
Jumat, 27 Agustus 2021

Penjelasan: 

Beredar di media sosial sebuah tangkapan 

layar dari akun Facebook yang 

mengatasnamakan Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur H. Sutikman, S.Pd. 

Terlihat akun tersebut menggunakan foto 

profil H. Sutikman, S.Pd sedang memakai 

seragam ASN.

Faktanya, saat dikonfirmasi Kepala Badan 

BPKSDM OKU Timur H. Sutikman, S.Pd 

membenarkan jika namanya telah dicatut 

akun palsu tersebut.  Dirinya mengimbau 

kepada masyarakat untuk berhati-hati 

terhadap akun yang mengatasnamakan 

dirinya itu, dan meminta untuk melaporkan 

akun palsu tersebut agar segera ditutup.

Hoaks

Link Counter:
- https://sumselupdate.com/waspada-beredar-akun-fb-palsu-catut-nama-kaban-bpksdm-ok

u-timur-ini-modusnya/
- https://www.instagram.com/p/CS_8ZHdhxvW/?utm_medium=copy_link

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Kaban BPKSDM Ogan Komering Ulu (OKU)

https://sumselupdate.com/waspada-beredar-akun-fb-palsu-catut-nama-kaban-bpksdm-oku-timur-ini-modusnya/
https://sumselupdate.com/waspada-beredar-akun-fb-palsu-catut-nama-kaban-bpksdm-oku-timur-ini-modusnya/
https://www.instagram.com/p/CS_8ZHdhxvW/?utm_medium=copy_link


Jumat, 27 Agustus 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah halaman grup Telegram PT Kresna Graha Investama Tbk. (KREN) 
dengan nama pengguna “PT KRESNA GRAHA INVESTAMA TBK”. Akun tersebut 
menggunakan foto profil logo KREN dan menawarkan skema investasi harian dan 
mingguan dengan profit mulai dari Rp800 ribu hingga Rp90 juta.

Faktanya, halaman grup Telegram tersebut adalah palsu dan bukan merupakan grup 
Telegram yang dikelola oleh PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN). Dikutip dalam 
surat direksi yang ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia, KREN menjelaskan bahwa 
pihaknya tidak pernah menawarkan skema investasi harian dan mingguan seperti 
yang ditawarkan oleh akun tersebut. Pihak manajemen KREN menyatakan pula 
bahwa grup Telegram tersebut merupakan bentuk penipuan yang menyalahgunakan 
nama perseroan.

Hoaks

Link Counter:
- https://bisnis.tempo.co/read/1498187/ada-grup-telegram-tawarkan-investasi-bodong-catut

-nama-kresna-graha-investama
- https://turnbackhoax.id/2021/08/26/salah-akun-telegram-pt-kresna-graha-investama-tbk-

menawarkan-skema-investasi-kontrak-harian-dan-mingguan/

2. [HOAKS] Grup Telegram Mengatasnamakan PT 
Kresna Graha Investama Tbk (KREN) dan 
Menawarkan Investasi

https://bisnis.tempo.co/read/1498187/ada-grup-telegram-tawarkan-investasi-bodong-catut-nama-kresna-graha-investama
https://bisnis.tempo.co/read/1498187/ada-grup-telegram-tawarkan-investasi-bodong-catut-nama-kresna-graha-investama
https://turnbackhoax.id/2021/08/26/salah-akun-telegram-pt-kresna-graha-investama-tbk-menawarkan-skema-investasi-kontrak-harian-dan-mingguan/
https://turnbackhoax.id/2021/08/26/salah-akun-telegram-pt-kresna-graha-investama-tbk-menawarkan-skema-investasi-kontrak-harian-dan-mingguan/


Link Counter:
- https://twitter.com/ptsb_tbk/status/1428267283860783104 

Penjelasan:

Beredar surat panggilan seleksi calon pegawai 

mengatasnamakan PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2021 

bertempat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso 

Kertapati, Palembang.

Melalui akun Twitternya, PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk mengklarifikasi surat tersebut 

tidak benar. Adapun seluruh informasi resmi 

terkait rekrutmen akan disampaikan melalui 

situs www.semenbaturaja.co.id dan media 

sosial resmi Semen Baturaja. Pihaknya juga 

mengimbau untuk selalu waspada dan 

berhati-hati terhadap akun maupun lowongan 

palsu yang mengatasnamakan PT Semen 

Baturaja (Persero) Tbk. 

Jumat, 27 Agustus 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Surat Panggilan Seleksi Calon Pegawai 
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

https://twitter.com/ptsb_tbk/status/1428267283860783104
http://www.semenbaturaja.co.id


Link Counter:
- https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9LQ2QL-1 

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi yang merupakan 
daftar pedoman atau prosedur pemberian 
Vaksin Sinovac yang diklaim dirilis oleh 
Beijing City Vaccine Prevention Center. 
Dalam daftar tersebut tertulis banyak orang 
tidak dapat divaksinasi menurut pedoman 
Sinovac, diantaranya orang dengan sistem 
kekebalan yang terganggu.

Dilansir dari AFP, daftar pedoman tersebut 
adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh 
otoritas Cina dan juga tidak mencerminkan 
pedoman vaksin resmi Cina. Faktanya, tidak 
ada badan kesehatan di Cina yang disebut 
Beijing City Vaccine Prevention Center 
sebagaimana yang diklaim dalam postingan. 
Adapun otoritas kesehatan Beijing bernama 
Beijing Center for Disease Prevention and 
Control. Pada situs resminya juga tidak 
ditemukan pedoman yang dimaksudkan. 
Lebih lanjut, WHO telah menyetujui kualitas, 
keamanan dan kemanjuran Sinovac pada 
Juni 2021 dan juga merekomendasikan 
Sinovac untuk pasien immunocompromised 
dan orang dengan komorbiditas.

 

Jumat, 27 Agustus 2021

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Daftar Pedoman Vaksin 
Sinovac dari Tiongkok

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9LQ2QL-1
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Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan 
kolase foto mengenai rasa umami pada bumbu masakan 
Ajinomoto. Salah satu foto memperlihatkan gambar daging 
babi dari situs Umami Infomation Center. Foto kedua 
memperlihatkan kemasan Ajinomoto yang terdapat tulisan 
"Umami Seasoning". Adapun narasi pada unggahan tersebut 
tertulis "Umami: Campuran tulang BABI..? Silahkan mikir 
sendiri az..".

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Ajinomoto 
mengandung campuran tulang babi adalah salah. Umami 
merupakan rasa dasar kelima yang ditemukan peneliti tahun 
80an. Merujuk situs Umami Information Center, Umami 
adalah rasa kelima, bergabung dengan manis, asam, asin dan 
pahit atau dikenal dengan rasa gurih. Rasa umami dapat 
ditemukan dari berbagai bahan makanan yang mengandung 
asam amino glutamat. PT. Ajinomoto Indonesia dan Inavoga 
Indonesia selaku produsen bumbu umami pernah menggelar 
acara webinar dengan tema 'Peran Bumbu Umami Sebagai 
Strategi Menyusun Menu Sehat untuk Keluarga'. Dalam 
kesempatan itu, Guru Besar Keamanan & Gizi Pangan Fakultas 
Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof 
Ahmad Sulaeman mengungkapkan bagaimana bumbu 
umami dapat mendukung dalam strategi menyusun 
makanan sehat, lezat, dan bergizi seimbang untuk tetap fit. 
Selain itu, PT. Ajinomoto Indonesia menyatakan bahwa 
mereka telah melakukan sertifikasi halal ulang dari Majelis 
Ulama Indonesia untuk produk-produk mereka.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1zy0dk-cek-fakta-ajinomoto-dikabarkan-men

gandung-tulang-babi-begini-faktanya
- https://www.suara.com/news/2021/08/26/140254/cek-fakta-benarkah-bumbu-umami-terbu

at-dari-campuran-tulang-babi?page=all

5. [DISINFORMASI] Rasa Umami Ajinomoto 
Mengandung Tulang Babi

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1zy0dk-cek-fakta-ajinomoto-dikabarkan-mengandung-tulang-babi-begini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1zy0dk-cek-fakta-ajinomoto-dikabarkan-mengandung-tulang-babi-begini-faktanya
https://www.suara.com/news/2021/08/26/140254/cek-fakta-benarkah-bumbu-umami-terbuat-dari-campuran-tulang-babi?page=all
https://www.suara.com/news/2021/08/26/140254/cek-fakta-benarkah-bumbu-umami-terbuat-dari-campuran-tulang-babi?page=all

