
Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah tangkapan layar akun WhatsApp yang menggunakan foto 

profil dan mengatasnamakan Inspektur Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, S.H..

Dilansir dari cirt.bulelengkab.go.id, akun WhatsApp yang beredar tersebut bukan akun 

resmi milik Inspektur Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, S.H.. Akun tersebut hanya 

mencatut nama dan foto dari media sosial. Masyarakat diminta waspada terhadap akun 

WhatsApp baru yang mengaku sebagai pimpinan atau pejabat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buleleng, sampai ke Perbekel/Lurah. Masyarakat juga diimbau untuk 

mengonfirmasi terlebih dahulu saat mendapat pesan melalui akun WhatsApp yang tidak 

dikenal. Jangan langsung mempercayai akun yang mengatasnamakan pimpinan atau 

pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Link Counter:

- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4035-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-inspektur-kabupaten-buleleng
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Penjelasan : 

Beredar akun Telegram mengatasnamakan BRI Danareksa Sekuritas, dengan alamat 

akun yakni https://t.me/lnvestasi_BRI_Sekuritas. Dalam deskripsinya, akun tersebut 

menawarkan program investasi dalam bentuk titip dana. 

Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu. PT BRI Danareksa Sekuritas melalui situs 

resminya mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak pernah membuat dan/atau 

menawarkan program investasi dalam bentuk titip dana kepada nasabah. Pihaknya juga 

mengimbau kepada seluruh nasabah PT BRI Danareksa Sekuritas untuk selalu 

berhati-hati serta waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan 

mengatasnamakan PT BRI Danareksa Sekuritas. Untuk itu pihaknya mohon untuk selalu 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap setiap penawaran dan/atau layanan 

yang diberikan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas melalui saluran resmi yang telah 

terverifikasi yang dapat dilihat di situs bridanareksasekuritas.co.id.

Link Counter:

- https://bridanareksasekuritas.co.id/pemberitahuan-terkait-grup-telegram-palsu-mengatas

namakan-bri-danareksa-sekuritas?fbclid=IwAR2cM0y2D4f3izl3tVB3lEKC2QMvk21YuekbEw

gxNnia32wNDzlPXi8GnHc 
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Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 
mengandung bahan berbahaya seperti MSG, fenoksietanol, aluminium, formalin, polisorbat 20 
dan 80, thimerosal atau merkuri, serta jaringan hewan dan sel diploid manusia dari janin. Klaim 
tersebut disertai dengan foto yang menunjukkan tangan seseorang yang memegang botol 
vaksin Covid-19 buatan Sinovac, CoronaVac.

Dilansir dari cekfakta.tempo.co, klaim bahwa vaksin Covid-19 mengandung MSG, formalin, dan 
bahan-bahan berbahaya lainnya adalah keliru. WHO menyatakan bahwa vaksin Covid-19 secara 
umum mengandung fragmen-fragmen kecil dari organisme penyebab penyakit yang disasar 
oleh vaksin tersebut serta bahan-bahan lain untuk menjaga keamanan dan efektivitas vaksin, 
seperti antigen, pengawet, stabilisator, surfaktan, residu, dan adjuvan. Selanjutnya, dikutip dari 
CNN Indonesia, Corporate Secretary Bio Farma Bambang Herianto mengatakan pihaknya selalu 
memastikan bahwa vaksin Sinovac tidak mengandung bahan-bahan seperti boraks, formalin, 
ataupun merkuri. Adapun bahan yang tertera dalam kemasan vaksin Sinovac yakni aluminium 
hydroxide, disodium hydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate, dan sodium chloride. 
Menurut penjelasan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo, empat bahan kimia yang 
tertera dalam kemasan tersebut digunakan sebagai penstabil tingkat keasaman (pH) agar pH 
vaksin tetap berada dalam kisaran pH darah, yakni sekitar 7,3-7,4.

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1412/keliru-vaksin-covid-19-mengandung-bahan-berbahay

a-seperti-aluminium-formalin-msg-dan-merkuri 

- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103152517-92-588938/bio-farma-ungkap-4-k

andungan-vaksin-corona-dari-sinovac 
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Penjelasan : 

Beredar unggahan di media sosial Facebook 

berisi penawaran pinjaman dana 

mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Pada unggahan tersebut tertera nomor 

handphone bagi yang berminat meminjam 

dana.

Faktanya, melalui akun Instagram resminya 

@ojkindonesia, OJK mengklarifikasi bahwa 

penawaran pinjaman tersebut merupakan 

modus penipuan. OJK tidak pernah 

menawarkan dan memberikan pinjaman 

maupun produk sektor jasa keuangan lainnya.

Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZ6sAoFPAWq/?utm_medium=copy_link  
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Pinjaman-Mengatasnamakan-OJK.aspx 
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