Sabtu, 19 Juni 2021

1. [HOAKS] Wanita Dilarang Minum Pill KB
Sebelum dan Sesudah Vaksinasi Covid-19

Penjelasan:
Beredar sebuah informasi berbahasa Thailand yang memperingatkan wanita untuk
menghindari minum pil KB dua minggu sebelum dan dua minggu setelah vaksinasi
Covid-19. Disebutkan juga bahwa mengonsumsi pil KB menjelang dan sesudah
vaksinasi akan mengakibatkan pembekuan darah dan kematian.
Faktanya klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari AFP, para ahli kesehatan
mengatakan tidak ada bukti ilmiah yang kredibel bahwa pil KB menimbulkan risiko
ketika diminum bersama vaksin Covid-19. Sebagaimana keterangan yang diterbitkan
oleh The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists pada 31 Mei 2021,
mereka yang menggunakan semua jenis pil KB hormonal bisa mendapatkan
vaksinasi Covid-19 tanpa harus berhenti. Dr. Unnop Jaisamrarn, sekretaris jenderal
organisasi tersebut, tidak merekomendasikan wanita yang menggunakan pil KB
untuk berhenti minum pil KB terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Hoaks
Link Counter:
-

https://factcheck.afp.com/online-posts-mislead-birth-control-pills-and-covid-19-vaccination

-

http://www.rtcog.or.th/home/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8
%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8
%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8
%81/5006/
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2. [HOAKS] RS Panti Rahayu Yogyakarta Ditutup
karena Zona Hitam Covid-19
Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai pada
aplikasi WhatsApp, pesan tersebut
menginformasikan bahwa Rumah
Sakit Panti Rahayu, Gunung Kidul,
DIY ditutup karena berada di kondisi
zona hitam kasus Covid-19.
Faktanya, informasi tersebut adalah
tidak benar dan bukan merupakan
informasi resmi yang disampaikan
Rumah Sakit Panti Rahayu. Pada
akun media sosial milik RS Panti
Rahayu, diklariﬁkasi bahwa informasi
pesan berantai tersebut adalah
hoaks. Saat ini RS Panti Rahayu tetap
buka dan memberikan pelayanan
seperti
biasa
dengan
tetap
mengutamakan protokol kesehatan.

Hoaks
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CQSln_xnSly/

-

https://www.instagram.com/p/CQSrypUHhr2/?utm_medium=share_sheet
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3. [DISINFORMASI] Nama Hotel di Kota Bandung
yang Dijadikan Tempat Isolasi Mandiri
Penjelasan:
Beredar sebuah pesan berantai di media
sosial
WhatsApp
informasi
yang
menyebutkan bahwa warga Jawa Barat
yang terkena Covid-19 diminta untuk isolasi
mandiri di hotel yang sudah disediakan oleh
pemerintah. Dalam pesan yang beredar
disebutkan ada tiga hotel yang disediakan
sebagai rumah singgah isolasi mandiri
(RSIM), diantaranya adalah hotel nyland,
hotel sleepzzz dan hotel silk dago. Tertera
juga RS Darurat Secapa AD yang bisa
dimanfaatkan oleh warga Jabar.
Dilansir
dari
PRFM
yang
telah
mengkonﬁrmasi kepada Kepala Dinas
Kesehatan
Kota
Bandung,
Ahyani
Raksanegara,
pesan
berantai
yang
menyebutkan nama-nama hotel tempat
isolasi mandiri adalah informasi yang sudah
kedaluwarsa dan tidak berlaku lagi sejak
tahun 2020. Ahyani menjelaskan, bagi
masyarakat yang positif Covid-19 dan
membutuhkan isolasi maka tahapannya
adalah melapor ke puskesmas, lalu nanti
diberikan arahan apakah isolasi mandiri
dirumah atau ditempat yang sudah
disediakan pemerintah.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.instagram.com/p/CQQa28LLkAm

-

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-132059812/cek-fakta-pesan-berantai-na
ma-nama-hotel-tempat-isolasi-di-kota-bandung-benarkah
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4.

[DISINFORMASI] Antrean Pasien Covid-19 di
Rumah Sakit Tzu Chi Cengkareng
Penjelasan:
Beredar sebuah video pada pesan berantai
WhatsApp yang mempertontonkan antrean
pasien Covid-19. Pada pesan berantai tersebut
juga terdapat narasi yang menyebut, "Coba
lihat keadaan saat sekarang ini. Rumah sakit
Budha Tzu Chi Cengkareng jkt antrian
panjang seperti itu yg kena Covid. Padahal
harus bayar dan sdh ditargetkan harga paling
murah. Karena yg gratis diwisma atlet sdh full
bangat. Tdk mampu tampung lagi. Maka itu
harus jaga diri, jika tdk perlu jangan pergi
yaa".
Berdasarkan penelusuran, pesan berantai
yang berisikan video antrean pasien Covid-19
tersebut keliru. Faktanya, video yang beredar
tersebut merupakan video kegiatan program
vaksinasi untuk masyarakat terutama pekerja
industri yang berlangsung di Maha Vihara
Duta Maitreya, Batam Center pada Sabtu, 12
Juni 2021 lalu. Program vaksinasi yang
digagas oleh Apindo Kepri melalui program
Apindo Peduli ini pun sengaja menyiapkan
undian berhadiah untuk menarik minat
masyarakat dalam menjalani vaksinasi.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://kumparan.com/batamnews/kegiatan-apindo-peduli-total-sudah-29-000-peserta-jal
ani-vaksinasi-1vwN3wWNqp3/full
https://www.metrobatam.com/2021/06/komisi-iv-dprd-batam-sayangkan-kerumunan-vaksi
nasi-berhadiah-apindo-kepri/
https://gokepri.com/berhadiah-motor-vaksinasi-apindo-kepri-peduli-diserbu-warga/

