
Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan 

masyarakat untuk menjadi investor dalam proyek IT yang mengatasnamakan Bank 

Indonesia. Nilai investasinya disebut sebesar Rp10 miliar sampai ratusan miliar 

dengan iming-iming sharing profit 60%. 

Faktanya, Bank Indonesia melalui akun Instagram resminya @bank_indonesia, 

menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak pernah menawarkan kegiatan investasi 

kepada masyarakat dalam bentuk apapun, termasuk investasi proyek IT 

sebagaimana yang beredar. Dapat dipastikan informasi dari pesan berantai tersebut 

adalah hoaks dan terindikasi sebagai modus penipuan.

Kamis, 22 September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Pesan Berantai Tawaran Investasi Proyek 
IT Mengatasnamakan Bank Indonesia

Link Counter:

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

https://www.instagram.com/p/CixIhhBLApk/
https://www.instagram.com/p/CixIhhBLApk/


Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook berdurasi 8.06 menit dengan judul "Berita 

Terbaru ~ as Tantang Indonesia!!Jokowi Bawa Pasukan Besar-besaran Ke Rusia Untuk Ini". Video 

tersebut diunggah pada 7 September 2022 dan telah ditonton ribuan warganet. Narator dalam video 

tersebut mengatakan, Indonesia mengirimkan 71 detasemen militer ke latihan gabungan dengan 

Rusia dalam latihan militer Vostok 2022 di Kawasan Timur Jauh, Rusia.

Faktanya, unggahan video tersebut telah disunting dengan menggabungkan beberapa video 

peristiwa menjadi satu video. Diketahui bahwa judul dan keterangan pada video yang menyebutkan 

bahwa Indonesia mengirimkan 71 detasemen militer ke latihan gabungan dengan Rusia dalam 

latihan militer Vostok 2022 adalah tidak benar. Dilansir dari cekfakta.tempo.co, diketahui bahwa 

Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang bergabung dengan latihan militer Vostok 2022 di 

Timur Jauh Rusia pada tanggal 1-7 September 2022.

Kamis, 22 September 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Indonesia Kirim Pasukan Militer untuk 
Bergabung dengan Latihan Militer Vostok 2022

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1942/keliru-jokowi-bawa-pasukan-besar-besaran-ke-rusia

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1942/keliru-jokowi-bawa-pasukan-besar-besaran-ke-rusia
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1942/keliru-jokowi-bawa-pasukan-besar-besaran-ke-rusia


Penjelasan : 

Beredar unggahan tangkapan layar artikel berita di 

media sosial Twitter berjudul "Wapres minta rakyat 

Pakai kayu bakar saat masak biar irit", dengan foto 

ilustrasi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpidato 

di podium. Dalam tangkapan layar tersebut juga tertera 

tanggal publikasi yaitu 19 September 2022, serta nama 

jurnalis yang menulis konten tersebut.

Berdasarkan penelusuran cek fakta merdeka.com, 

tangkapan layar artikel berita yang beredar tersebut 

merupakan hasil suntingan. Diketahui artikel aslinya 

diunggah oleh situs berita okezone.com berjudul 

"Wapres Ma'ruf Amin: Prof Azyumardi Azra Akademisi 

Berkaliber Dunia" pada 19 September 2022 pukul 18.59 

WIB dengan nama jurnalis Binti Mufarida. Persamaan 

lainnya juga terlihat dari foto Wapres Ma’ruf Amin 

menggunakan batik yang didominasi warna cokelat 

dan memakai kopiah. Sementara itu, tidak ditemukan 

informasi dari media daring yang menyebutkan Wapres 

Ma'ruf Amin meminta masyarakat memasak 

menggunakan kayu bakar agar lebih irit.

Kamis, 22 September 2022

Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Ma'ruf Amin Minta Rakyat Pakai 
Kayu Bakar untuk Masak

Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-judul-artikel-maruf-amin-minta-rakyat-pakai-
kayu-bakar-untuk-masak.html

- https://babel.antaranews.com/berita/302585/hoaks-wapres-minta-rakyat-pakai-kayu-bakar-untuk-
memasak

- https://nasional.okezone.com/read/2022/09/19/337/2670765/wapres-ma-ruf-amin-prof-azyumardi-azr
a-akademisi-berkaliber-dunia
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