
Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CVc8BpNJd4E/ 

- https://nasional.kompas.com/read/2021/10/25/17554981/tabrakan-lrt-jabodetabek-pt-inka-masinis-terlalu-cepat-
berpindah-jalur 

- https://www.linkedin.com/posts/pt-industri-kereta-api_turnbackhoax-activity-6858398296004804608-j6FN/ 

Penjelasan: 
Beredar postingan di media sosial Facebook yang 
menyebutkan bahwa ada seorang masinis, seorang 
instruktur/penyelia, seorang dari balai uji sertifikasi, 
dan semua yang berada di kabin meninggal dunia 
dalam kecelakaan pada proses uji coba LRT 
Jabodebek.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut keliru. 

PT INKA melalui akun Instagram resminya @pt_inka, 

menyebutkan bahwa tidak ada korban meninggal 

dunia dalam kecelakaan yang terjadi saat proses uji 

coba LRT Jabodebek pada Senin, 25 Oktober 2021. 

Dilansir dari kompas.com, Direktur Utama PT INKA 

Budi Noviantoro mengatakan, indikasi awal terjadinya 

kecelakaan tersebut akibat masinis kereta yang terlalu 

cepat saat melakukan proses langsir. Menurut Budi, 

kejadian terjadi dalam proses pengujian LRT. Budi 

menambahkan, tidak ada korban meninggal dunia 

dalam tabrakan LRT itu. Namun, ia menyebut masinis 

kereta mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke 

rumah sakit.

Rabu, 27 Oktober 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Ada Korban Meninggal di Kecelakaan Uji 
Coba LRT Jabodebek
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Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/10/26/salah-akun-telegram-hsb-investasi/
- https://www.facebook.com/798414320357957/posts/1641998982666149/
- https://www.instagram.com/p/CUZ0mASBGDU/?utm_medium=copy_link 

Penjelasan: 
Beredar di media sosial Telegram sebuah akun yang mengatasnamakan HSB Investasi. Akun 

tersebut menggunakan nama pengguna @HSB_INVESTASI_SUKSES. Akun tersebut 

menggunakan foto profil logo HSB dan mengirimkan testimoni, serta member diminta 

menitipkan sejumlah dana untuk digunakan oknum melakukan trading forex.

Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi HSB @hsb.investasi, pihak HSB menegaskan 

bahwa akun Telegram tersebut adalah palsu dan bukan akun Telegram resmi milik HSB. HSB 

tidak pernah memiliki grup Telegram. Adapun informasi resmi mengenai HSB dapat dilihat 

melalui halaman Facebook resmi HSB. Pihak HSB juga turut mengimbau agar masyarakat 

untuk segera keluar jika dimasukkan ke dalam grup Telegram atas nama HSB.

Rabu, 27 Oktober 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Telegram Mengatasnamakan HSB 
Investasi
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Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2021/10/26/salah-akun-instagram-bank-jateng/ 

- https://www.instagram.com/p/CUOq6HBpP5H/?utm_medium=copy_link 

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan 

Bank Jateng. Akun tersebut terlihat menggunakan logo Bank Jateng. 

Faktanya, melalui akun Facebook dan Instagram resmi Bank Jateng @bankjateng 

mengatakan bahwa akun tersebut merupakan akun palsu dan meminta 

masyarakat agar tetap waspada terhadap oknum-oknum yang 

mengatasnamakan Bank Jateng. Bank Jateng juga mengingatkan masyarakat 

untuk selalu cermat dan mengikuti informasi terbaru  dari akun resmi Bank 

Jateng.

Rabu, 27 Oktober 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan 
Bank Jateng

https://turnbackhoax.id/2021/10/26/salah-akun-instagram-bank-jateng/
https://www.instagram.com/p/CUOq6HBpP5H/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUOq6HBpP5H/?utm_medium=copy_link

