
Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Asisten III Sekretariat Daerah 

Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi. Pada akun tersebut, tampak foto Masykur 

mengenakan seragam bersama sang istri.

Faktanya, dilansir dari tribunnews.com, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi 

Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kota Pekanbaru Tri Sepna Saputra 

mengonfirmasi bahwa akun tersebut bukan milik Masykur Tarmizi. Modus tersebut 

disinyalir merupakan salah satu bentuk penipuan. Pihaknya mengimbau kepada 

masyarakat untuk mewaspadai aksi penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab yang mengatasnamakan Masykur Tarmizi.

Link Counter:

- https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/10/03/nama-dan-foto-asisten-iii-sekretariat-daera

h-kota-pekanbaru-dicatut-warga-diminta-waspada 
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Penjelasan : 

Beredar undangan tes interview mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia 
(Persero). Dalam surat tertulis pelaksanaan tes interview pada 4-5 Oktober 2022. 
Calon karyawan diharuskan reservasi menggunakan travel yang sudah ditentukan 
dan membayar sejumlah uang.

Faktanya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui akun Twitter resminya @KAI121, 
mengklarifikasi bahwa surat tersebut tidak benar alias penipuan. Adapun seluruh 
informasi mengenai rekrutmen dan pengumuman seleksi hanya dapat dilihat 
melalui website resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan alamat website 
recruitment.kai.id.

Link Counter:

- https://twitter.com/KAI121/status/1576737094667423744?t=gWOuiepDeMI_DjimFX4RwA&s

=19 
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Penjelasan : 

Beredar sebuah tautan yang menarasikan cara untuk mencairkan dana Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) tahun 2022 sebesar Rp600.000 melalui aplikasi Cek 
Bansos. Narasi tersebut mengklaim bahwa masyarakat cukup mengecek data melalui tautan 
tersebut maka BLT BBM akan langsung cair.

Faktanya, dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id, tautan yang beredar bukanlah tautan resmi dari 
pemerintah. Tautan yang beredar mengarah pada artikel media online tekno.kemerahan.com 
yang menginformasikan tentang aplikasi Cek Bansos. Faktanya, aplikasi Cek Bansos dapat 
digunakan untuk melihat partisipasi bantuan sosial (BPNT, BST, dan PKH), bukan untuk 
melakukan pencairan dana BLT BBM. Diketahui, dengan aplikasi Cek Bansos pengguna dapat 
melihat daftar penerima bantuan sosial (bansos) di sekitar wilayah administrasinya dan dapat 
mengajukan keberatan kepada penerima bansos yang dianggap tidak layak. Selain itu, 
pengguna juga dapat mengajukan diri atau tetangganya yang dianggap layak masuk Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau menerima bansos.

Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Tautan-Pencairan-Bansos-Subsidi-BBM-Tahun

-2022 

- https://tekno.kemerahan.com/download-aplikasi-cek-bansos-dari-playstore/ 
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