Sabtu, 13 Agustus 2022

1. [HOAKS] Video Bukti Direktur Jenderal WHO
adalah Bapak Antivaksin Sedunia

Penjelasan :
Beredar di media sosial, sebuah video yang menampilkan Direktur Jenderal
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dalam video
tersebut disematkan narasi yang menggambarkan Tedros menolak untuk divaksin
dan menyebut dia sebagai bapak antivaksin sedunia.
Faktanya, klaim bahwa Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros
Adhanom Ghebreyesus menolak untuk divaksin adalah keliru. Melalui akun Twitter
pribadinya @DrTedros, Tedros mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat suntikan
vaksin Covid-19 pada 13 Mei 2021 dan menyebut bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan
tindakan yang sangat penting. Dilansir dari kompas.com, video yang dibagikan
tersebut merupakan cuplikan dari ﬁlm dokumenter berjudul "How to Survive a
Pandemic" yang diproduksi pada 2022 dan disutradarai oleh David France. Film ini
menyoroti pekerjaan para peneliti di laboratorium, ilmuwan yang melakukan uji coba
sukarela, dan jurnalis sains yang bekerja untuk tetap mengikuti lanskap yang
berubah cepat saat Covid-19 menyebar.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/06/161338882/hoaks-direktur-jenderal-w
ho-bapak-antivax-sedunia?page=all

-

https://twitter.com/DrTedros/status/1392567013537615874
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2. [HOAKS] Lowongan Kerja di Puskesmas Kalumpang

Penjelasan :
Beredar di media sosial, sebuah informasi terkait lowongan kerja tenaga kesehatan
di Puskesmas Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara. Adapun posisi yang
dibutuhkan di antaranya rekam medis, perawat, bidan, staf kantor, staf administrasi,
dan staf pelayanan umum.
Faktanya, dilansir dari kumparan.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity
Radjabessy menegaskan bahwa informasi lowongan kerja tersebut adalah hoaks. Ia
menjelaskan, pihaknya tidak pernah membuka penerimaan tenaga kesehatan
kontrak seperti yang dipublikasikan di media sosial tersebut. Nurbaity mengimbau
masyarakat Ternate agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas
seperti itu.

Hoaks
Link Counter:
-

https://kumparan.com/ceritamalukuutara/waspada-hoaks-lowongan-kerja-di-puskesmas-d
i-ternate-1yeBe6WpGsK/full
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3.

[DISINFORMASI] Bocoran Data Penempatan Guru
yang Lulus Passing Grade dalam Seleksi PPPK 2021

Penjelasan :
Beredar di media sosial, sebuah data dalam bentuk ﬁle Microsoft Excel yang
mencantumkan lokasi penempatan guru yang telah lulus passing grade (PG) pada
seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.
Faktanya, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Nunuk Suryani mengatakan klaim data tersebut tidak benar. Ia menyatakan data
tersebut bukan dari Kemdikburistek. Ia juga meminta para guru honorer untuk
bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Nunuk berharap bagi guru
yang telah lulus PG agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas
sumbernya, apalagi jika sampai menyebarkan informasi tersebut.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Bocoran-Data-Penempatan-Guru-Lulus-Passing-GradeSeleksi-PPPK-2021
https://www.jpnn.com/news/kemendikbudristek-belum-ada-penempatan-guru-lulus-pg-jangan-seb
ar-data-tidak-jelas
https://edukasi.sindonews.com/read/849045/212/daftar-nama-dan-penempatan-guru-pppk-yang-lul
us-beredar-ini-kata-kemendikbudristek-1659866924?showpage=all

