
Penjelasan : 

Beredar pesan berantai Telegram berisi pemberitahuan 
terkait bantuan voucer pulsa senilai Rp1.200.000 untuk 
masyarakat terdampak Covid-19 yang mengatasnamakan 
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada saat pesan 
tersebut ditanggapi maka pengirim pesan akan 
menanyakan nomor telepon yang terhubung dengan 
akun WhatsApp dan Telegram. Setelah mendapatkan 
nomor telepon tersebut, pengirim pesan akan meminta 
korban untuk mengakses suatu tautan yang akan 
meminta 5 digit angka.

Faktanya, dilansir dari situs resmi bssn.go.id, Biro Hukum 
dan Komunikasi Publik BSSN mengklarifikasi bahwa 
pesan tersebut merupakan upaya penipuan yang 
menggunakan teknik social engineering. BSSN 
mengimbau masyarakat tidak terburu-buru mengikuti 
perintah tersebut karena 5 digit angka tersebut tidak 
boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kepada pihak 
yang mengaku dari Telegram mengingat 5 digit angka 
tersebut merupakan kode akses untuk login ketika 
seseorang membuka akun Telegram dari perangkat lain 
(komputer atau ponsel). Fungsi kode tersebut adalah 
untuk memverifikasi keaslian dan keamanan pemilik 
akun saat membuka Telegram dari perangkat lain. 
Penipuan yang menggunakan teknik social engineering 
tersebut bertujuan untuk mengambil alih akun sehingga 
bisa disalahgunakan oleh si pengirim pesan untuk 
melakukan modus penipuan dengan menghubungi 
berbagai nomor kontak yang tersimpan di dalam ponsel 
korban.

Link Counter:
- https://bssn.go.id/waspadai-penipuan-menggunakan-teknik-social-engineering-mengatasnamakan-bssn-dan-tele

gram-melalui-aplikasi-telegram-dan-whatsapp-menggunakan-hoaks-isu-bantuan-voucer-pulsa-komunikasi-untuk-

masyarakat/ 

- https://www.instagram.com/p/Ccj5-ZqrG38/

- https://www.facebook.com/photo/?fbid=352698896895149&set=a.224841139680926 

Senin, 25 April 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Bantuan Voucer Pulsa untuk Masyarakat 
Terdampak Covid-19 Mengatasnamakan BSSN

https://bssn.go.id/waspadai-penipuan-menggunakan-teknik-social-engineering-mengatasnamakan-bssn-dan-telegram-melalui-aplikasi-telegram-dan-whatsapp-menggunakan-hoaks-isu-bantuan-voucer-pulsa-komunikasi-untuk-masyarakat/?fbclid=IwAR14DooBDwTzDZEW0whKoK9AYw8F07k40rzjbedgL1EEZrPmlsz8Gd06zPk
https://bssn.go.id/waspadai-penipuan-menggunakan-teknik-social-engineering-mengatasnamakan-bssn-dan-telegram-melalui-aplikasi-telegram-dan-whatsapp-menggunakan-hoaks-isu-bantuan-voucer-pulsa-komunikasi-untuk-masyarakat/?fbclid=IwAR14DooBDwTzDZEW0whKoK9AYw8F07k40rzjbedgL1EEZrPmlsz8Gd06zPk
https://bssn.go.id/waspadai-penipuan-menggunakan-teknik-social-engineering-mengatasnamakan-bssn-dan-telegram-melalui-aplikasi-telegram-dan-whatsapp-menggunakan-hoaks-isu-bantuan-voucer-pulsa-komunikasi-untuk-masyarakat/?fbclid=IwAR14DooBDwTzDZEW0whKoK9AYw8F07k40rzjbedgL1EEZrPmlsz8Gd06zPk
https://bssn.go.id/waspadai-penipuan-menggunakan-teknik-social-engineering-mengatasnamakan-bssn-dan-telegram-melalui-aplikasi-telegram-dan-whatsapp-menggunakan-hoaks-isu-bantuan-voucer-pulsa-komunikasi-untuk-masyarakat/?fbclid=IwAR14DooBDwTzDZEW0whKoK9AYw8F07k40rzjbedgL1EEZrPmlsz8Gd06zPk
https://www.instagram.com/p/Ccj5-ZqrG38/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=352698896895149&set=a.224841139680926


Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai yang berisikan informasi terkait penawaran pinjaman tanpa 

agunan/survei dari Permata Bank. Dalam pesan berantai tersebut terdapat sebuah nomor 

WhatsApp yang diarahkan untuk mendapatkan sebuah informasi.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Permata Bank menawarkan pinjaman tanpa 

agunan/survei adalah tidak benar. Dilansir dari situs resmi permatabank.com, pinjaman legal 

tanpa agunan dari Permata Bank syaratnya harus melalui aplikasi PermataMobile X yang bisa 

diunduh di App Store dan Google Play, bukan SMS. Permata Bank tidak pernah menawarkan 

layanan jasa keuangan melalui SMS. Pihak Permata Bank juga mengimbau masyarakat untuk 

jangan sekali-kali menerima pinjaman ilegal dari tawaran SMS, telepon, atau email.

Link Counter:

- https://www.permatabank.com/id/article/waspada-tawaran-pinjaman-ilegal-dari-sms-dengan-4-kiat-ini

- https://turnbackhoax.id/2022/04/25/salah-permata-bank-menawarkan-pinjaman-dana-tanpa-agunan-s

urvey-melalui-sms/

- https://amp.kontan.co.id/news/ini-syarat-jika-ingin-ajukan-kredit-tanpa-agunan-di-bank-permata 

Senin, 25 April 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Pesan Berantai Permata Bank Menawarkan 
Pinjaman Dana Tanpa Agunan/Survei

https://www.permatabank.com/id/article/waspada-tawaran-pinjaman-ilegal-dari-sms-dengan-4-kiat-ini
https://www.permatabank.com/id/article/waspada-tawaran-pinjaman-ilegal-dari-sms-dengan-4-kiat-ini
https://turnbackhoax.id/2022/04/25/salah-permata-bank-menawarkan-pinjaman-dana-tanpa-agunan-survey-melalui-sms/
https://turnbackhoax.id/2022/04/25/salah-permata-bank-menawarkan-pinjaman-dana-tanpa-agunan-survey-melalui-sms/
https://amp.kontan.co.id/news/ini-syarat-jika-ingin-ajukan-kredit-tanpa-agunan-di-bank-permata


Penjelasan : 

Beredar di media sosial, sebuah video yang 

memperlihatkan adanya kemacetan 

kendaraan yang cukup panjang di sebuah 

jalan tol dan disebut sebagai arus mudik 

Lebaran pada Sabtu, 23 April 2022.

Dilansir dari liputan6.com, menurut pihak 

Jasa Marga kejadian tersebut diambil di 

jalan tol Jagorawi Km 34 arah Jakarta pada 

27 Maret 2022 (sebelum bulan Ramadan). 

Corporate Communication and Community 

Development Group Head PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk Dwimawan Heru Santoso 

menjelaskan bahwa kemacetan panjang itu 

terjadi dikarenakan pemberlakuan satu 

arah dari wilayah Puncak menuju ke arah 

Jakarta, sehingga berimbas terjadinya 

kemacetan panjang.

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/peristiwa/jasa-marga-video-viral-macet-panjang-itu-di-tol-jagorawi-kejadian-sebelum-ramadan.html 

- https://www.liputan6.com/news/read/4947367/viral-video-arus-mudik-tol-padat-jasa-marga-itu-rekaman-sebelum-bulan-puasa 

- https://nasional.okezone.com/read/2022/04/24/337/2584476/viral-situasi-tol-macet-parah-jasa-marga-bilang-begini 

- https://www.beritasatu.com/ramadan/920093/soal-video-viral-macet-ini-penjelasan-jasa-marga 

Senin, 25 April 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Kemacetan Arus Mudik di 
Jalan Tol pada 23 April 2022

https://www.liputan6.com/news/read/4947367/viral-video-arus-mudik-tol-padat-jasa-marga-itu-rekaman-sebelum-bulan-puasa
https://www.merdeka.com/peristiwa/jasa-marga-video-viral-macet-panjang-itu-di-tol-jagorawi-kejadian-sebelum-ramadan.html
https://www.liputan6.com/news/read/4947367/viral-video-arus-mudik-tol-padat-jasa-marga-itu-rekaman-sebelum-bulan-puasa
https://nasional.okezone.com/read/2022/04/24/337/2584476/viral-situasi-tol-macet-parah-jasa-marga-bilang-begini
https://www.beritasatu.com/ramadan/920093/soal-video-viral-macet-ini-penjelasan-jasa-marga


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah informasi yang mengklaim bahwa hypnic jerk disebabkan 

oleh darah dan nafas yang berhenti sehingga otak membuat kejutan. Disebutkan juga bahwa hypnic 

jerk merupakan proses yang menyebabkan kematian apabila otak tidak memberikan kejutan. 

Klaim yang menyebutkan bahwa hypnic jerk terjadi karena darah dan jantung berhenti hingga 

menyebabkan kematian adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan. 

Dilansir dari sciencedirect.com, dalam jurnal Therapy in Sleep Medicine dijelaskan bahwa hypnic jerk 

merupakan kontraksi mioklonik nonstereotipe yang tiba-tiba dari semua atau sebagian besar otot 

tubuh, terutama otot aksial dan sebagian besar proksimal, yang terjadi selama keadaan terjaga dengan 

tenang pada individu yang mencoba untuk tertidur dan selama tidur ringan. Mengutip dari situs 

alodokter.com, hypnic jerk yang hanya sesekali dialami atau bukan disebabkan oleh kondisi medis 

serius, umumnya akan membaik sendiri tanpa pengobatan khusus. Namun, jika kondisi ini semakin 

mengganggu jam tidur, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter.

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/04/23/salah-hypnic-jerk-terjadi-karena-darah-dan-jantung-berh

enti-dan-menyebabkan-kematian/ 

- https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypnic-jerk 

- https://www.alodokter.com/hypnic-jerk-bisa-mengganggu-tidur-malam-anda 

Senin, 25 April 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Hypnic Jerk Terjadi karena Darah 
dan Jantung Berhenti hingga Menyebabkan 
Kematian

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypnic-jerk
https://www.alodokter.com/hypnic-jerk-bisa-mengganggu-tidur-malam-anda
https://turnbackhoax.id/2022/04/23/salah-hypnic-jerk-terjadi-karena-darah-dan-jantung-berhenti-dan-menyebabkan-kematian/
https://turnbackhoax.id/2022/04/23/salah-hypnic-jerk-terjadi-karena-darah-dan-jantung-berhenti-dan-menyebabkan-kematian/
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypnic-jerk
https://www.alodokter.com/hypnic-jerk-bisa-mengganggu-tidur-malam-anda

