Minggu, 14 Agustus 2022

1. [HOAKS] Penyakit Cacar Monyet Sama dengan
Penyakit Kusta
Penjelasan :
Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah informasi terkait
penyakit cacar monyet yang diklaim sama dengan penyakit kusta.
Pada unggahan tersebut juga terdapat foto seorang laki-laki yang
bagian belakang badannya terdapat bercak-bercak.
Dilansir dari kompas.com, klaim yang menyebutkan bahwa penyakit
cacar monyet sama dengan kusta adalah tidak benar. Perbedaan
penyakit cacar monyet dengan kusta adalah dari sumbernya, penyakit
kusta disebabkan oleh bakteri, sedangkan cacar monyet disebabkan
oleh virus. Dikutip dari laman The Conversation, Associate Professor
Colorado State University John Stewart Spencer menjelaskan penyakit
kusta sudah ada sejak sekitar 4.000 tahun silam. Bakteri penyebab
kusta dapat menetas selama tiga hingga lima tahun sebelum gejala
muncul. Gejala utama dari penyakit ini adalah kerusakan saraf yang
dapat bersifat permanen dan melumpuhkan, disertai lesi jaringan
kulit. Kusta sulit ditularkan dari satu orang ke orang lain, meskipun
dapat ditularkan melalui droplet saluran pernapasan, seperti batuk.
Adapun bakteri penyebab kusta pada kasus modern ditemukan pada
hewan armadillo di Amerika Serikat (AS), sedangkan cacar monyet
disebabkan oleh virus dari famili yang sama dengan virus cacar
(smallpox). Cacar monyet pertama kali diidentiﬁkasi pada bayi berusia
9 bulan di Republik Demokratik Kongo pada 1970. Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, sebelum menjadi wabah, penyakit
ini biasanya dikaitkan dengan kontak langsung dengan hewan yang
membawanya, seperti monyet hijau Afrika, dan penularan selanjutnya
manusia ke manusia.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/09/171700882/cek-fakta--apakah-cacar-m
onyet-sama-dengan-kusta-?page=all

-

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Cacar-Monyet-Sama-Dengan-Penyakit-Kusta
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2. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja Klinik Pratama
At-Tin Wonosobo

Penjelasan :
Beredar informasi lowongan kerja di Klinik Pratama At-Tin Kota Wonosobo
dengan posisi staf pelayanan vaksin, staf admin tata usaha, dan pelayanan
humas. Pada ﬂyer juga terdapat kriteria rekrutmen serta nomor yang bisa
dihubungi.
Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, klaim lowongan kerja tersebut adalah
tidak benar alias hoaks. Kepala Klinik Pratama At-Tin Arti Priyatni mengatakan
pihaknya tidak membuat lowongan kerja tersebut. Ia juga mengimbau kepada
masyarakat agar tidak mudah percaya dan selalu teliti serta memeriksa atas
segala informasi yang didapat.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.wonosobozone.com/berita/pr-4673872682/hati-hati-beredar-informasi-loker-p
alsu-klinik-pratama-at-thin-buka-suara

-

https://turnbackhoax.id/2022/08/13/salah-informasi-lowongan-kerja-klinik-pratama-at-tinwonosobo/
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3. [HOAKS] Informasi Lowongan Kerja di Puskesmas
Ponorogo Selatan
Penjelasan :
Beredar sebuah ﬂyer mengenai informasi
lowongan

kerja

Selatan

yang

di

Puskesmas

Ponorogo

membutuhkan

posisi

diantaranya sebagai petugas rekam medis,
perawat, bidan, staf kantor, staf administrasi,
dan staf pelayanan umum.
Faktanya,

dilansir

dari

turnbackhoax.id,

Kepala Puskesmas Ponorogo Selatan Any
Damayanti

mengatakan

lowongan kerja di

bahwa

informasi

Puskesmas Ponorogo

Selatan adalah hoaks. Pihaknya tidak pernah
membuka lowongan pekerjaan tersebut. Atas
kejadian

itu,

masyarakat

diimbau

untuk

berhati-hati terhadap informasi lowongan
pekerjaan

yang

mengatasnamakan

Puskesmas Ponorogo Selatan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2022/08/13/salah-lowongan-kerja-di-puskesmas-ponorogo-selatan/

