Rabu, 5 Mei 2021

1. [HOAKS] Foto Penutupan Jalan Sintang-Melawi

Penjelasan:
Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menggambarkan sejumlah warga dan petugas
kepolisian sedang berjaga di tengah jalan yang sudah dipagari seng. Unggahan itu disertai narasi yang
menyatakan bahwa akses Jalan Pinoh sebagai pintu masuk satu-satunya ke Kabupaten Melawi,
Kalimantan Barat telah dilakukan pemblokiran dengan ditutupi atau dipagari seng.
Faktanya, Ketua Posko Covid-19 Kabupaten Melawi, Gusti Syaparuddin menegaskan isu atau informasi
yang beredar di media sosial yang menyatakan jalan Sintang-Melawi ditutup dengan pagar seng adalah
tidak benar atau hoaks. "Itu jelas hoaks, Satgas Covid-19 di Melawi saja belum buka posko, dan tanggal 6
Mei nanti baru buka posko, itu pun untuk pengawasan," kata Gusti Syaparuddin. Ia juga mengatakan,
posko tersebut dibuka untuk melakukan pengawasan dan pemantauan keluar masuknya orang ke
Melawi yang letaknya di Batu Nanta sebagai pintu perbatasan Kabupaten Sintang-Melawi. Presidium
Hoax Crisis Center (HCC) Borneo, Reinardo Sinaga juga menyebutkan foto pemblokiran jalan yang
kembali beredar tersebut adalah "fabricated content" atau konten yang didesain untuk menipu atau
hoaks. Reinardo mengimbau kepada masyarakat agar selalu melakukan pengecekan terhadap sebaran
informasi yang tidak jelas atau pun meragukan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4550009/ketua-posko-covid-19-kabupaten-melawi
-pastikan-isu-penutupan-jalan-sintang-melawi-hoaks

-

https://www.suarakalbar.co.id/2021/05/cek-fakta-foto-penutupan-jalan-pinoh.html

-

https://www.antaranews.com/berita/2137790/ketua-posko-covid-19-tegaskan-penutupan-jal
an-sintang-melawi-hoaks
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2. [DISINFORMASI] Beberapa Jenis Suplemen
Dapat Menetralkan Vaksin Covid-19
Penjelasan:
Beredar

sebuah

artikel

sejumlah

suplemen

Covid-19.

Artikel

yang

dapat

tersebut

mengklaim

bahwa

menetralkan

vaksin

mengklaim

bahwa

mengkonsumsi yodium, seng, quercetin, karbon 60,
dan pyrroloquinoline quinone akan mengurangi efek
samping atau membatasi efektivitas vaksin mRNA.
Dilansir dari AFP, klaim tersebut dibantah oleh banyak
ahli. Diantaranya dikemukakan oleh Dr. Matthew
Laurens, direktur persekutuan penyakit menular anak
di

Fakultas

Kedokteran

Universitas

Maryland.

Ia

mengatakan, tidak satupun dari zat suplemen yang
disebutkan dapat meminimalkan efek samping dari
vaksin Covid-19. Efek samping dari vaksin pada
dasarnya terkait dengan respon imun yang dirangsang
sebagai

respon

terhadap

menambahkan

bahwa

vaksinasi.

Dia

juga

mengkonsumsi

suplemen-suplemen tersebut tidak lantas mengurangi
keefektifan

vaksin,

tetapi

secara

teori

ada

kemungkinan beberapa bahan kimia tersebut dapat
mengurangi respons kekebalan terhadap vaksinasi.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://factcheck.afp.com/experts-reject-claim-supplements-can-counter-covid-19-vaccines

