Minggu, 14 Maret 2021

1. [HOAKS] Tawaran Jasa Calo Masuk PTN

Penjelasan :
Beredar informasi di berbagai media sosial mengenai informasi jasa calo yang membantu
meloloskan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Ujian Tulis
Berbasis Komputer (UTBK) 2021.
Faktanya dilansir dari akun Instagram resmi @ltmptofﬁcial, Ketua Tim Pelaksana Lembaga
Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih membantah informasi tersebut
dengan mengeluarkan surat edaran No. 08/SE.LTMPT/2021 tentang tanggapan indikasi
percaloan penerimaan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri oleh oknum. Terdapat 3 poin
yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, salah satu diantaranya yaitu penegasan
bahwa LTMPT dan Perguruan Tinggi Negeri tidak bekerja sama dengan perorangan,
kelompok atau instansi lain dalam penerimaan mahasiswa baru. Mohammad Nasih juga
mengingatkan

dan

mengimbau

agar

masyarakat

tidak

mudah

percaya

dengan

tawaran-tawaran oknum yang menjanjikan dapat membantu diterima di Perguruan Tinggi
Negeri (PTN), serta selalu waspada terhadap penipuan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMV7bvohaXx/

-

https://twitter.com/ltmptofﬁcial/status/1370566861985832963

-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/13/173400565/-klariﬁkasi-tawaran-jasa-calo-ma
suk-ptn-masyarakat-diminta-waspada?page=all
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2. [HOAKS] Lelang Mengatasnamakan KPKNL
Banda Aceh

Penjelasan :
Beredar tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah surat pengajuan lelang kendaraan
mengatasnamakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.
Dalam surat tersebut, pelaku menawarkan sebuah unit kendaraan sepeda motor dengan
harga Rp 17 juta.
Setelah ditelusuri, diketahui surat yang beredar tersebut adalah palsu. KPKNL Banda Aceh
melalui laman Instagram-nya @kpknl.bandaaceh mengklariﬁkasi bahwa hal tersebut
merupakan upaya penipuan lelang yang mengatasnamakan KPKNL Banda Aceh dan
Pencatutan nama pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta instansi yang
dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pihaknya menegaskan, informasi resmi
terkait lelang hanya berasal dari portal lelang.go.id atau aplikasi Lelang Indonesia.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CMPYx03ABmy/

-

https://www.facebook.com/kpknlbandaaceh/posts/5390538740986513
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3. [HOAKS] Subsidi Pulsa Rp 200.000 dan Kuota
50 GB Kemendikbud

Penjelasan :
Beredar informasi berisi sebuah link di sosial media Facebook yang disertai dengan
narasi "Subsidi kuota cpt ambil.sebelum habis waktunya *Daftar Segera!! Subsidi kuota
kemendikbud lagi diperpanjang*".
Dikutip dari kompas.com, informasi beserta link yang beredar terkait subsidi pulsa
sebesar Rp 200.000 dan kuota internet 50 GB yang mengatasnamakan Kemendikbud
tersebut berasal dari sumber tidak resmi, dan dipastikan tidak benar alias hoaks. Selain
itu, informasi tersebut juga merupakan hoaks yang berulang.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/14/143000165/-hoaks-tautan-subsidi-pulsa-rp-2
00.000-dan-kuota-50-gb-kemendikbud?page=all#page2

