Minggu, 3 Oktober 2021

1.

[HOAKS] Lowongan Kerja Mengatasnamakan PT Patra
Badak Arun Solusi

Penjelasan:
Telah beredar informasi lowongan kerja yang mengatasnamakan PT Patra Badak Arun
Solusi (PBAS). PBAS merupakan subsidiary PT Pertamina Patra Niaga dan Member of
Pertamina. Informasi lowongan kerja tersebut beredar melalui media sosial Instagram
dengan nama akun @patrabadakarunsolusi.career. Proses rekrutmen itu menggunakan
google form yang tautannya tertera pada bio Instagram dan meminta transfer sejumlah
dana kepada pelamar.
Setelah ditelusuri, informasi lowongan kerja yang beredar tersebut adalah tidak benar atau
hoaks dan merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan PT Patra Badak Arun
Solusi (PBAS). Dilansir dari laman detik.com, Corporate Secretary PBAS Suparjono
menyebutkan, informasi resmi mengenai rekrutmen dan pengumuman seleksi calon
karyawan PBAS dapat dilihat di website pbasolusi.com dan kanal media sosial resmi
Instagram PBAS @patrabadakarunsolusi. PBAS juga tidak pernah memungut biaya apapun
selama proses penerimaan calon karyawan. Suparjono juga mengimbau kepada
masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi tidak resmi apapun terkait PBAS.

Hoaks
Link Counter:
-

https://news.detik.com/berita/d-5746133/hati-hati-penipuan-lowongan-kerja-di-anak-perus
ahaan-pertamina-ini

-

https://www.instagram.com/stories/highlights/17992069288358719/
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2.

[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Kepala
Bappeda Kota Depok

Penjelasan:
Beredar

sebuah

akun

WhatsApp

yang

mengatasnamakan

Kepala

Bappeda

(Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah) sekaligus Plt. Kadishub
Kota Depok, Dadang Wiharna. Dalam tangkapan yang beredar terlihat akun tersebut
mencatut foto proﬁl Dadang Wiharna menggunakan pakaian dinas lengkap.
Dilansir dari poskota.co.id, Dadang mengatakan ada orang tidak bertanggung jawab
mempergunakan foto dan nomor yang bukan miliknya untuk disebar di media sosial dan
group WhatsApp untuk memenuhi kepentingan pribadi pelaku. Dadang menyebutkan pelaku
juga menawarkan lelang mobil dengan melampirkan dokumen dari salah satu Direktorat
Jenderal (Ditjen). Dirinya mengimbau agar lebih hati-hati dan waspada untuk meneliti
kembali nomor yang masuk apakah orang tersebut benar atau tidak supaya tidak menjadi
korban modus penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://poskota.co.id/2021/10/03/marak-catut-identitas-pejabat-untuk-penipuan-lelang-mo
bil-di-depok/amp?view=all
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3. [HOAKS] Hadiah 3.000 Dollar AS dari Bank BRI

Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI)
membagikan hadiah sebesar 3.000 Dollar AS. Selain itu, unggahan tersebut menyertakan
link berlogo BRI yang digunakan untuk mengklaim hadiah.
Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menegaskan
bahwa informasi tersebut hoaks. Ia menjelaskan bahwa BRI hanya menggunakan saluran
resmi website sebagai media komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas
melalui laman bri.co.id dan media sosial resmi BRI. Aestika juga mengimbau kepada
seluruh nasabah agar lebih berhati-hati serta tidak menginformasikan kerahasiaan data
pribadi dan data perbankan kepada orang lain atau pihak yang mencatut nama BRI.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/03/125700965/-hoaks-hadiah-3.000-dollar-as-d
ari-bri?page=all

