
Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan yang mengklaim bahwa 

penyakit polio telah diubah namanya menjadi 

Guillain-Barré Syndrome (GBS), di mana GBS 

disebut sebagai efek samping merugikan dari 

vaksin Covid-19.

Dilansir dari reuters.com, klaim tersebut adalah 

keliru. Faktanya, sampai saat ini penyakit polio 

belum pernah diganti namanya menjadi sindrom 

Guillain-Barré (GBS). Selain itu, GBS juga tidak 

tercatat sebagai efek samping dari vaksin Covid-19. 

Profesor Virologi Molekuler dari University of Leeds 

Nicola Stonehouse mengatakan bahwa polio sama 

sekali bukan efek samping dari vaksin Covid-19. 

Tetapi, gejala keduanya memiliki beberapa 

kemiripan, sehingga kebingungan dapat muncul. 

Kelemahan otot adalah gejala GBS yang paling 

umum. Sindrom ini biasanya bersifat sementara 

dan biasanya berlangsung sekitar delapan minggu.

Selasa, 23 Agustus 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Penyakit Polio Telah Diganti Nama 
Menjadi Sindrom Guillain-Barré sebagai Efek 
Samping dari Vaksin Covid-19

Link Counter:

- https://www.reuters.com/article/factcheck-polio-guillainbarre/fact-check-polio-is-not-rena

med-guillain-barr-syndrome-nor-is-it-a-side-effect-of-covid-19-vaccines-idUSL1N2ZY0HK 

https://www.reuters.com/article/factcheck-polio-guillainbarre/fact-check-polio-is-not-renamed-guillain-barr-syndrome-nor-is-it-a-side-effect-of-covid-19-vaccines-idUSL1N2ZY0HK
https://www.reuters.com/article/factcheck-polio-guillainbarre/fact-check-polio-is-not-renamed-guillain-barr-syndrome-nor-is-it-a-side-effect-of-covid-19-vaccines-idUSL1N2ZY0HK
https://www.reuters.com/article/factcheck-polio-guillainbarre/fact-check-polio-is-not-renamed-guillain-barr-syndrome-nor-is-it-a-side-effect-of-covid-19-vaccines-idUSL1N2ZY0HK


Penjelasan : 

Beredar postingan di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa upacara peringatan Hari 

Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta dan dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak diliput oleh media 

nasional. 

Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa tidak ada media televisi nasional yang menyiarkan 

atau meliput upacara peringatan HUT ke-77 RI di kawasan Monas adalah tidak benar. Dilansir 

dari kompas.com, upacara bendera peringatan HUT ke-77 RI di kawasan Monas, Jakarta Pusat 

diliput oleh sejumlah stasiun televisi nasional. Stasiun televisi nasional yang menyiarkan upacara 

di Monas, antara lain Kompas TV, CNN Indonesia, TVOne, dan iNews. Selain itu, upacara 

peringatan HUT ke-77 RI tersebut juga diunggah dalam kanal YouTube Kompas TV.
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Hoaks

2. [HOAKS] Upacara HUT ke-77 RI yang Dipimpin 
Gubernur Anies Baswedan Tidak Diliput Media 
Nasional

Link Counter:
- https://www.antaranews.com/berita/3067281/hoaks-peringatan-hut-ri-di-kawasan-monas-tidak-di-liput-media 

- https://www.kompas.tv/article/319744/peringatan-hut-ke-77-ri-pemprov-dki-jakarta-gelar-upacara-di-plaza-set

alan-monas/ 

- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/19/130934582/hoaks-upacara-hut-ke-77-ri-di-monas-tidak-dili

put-tv-nasional 

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/19/130934582/hoaks-upacara-hut-ke-77-ri-di-monas-tidak-diliput-tv-nasional
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Penjelasan : 
Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter 

yang mengklaim bahwa manusia yang telah 

divaksin mRNA merupakan produk modifikasi DNA 

yang disebut transhuman.

Dilansir dari turnbackhoax.id, integrasi RNA ke 

dalam DNA tidak dimungkinkan karena struktur 

kimianya berbeda. Selain itu, belum ada bukti yang 

kuat bahwa mRNA yang diintegrasikan oleh sel 

tubuh setelah vaksinasi akan berubah menjadi 

DNA. Modifikasi genetik dapat terjadi saat sel DNA 

asing masuk ke dalam inti sel manusia, sedangkan 

pada vaksinasi proses tersebut sama sekali tidak 

terjadi. Dikutip dari detiknews.com, Dosen Kepala 

Jurusan Biologi RNA di University of Western 

Australia Dr. Archa Fox mengatakan bahwa tidak 

mungkin vaksin mRNA dapat menjadi bagian dari 

DNA dalam genom manusia dan saat ini belum 

ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan 

tersebut.
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Disinformasi

3. [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 mRNA dapat 
Mengubah DNA Manusia

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/08/22/salah-vaksin-covid-19-mrna-mengubah-dna-manusia/ 

- https://news.detik.com/abc-australia/d-5480252/vaksin-covid-19-bisa-mengubah-genetik-manusia-i

ni-penjelasan-pakar 

- https://www.abc.net.au/indonesian/2021-03-04/informasi-salah-soal-vaksin-covid-19-beredar-di-aust

ralia/13205898 
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