
Penjelasan : 

Beredar sebuah nomor telepon seluler 

pada hasil pencarian Google dengan 

mengatasnamakan dan mengklaim 

sebagai Call Center PLN wilayah Bogor 

Barat.

Faktanya, nomor telepon seluler tersebut 

bukan merupakan nomor resmi ataupun 

kontak PLN wilayah Bogor Barat. Pada 

akun Instagram resmi milik PT PLN 

(Persero) UP3 Bogor,  diklarifikasi bahwa 

segala informasi terkait kelistrikan, 

keluhan atau pengaduan hanya melalui 

saluran resmi PLN dan masyarakat juga 

dapat mengakses situs resminya yaitu 

pln.co.id.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CWamZqEvgh0/?utm_medium=share_sheet 

- https://portal.pln.co.id/ 

Sabtu, 20 November 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Nomor Telepon Mengatasnamakan PLN 
Wilayah Bogor Barat

https://pln.co.id/
https://www.instagram.com/p/CWamZqEvgh0/?utm_medium=share_sheet
https://portal.pln.co.id/


Penjelasan : 

Telah beredar sebuah pesan singkat yang 

mengatakan bahwa BPJS Kesehatan 

memberikan hadiah kepada penerima senilai 

Rp75 juta dan juga terdapat sebuah tautan 

yang harus diakses dan sebuah kontak 

WhatsApp untuk mengambil hadiah tersebut.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa 

BPJS kesehatan memberikan hadiah kepada 

penerima sebesar Rp75 juta adalah hoaks. 

Melalui akun Facebook resmi BPJS Kesehatan, 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali 

Ghufron Mukti, M.Sc.,Ph.D., AAK menegaskan 

bahwa pihak BPJS tidak pernah memberikan 

dana apapun, baik dalam bentuk bantuan 

dana maupun hadiah. Informasi seputar BPJS 

Kesehatan dapat diakses melalui situs 

www.bpjs-kesehatan.go.id dan juga dapat 

menghubungi Care Center 1500 400.

Link Counter:

- https://www.facebook.com/watch/?v=4281714018547114

- https://turnbackhoax.id/2021/11/19/salah-sms-hadiah-dari-bpjs-kesehatan-sebesar-rp75-juta/ 
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Hoaks

2. [HOAKS] Pesan Berhadiah dari BPJS Kesehatan 
Sebesar Rp75 Juta

http://www.bpjs-kesehatan.go.id
https://www.facebook.com/watch/?v=4281714018547114
https://turnbackhoax.id/2021/11/19/salah-sms-hadiah-dari-bpjs-kesehatan-sebesar-rp75-juta/


Penjelasan : 
Beredar sebuah unggahan berbahasa Korea yang menyebutkan anggota parlemen Austria 
meninggal dunia usai menerima vaksin Covid-19. Klaim tersebut beredar di salah satu situs 
Korea Selatan sejak 2 November 2021 lalu dengan menyematkan video politikus bernama 
Eva-Maria Holzleitner yang pingsan saat sedang membacakan pidatonya.

Dikutip dari laman kumparan.com, kabar yang menyebutkan anggota parlemen Austria 
meninggal dunia usai menerima vaksin Covid-19 adalah tidak benar. Diketahui Holzleitner 
jatuh pingsan pada 12 Oktober lalu saat membacakan pidato di Gedung Parlemen Vienna. 
Namun, ia kemudian sadar dan kondisi kesehatannya membaik. Holzleitner juga 
mengonfirmasi melalui akun Twitter pribadinya @eviholz bahwa keadaannya sudah 
membaik usai kejadian itu. "Saya baik-baik saja, terima kasih banyak untuk semua 
perhatiannya. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan 
kerja saya yang bergegas membantu, serta petugas hebat yang menjaga saya!", tulis 
Holzleitner beberapa saat setelah sadar.

Link Counter:

- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-anggota-parlemen-austria-meninggal-

karena-vaksin-covid-19-1ww1kvZMDhS/full 

- https://news.yahoo.com/austrian-mp-targeted-vaccine-death-073657090.html

- https://twitter.com/eviholz/status/1447951957528883204 

Sabtu, 20 November 2021

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Anggota Parlemen Austria 
Meninggal Dunia karena Vaksin Covid-19

https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-anggota-parlemen-austria-meninggal-karena-vaksin-covid-19-1ww1kvZMDhS/full
https://twitter.com/eviholz/status/1447951957528883204
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-anggota-parlemen-austria-meninggal-karena-vaksin-covid-19-1ww1kvZMDhS/full
https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-anggota-parlemen-austria-meninggal-karena-vaksin-covid-19-1ww1kvZMDhS/full
https://news.yahoo.com/austrian-mp-targeted-vaccine-death-073657090.html
https://twitter.com/eviholz/status/1447951957528883204

