
Penjelasan : 

Beredar di media sosial, sebuah dokumen sertifikat yang mengatasnamakan Staf Khusus dan 

Juru Bicara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa. 

Sertifikat tersebut diklaim bertujuan untuk keamanan dana investasi. 

Faktanya, sertifikat keamanan dana investasi yang mengatasnamakan Staf Khusus dan Juru 

Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa tersebut adalah tidak benar. BKPM melalui 

akun Instagram resmi miliknya @bkpm_id, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati 

terhadap oknum yang mengatasnamakan Tina Talisa baik melalui WhatsApp, Telegram, 

maupun media sosial lainnya dan segera melaporkan apabila mendapat pesan maupun 

telepon mencurigakan yang mengatasnamakan Kementerian Investasi/BKPM melalui situs 

lapor.go.id.

Jumat, 30 September 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Sertifikat Keamanan Dana Investasi 
Mengatasnamakan Staf Khusus dan Juru Bicara 
Kementerian Investasi/BKPM

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CjDtVCbvqst/?igshid=NDRkN2NkYzU=

https://www.instagram.com/p/CjDtVCbvqst/?igshid=NDRkN2NkYzU=
https://lapor.go.id
https://www.instagram.com/p/CjDtVCbvqst/?igshid=NDRkN2NkYzU=


Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang 

berisi informasi adanya upaya percobaan 

penculikan anak di mana dalam pesan tersebut 

disebutkan bahwa korbannya dimasukkan ke 

dalam mobil dengan tangan diikat serta kepala 

ditutup. 

Faktanya, dilansir dari detik.com, informasi yang 

beredar tersebut tidak benar. Polisi melakukan 

penyelidikan dengan mendatangi rumah anak 

yang disebut jadi korban penculikan di Desa 

Kapuran, Kecamatan Badegan, Kabupaten 

Ponorogo. Selain polisi, TNI, dan perangkat desa 

juga mendatangi rumah korban. Kapolsek 

Badegan Iptu Agus Wibowo mengatakan 

bahwa anak tersebut mengarang cerita 

penculikan. 

Jumat, 30 September 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Penculikan Anak di Ponorogo 

Link Counter:

- https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6319086/polisi-tegaskan-isu-penculik

an-anak-di-ponorogo-hoaks/amp

https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6319086/polisi-tegaskan-isu-penculikan-anak-di-ponorogo-hoaks/amp
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6319086/polisi-tegaskan-isu-penculikan-anak-di-ponorogo-hoaks/amp
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6319086/polisi-tegaskan-isu-penculikan-anak-di-ponorogo-hoaks/amp


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Twitter, sebuah unggahan gambar yang memperlihatkan 
sebuah produk makanan ramen asal Jepang. Dalam kemasan tersebut terdapat 
keterangan "PORK BONE BROTH FLAVOR", logo HALAL, dan disertai dengan narasi 
"Demo tuh MUI dah jelas tertulis ada pork bone kok di cap HALAL !!".

Faktanya, dilansir dari turbackhoax.id, logo halal dalam kemasan ramen rasa tulang babi 
adalah tidak benar alias hoaks. Logo halal yg terdapat dalam gambar tersebut 
merupakan logo halal milik Nippon Asia Halal Association (NAHA) dan merupakan logo 
palsu. NAHA sudah memberikan konfirmasi bahwa mereka tidak pernah memberi label 
halal pada produk tersebut.

Jumat, 30 September 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Logo Halal MUI di Kemasan Ramen Rasa 
Tulang Babi

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/09/29/salah-demo-tuh-mui-dah-jelas-tertulis-ada-por

k-bone-kok-di-cap-halal/

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-logo-halal-mui-di-kemasan-ramen-r

asa-tulang-babi.html 

https://turnbackhoax.id/2022/09/29/salah-demo-tuh-mui-dah-jelas-tertulis-ada-pork-bone-kok-di-cap-halal/
https://turnbackhoax.id/2022/09/29/salah-demo-tuh-mui-dah-jelas-tertulis-ada-pork-bone-kok-di-cap-halal/
https://turnbackhoax.id/2022/09/29/salah-demo-tuh-mui-dah-jelas-tertulis-ada-pork-bone-kok-di-cap-halal/
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-logo-halal-mui-di-kemasan-ramen-rasa-tulang-babi.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-logo-halal-mui-di-kemasan-ramen-rasa-tulang-babi.html


Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai berisi 
informasi  pengangkatan tenaga honorer 
perawat dan guru menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) tanpa tes di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Dalam pesan 
tersebut, tenaga honorer diarahkan 
untuk menghubungi nomor 082213251212 
yang diklaim milik Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB 
H. Muhammad Nasir.

Dilansir dari akun Instagram resmi 
@ntbprov, Kepala BKD Provinsi NTB H. 
Muhammad Nasir menegaskan bahwa 
informasi tersebut adalah hoaks atau 
tidak benar. Nasir mengingatkan kepada 
masyarakat untuk tidak mudah percaya 
terhadap informasi seperti yang beredar. 
Pengumuman terkait kebijakan 
kepegawaian akan diumumkan melalui 
media resmi pemerintah. 

Jumat, 30 September 2022

Hoaks

4. [HOAKS] Pengangkatan Tenaga Honorer Perawat 
dan Guru Menjadi PNS Tanpa Tes di Lingkungan 
Pemprov NTB

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CjHv8JKv4KB/?igshid=ODBkMDk1MTU= 

https://www.instagram.com/p/CjHv8JKv4KB/?igshid=ODBkMDk1MTU=
https://www.instagram.com/p/CjHv8JKv4KB/?igshid=ODBkMDk1MTU=


Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook, sebuah 

unggahan yang disertai narasi bahwa 

vaksin Covid-19 dapat mengubah warna air 

susu ibu (ASI) menjadi biru-hijau dan 

warnanya akan menempel pada lidah bayi.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, klaim 

bahwa ASI dapat berubah warna menjadi 

biru-hijau setelah menerima vaksin 

Covid-19 adalah hoaks. Perubahan warna 

ASI dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi 

ibu, seperti bayam, multivitamin, atau 

infeksi karena lecet saat menyusui. Namun, 

vaksin dan antibodi terhadap Covid-19 tidak 

mengakibatkan ASI berubah warna.

Jumat, 30 September 2022

Hoaks

5. [HOAKS] ASI Berubah Warna Jadi Biru Hijau setelah 
Vaksinasi Covid-19

Link Counter:

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/30/082547582/hoaks-asi-berubah-jadi-bir

u-hijau-setelah-vaksin-covid-19 

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/30/082547582/hoaks-asi-berubah-jadi-biru-hijau-setelah-vaksin-covid-19
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/30/082547582/hoaks-asi-berubah-jadi-biru-hijau-setelah-vaksin-covid-19
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/30/082547582/hoaks-asi-berubah-jadi-biru-hijau-setelah-vaksin-covid-19

