
Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CVAD2PmLoI9/?utm_medium=copy_link 

Penjelasan: 

Beredar tangkapan layar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Blora, 

Jawa Tengah, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si. dan mencatut foto profil Bupati Blora yang 

sedang memakai pakaian dinas lengkap. 

Dilansir dari akun Instagram pribadi miliknya @ariefrohman838, H. Arief Rohman 

mengklarifikasi dengan mengunggah akun palsu tersebut dan dilabeli stempel fake 

account atau akun palsu. Dirinya mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan 

waspada dengan adanya akun palsu yang memakai foto profil dirinya dengan nama Arief 

Rohman Mega untuk tidak ditanggapi.

Minggu, 17 Oktober 2021

HOAKS

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Blora Jawa Tengah

https://www.instagram.com/p/CVAD2PmLoI9/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/ariefrohman838/?hl=id


Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CVC5guvFOHG/ 

- https://twitter.com/MyPertaminaID/status/1430416230884593666 

- https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/contact.html 

Penjelasan: 

Beredar di media sosial Facebook sebuah akun 

dengan nama “PT Pertamina pertashop Tbk” 

yang mengatasnamakan dirinya sebagai mitra 

Pertamina. Akun tersebut juga mencantumkan 

nomor WhatsApp untuk mendapatkan info 

lebih lengkap.

 

Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi 

@factchecker.ui bahwa akun tersebut bukanlah 

akun resmi ataupun kemitraan Pertamina. 

Pihak Pertamina melalui Twitter 

@MypertaminaID mengingatkan kepada 

masyarakat agar berhati-hati terhadap 

penipuan yang mengatasnamakan Pertamina. 

Masyarakat dapat mengakses informasi resmi 

mengenai kemitraan Pertamina dengan 

mengunjungi kemitraan.pertamina.com  atau 

hubungi Pertamina Call Center 135.

Minggu, 17 Oktober 2021

HOAKS

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Kemitraan Pertamina

https://www.instagram.com/p/CVC5guvFOHG/
https://twitter.com/MyPertaminaID/status/1430416230884593666
https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/contact.html
https://www.instagram.com/factchecker.ui/
https://twitter.com/mypertaminaid


Link Counter:
- https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-pilot-pesawat-maskapai-delta-meninggal-setelah-divaksin

- https://edition.cnn.com/2021/10/13/business/delta-false-report-pilot-death/index.html

Penjelasan: 

Sebuah akun media sosial Facebook mengunggah informasi yang menyatakan seorang 

pilot pesawat maskapai penerbangan Delta Air Lines meninggal setelah beberapa hari 

menerima dosis vaksin kedua di tengah penerbangan dan perlu melakukan pendaratan 

darurat. 

Dilansir dari covid19.go.id, Juru Bicara Maskapai Delta Air Lines, Morgan Durrant, 

menegaskan bahwa kabar tersebut adalah tidak benar. Kematian di tengah penerbangan 

jarang terjadi dan maskapai penerbangan diwajibkan secara hukum untuk 

melaporkannya secara terbuka. Lebih lanjut, Maria Njoku, Juru Bicara Badan 

Penerbangan Federal Amerika Serikat juga menyatakan bahwa tidak ada laporan seorang 

pilot meninggal setelah menerima dosis kedua vaksin dan perlu melakukan pendaratan 

darurat.

Minggu, 17 Oktober 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Pilot Pesawat Delta Air Lines Meninggal 
setelah Divaksinasi Kedua di Tengah Penerbangan

https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-pilot-pesawat-maskapai-delta-meninggal-setelah-divaksin
https://edition.cnn.com/2021/10/13/business/delta-false-report-pilot-death/index.html
https://covid19.go.id/


Link Counter:
- https://www.kompas.tv/article/222439/viral-pecahan-uang-rp-100-000-tahun-2021-berbentuk-koin-d

irilis-bank-indonesia-buka-suara 

Penjelasan: 

Beredar sebuah unggahan video pada media 

sosial TikTok yang menayangkan uang pecahan 

Rp100.000 dalam bentuk koin. Dalam unggahan 

tersebut dijelaskan bahwa uang itu merupakan 

terbitan pada tahun 2021. Koin berwarna emas 

yang ditampilkan dalam unggahan tersebut 

tampak terdapat lambang garuda dengan 

keterangan tahun 2021-2030 dan terdapat tulisan 

Bank Indonesia pada uang koin tersebut. 

Pengunggah juga menyatakan uang keluaran 

tahun 2021 tersebut diterbitkan oleh Bank 

Indonesia dalam video tersebut. 

Berdasarkan penelusuran, Direktur Komunikasi 

Bank Indonesia Junanto Herdiawan menyatakan 

informasi yang menyatakan Bank Indonesia 

mengeluarkan uang baru pecahan Rp100.000 

dalam bentuk koin adalah tidak benar. Bank 

Indonesia diketahui memang sempat 

menerbitkan uang khusus Rp100.000. Namun 

uang tersebut telah dicetak pada tahun 1974 dan 

kini tak lagi berlaku.

Minggu, 17 Oktober 2021

Hoaks

4. [HOAKS] Pecahan Uang Koin Rp100.000 Tahun 2021

https://www.kompas.tv/article/222439/viral-pecahan-uang-rp-100-000-tahun-2021-berbentuk-koin-dirilis-bank-indonesia-buka-suara
https://www.kompas.tv/article/222439/viral-pecahan-uang-rp-100-000-tahun-2021-berbentuk-koin-dirilis-bank-indonesia-buka-suara

