
Penjelasan: 
Beredar sebuah gambar yang menampilkan sebuah surat mengatasnamakan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk surat elektronik atau email. Surat 
tersebut berisikan pemberian izin usaha di bidang investasi.

Faktanya, melalui Twitter resminya, OJK memberikan klarifikasi bahwa surat 
pemberian izin usaha tersebut adalah hoaks alias palsu.  OJK juga mengimbau 
kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang bermodus mengaku 
izin OJK.

Link Counter:

- https://twitter.com/ojkindonesia/status/1463319456533204992 

Rabu, 24 November 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Pemberian Izin Usaha di Bidang Investasi 
Mengatasnamakan OJK

https://twitter.com/ojkindonesia/status/1463319456533204992


Penjelasan: 
Beredar dua akun media sosial Facebook palsu milik H. Saidi Mansyur, Bupati Kabupaten Banjar. 
Akun tersebut diketahui mengirimi pesan melalui Facebook Messenger, kemudian mengimingi 
korban dengan menjanjikan akan memberi jabatan strategis di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Banjar.
 
Faktanya, melalui akun Instagram resmi @banjarkab, Bupati Banjar H. Saidi Mansyur 
mengklarifikasi bahwa sejumlah akun Facebook yang mengatasnamakan dirinya adalah palsu. 
Saidi menegaskan bahwa dia hanya memiliki satu akun Facebook dan cukup aktif dalam 
mengunggah berbagai aktivitasnya sebagai pimpinan daerah. Melalui Kepala Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, HM. Aidil Basith, Bupati 
Banjar meminta untuk tidak melayani jika ada permintaan macam-macam dari akun tersebut. 
Pihaknya meminta kepada siapa saja yang berteman dengan kedua akun tersebut, untuk 
segera menghapus pertemanan agar terhindar dari tipu daya.

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CWn4wrOvJA1/
- https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/23/akun-medsos-bupati-banjar-dipalsukan-pelaku-

imingi-jabatan-strategis
- https://www.kanalkalimantan.com/akun-palsu-mengatasnamakan-dirinya-beredar-bupati-banj

ar-lakukan-klarifikasi/
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2. [HOAKS] Dua Akun Facebook Mengatasnamakan 
Bupati Banjar H. Saidi Mansyur
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Penjelasan: 
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi membagikan 
resep mandi yang didapatkan dari Dr. Carrie Madej. Dalam unggahan tersebut disebutkan 
bahan-bahan yang digunakan adalah soda kue, garam epsom, boraks, dan tanah liat 
bentonit. Metode mandi ini diklaim dapat menghilangkan kandungan vaksin Covid-19 bagi 
orang-orang yang terpaksa divaksin.

Dilansir dari factcheck.org, klaim bahwa mandi dengan menggunakan ramuan soda kue, 
garam epsom, boraks, dan tanah liat bentonit dapat menghilangkan kandungan vaksin 
Covid-19 adalah salah. BPOM Amerika Serikat, FDA mengatakan bahwa vaksin Covid-19 
mengandung bahan-bahan yang tidak berbahaya dan telah dilakukan uji klinis untuk 
menentukan keamanan dan efektivitasnya. Ahli toksikologi molekuler dari Universitas 
Adelaide di Australia, Dr. Ian Musgrave juga menegaskan bahwa metode dari metode mandi 
yang digunakan tidak dapat menghilangkan efek vaksin dan justru dapat berpotensi 
membahayakan. Dari klaim yang beredar di media sosial, Musgrave mengatakan bahwa 
bahan-bahan yang digunakan tersebut hanya akan menghilangkan air, tetapi bukan dalam 
molekul besar seperti klaim yang diasosiasikan dengan vaksin, sehingga tidak dapat 
melewati jaringan pembatas pada tubuh.

Link Counter:
- https://www.factcheck.org/2021/11/scicheck-facebook-post-spreads-bogus-claim-about-det

ox-after-vaccination/
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-klaim-mandi-dengan-boraks-bisa-hilan

gkan-efek-vaksin-1wyooIK2aEz/full
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3. [HOAKS] Detoks Mandi dengan Ramuan Soda Kue, 
Garam Epsom, Boraks, dan Tanah Liat Bentonit Dapat 
Menghilangkan Kandungan Vaksin Covid-19
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Penjelasan: 
Beredar sebuah video seorang yang mengeluarkan dua kemasan alat tes Covid-19 
bertuliskan "RAPID TEST DEVICE". Pada salah satu kemasan terdapat tulisan "Negative 
Control" dan kemasan yang lain dengan tulisan "Positive Control". Unggahan tersebut 
disertai klaim bahwa alat tes PCR sudah disediakan keterangan positif dan negatif untuk 
mencari target sasaran.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, hasil penelusuran 
gambar mengarah pada artikel berjudul "Fact check: A positive control helps to 
diagnose faults in COVID-19 tests" dalam situs reuters.com. Dijelaskan bahwa produk 
yang ditampilkan di postingan adalah Alat Tes Cepat Panbio™ Covid-19 Ag. Literatur 
produk ini menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kontrol positif dan negatif 
secara khusus diformulasikan dan dibuat untuk memastikan kinerja Panbio™ Covid-19 
Ag Rapid Test Device dan digunakan untuk memverifikasi kemampuan pengguna 
dalam melakukan pengujian dan menginterpretasikan hasilnya dengan benar. Praktek 
laboratorium yang baik menyarankan penggunaan kontrol positif dan negatif untuk 
memastikan bahwa reagen uji berfungsi dan pengujian dilakukan dengan benar, bukan 
bermakna sebagai hasil dari tes Covid-19.

Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4718325/cek-fakta-tidak-benar-hasil-tes-pada-ke

masan-alat-pcr-dalam-video-ini-untuk-mencari-target-pasien-covid-19

- https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-antigen-control-idUSKCN2AV2KR   
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4. [DISINFORMASI] Foto Alat Tes PCR sudah Ada 
Keterangan Positif dan Negatif untuk Mencari 
Target Sasaran
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