
Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZLfMYyvj9n/ 

- https://www.instagram.com/p/CZLfQYavjiG/ 

Penjelasan: 

Beredar di media Sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Wakil 
Wali Kota Samarinda,  Dr. Andi Harun.

Faktanya, dilansir dari akun instagram resmi milik @pemkot.samarinda Diskominfo 
Pemkot (Pemerintah Kota) Samarinda mengklarifikasi bahwa akun tersebut bukan 
milik Wakil Wali Kota Samarinda, Dr. Andi Harun. Lebih lanjut, Pemkot Samarinda 
juga mengimbau kepada warga kota agar berhati-hati terhadap modus penipuan 
melalui akun media sosial maupun media jejaring lainnya.

Kamis, 27 Januari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wakil 
Wali Kota Samarinda Dr. Andi Harun

https://www.instagram.com/p/CZLfMYyvj9n/
https://www.instagram.com/p/CZLfQYavjiG/
https://www.instagram.com/p/CZLfQYavjiG/


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CZI5k9vJF9L/

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota 

Bekasi. Akun tersebut terlihat menggunakan foto profil Sekretaris Daerah Kota 

Bekasi, Dr. Hj. Reny Hendrawati, M.M.

Faktanya, melalui akun Instagram resmi @humaskotabekasi, Humas Kota Bekasi 

menyampaikan bahwa akun WhatsApp yang mengatasnamakan Dr. Hj. Reny 

Hendrawati, M.M. tersebut adalah akun palsu. Humas Kota Bekasi juga mengimbau 

kepada masyarakat agar berhati-hati dan jika dihubungi oleh akun tersebut segera 

melaporkan ke kanal pengaduan di call center 1500-444 atau melalui direct 

message (DM) Instagram @humaskotabekasi.

Kamis, 27 Januari 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Sekretaris Daerah Kota Bekasi

https://www.instagram.com/p/CZI5k9vJF9L/
https://www.instagram.com/p/CZI5k9vJF9L/
http://instagram.com/humaskotabekasi


Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2018/01/29/hoax-malas-kencing-malam-bisa-sebabkan-sakit-jantung/

- https://cekfakta.com/focus/9076

Penjelasan: 

Beredar pesan berantai melalui media sosial WhatsApp yang menyebutkan bahaya 
malas buang air kecil saat malam hari karena akan menyebabkan penyumbatan 
darah otak dan jantung.

Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim malas buang air kecil saat malam 
menyebabkan sakit jantung adalah tidak benar. Faktanya, informasi tersebut tidak 
sesuai dengan fakta yang ada. Melalui salah satu dokter di Rumah Sakit Mayapada, 
dr. Ayuthia Putri Sedyawan, B.Med.Sc, Sp.JP, FIHA, ia memaparkan bahwa buang 
air kecil di malam hari tidak ada hubungannya dengan fungsi jantung pada tubuh. 
dr. Ayu memaparkan, porsi terbesar kebutuhan tubuh manusia adalah air, namun 
hal tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan penuaan fungsi 
jantung. dr. Ayu menambahkan jika terminologi dari penuaan fungsi jantung yang 
disebutkan dalam pesan tersebut sangatlah tidak sesuai dan rancu.

Kamis, 27 Januari 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Malas Kencing Malam Menyebabkan Sakit 
Jantung 

https://turnbackhoax.id/2018/01/29/hoax-malas-kencing-malam-bisa-sebabkan-sakit-jantung/
https://cekfakta.com/focus/9076
https://turnbackhoax.id/2018/01/29/hoax-malas-kencing-malam-bisa-sebabkan-sakit-jantung/


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-deng
an-penularan-virus-varian-baru

Penjelasan: 

Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya penularan 
virus varian baru melalui ban Omikron. Klaim tersebut menampilkan sebuah foto ban 
mobil dengan tulisan "OMIKRON" yang diberi tanda warna kuning dan "Accelera". 
Unggahan foto itu disertai narasi "Hati²...penularan virus varian baru lewat ban mobil...
jaga Prokes".

Berdasarkan penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim foto penularan virus varian 
baru melalui ban Omikron adalah tidak benar. Faktanya, foto ban Omikron dalam 
unggahan yang beredar merupakan salah satu tipe ban dari Accelera. Ban tersebut 
sudah dipasarkan sebelum WHO menetapkan varian B.1.1.529 atau Omicron menjadi 
varian dalam perhatian atau variant of concern (VOC) pada 26 November 2021.

Kamis, 27 Januari 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Penularan Virus Varian Baru 
Melalui Ban Mobil

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-dengan-penularan-virus-varian-baru
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-dengan-penularan-virus-varian-baru
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4870961/cek-fakta-foto-ban-ini-tidak-berhubungan-dengan-penularan-virus-varian-baru


Link Counter:

- http://semarangkota.go.id/p/3297/dinkes_klarifikasi_video_viral_vaksinasi_anak_di_sekolah

Penjelasan: 

Beredar di berbagai media sosial sebuah video rekaman 
kegiatan vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun di satu 
sekolah swasta di Semarang. Penyuntikan vaksin dalam video 
tersebut diragukan oleh masyarakat karena vaksinator 
tampak tidak melakukan suntikan serta disebut bahwa alat 
suntik yang digunakan dalam keadaan kosong. 

Dilansir dari semarangkota.go.id, Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Semarang, Moh. Abdul Hakam mengklarifikasi, bahwa 
dalam kejadian tersebut ada miskomunikasi. Petugas sudah 
melakukan penyuntikan sesuai SOP antara lain 
menggunakan handglove dan handsanitizer. Jarum suntik 
juga sudah diisi vaksin. Dijelaskan bahwa saat petugas 
melakukan aspirasi (tarikan di awal suntikan), terlihat ada 
sedikit darah sehingga petugas mencabut kembali suntikan 
karena berisiko masuk ke pembuluh darah. Dengan 
pertimbangan tersebut, petugas menunda penyuntikan 
vaksinasi dosis kedua pada siswa. Namun, petugas tidak 
menyampaikan hal tersebut kepada orang tua maupun pihak 
sekolah. Selanjutnya, Dinas Kesehatan juga telah 
menindaklanjuti laporan kejadian tersebut dengan 
melakukan pendampingan kepada puskesmas 
penyelenggara vaksinasi untuk menyampaikan kronologi 
kejadian. Orang tua siswa pun telah menerima penjelasan 
terkait kejadian tersebut. Vaksinasi ulang dosis kedua telah 
dilakukan dan disaksikan langsung oleh perwakilan sekolah 
dan orangtua. 

Kamis, 27 Januari 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Penyuntikan Vaksin Kosong di 
Kota Semarang

http://semarangkota.go.id/p/3297/dinkes_klarifikasi_video_viral_vaksinasi_anak_di_sekolah
http://semarangkota.go.id/p/3297/dinkes_klarifikasi_video_viral_vaksinasi_anak_di_sekolah

