
Minggu, 16 Mei 2021

Penjelasan:

Beredar sebuah tangkapan layar dari akun Instagram yang mengatasnamakan 
Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim. Terlihat ada dua buah akun yang 
mencatut nama Ali Maulana Hakim. 

Dilansir dari Instagram resmi Sudin Kominfotik Jakarta Utara @kominfotik_ju, kedua 
akun tersebut dipastikan akun palsu dan bukan milik Walikota Jakarta Utara. Ali 
Maulana Hakim mengatakan bahwa kedua akun Instagram yang mencatut namanya 
itu bukan akun pribadi miliknya. Ali menyerukan kepada pengguna Instagram untuk 
melaporkan akun palsu tersebut ke Instagram.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CO41-M6Jo1F/?igshid=tt66itt5n4as  

1. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan 
Walikota Jakarta Utara 

https://www.instagram.com/p/CO41-M6Jo1F/?igshid=tt66itt5n4as
https://www.instagram.com/p/CO41-M6Jo1F/?igshid=tt66itt5n4as


Minggu, 16 Mei 2021

Penjelasan:
Sebuah postingan berbahasa asing di media sosial Instagram mengklaim bahwa vaksin 
Covid-19 akan membuat orang terpapar penyakit mematikan selama musim dingin dan flu 
berikutnya. Disebutkan juga bahwa vaksin Covid-19 akan membuat flu biasa menjadi lebih 
mematikan. 

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari reuters, klaim 
tersebut dibantah oleh sejumlah ahli. Daniel Kuritzkes, kepala divisi penyakit menular di 
Rumah Sakit Brigham and Women menegaskan, tidak ada kandungan dalam vaksin Covid-19 
manapun yang akan mengubah keparahan flu biasa atau influenza, dan yang pasti tidak akan 
membuat infeksi menjadi lebih mematikan. Selanjutnya dilansir dari AFP, Dr Jason McKnight, 
asisten profesor klinis di Texas A&M College of Medicine menjelaskan jika semua vaksin Covid 
yang saat ini diproduksi menargetkan “protein lonjakan” spesifik dari virus corona dan tidak 
bekerja bersama dengan virus-virus berbeda lainnya seperti virus yang menyebabkan flu 
biasa. Sebagaimana yang diketahui bahwa virus penyebab influenza berbeda dengan virus 
penyebab Covid-19.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.reuters.com/article/factcheck-covid-vaccineandflu/fact-check-no-evidence-th

e-covid-19-vaccine-will-make-the-common-cold-or-the-flu-extremely-lethal-idUSL1N2N01TJ  
- https://factcheck.afp.com/covid-19-shots-not-designed-increase-cold-flu-lethality 

2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 akan Membuat Flu 
Biasa Menjadi Lebih Mematikan 
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Minggu, 16 Mei 2021

Penjelasan:

Telah beredar di media sosial Facebook 
sebuah foto yang memperlihatkan dua  
orang anak laki-laki menangis sambil 
berpelukan dengan tubuh dipenuhi debu. 
Dalam unggahan tersebut bertuliskan "Two 
brothers from #Gaza ... each thought the 
other was killed by the bombing ... until ... 
that". Foto tersebut muncul saat konflik 
Palestina dan Israel kembali memanas.

Faktanya, klaim foto yang memperlihatkan 
dua anak laki-laki di Gaza yang sedang 
menangis sambil berpelukan adalah keliru. 
Foto kedua anak laki-laki tersebut telah 
beredar sejak tahun 2016 saat serangan 
bom di kota Aleppo, Suriah.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-foto-2-anak-laki-laki-menangis-dan-

berpelukan-di-gaza.html
- https://edition.cnn.com/2016/12/13/world/aleppo-children-viral-images-trnd/index.html 

3. [DISINFORMASI] Foto Dua Anak Laki-Laki 
Menangis dan Berpelukan di Gaza
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