
Link Counter:

- https://twitter.com/BANKBRI_ID/status/1538000780300414985 

Penjelasan :

Beredar di media sosial tangkapan layar nomor call center yang mengatasnamakan 

Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Faktanya, BRI melalui akun Twitter resminya @BANKBRI_ID mengklarifikasi bahwa 

nomor call center tersebut palsu. Adapun nomor call center resmi BRI yaitu 14017 

atau 1500017. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap 

pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan BRI.

Senin, 20 Juni 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Call Center Mengatasnamakan Bank Rakyat 
Indonesia

https://twitter.com/BANKBRI_ID/status/1538000780300414985
https://twitter.com/BANKBRI_ID/status/1538000780300414985


Link Counter:

- https://twitter.com/pertamina/status/1538433873465335808?s=21 

- https://twitter.com/pertamina/status/1534131425901158401?s=21 

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah gambar berisi 

informasi lowongan kerja yang 

mengatasnamakan PT Pertamina (Persero). 

Informasi lowongan kerja tersebut beredar dalam 

bentuk surat panggilan tes interview dengan 

pungutan biaya. 

 
Faktanya, PT Pertamina (Persero) melalui laman 

Twitter resminya @pertamina mengklarifikasi 

bahwa informasi lowongan kerja yang 

mengatasnamakan PT Pertamina (Persero) 

tersebut adalah tidak benar. Informasi tersebut 

disinyalir terdapat unsur modus penipuan. 

Informasi resmi rekrutmen PT Pertamina 

(Persero) hanya melalui situs 

recruitment.pertamina.com dan email 

recruitment@pertamina.com. Pihaknya 

mengimbau untuk berhati-hati terhadap 

lowongan kerja yang mengatasnamakan PT 

Pertamina (Persero).

Senin, 20 Juni 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Lowongan Kerja Mengatasnamakan PT 
Pertamina (Persero)

https://twitter.com/pertamina/status/1538433873465335808?s=21
https://twitter.com/pertamina/status/1534131425901158401?s=21
https://twitter.com/pertamina/status/1538433873465335808?s=21
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Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4990946/cek-fakta-hoaks-bpjs-kesehatan-bagik

an-bantuan-rp-27-juta 

Penjelasan :

Beredar melalui media sosial WhatsApp, sebuah pesan berisi informasi yang 
menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan memberikan bantuan sebesar Rp27 
juta. Dalam informasi itu, penerima pesan diarahkan untuk mengakses 
sebuah tautan atau menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. 

Dilansir dari liputan6.com, informasi BPJS Kesehatan memberikan bantuan 
sebesar Rp27 juta adalah tidak benar. BPJS Kesehatan tidak pernah 
memberikan bantuan dana apapun seperti yang tertulis dalam SMS atau 
pesan WhatsApp tersebut. 

Senin, 20 Juni 2022

Hoaks

3. [HOAKS] BPJS Kesehatan Bagikan Bantuan Rp27 Juta

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4990946/cek-fakta-hoaks-bpjs-kesehatan-bagikan-bantuan-rp-27-juta
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Link Counter:

- https://twitter.com/PVMBG_/status/1538329099235536897 

- https://www.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-014778088/cek-fakta-beredar-video-gunung-anak

-krakatau-meletus-hebat-disebut-17-juni-2022-simak-kebenarannya?page=2 

- https://poskota.co.id/2022/06/19/gunung-anak-krakatau-kembali-semburkan-lava-pijar-semala

m-kondisi-ombak-laut-tenang 

Penjelasan :

Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan video yang menampakkan Gunung Anak Krakatau 

mengalami erupsi hebat dengan mengeluarkan lava yang sangat besar. Video itu diberi judul “Gunung 

Anak Krakatau BOCOR, Muntah besar hari ini”.

Faktanya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui akun Twitter resmi 

@pvmbg_ merilis laporan resmi pada 19 Juni 2022 yang berisi klarifikasi bahwa video yang beredar di 

media sosial TikTok tersebut merupakan berita bohong. PVMBG menyatakan bahwa tayangan erupsi 

Gunung Anak Krakatau yang ada dalam video yang beredar tersebut merupakan video lama. Kemudian, 

setelah dilakukan pendalaman melalui laman Magma Indonesia, Gunung Anak Krakatau mengalami 

erupsi sebanyak dua kali pada Jumat, 17 Juni 2022, yakni pada pukul 14.45 WIB dan 18.30 WIB. Namun, 

erupsi yang terjadi tidak seperti yang ditayangkan dalam video yang beredar tersebut.

Senin, 20 Juni 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Gunung Anak Krakatau Meletus 
Hebat pada 17 Juni 2022
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Link Counter:

- https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-144780828/cek-fakta-bukti-china-a

kan-kuasai-indonesia-terungkap-warga-morowali-diusir-paksa?page=2 

Penjelasan :

Beredar video dari sebuah kanal YouTube yang menyebut Cina akan menguasai 
Indonesia. Dalam informasi itu, disebutkan bahwa bukti nyata Cina melakukan 
perampasan dan pengusiran paksa warga Morowali, Sulawesi Tengah. Pada 
thumbnail video terlihat potret para pekerja yang diklaim sebagai tenaga kerja asing 
(TKA) asal Cina tengah berkumpul di sebuah lahan.

Dilansir dari pikiran-rakyat.com, klaim yang mengatakan Cina akan menguasai 
Indonesia dengan merampas tanah dan mengusir warga Morowali adalah tidak 
benar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut. Di dalam 
keseluruhan video berdurasi 9 menit 39 detik tersebut tidak tersirat seperti apa yang 
diklaim pada judul. Video tersebut hanya berisi cuplikan-cuplikan sejumlah video 
yang salah satunya merupakan pernyataan Presiden Jokowi yang akan menyediakan 
lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia.

Senin, 20 Juni 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Bukti Cina Akan Kuasai Indonesia 
Terungkap, Warga Morowali Diusir Paksa
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