatasnamakan 
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren (PD Pontren) No 
B-2563/DJ.I/Dt.I.V/HM.13/09/2021 tertanggal 13 
September 2021 tentang Penerima Bantuan 
Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam 
Tahun Anggaran 2021 Periode II sejumlah Rp 
30.000.000. Surat tersebut ditujukan 
diantaranya kepada pimpinan ormas/asosiasi 
pesantren dan pendidikan keagamaan Islam 
dan Kepala Kanwil Kemenag.

Faktanya, Direktur PD Pontren Kemenag, 
Waryono memastikan bahwa surat tersebut 
tidak benar alias hoaks. Waryono menegaskan 
pihaknya memang tengah menggulirkan 
program bantuan untuk pesantren dan 
pendidikan keagamaan Islam. Namun, 
pengajuan proposal bantuan tersebut sudah 
ditutup pada 10 September 2021. Adapun 
informasi seputar bantuan pesantren bisa 
diakses melalui melalui aplikasi layanan bantuan 
pada laman 
https://ditpdpontren.kemenag.go.id/layananban
tuan/.

Link Counter:

- https://nasional.okezone.com/read/2021/09/18/337/2473210/beredar-edaran-bantuan-peneri
ma-bantuan-pesantren-kemenag-pastikan-tak-benar 

Sabtu, 18 September 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Surat Penerima Bantuan Pesantren dari 
Kemenag Tertanggal 13 September 2021
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Penjelasan: 
Beredar sebuah informasi di media sosial 
berupa lowongan kerja di RS Pertamina Bina 
Medika dengan fasilitas dan gaji UMR mulai 
dari Rp7 juta per bulan. 

Berdasarkan penelusuran, informasi yang 
beredar mengenai lowongan kerja di RS 
Pertamina Bina Medika adalah tidak benar 
atau hoaks. Melalui situs resmi 
www.pertamedika.co.id, PT Pertamina Bina 
Medika mengklarifikasi, "mohon untuk 
diketahui bahwa PT Pertamina Bina Medika 
(baik secara organisasi yang melakukan 
rekrutmen atas nama PERTAMEDIKA) tidak 
pernah meminta uang atau pembayaran dari 
pelamar dalam setiap tahapan rekrutmen". 
Setiap orang yang berhasil mendapatkan 
penawaran dari PT Pertamina Bina Medika, 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung, akan diminta untuk mengikuti 
proses rekrutmen formal. Seluruh 
komunikasi harus berasal dari email resmi PT 
Pertamina Bina Medika dan bukan dari email 
dari internet seperti hotmail, yahoo dan 
lain-lain. 

Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-waspada-penipuan-lowongan-pekerjaan-di
-rs-pertamina-bina-medika.html

- http://www.pertamedika.co.id/fraud.aspx 
- https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/ADN013462/LOWONGAN-KERJA-DI-

RS-PERTAMINA-BINA-MEDIKA- 
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Hoaks

4. [HOAKS] Lowongan Kerja RS Pertamina Bina 
Medika

https://www.pertamedika.co.id/
https://www.pertamedika.co.id/
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-waspada-penipuan-lowongan-pekerjaan-di-rs-pertamina-bina-medika.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-waspada-penipuan-lowongan-pekerjaan-di-rs-pertamina-bina-medika.html
http://www.pertamedika.co.id/fraud.aspx
https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/ADN013462/LOWONGAN-KERJA-DI-RS-PERTAMINA-BINA-MEDIKA-
https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/klarifikasi/detail/ADN013462/LOWONGAN-KERJA-DI-RS-PERTAMINA-BINA-MEDIKA-

