
Penjelasan : 

Telah beredar sebuah surat keputusan yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian 

Negara (BKN). Surat tertanggal 17 Mei 2022 tersebut berisi perihal Penyampaian 

Persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Faktanya, BKN melalui akun Instagram resminya @bkngoidofficial, mengklarifikasi bahwa 

surat keputusan yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya 

menegaskan, penyampaian Surat Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Aparatur Sipil 

Negara (CPNS & PPPK) yang dilakukan oleh BKN kepada instansi pemerintah lainnya sudah 

melalui proses elektronik.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/ChEvYY4BIX4/ 
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Hoaks

1. [HOAKS] Surat Persetujuan Penetapan Nomor 
Induk PPPK Mengatasnamakan BKN
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Penjelasan : 

Beredar sebuah narasi pada media sosial 

Twitter yang menyebutkan bahwa 

mantan Wakil Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang 

Widjodjanto ditangkap polisi. 

Faktanya, dilansir dari medcom.id, klaim 

yang menyebutkan bahwa mantan Wakil 

Ketua KPK Bambang Widjodjanto 

ditangkap polisi adalah tidak benar. 

Bambang Widjodjanto telah memberikan 

klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak 

benar.

Link Counter:

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzmBPlN-cek-fakta-benarkah-bambang-widjo

djanto-ditangkap-polisi-ini-faktanya

- https://news.detik.com/berita/d-6228850/geramnya-bambang-widjojanto-soal-kabar-hoax-

ditangkap-bareskrim 
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Penjelasan : 

Beredar postingan berupa gambar perbandingan dua buah peta 

disertai dengan narasi yang mengklaim bahwa wabah 

Monkeypox terbaru hanya terjadi di negara yang telah 

memberikan Vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech. Unggahan itu juga 

mengklaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum 

menerima satu pun laporan tentang Monkeypox dari negara 

yang tidak memberikan Vaksin Pfizer-BioNTech.

Dilansir dari factcheck.afp.com, tidak ada bukti yang 

menghubungkan virus Monkeypox atau cacar monyet dengan 

vaksin Covid-19. Pada 9 Agustus 2022, sebagian besar negara 

yang memberikan Vaksin Pfizer-BioNTech belum mencatat 

adanya kasus cacar monyet. Sebaliknya, beberapa negara 

termasuk India, Rusia, dan Venezuela telah melaporkan kasus 

cacar monyet di mana Vaksin Pfizer-BioNTech belum 

didistribusikan. Adapun gambar dua peta yang diunggah sama 

sekali tidak berkaitan satu sama lain. Peta bagian atas 

menunjukkan negara-negara yang telah melaporkan kasus cacar 

monyet sejak Mei 2022. Sementara peta di bagian bawah 

dimaksudkan untuk menunjukkan negara-negara di mana 

Vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19 telah disetujui untuk digunakan. 

Link Counter:

- https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32FY3CM 
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3. [DISINFORMASI] Monkeypox Hanya Beredar di 
Negara yang Mendistribusikan Vaksin Pfizer

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32FY3CM
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32FY3CM


Penjelasan : 

Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menyebutkan 
bahwa terjadi kebakaran mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) di depan toko 
ritel Alfamart Purwokerto, Jawa Tengah. Unggahan tersebut bertuliskan "Tepat Hari 
Ini, Tangki BBM Meledak di Depan Alfamart, Puluhan Orang Jadi Korban. Mayyat 
Bergelimpangan Di Depan SPBU".

Faktanya, dilansir dari kompas.com, klaim yang menyebutkan bahwa terjadi 
kebakaran mobil tangki BBM di depan toko ritel Alfamart Purwokerto, Jawa Tengah 
adalah tidak benar. Peristiwa ledakan mobil tangki BBM tersebut terjadi di 
Freetown, Sierra Leone pada 5 November 2021.

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/11/133136782/hoaks-kebakaran-tangki-bb

m-di-depan-alfamart-di-purwokerto?page=all#page2 
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