
Link Counter:
- https://bengkaliskab.go.id/view/news/waspada-nama-wabup-bengkalis-dicatut-penipu-via-wa

- https://regional.inews.id/berita/nama-wabup-bengkalis-dicatut-penipu-warga-diminta-waspada

- https://riau.antaranews.com/berita/287289/diduga-untuk-penipuan-nama-wabup-bengkalis-kembali-dicatut

- https://mediakepri.co.id/2022/06/penipu-catut-nama-bagus-santoso-wabup-bengkalis-via-wa-minta-donasi/

Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp dengan nomor +62813-3407-3013 yang 

mengatasnamakan dan juga menampilkan Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso pada 

foto profilnya. Dalam gambar yang beredar, akun tersebut menghubungi seseorang dengan 

maksud memberikan donasi kepada salah satu yayasan.

Faktanya, dilansir dari bengkaliskab.go.id, dijelaskan bahwa nomor WhatsApp 

+62813-3407-3013 yang mengatasnamakan Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso adalah 

nomor telepon palsu yang berupaya melakukan penipuan. Bagus mengimbau agar 

masyarakat tidak mudah percaya jika ada yang menghubungi dengan mengatasnamakan 

pejabat Kabupaten Bengkalis melalui media apapun, baik WhatsApp, Facebook, atau lain 

sebagainya. 

Selasa, 21 Juni 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso
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Link Counter:

- https://twitter.com/PemkotaBlitar/status/1532173235294699520?t=dgGitGoIBHZBbPLVnksP

2A&s=19

Penjelasan :

Beredar sebuah akun WhatsApp 

mengatasnamakan Camat Kepanjenkidul Kota 

Blitar Indra Purwanto. Akun tersebut 

mengirimkan pesan berisi informasi 

penyaluran dana donasi pembangunan 

pondasi gedung sekolah.

Faktanya, akun WhatsApp mengatasnamakan 

Camat Kepanjenkidul Kota Blitar Indra 

Purwanto tersebut adalah akun palsu. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui akun 

Twitter resminya @PemkotaBlitar 

mengonfirmasi bahwa akun WhatsApp 

tersebut bukan milik Indra Purwanto. Kepala 

Diskominfotik Kota Blitar Mujianto juga 

mengimbau agar masyarakat selalu 

berhati-hati dan memastikan kebenarannya 

ketika dihubungi oleh akun yang 

mengatasnamakan pejabat.

Selasa, 21 Juni 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Camat 
Kepanjenkidul Kota Blitar

https://twitter.com/PemkotaBlitar/status/1532173235294699520?t=dgGitGoIBHZBbPLVnksP2A&s=19
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Link Counter:

- https://twitter.com/danawallet/status/1537006433275084801?s=20&t=Y_hOtwJ6aJ72FR8vgs

URUA

Penjelasan :

Beredar di media sosial Twitter sebuah 

tangkapan layar WhatsApp yang 

mengatasnamakan perusahaan layanan 

keuangan digital, DANA. Pihak tersebut 

menghubungi pelanggan layanan DANA dan 

mengaku berasal dari kantor resmi DANA.

Faktanya, DANA melalui akun Twitter resminya 

@danawallet mengonfirmasi bahwa informasi 

tersebut merupakan modus penipuan. Pihaknya 

mengimbau para pelanggan untuk tidak 

memberikan PIN atau kode OTP kepada orang 

lain dan waspada terhadap berbagai modus 

penipuan yang mengatasnamakan DANA. 

Pelanggan dapat menghubungi Customer Care 

DANA di 1500445 atau email help@dana.id 

untuk keluhan seputar layanan DANA.

Selasa, 21 Juni 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Modus Penipuan Mengatasnamakan DANA

https://twitter.com/danawallet/status/1537006433275084801?s=20&t=Y_hOtwJ6aJ72FR8vgsURUA
https://twitter.com/danawallet/status/1537006433275084801?s=20&t=Y_hOtwJ6aJ72FR8vgsURUA
https://twitter.com/danawallet/status/1537006433275084801?s=20&t=Y_hOtwJ6aJ72FR8vgsURUA


Link Counter:

- https://instagram.com/stories/kemensosri/2865319367479163704?igshid=NmZiMzY2Mjc= 

- https://www.instagram.com/stories/kemensosri/2865324560019633185/ 

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi 
WhatsApp yang berisi informasi 
mengatasnamakan Kementerian Sosial RI terkait 
pembukaan pendaftaran Program Keluarga 
Harapan (PKH) Tahap 2. Dalam pesan berantai 
tersebut tercantum sebuah tautan pendaftaran 
https://pkh22.my.id/?v=105GigaBytes yang 
meminta calon peserta memasukkan nomor 
Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Melalui unggahan Instagram Story pada akun 
Instagram @kemensosri, Kementerian Sosial RI 
menyatakan tidak pernah membuat situs 
ataupun tautan pendaftaran untuk program PKH 
tahap 2.  Adapun penerima bantuan sosial PKH 
adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang 
diusulkan pemerintah daerah atau dapat 
mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos. 
Selanjutnya, Kementerian Sosial RI mengimbau 
mengenai informasi bantuan sosial dapat dilihat 
melalui situs resmi Kementerian Sosial RI  
kemensos.go.id maupun akun resmi media sosial 
Kementerian Sosial RI.

Selasa, 21 Juni 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Pembukaan Program Keluarga Harapan 
Tahap 2 Mengatasnamakan Kementerian Sosial RI
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Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/20/202452682/hoaks-kapal-tenggelam-p

ada-minggu-19-juni-2022-tewaskan-139-orang?page=1 

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan telah terjadi insiden kapal 
tenggelam pada Minggu, 19 Juni 2022. Informasi tersebut mengklaim bahwa korban jiwa 
akibat peristiwa itu mencapai 139 orang. Lokasi yang disebutkan oleh akun tersebut adalah 
Nusa Tenggara Timur (NTT), Jepara (Jawa Tengah), Tanjungpinang (Kepulauan Riau), dan 
Siguntang (Sumatera Selatan). 
 
Dikutip dari kompas.com, hasil reverse image search menunjukkan bahwa gambar 
thumbnail pada unggahan itu tidak berasal dari peristiwa yang terjadi pada 2022, melainkan 
peristiwa yang terjadi pada 2018. Penelusuran menggunakan mesin pencari Google 
menunjukkan sejumlah pemberitaan terkait tenggelamnya KM Lestari Maju. KM Lestari Maju 
yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan 
Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan diketahui tenggelam pada 3 Juli 2018. Klaim 
yang menyebutkan peristiwa tersebut mengakibatkan 139 orang meninggal dunia juga 
keliru. Faktanya, insiden tersebut menewaskan 36 orang. 

Selasa, 21 Juni 2022
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5. [DISINFORMASI] Kapal Tenggelam Tewaskan 139 
Orang pada Minggu, 19 Juni 2022
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