
Penjelasan :

Beredar sebuah akun Facebook yang 

mengatasnamakan Wali Kota Singkawang 

Tjhai Chui Mie. Diketahui, akun tersebut juga 

mengirim pesan kepada sejumlah orang 

untuk meminta uang dan pulsa. 

Faktanya, hal tersebut langsung diklarifikasi 

oleh Tjhai Chui Mei sendiri. Beliau meminta 

warganet untuk membantu melaporkan 

akun tersebut karena akun tersebut telah 

meresahkan dan merugikan masyarakat. 

Beliau juga mengimbau kepada masyarakat 

untuk lebih waspada dan tidak 

mempercayai akun Facebook palsu yang 

menggunakan nama dan foto dirinya.

Link Counter:
- https://kalbar.suara.com/read/2021/09/02/161128/waspada-facebook-palsu-wali-kota-singkawang-tjh

ai-chui-mie 

- https://kalbar.antaranews.com/berita/484534/wali-kota-singkawang-minta-warga-waspada-akun-fb

-palsu 

Jumat, 3 September 2021

1. [HOAKS] Akun Facebook Palsu Catut Nama Wali 
Kota Singkawang Tjhai Chui Mei

 Hoaks
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Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan pada media sosial 

Facebook, unggahan tersebut menampilkan 

sebuah penggalan gambar dari artikel dengan 

judul "Bill Gates Refused To Vaccinate His Own 

Children” serta menuliskan keterangan bahwa 

Bill Gates menolak vaksinasi Covid-19 untuk 

anaknya.

Faktanya, unggahan yang mengklaim bahwa Bill 

Gates menolak vaksinasi Covid-19 untuk anaknya 

adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta. 

Dilansir dari penelusuran Cek Fakta 

liputan6.com, diketahui bahwa terdapat 

klarifikasi pada beberapa media Cek Fakta 

Internasional yang menerangkan bahwa klaim 

pada unggahan tersebut adalah tidak benar. 

Saat ini diketahui bahwa anak dari Bill Gates 

yaitu Jennifer Gates juga telah divaksin Covid-19 

sejak Februari 2021 lalu dan Bill Gates sudah 

menerima vaksin Covid-19 sejak 23 Januari 2021.

Link Counter:
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4648599/cek-fakta-tidak-benar-bill-gates-tolak-anaknya-

divaksinasi

- https://inet.detik.com/cyberlife/d-5288663/bill-gates-tolak-vaksinasi-anak-anaknya-hoax-or-not

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1323/keliru-bill-gates-tolak-beri-vaksin-ke-anak-anaknya
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2. [HOAKS] Bill Gates Menolak Vaksinasi Covid-19 Untuk 
Anaknya

 Hoaks
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Penjelasan :

Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp terkait informasi yang mengatakan bahwa 

obat Molnupiravir merupakan obat Covid-19 yang ditemukan di United States of America 

(USA) dan sudah bisa digunakan mulai bulan September 2021.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa obat Molnupiravir merupakan obat Covid-19 yang 

ditemukan di USA dan sudah bisa digunakan mulai bulan September 2021 adalah keliru. 

Menurut penjelasan dr. Astrid Wulan Kusumoastuti, obat antiviral Molnupiravir saat ini masih 

dalam tahap uji coba. Pengujian dilakukan karena obat ini dapat bekerja melawan virus yang 

hampir sama dengan virus Covid-19. Pemerintah melalui PT. Kimia Farma Tbk, menargetkan 

proses uji klinis antigen Molnupiravir selesai pada Oktober 2021. Sampai saat ini belum ada 

konfirmasi khusus tentang hasil uji fase ketiga dari obat tersebut. Selain itu, saat ini 

Pemerintah masih ingin memastikan kesiapan anggota Holding BUMN Farmasi itu untuk 

memproduksi obat-obatan terapi Covid-19  yang dalam hal ini termasuk obat Molnupiravir.

Link Counter:
- https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3649222/obat-molnupiravir-benarkah-dapat-sembuhkan-covid-19

- https://www.idxchannel.com/economics/kimia-farma-targetkan-uji-klinis-molnupiravir-rampung-oktober-2021

- https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210414164735-37-237887/viral-molnupiravir-obat-baru-yang-bisa-sikat-c

ovid-19
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Obat Covid-19 Molnupiravir Sudah 
Bisa Digunakan Pada Bulan September 2021
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Penjelasan :

Beredar sebuah gambar dengan narasi berbahasa Inggris yang menyebut bahwa vaksin 

Covid-19 mengakibatkan penyakit menular di Amerika Serikat (AS). Gambar tersebut memuat 

foto Anthony Fauci, seorang ilmuwan terkenal asal AS dalam video interview CBS Face The 

Nation pada 1 Agustus lalu.

Dilansir dari kumparan.com, klaim Fauci mengatakan vaksin Covid-19 menyebarkan penyakit 

menular adalah keliru. Faktanya, dalam video interview tersebut presenter acara John 

Dickerson bertanya kepada Fauci mengenai varian Delta. Fauci pun menjawab bahwa adanya 

vaksin tidak secara menyeluruh dapat mematikan virus, terutama virus Delta yang mutasinya 

lebih cepat dan menimbulkan perburukan lebih berbahaya. Dalam video itu, tidak ada 

pernyataan Fauci yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 yang menyebabkan terjadinya 

infeksi dan penyakit menular.

Link Counter:
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-ilmuwan-as-sebut-vaksin-covid-19-sebabkan-pe

nyakit-menular-1wNIhxQj2D4/1

- https://www.reuters.com/article/factcheck-fauci-spreading-idUSL1N2PJ1KZ

Jumat, 3 September 2021

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Ilmuwan AS Sebut Vaksin Covid-19 
Sebabkan Penyakit Menular
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