
Link Counter :

- https://twitter.com/pelindotpk/status/1535783514548801536?s=21

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah gambar berisi 

informasi lowongan kerja yang 

mengatasnamakan PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero). Informasi lowongan kerja tersebut 

meminta pelamar untuk mengirimkan 

data-data pribadi melalui email yang terindikasi 

tidak resmi dari PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero). 

 
Faktanya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 

melalui akun Twitter resminya @pelindotpk, 

mengklarifikasi bahwa informasi lowongan kerja 

mengatasnamakan PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero) tersebut adalah tidak benar. Informasi 

tersebut disinyalir merupakan modus penipuan. 

Informasi resmi rekrutmen PT Pelabuhan 

Indonesia (Persero) hanya melalui situs resmi 

perusahaan dan tidak memungut biaya apapun. 

Pihaknya mengimbau untuk berhati-hati 

terhadap lowongan kerja yang 

mengatasnamakan PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero).

Kamis, 23 Juni 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Lowongan Kerja Mengatasnamakan PT 
Pelabuhan Indonesia (Persero)

https://twitter.com/pelindotpk/status/1535783514548801536?s=21
https://twitter.com/pelindotpk/status/1535783514548801536?s=21


Link Counter :

- https://jarrakposbali.com/22/06/2022/hoak-akun-whatsapp-mengatasnamakan-i-nengah-tamba/
- https://bali.suara.com/read/2022/06/22/152758/akun-whatsapp-bupati-jembrana-dibajak-diduga-untuk-

modus-penipuan
- https://www.news.beritabali.com/read/2019/07/08/202206220025/waspada-akun-whatsapp-bupati-jem

brana-dibajak
- https://www.balipuspanews.com/akun-wa-bupati-tamba-dibajak.html

Penjelasan :

Beredar sebuah akun WhatsApp palsu 

dengan nomor +62856-4665-8441 yang 

mengatasnamakan dan menggunakan 

foto profil Bupati Jembrana I Nengah 

Tamba.

Dilansir dari suarabali.id, I Nengah Tamba 

menjelaskan bahwa nomor WhatsApp +62 

856-4665-8441 yang mengatasnamakan 

Bupati Jembrana I Nengah Tamba adalah 

nomor telepon palsu yang berupaya 

melakukan penipuan. I Nengah Tamba 

juga mengimbau agar masyarakat tidak 

mudah percaya jika ada yang 

menghubungi dengan mengatasnamakan 

pejabat Kabupaten Jembrana melalui 

media apapun, baik WhatsApp, Instagram, 

Facebook, atau media sosial lainnya.

Kamis, 23 Juni 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Bupati  
Jembrana I Nengah Tamba
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Link Counter :

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNlWplBK-cek-fakta-benarkah-isi-bensin-di-spbu-dengan-n
ominal-ganjil-bisa-dicurangi-cek-dulu-faktanya

- https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/18/063000865/benarkah-isi-bbm-harus-nominal-ganjil-ag
ar-tidak-dicurangi-

Penjelasan :

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim 

bahwa pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Umum (SPBU) dengan nominal ganjil bisa menghindari kecurangan oleh oknum 

petugas SPBU. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa pengisian bahan bakar minyak dengan 

nominal ganjil dapat menghindari kecurangan oknum SPBU adalah tidak benar. 

Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto 

Ginting membantah adanya upaya kecurangan seperti pada klaim yang beredar 

di media sosial. Menurut Irto, jumlah BBM yang dikeluarkan akan disesuaikan 

dengan nominal pembayaran. Terlepas nominal pembayaran tersebut ganjil atau 

genap, kuantitas yang dikeluarkan sudah sesuai dengan nominal yang 

tercantum.

Kamis, 23 Juni 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Isi Bensin di SPBU dengan Nominal Ganjil 
Bisa Menghindari Kecurangan
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Link Counter :

- Konfirmasi langsung kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah surat berharga mengatasnamakan Bank 

Indonesia yang diklaim dapat diperdagangkan. Surat jenis B.S CERTIFICATE GOLD 

dengan nomor: 78021189CH707FAL.8027114RC710727029 turut memuat email 

humasbi@.bi.go.id yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi lebih 

lanjut terkait pengesahan surat berharga yang dapat diperdagangkan tersebut.

Faktanya, informasi di media sosial terkait surat berharga Bank Indonesia yang 

diklaim dapat diperdagangkan itu tidak benar alias hoaks. Hal itu disampaikan 

oleh Communication Department Bank Indonesia melalui Muhammad Hasyim 

selaku Digital Communication Team Bank Indonesia kepada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta. 

Kamis, 23 Juni 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Surat Berharga Bank Indonesia yang Dapat 
Diperdagangkan


