Jumat, 26 Maret 2021

1.

[HOAKS] Makan Tape Bisa Hilangkan Fungsi
Vaksinasi Covid-19

Penjelasan:
Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp sebuah informasi yang menyebut
bahwa memakan tape singkong dan mengkonsumsi alkohol usai disuntik vaksin akan
menghilangkan kekebalan tubuh, atau fungsi vaksin Covid-19.
Dilansir dari voi.id, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan bahwa informasi itu tidak benar.
Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada uji klinis terkait hal tersebut dan masyarakat
diminta tak perlu menyebarkan pesan serupa ke pihak lain.

Hoaks
Link Counter:
-

https://voi.id/berita/40836/hoaks-makan-i-tape-i-bisa-hilangkan-fungsi-vaksinasi-covid-19
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1305/keliru-5-bulan-usai-vaksinasi-covid-19-dilarang-konsu
msi-alkohol-dan-tape
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2.

[DISINFORMASI] Vaksin Berbasis mRna Bisa
Menyebabkan Kanker

Penjelasan:
Beredar sebuah artikel yang memuat hasil penelitian terkait mRna. Artikel tersebut menjelaskan
bahwa vaksin berbasis mRna yang saat ini tengah dikembangkan dapat menyebabkan kanker dan
menonaktifkan protein penekan tumor alami dalam tubuh, yang berfungsi menyelamatkan
manusia dari kanker.
Dikutip dari Covid19.go.id, penjelasan mengenai bahaya vaksin berbasis mRna ternyata keliru dan
terjadi kesalahan dalam mengartikan temuan penelitian ini. Temuan ini dibuat pada tahun 2018,
jauh sebelum Covid-19 muncul. Jadi tidak ada kaitannya dengan vaksin. Melansir dari media
periksa fakta AFP, Brian Lichty, Profesor di Departemen Patologi dan Kedokteran Molekuler di
McMaster University, menyatakan bahwa untuk memahami hasil penelitian tersebut, seseorang
harus memahami proses transkripsi.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://covid19.go.id/p/berita/salah-vaksin-berbasis-mrna-dapat-menyebabkan-kanker
https://factcheck.afp.com/study-did-not-ﬁnd-link-between-covid-19-mrna-vaccines-and-ca
ncer
https://turnbackhoax.id/2021/03/25/salah-vaksin-berbasis-mrna-dapat-menyebabkan-kank
er/
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3.

[DISINFORMASI] Video Bukti
Vaksinasi Covid-19 oleh Yahudi

Kebohongan

Penjelasan:
Beredar sebuah video di media sosial
Twitter

yang

diklaim

kebohongan

sebagai

vaksinasi

bukti

Covid-19

oleh

Yahudi. Video tersebut memperlihatkan
seorang petugas yang tidak menyuntikkan
vaksin

ke

lengan

penerima

vaksin,

melainkan ke bagian baju penerima vaksin
tersebut.
Faktanya, klaim bahwa video tersebut
merupakan bukti kebohongan vaksinasi
Covid-19 oleh Yahudi adalah keliru. Video
itu memang direkam di sebuah lokasi
vaksinasi Covid-19 di Israel yang diadakan
oleh Magen David Adom (MDA). Namun,
video tersebut tidak menunjukkan proses
vaksinasi

yang

sesungguhnya.

Petugas

yang terlihat dalam video itu diminta oleh
seorang penerima vaksin Covid-19 untuk
mensimulasikan proses vaksinasi karena
sebelumnya
seluruh

ia

proses

tak

sempat

tersebut.

merekam

Simulasi

itu

dilakukan dengan jarum suntik kosong.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1303/sesat-klaim-video-ini-bukti-kebohongan-vaksinasi-co
vid-19-oleh-yahudi
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8N0jPxdk-cek-fakta-video-bukti-yahudi-bohong
i-dunia-seolah-olah-divaksin-ini-faktanya

