
Rabu, 24 Maret 2021

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan gambar di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa 80% tentara 

Angkatan Laut Australia yang bertugas di kapal perang HMAS Sydney mengalami efek samping yang 

sangat parah setelah divaksin Covid-19. 8 anggota dari 80% personil tentara tersebut tengah dirawat di 

ICU akibat efek samping dari vaksin.

Faktanya, informasi yang menyebutkan bahwa 80% tentara Angkatan Laut Australia yang berada di 

kapal perang HMAS Sydney mengalami efek samping yang sangat parah setelah divaksin Covid-19 

hingga 8 anggotanya dirawat di ICU adalah salah. Kementerian Pertahanan Australia, melalui pernyataan 

yang diunggah di situs resminya news.defence.gov.au menyatakan bahwa klaim tersebut adalah tidak 

benar. Anggota yang bertugas di kapal perang HMAS Sydney hanya mengalami gejala efek samping 

ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis yang intens. Disebutkan juga, personel Kapal HMAS 

Sydney secara sukarela menerima dosis vaksin AstraZeneca sebagai langkah perlindungan dan mereka 

telah berlayar menuju Amerika Serikat pada 11 Maret 2021 waktu setempat dengan anggota kru lengkap.

Hoaks

Link Counter:
- https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-80-tentara-angkatan-laut-australia-ala

mi-efek-samping-vaksin-corona-1vOdh3ogp2Q/full
- https://kabartangsel.com/cek-fakta-salah-tentara-angkatan-laut-australia-mengalami-efek

-samping-parah-setelah-divaksin-covid-19/
- https://news.defence.gov.au/media/on-the-record/statement-incorrect-social-media-comm

entary-regarding-adf-vaccinations

1. [HOAKS] Tentara Angkatan Laut Australia 
Mengalami Efek Samping Parah setelah Divaksin 
Covid-19

https://news.defence.gov.au/


Rabu, 24 Maret 2021

Penjelasan: 

Beredar beberapa grup Telegram yang mencatut nama Bareksa, pada grup 

tersebut terdapat informasi yang bertujuan untuk menawarkan investasi sekaligus 

menyertakan nama-nama admin yang bisa dihubungi.

 

Faktanya, melalui akun sosial media resmi milik Bareksa telah mengklarifikasi 

bahwa grup-grup Telegram tersebut adalah palsu. Karena untuk join grup Telegram 

Bareksa hanya melalui aplikasi dan akan menerima undangan via email resmi 

Bareksa. Adapun grup resmi Bareksa : Bareksa Community, Admin: batarabareksa, 

No Handphone: 087895816225.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CMwq_wcHFpf/?igshid=o58m0ign20oq
- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1843803962448861&id=105765639586044

&_rdc=2&_rdr

2. [HOAKS] Penipuan di Telegram Catut Nama 
Bareksa

https://www.instagram.com/p/CMwq_wcHFpf/?igshid=o58m0ign20oq


Rabu, 24 Maret 2021

Penjelasan: 

Beredar di media sosial Facebook, 

sebuah hasil tangkapan layar tautan 

Youtube dengan judul "Kapolri, 

Akhirnya Izinkan Acara Musik dan 

Budaya 09/03/21". Unggahan 

tangkapan layar tersebut disertai 

dengan narasi "ALkhamduliLLah 

akhirnya sudah dapat lagi izin pentas ... 

Siap manggung maning..."

 

Dikutip dari akun Instagram resmi 

@divisihumaspolri, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menegaskan 

bahwa berita tersebut adalah hoaks 

dan merupakan hasil rekayasa.

Hoaks

Link Counter:
- https://www.instagram.com/p/CMwtkDHpoJd/?igshid=jp0p619fk1r4 

3. [HOAKS] Kapolri Mengizinkan Acara Musik dan 
Budaya

https://www.instagram.com/p/CMwtkDHpoJd/?igshid=jp0p619fk1r4
https://www.instagram.com/p/CMwtkDHpoJd/?igshid=jp0p619fk1r4


Rabu, 24 Maret 2021

Penjelasan: 

Beredar sebuah video siaran berita dengan logo TV One minute, dengan narasi bertuliskan 

“prediksi NASA, bumi sekarang di kelilingi arus meteor, waspada Ramadhan 2021”.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video tersebut benar ditayangkan akun Youtube 

tvOneNews pada 2 Maret 2021 dengan judul “Meteor Raksasa Menerangi Langit Malam di 

Inggris”. Namun, dalam tayangan berdurasi 54 detik tersebut tidak ada informasi yang 

menyebut bumi sedang dikelilingi arus meteor serta narasi yang mengaitkan peristiwa 

tersebut dengan Ramadhan 2021. Dilansir dari cnnindonesia.com, meteor tersebut nampak 

selama 7 detik sebelum pukul 10 malam dan terekam oleh banyak netizen, kamera CCTV di 

rumah-rumah, dan kamera keamanan lain di berbagai kota di Inggris. Menurut Komunitas 

Meteor Amerika Serikat (AMS), setiap hari ribuan meteor memasuki atmosfer Bumi. Namun, 

sebagian besar jatuh di laut atau daerah yang tak berpenghuni.

Disinformasi

Link Counter:
- https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/789802741954314?_rdc=1&_rdr 
- https://www.youtube.com/watch?v=GI-XUNNhZ3E 
- https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210301192522-199-612367/meteor-raksasa-meli

ntas-di-inggris-terbakar-seperti-bola-api
- https://www.theguardian.com/science/2021/mar/01/uk-meteor-huge-flash-as-fireball-lights

-up-skies

4. [DISINFORMASI] Waspada Ramadhan 2021, 
Prediksi NASA Bumi Sekarang Dikelilingi Arus 
Meteor

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/789802741954314?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=GI-XUNNhZ3E
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210301192522-199-612367/meteor-raksasa-melintas-di-inggris-terbakar-seperti-bola-api
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210301192522-199-612367/meteor-raksasa-melintas-di-inggris-terbakar-seperti-bola-api

