
Penjelasan : 

Beredar di media sosial, sebuah surat 

somasi dari perusahaan jasa pinjaman 

online. Pada kop surat somasi tersebut 

tercantum pula logo Bank Indonesia.

Faktanya, surat somasi dari jasa pinjaman 

online yang mencatut logo Bank 

Indonesia tersebut adalah tidak benar. 

Bank Indonesia melalui akun Instagram 

resminya @bank_indonesia, menjelaskan 

bahwa surat somasi tersebut adalah surat 

palsu yang digunakan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab untuk mencari 

keuntungan dengan menyalahgunakan 

nama Bank Indonesia. Ditegaskan pula 

bahwa Bank Indonesia bukan merupakan 

otoritas pengawas kegiatan pinjaman 

online. 
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Hoaks

1. [HOAKS] Surat Somasi dari Jasa Pinjaman Online 
dan Mencatut Logo Bank Indonesia

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/ChooACnMRni/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

https://www.instagram.com/p/ChooACnMRni/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/ChooACnMRni/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


Penjelasan : 

Beredar sebuah tautan yang mengarah ke sebuah situs mengatasnamakan PT Kalbe 

Farma Tbk. Pada thumbnail, situs tersebut menawarkan subsidi medis nasional dari 

pemerintah dengan meminta penerima pesan untuk mengisi sejumlah data, serta 

membagikan tautan atau pesan berantai itu sebagai syarat untuk mendapatkan 

hadiah uang tunai.

Melalui akun Instagram resminya @ptkalbefarmatbk, PT Kalbe Farma Tbk 

mengklarifikasi bahwa tautan tersebut bukanlah situs resmi milik PT Kalbe Farma 

Tbk. Pihaknya menegaskan bahwa PT Kalbe Farma Tbk tidak pernah membuat 

ataupun membagikan pesan tersebut. PT Kalbe Farma Tbk mengimbau kepada 

masyarakat untuk selalu waspada terhadap setiap informasi yang mencurigakan.
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2. [HOAKS] PT Kalbe Farma Tbk Bagikan Subsidi 
Medis Nasional

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/Chl_KZmOrM8/

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/24/171700582/-hoaks-subsidi-medis-dari-

kalbe-farma?page=all

https://www.instagram.com/p/Chl_KZmOrM8/
https://www.instagram.com/p/Chl_KZmOrM8/
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/24/171700582/-hoaks-subsidi-medis-dari-kalbe-farma?page=all
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/24/171700582/-hoaks-subsidi-medis-dari-kalbe-farma?page=all


Penjelasan : 

Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan sebuah kereta listrik 

gantung yang tengah melintasi perlintasan kota. Dalam video tersebut terdengar 

suara orang yang menyuruh untuk membunyikan klakson kereta tersebut yang 

bernada lagu Hari Merdeka atau yang lebih dikenal dengan lagu 17 Agustus.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim kereta listrik dengan nada lagu Hari Merdeka 

adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut nyatanya sudah disunting pada bagian 

audionya dengan menambahkan audio dari video yang berbeda. Kereta dalam video 

tersebut identik dengan kereta monorail di Chiba, Jepang yang ditemukan pada 

unggahan pengguna Twitter bernama @PninaritaiYUKKE pada 9 Maret 2022.
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3. [HOAKS] Kereta di Jepang Edisi Kemerdekaan RI

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/08/24/salah-kereta-di-jepang-edisi-kemerdekaan-ri/

- https://twitter.com/PninaritaiYUKKE/status/1501438775544537090

https://turnbackhoax.id/2022/08/24/salah-kereta-di-jepang-edisi-kemerdekaan-ri/
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Penjelasan : 
Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar 

Herawan. Akun dengan nomor +6285841645716 tersebut menggunakan nama serta foto 

profil Hendar Herawan dan menawarkan proses pelayanan kepegawaian dengan 

mengirimkan dana ke nomor rekening yang tertera.

Faktanya, BKPSDM Kabupaten Tangerang melalui akun Instagram resminya 

@bkpsdm.tangkab, telah mengklarifikasi bahwa akun WhatsApp yang beredar adalah 

palsu. BKPSDM Kabupaten Tangerang mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati 

terhadap oknum yang melakukan pungutan liar mengatasnamakan BKPSDM Kabupaten 

Tangerang. BKPSDM Kabupaten Tangerang tidak memungut biaya apa pun dalam proses 

pelayanan kepegawaian.
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4. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Hendar 
Herawan

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/08/25/salah-akun-whatsapp-kepala-bkpsdm-kab-tan

gerang-hendar-herawan-6285841645716/

- https://www.instagram.com/p/ChEf9Ndr2eZ/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
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