
Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CUZ73-lBUSB/ 

Penjelasan: 

Beredar sebuah gambar berupa bukti 

transaksi pengiriman uang sejumlah 

Rp189 juta dengan keterangan pengirim 

dari Bank Indonesia kepada salah satu 

rekening pribadi atas nama "Satria Purba" 

pada tanggal 28 September 2021 pukul 

04:26:09. 

 

Faktanya, aktivitas transaksi pengiriman 

uang oleh Bank Indonesia tersebut adalah 

tidak benar. Bank Indonesia melalui akun 

Instagram resminya mengimbau agar 

masyarakat lebih berhati-hati dan 

memastikan setiap informasi mengenai 

Bank Indonesia berasal dari sumber yang 

resmi. 

Kamis, 30 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Bukti Transaksi Bank Indonesia Melakukan 
Transfer Dana ke Rekening Pribadi Senilai Rp189 
Juta 

https://www.instagram.com/p/CUZ73-lBUSB/


Link Counter:

- https://dlh.bengkulukota.go.id/bahaya-giliran-kadis-lh-jadi-korban-pemalsuan-nomor-wa/

- https://pedomanbengkulu.com/2021/09/hati-hati-akun-whatsapp-kadis-lh-kota-bengkulu-

dipalsukan/

Penjelasan: 

Beredar akun WhatsApp mencatut nama 

serta foto Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

(Kadis LH) Kota Bengkulu Medy Pebriansyah. 

Akun tersebut mengirim pesan yang 

menyebut bahwa nomor tersebut 

merupakan nomor barunya. 

Dilansir dari laman dlh.bengkulukota.go.id, 

Kadis LH Medy Pebriansyah mengonfirmasi 

bahwa nomor yang beredar itu bukan 

miliknya dan merupakan akun palsu. Atas 

kejadian tersebut Medy Pebriansyah 

berpesan kepada seluruh warga serta 

khususnya para aparatur pemerintah agar 

tetap berhati-hati dan untuk tidak langsung 

percaya terhadap pesan WhatsApp yang 

mengatasnamakan dirinya. 

Kamis, 30 September 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kadis 
LH Kota Bengkulu Medy Pebriansyah 

https://dlh.bengkulukota.go.id/bahaya-giliran-kadis-lh-jadi-korban-pemalsuan-nomor-wa/
https://pedomanbengkulu.com/2021/09/hati-hati-akun-whatsapp-kadis-lh-kota-bengkulu-dipalsukan/
https://pedomanbengkulu.com/2021/09/hati-hati-akun-whatsapp-kadis-lh-kota-bengkulu-dipalsukan/
https://dlh.bengkulukota.go.id/


Link Counter:
- https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132426496/cek-fakta-benarkah-pertamina-bagi-b

agi-hadiah-uang-tunai-rp150-juta?page=2https://turnbackhoax.id/2021/07/14/salah-sms-hadiah-150-j

uta-dari-pertamina/

- https://www.pertamina.com/id/waspada-penipuan

- https://turnbackhoax.id/2021/09/30/salah-dana-bantuan-sosial-dari-pemerintah-melalui-pertamina-s

ebesar-rp150-juta/

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial sebuah pesan berantai yang membagikan sebuah 
informasi mengenai dana bantuan sosial pemerintah sebesar Rp150 juta yang 
disalurkan melalui Pertamina pusat. Dalam pesan tersebut disematkan link dan 
juga PIN pemenang.

Faktanya, informasi dana bantuan sosial pemerintah sebesar Rp150 juta yang 
disalurkan melalui Pertamina pusat adalah salah. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, 
Pejabat Sementara Senior (Pjs) Vice President Corporate Communication and 
Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan info hadiah tersebut 
bukan bersumber dari saluran resmi Pertamina dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan.

Kamis, 30 September 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah 
Melalui Pertamina Sebesar Rp150 Juta

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132426496/cek-fakta-benarkah-pertamina-bagi-bagi-hadiah-uang-tunai-rp150-juta?page=2https://turnbackhoax.id/2021/07/14/salah-sms-hadiah-150-juta-dari-pertamina/
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132426496/cek-fakta-benarkah-pertamina-bagi-bagi-hadiah-uang-tunai-rp150-juta?page=2https://turnbackhoax.id/2021/07/14/salah-sms-hadiah-150-juta-dari-pertamina/
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132426496/cek-fakta-benarkah-pertamina-bagi-bagi-hadiah-uang-tunai-rp150-juta?page=2https://turnbackhoax.id/2021/07/14/salah-sms-hadiah-150-juta-dari-pertamina/
https://www.pertamina.com/id/waspada-penipuan
https://turnbackhoax.id/2021/09/30/salah-dana-bantuan-sosial-dari-pemerintah-melalui-pertamina-sebesar-rp150-juta/
https://turnbackhoax.id/2021/09/30/salah-dana-bantuan-sosial-dari-pemerintah-melalui-pertamina-sebesar-rp150-juta/
https://www.pikiran-rakyat.com/


Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9N773W-2 

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-foto-pm-singapura-sedang-me

ngantri-vaksin.html 

Penjelasan: 
Beredar unggahan di media sosial 
Facebook yang memperlihatkan Perdana 
Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong 
sedang berada dalam sebuah antrean. 
Unggahan tersebut mengklaim bahwa 
foto yang beredar itu merupakan foto PM 
Singapura ketika sedang mengantre 
untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Dilansir dari laman AFP Fact Check, klaim 
yang menyebutkan foto tersebut adalah 
foto PM Singapura sedang mengantre 
untuk mendapat vaksin Covid-19 adalah 
tidak benar. Dalam artikel yang berjudul 
"Old photo misused in false posts about 
Lee Hsien Loong lining up for Covid-19 jab", 
dijelaskan bahwa foto yang beredar itu 
merupakan kegiatan PM Singapura saat 
sedang mengantre membeli makanan 
cepat saji ayam goreng. Foto tersebut 
diambil pada tahun 2014, jauh sebelum 
adanya pandemi Covid-19.

Kamis, 30 September 2021

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Foto Perdana Menteri Singapura 
Sedang Mengantre Vaksin Covid-19

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9N773W-2
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-foto-pm-singapura-sedang-mengantri-vaksin.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-foto-pm-singapura-sedang-mengantri-vaksin.html
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9N773W-2

