
Penjelasan : 

Beredar akun di Telegram mengatasnamakan Bibit Investasi Reksadana, dengan 

alamat akun https://t.me/bibitku_investasi_real. 

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, akun Telegram tersebut adalah palsu. 

Dijelaskan dalam channel YouTube resmi Bibit, hanya ada dua akun Telegram resmi 

milik Bibit, pertama adalah Bibit.id dengan mode private atau hanya bisa diakses 

oleh member yang diberikan undangan link dan juga akun untuk publik yakni 

Bibit.id dengan tanda centang biru. Adapun cara untuk mendaftar menjadi member 

adalah melalui aplikasi Bibit yang bisa diunduh melalui PlayStore. Financial Mentor 

Bibit, Chatarina Kania menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan reksadana hanya 

melalui aplikasi resmi Bibit dan tidak pernah menawarkan melalui grup media sosial 

atau personal chat.

Link Counter:

- https://www.youtube.com/watch?v=fDlBBpvlzyA&feature=emb_imp_woyt 
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Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah yang 

mengatasnamakan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Surat tersebut mencatut logo 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bagian 

atas dan memalsukan tanda tangan Wakil Ketua 

KPK Alexander Marwata. Surat tersebut 

melakukan pemerasan dengan ancaman 

pemblokiran rekening beberapa pihak. Jika tidak 

mau diblokir, pihak yang ditargetkan harus 

memberikan sejumlah uang. 

Dilansir dari medcom.id, KPK menegaskan tidak 

pernah meminta uang untuk membuka maupun 

memblokir rekening. Pelaksana Tugas (Plt) Juru 

Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri 

menegaskan Tindakan pemblokiran rekening 

dalam rangka penyidikan suatu perkara oleh KPK 

dilakukan secara profesional dan akuntabel. 

Seluruh prosesnya berdasarkan tata cara, 

ketentuan, dan peraturan yang berlaku, serta 

melalui kerja sama dengan otoritas terkait.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/nasional/hukum/8N0Gw4OK-hati-hati-modus-penipuan-buka-blo

kir-rekening-mengatasnamakan-kpk 
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Penjelasan : 

Beredar sebuah akun Twitter dengan foto dan nama akun "@PermataBank05", akun tersebut 

mengatasnamakan Bank Permata. Akun Twitter tersebut melakukan komunikasi dengan 

beberapa pengguna Twitter lain dan mengklaim diri sebagai customer service Bank Permata. 

Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, akun "@PermataBank05" tersebut adalah akun palsu 

yang mengatasnamakan Bank Permata. Akun media sosial resmi Twitter milik Bank Permata 

juga memberikan klarifikasi bahwa akun Twitter selain akun @PermataBank dan 

@PermataCare adalah akun palsu.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-akun-twitter-permata-bank-permatabank05/ 

- https://twitter.com/PermataBank/status/1496534533696634883?t=N9r5Sp7sXaE6jjdVnM2W

4Q&s=08 

Jumat, 25 Februari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun Twitter Mengatasnamakan Bank 
Permata

https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-akun-twitter-permata-bank-permatabank05/
https://twitter.com/PermataBank
https://twitter.com/PermataCare
https://turnbackhoax.id/2022/02/24/salah-akun-twitter-permata-bank-permatabank05/
https://twitter.com/PermataBank/status/1496534533696634883?t=N9r5Sp7sXaE6jjdVnM2W4Q&s=08
https://twitter.com/PermataBank/status/1496534533696634883?t=N9r5Sp7sXaE6jjdVnM2W4Q&s=08


Penjelasan : 

Beredar informasi di media sosial Facebook 

yang mengklaim bahwa mengonsumsi es 

yang jatuh dari terjadinya hujan es dapat 

meningkatkan imunitas. 

Dilansir dari kompas.com, informasi pada 

unggahan Facebook tersebut tidak benar. 

Sebab menurut dr. Dien Kalbu Ady sekaligus 

Direktur RSU PKU Muhammadiyah 

Prambanan mengatakan, hujan es memiliki 

kandungan yang tidak jauh berbeda dengan 

hujan biasa, namun berbeda wujud. Adapun 

hujan es membawa polutan dari atmosfer. 

Bukan sekadar membawa partikel debu 

yang berukuran kecil. Hujan es juga 

mengandung gas-gas emisi seperti nitrogen 

dioksida, sulfur dioksida, dan karbon 

monoksida. Sehingga mengonsumsi hujan 

es berisiko buruk bagi kesehatan.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/103600882/-hoaks-mengonsumsi-huja
n-es-meningkatkan-imunitas?page=all

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-konsumsi-hujan-es-bisa-meningkat
kan-imunitas-tubuh.html

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/134400482/bahaya-mengonsumsi-huj
an-es-ini-penjelasan-dari-dokter?page=all
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Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang mengaku sebagai sales Indogrosir. Akun 

tersebut menawarkan berbagai macam sembako dan kebutuhan sehari-hari dengan sistem 

konsinyasi (titip barang, jika barang laku baru dibayar). 

 
Faktanya, dilansir dari akun Instagram resmi @indogrosir, pihak Indogrosir mengklarifikasi 

bahwa Indogrosir tidak pernah memiliki sales dan tidak melakukan penjualan di luar toko 

Indogrosir, transaksi pembelian hanya bisa dilakukan di toko Indogrosir dilengkapi dengan 

setruk resmi. Indogrosir juga tidak pernah melakukan kerjasama pemasaran dengan sistem 

konsinyasi (titip barang, jika barang laku baru dibayar). Transaksi pemesanan barang secara 

online hanya melalui website resmi klikindogrosir.com atau aplikasi Klik Indogrosir yang 

mana tujuan transfer transaksi pembayaran secara online hanya ditujukan atas nama PT INTI 

CAKRAWALA CITRA. Masyarakat dapat mengklarifikasi segala bentuk isu dan penawaran 

yang beredar dengan menghubungi layanan konsumen Indogrosir melalui chat ke nomor 

0811-5500-280.

Link Counter:

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

- http://indogrosir.co.id/detail_berita/48

- https://www.facebook.com/officialindogrosir/posts/3116473398611061
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Penjelasan : 

Beredar sebuah potongan video dari sebuah tayangan berita yang mengklaim Pemerintah 

Australia hanya mencatat 83 kematian akibat Covid-19 sejak awal pandemi. Postingan tersebut 

diunggah pada Februari 2022.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), potongan video tersebut telah dibagikan secara keliru. 

Menurut catatan Biro Statistik Australia (ABS), hingga berita ini di rilis, sebanyak 2.556 orang di 

Australia telah meninggal karena Covid-19 sejak awal pandemi. Adapun angka 83 orang yang 

dimaksud dalam unggahan tersebut adalah jumlah pasien yang tercatat meninggal karena 

sebab atau faktor lain, namun di saat bersamaan dinyatakan positif Covid-19. Hal senada 

disampaikan oleh Profesor Nancy Baxter, ahli epidemiologi klinis dan kepala Sekolah Populasi 

dan Kesehatan Global Melbourne. Ia mengatakan klaim yang beredar di unggahan media sosial 

adalah salah tafsir dari laporan ABS.

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.323L6Z2 
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Penjelasan : 

Beredar unggahan sebuah artikel di media sosial Facebook yang memuat foto 

seorang pria mengenakan seragam polisi. Pria tersebut tampak tengah ditarik oleh 

seseorang dari area persawahan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan kabar seorang 

anggota polisi yang babak belur dihajar massa.

 

Berdasarkan hasil penelusuran liputan6.com melalui Google Image, hasilnya terdapat 

beberapa artikel yang memuat foto identik. Namun, pria berseragam dalam foto 

tersebut bukan merupakan anggota polisi. Pria tersebut diketahui adalah pelaku 

begal yang menyamar sebagai anggota polisi. Informasi ini dikutip dari artikel 

berjudul "Begal Ketahuan Nyamar Jadi Polisi, Begini Nasibnya Ketika Terbongkar" 

yang dimuat situs tribunnews.com pada 9 April 2018 lalu. 

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4897053/cek-fakta-tidak-benar-dalam-foto-ini-s

eorang-anggota-polisi-babak-belur-dihajar-massa

- https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/09/begal-ketahuan-nyamar-jadi-polisi-begi

ni-nasibnya-ketika-terbongkar 
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