
Penjelasan : 

Beredar di media sosial, sebuah dokumen Komisi 

Regulasi Asuransi yang mengatasnamakan Bank 

Indonesia. Dokumen tersebut berisi informasi 

mengenai pemberitahuan verifikasi abnormal dan 

pencairan pinjaman dana.

Faktanya, dokumen Komisi Regulasi Asuransi yang 

mengatasnamakan Bank Indonesia tersebut 

adalah tidak benar. Bank Indonesia melalui akun 

Instagram resminya @bank_indonesia, 

mengklarifikasi bahwa Bank Indonesia tidak 

menjalankan kegiatan komersial, termasuk dalam 

penyediaan fasilitas simpan pinjam maupun 

asuransi dan pencairan dana. Masyarakat diimbau 

untuk berhati-hati dan jika menerima informasi 

meragukan terkait Bank Indonesia diharapkan 

untuk menghubungi #BICARA131 untuk 

mengonfirmasi kebenarannya.

Minggu, 18 September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Dokumen Komisi Regulasi Asuransi 
Mengatasnamakan Bank Indonesia

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CieaEI_LoZS/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D

https://www.instagram.com/p/CieaEI_LoZS/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D
https://www.instagram.com/p/CieaEI_LoZS/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D


Penjelasan : 

Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menyatakan jet tempur 

Jerman menembak jet Indonesia.

Dilansir dari merdeka.com, klaim jet tempur Jerman menembak jet Indonesia 

adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan hasil editan yang berisi 

kolase atau gabungan video-video pasukan militer dari peristiwa berbeda.

Minggu, 18 September 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Jet Tempur Jerman Tembak Jet Indonesia

Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-jet-tempur-jerman-tembak-jet

-indonesia.html 

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-jet-tempur-jerman-tembak-jet-indonesia.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-jet-tempur-jerman-tembak-jet-indonesia.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-jet-tempur-jerman-tembak-jet-indonesia.html


Penjelasan : 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah narasi unggahan yang bertuliskan “Ditetapkan 

Jadi Tersangka, Menhan PRABOWO SUBIANTO, Minta Maaf ke Jokowi,: "Maaf Sudah Khianati 

Kepercayaan”. Unggahan tersebut juga disertai dengan sebuah video yang mengklaim bahwa 

Prabowo Subianto ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengklaim bahwa 

Prabowo Subianto meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo setelah ditetapkan menjadi 

tersangka oleh KPK. 

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto meminta maaf kepada Presiden 

Joko Widodo usai ditangkap KPK adalah keliru. Dilansir dari kompas.com, video yang beredar 

tersebut justru membahas tentang ditangkapnya Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan 

Perikanan. Edhy Prabowo ditangkap KPK karena menerima suap terkait izin ekspor benih lobster 

pada tahun 2020 lalu.

Minggu, 18 September 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Video Prabowo Subianto Meminta 
Maaf ke Presiden Joko Widodo Usai Ditangkap 
KPK

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/17/131232982/hoaks-prabowo-meminta-m

aaf-ke-jokowi-karena-menjadi-tersangka-kpk

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/17/131232982/hoaks-prabowo-meminta-maaf-ke-jokowi-karena-menjadi-tersangka-kpk
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/17/131232982/hoaks-prabowo-meminta-maaf-ke-jokowi-karena-menjadi-tersangka-kpk
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/17/131232982/hoaks-prabowo-meminta-maaf-ke-jokowi-karena-menjadi-tersangka-kpk

