
Link Counter :
- https://twitter.com/bankbsi_id/status/1540631401535401984
- https://twitter.com/bankbsi_id/status/1540631715068010496
- https://twitter.com/bankbsi_id/status/1540632020304269312

Penjelasan :

Beredar sebuah akun Instagram yang 

mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia 

(BSI). Pada keterangan dalam beberapa 

unggahannya, tercantum sebuah tautan 

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut 

terkait pendaftaran BSI B-Smart Agent yang 

mengarah ke sebuah akun WhatsApp.

Faktanya, akun Instagram yang 

mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia 

tersebut adalah akun palsu. Melalui akun 

Twitter resminya @bankbsi_id, BSI 

mengklarifikasi bahwa akun Instagram resmi 

milik BSI hanya @banksyariahindonesia dan 

@lifewithbsi. Terkait pendaftaran BSI B-Smart 

Agent, BSI menginformasikan agar 

masyarakat bisa langsung mendaftar di 

kantor cabang BSI terdekat.

 

Senin, 27 Juni 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan Bank 
Syariah Indonesia

https://twitter.com/bankbsi_id/status/1540631401535401984
https://twitter.com/bankbsi_id/status/1540631715068010496
https://twitter.com/bankbsi_id/status/1540632020304269312
https://twitter.com/bankbsi_id/status/1540632020304269312
http://instagram.com/banksyariahindonesia
http://instagram.com/lifewithbsi


Link Counter :
- https://twitter.com/Sidomuncul_Corp/status/1540519011196186624
- https://www.instagram.com/p/CfNg2htBkSi/

Penjelasan :

Beredar tangkapan layar surat undangan yang 

mengatasnamakan PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk. Surat dengan kop 

bergambar logo PT Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul tersebut berisi undangan rapat 

terkait persiapan pengadaan/pembelian bahan 

baku untuk kebutuhan produksi.

Faktanya, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk melalui akun Twitter resminya 

@Sidomuncul_Corp, mengklarifikasi bahwa 

tangkapan layar surat yang beredar tersebut 

adalah palsu dan merupakan modus penipuan 

yang mengatasnamakan PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk. Apabila menemukan 

informasi serupa, pihaknya mengimbau kepada 

para supplier untuk berhati-hati dan melakukan 

konfirmasi dengan menghubungi kontak Pabrik 

Sido Muncul di Semarang melalui nomor telepon 

(0298) 523-515.

Senin, 27 Juni 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Surat Undangan Rapat Pengadaan Bahan 
Baku Mengatasnamakan PT Industri Jamu dan 
Farmasi Sido Muncul Tbk

https://twitter.com/Sidomuncul_Corp/status/1540519011196186624
https://www.instagram.com/p/CfNg2htBkSi/
https://twitter.com/Sidomuncul_Corp/status/1540519011196186624


Link Counter :
- https://turnbackhoax.id/2022/06/27/salah-informasi-razia-kendaraan-di-cicurug/
- https://jurnalsukabumi.com/2022/06/16/beredar-informasi-razia-kapolsek-cicurug-itu-hoaks/

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media sosial yang 

menyebutkan adanya razia kendaraan di 

daerah Cicurug, Kabupaten Sukabumi, 

dengan narasi “Titik operasi rajia depan 

Polsek Cicurug jam 7.. Indolakto jam 10.. 

alternatif gedung putih jam 11.depan proyek 

sapi jam 4 sore.. depan Polsek cicurug jam 8 

malam sampe jam 12 malam.. “

Faktanya, klaim informasi tersebut tidak 

benar. Hal tersebut dibantah oleh Kapolsek 

Cicurug Kompol Parlan yang menyatakan 

bahwa informasi tersebut adalah hoaks. 

Parlan juga mengimbau kepada masyarakat 

Cicurug agar tidak termakan isu hoaks dan 

tidak mudah percaya terhadap informasi 

yang beredar, serta lakukan verifikasi 

dengan bertanya kepada petugas atau 

langsung mendatangi Mapolsek Cicurug.

Senin, 27 Juni 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Informasi Razia Kendaraan di Cicurug

https://turnbackhoax.id/2022/06/27/salah-informasi-razia-kendaraan-di-cicurug/
https://jurnalsukabumi.com/2022/06/16/beredar-informasi-razia-kapolsek-cicurug-itu-hoaks/


Link Counter :
- https://www.instagram.com/p/Ce-ip0sPBf1/?hl=en 

Penjelasan :

Beredar informasi lowongan kerja yang mengatasnamakan PT PLN (Persero) melalui 

akun media sosial Instagram @pln_career.

Faktanya, PT PLN (Persero) melalui akun Instagram resminya @pln_id, 

mengonfirmasi bahwa PT PLN (Persero) tidak memiliki akun media sosial mengenai 

rekrutmen, termasuk akun penipuan atas nama @pln_career. Adapun terkait 

lowongan pekerjaan PT PLN (Persero) selalu diinformasikan melalui situs resmi 

perusahaan, yaitu rekrutmen.pln.co.id. Rekrutmen PLN tidak dipungut biaya dan 

tidak bekerja sama dengan travel agency apapun.

 

 

Senin, 27 Juni 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja melalui Akun 
Instagram @pln_career

https://www.instagram.com/p/Ce-ip0sPBf1/?hl=en
http://rekrutmen.pln.co.id/

