
Senin, 26 April 2021

Penjelasan: 
Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan klaim yang menyebutkan bahwa 
vaksinasi saat menstruasi bisa menurunkan kadar imun tubuh. Dalam unggahan itu 
tertulis, wanita di atas 18 tahun tidak disarankan untuk disuntik vaksin Corona karena bisa 
memberikan efek samping pada imun. 

Dilansir dari laman Kumparan.com yang mengutip dari media India, the Quint, klaim yang 
beredar tersebut adalah salah. Seorang ahli ginekologi dari RS Namaha India, Munjaal 
Kapadia mengatakan, klaim tersebut merupakan mitos. Kapadia menegaskan, tidak ada 
dampak pada kekebalan (imun) bagi wanita yang disuntik vaksin Corona saat menstruasi. 
Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti 
Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa vaksin tetap bisa dilaksanakan meskipun seseorang 
sedang datang bulan. Saat ditanya bagaimana dengan mereka yang mengalami nyeri 
haid hebat, Nadia mengatakan jika terdapat keluhan lain maka vaksinasi bisa ditunda. 
Meski demikian pihaknya menegaskan bahwa pada prinsipnya, seseorang yang tengah 
menstruasi tetap bisa disuntik vaksin.

Hoaks

Link Counter:
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-vaksinasi-saat-menstruasi-bisa-turunka

n-imun-1vcVaH05iL6/full 

- https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/20/110000165/bolehkah-terima-vaksin-saat-ha

id-ini-penjelasan-kemenkes 
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Senin, 26 April 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah tangkapan layar dari akun WhatsApp yang mengatasnamakan 
Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto. Akun tersebut mencatut nama dan foto profil 
Edi Purwanto serta menawarkan mobil lelang. 

Dilansir dari Inews.id, Edi Purwanto memastikan jika hal tersebut merupakan 
penipuan dan pesan tersebut bukan darinya. Edi Purwanto mengimbau 
masyarakat untuk tidak menanggapi pesan tersebut karena itu adalah modus 
penipuan. 

Hoaks

Link Counter:
- https://regional.inews.id/amp/berita/hati-hati-nama-dan-foto-ketua-dprd-jambi-dicatut-un

tuk-penipuan   

2. [HOAKS] Akun Whatsapp Mengatasnamakan 
Ketua DPRD Jambi 

https://regional.inews.id/amp/berita/hati-hati-nama-dan-foto-ketua-dprd-jambi-dicatut-untuk-penipuan
https://regional.inews.id/amp/berita/hati-hati-nama-dan-foto-ketua-dprd-jambi-dicatut-untuk-penipuan
https://regional.inews.id/amp/berita/hati-hati-nama-dan-foto-ketua-dprd-jambi-dicatut-untuk-penipuan


Senin, 26 April 2021

Penjelasan: 
Beredar informasi di media sosial yang menyebut begal berkostum pocong beraksi 
di jembatan, dekat sebuah sekolah di daerah Pandeglang. Para pengendara 
sepeda motor diimbau untuk berhati-hati.

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Kapolsek Cimanuk, AKP Apuy. Ia mengatakan 
bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks, karena sampai saat ini belum 
ada kejadian pembegalan menggunakan modus sosok pocong. Selain itu, Apuy 
meminta masyarakat tidak panik dengan postingan tersebut. Jika memang 
mengalami insiden kejahatan di jalanan, Apuy meminta warga segera melapor ke 
kantor polisi.

Hoaks

Link Counter:
- https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5546248/viral-info-begal-berkostum-pocong-di-pan

deglang-polisi-hoaks 
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Senin, 26 April 2021

Penjelasan: 
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp, berisi narasi bahwa kapal selam dirudal 
Tiongkok. Dengan unggahan narasi "Gimana mau ketemu kapalnya!? Kapal SDH hancur 
di. Rudal kapal cina , mgkn kapal selam kita menangkap pergerakan bawah laut tanpa 
setahu kita n demi menyelamatkan misi keji kapal siluman cina , akhirnya kapal selam kita 
d rudal n ini pasti melibatkan pemerintah !!."

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa kapal selam yang belakangan ini menjadi perhatian 
luas di Indonesia hancur dirudal Tiongkok adalah tidak benar. Faktanya, tidak ada 
informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana 
Yudo Margono memastikan pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut penyebab 
tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402. 

Hoaks

Link Counter:
- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRAq65k-cek-fakta-kapal-selam-hancur-dirud

al-tiongkok-itu-hoaks 

- https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/akWL7lBK-badan-kapal-diangkat-tni-al-bakal-i

nvestigasi-tenggelamnya-kri-nanggala-402/ 
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