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1. Gubernur Sumatera Utara Memutuskan Danau Toba Menjadi 
Wisata Syariah  

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Gubernur Sumatera           
Utara, Edy Rahmayadi memutuskan untuk menjadikan Danau Toba sebagai wisata          
Syariah. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi terkait keputusan dari Edy tersebut           
adalah tidak benar. Hal tersebut dibantah langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy            
Rahmayadi. Beliau menegaskan bahwa informasi wacana wisata halal yang beredar di           
masyarakat adalah berita bohong. Edy menegaskan, yang akan dilakukan adalah          
meminta penjual atau rumah makan yang menjajakan makanan halal bisa memasang           
tulisan halal untuk memudahkan wisatawan muslim. 

Link Counter : 
https://www.kompas.tv/amp/article/53987/videos/berita-kompas-tv/edy-tidak-ada-penerap
an-wisata-halal-di-danau-toba  
https://medan.tribunnews.com/2019/09/04/polemik-wisata-halal-di-danau-toba-edy-rahma
yadi-sebut-hoax-terjelek-begini-pernyataannya  
https://www.inews.id/daerah/sumut/polemik-wisata-halal-di-danau-toba-gubernur-sumut-ja
ngan-percaya-isu-hoaks  

  

https://www.kompas.tv/amp/article/53987/videos/berita-kompas-tv/edy-tidak-ada-penerapan-wisata-halal-di-danau-toba
https://www.kompas.tv/amp/article/53987/videos/berita-kompas-tv/edy-tidak-ada-penerapan-wisata-halal-di-danau-toba
https://medan.tribunnews.com/2019/09/04/polemik-wisata-halal-di-danau-toba-edy-rahmayadi-sebut-hoax-terjelek-begini-pernyataannya
https://medan.tribunnews.com/2019/09/04/polemik-wisata-halal-di-danau-toba-edy-rahmayadi-sebut-hoax-terjelek-begini-pernyataannya
https://www.inews.id/daerah/sumut/polemik-wisata-halal-di-danau-toba-gubernur-sumut-jangan-percaya-isu-hoaks
https://www.inews.id/daerah/sumut/polemik-wisata-halal-di-danau-toba-gubernur-sumut-jangan-percaya-isu-hoaks
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2. Surat Panggilan Kerja PT. Waskita Karya (Persero) Tbk pada 
06-07 September 2019 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar surat edaran yang mengatasnamakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.           
Surat edaran tersebut berisi perihal panggilan interview untuk kandidat calon karyawan           
PT. Waskita Karya (Persero) Tbk yang sudah disusun nama peserta yang diundang            
beserta dengan waktu dan tempat dilaksanakannya interview, lengkap juga dengan          
persyaratan yang harus disiapkan oleh calon karyawan. 
 
Setelah ditelusuri, ternyata surat panggilan tersebut adalah hoaks. Hal tersebut dijelaskan           
oleh pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dalam postingan di akun Twitter resminya             
@waskita_karya yang menyebutkan bahwa surat panggilan interview tersebut adalah         
hoaks atau penipuan. 

Link Counter : 
https://twitter.com/waskita_karya/status/1169416168517427201  

  

https://twitter.com/waskita_karya/status/1169416168517427201
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3. Panggilan Seleksi Rekruitmen Karyawan PT Bhanda Ghara 
Reksa  

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial surat panggilan seleksi rekruitmen karyawan PT Bhanda Ghara            
Reksa, pada hari Minggu 25 Agustus sampai dengan Senin 26 Agustus 2019 pukul 08:00              
WIB yang berlokasi di PT Bhanda Ghara Reksa Surabaya jl. Teluk Kumai Barat No. 104               
Surabaya, Jawa Timur. Adapun tanda pengenal peserta untuk mengikuti seleksi tes yaitu            
dengan membawa surat panggilan tes, KTP/SIM, dan pas photo terbaru ukuran 4x6            
sebanyak 1 lembar. 
 
Faktanya dilansir dari Twitter PT Bhanda Ghara Reksa @bgrlogistics surat panggilan           
seleksi karyawan tersebut merupakan penipuan dan tidak dikeluarkan oleh pihak PT           
Bhanda Ghara Reksa. Pihaknya mengingatkan untuk selalu waspada dan dapat          
menghubungi contact center Halo BGR 1-500-69. 

Link Counter : 
https://twitter.com/bgrlogistics/status/1166541790922436608  

  

https://twitter.com/bgrlogistics/status/1166541790922436608
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4. Cara Untuk Hamil Bayi Laki-Laki/Wanita Menggunakan 
Baking Soda dan Cuka 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial mengenai informasi untuk mendapatkan bayi dengan jenis           
kelamin yang diinginkan oleh pasangan masing-masing. Untuk mendapatkan bayi         
laki-laki, caranya adalah dengan mencuci organ kewanitaan dengan air campuran soda           
kue sebelum melakukan hubungan intim. Sedangkan untuk mendapatkan bayi wanita,          
caranya adalah dengan mencuci organ kewanitaan dengan air yang dicampur dengan           
asam cuka sebelum melakukan hubungan intim. 
 
Adapun dikutip dari Detik.com, dr. Yassin Yanuar Mohammad, SpOG dari RS Pondok            
Indah mengungkapkan bahwa tidak ada bukti medis mengenai cara ini. Andaikan           
berhasil, maka hal tersebut hanya faktor kebetulan. Dr. Yassin menjelaskan bahwa           
persetubuhan biasa tidak bisa menentukan jenis kelamin yang dimiliki bayi. Apabila           
pasutri ingin menentukan jenis kelamin, maka dua cara yang dapat dilakukan adalah            
dengan program bayi tabung, ataupun metode inseminasi buatan (meskipun tidak 100           
persen dan hanya berlaku jika pasutri ingin mendapatkan bayi laki-laki). Dr. Yassin            
berpesan agar masyarakat bisa lebih jeli mencari informasi dari internet. Pilih sumber            
informasi dari situs berita kredibel dan berasal dari narasumber yang memang memiliki            
keahlian di bidang tersebut. 

Link Counter : 
https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3179128/soda-kue-dan-cuka-bisa-tentukan-jenis-kela
min-anak-dokter-itu-kebetulan  
https://health.grid.id/read/351597915/cebok-dengan-cuka-sebelum-berhubungan-intim-ak
an-hamil-anak-perempuan?page=4  

  

https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3179128/soda-kue-dan-cuka-bisa-tentukan-jenis-kelamin-anak-dokter-itu-kebetulan
https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3179128/soda-kue-dan-cuka-bisa-tentukan-jenis-kelamin-anak-dokter-itu-kebetulan
https://health.grid.id/read/351597915/cebok-dengan-cuka-sebelum-berhubungan-intim-akan-hamil-anak-perempuan?page=4
https://health.grid.id/read/351597915/cebok-dengan-cuka-sebelum-berhubungan-intim-akan-hamil-anak-perempuan?page=4
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5. Arief Hidayat Hakim MK yang Kemarin Menangkan Jokowi 
Kena OTT KPK 

Disinformasi  

 

Penjelasan : 
Beredar postingan di sosial media dengan narasi "Kabar Gembira Allaaaahu Akbaaar !!            
Arief Hidayat, Hakim MK yg kemarin menangkan Jokowi kena OTT KPK”. Narasi tersebut             
disertai dengan hasil tangkapan layar dari video berita satu yang menampilkan Arief            
Hidayat yang sedang berbicara di depan para wartawan. 
 
Setelah ditelusuri, hasil tangkapan layar tersebut berasal dari akun Youtube Berita Satu            
yang diunggah pada 26 Januari 2017 dengan judul "Ketua MK Minta Maaf Atas             
Penangkapan Hakim MK oleh KPK". Video tersebut berisi permintaan maaf Ketua           
Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat kepada masyarakat atas tertangkapnya hakim MK.          
Diketahui Hakim MK yang ditangkap melalui OTT oleh KPK adalah Patrialis Akbar, bukan             
Arief Hidayat. 

Link Counter : 
https://www.youtube.com/watch?v=joxSIcFklYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Q7upHC
P9aLRNXXFSRwU7eIkm0-_5ZVaVUUBqCzVWvaEh5CmlXpxjX6gw 
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/15573961/mk.minta.maaf.soal.kabar.penan
gkapan.kasus.suap.hakim.konstitusi?fbclid=IwAR3mZ-JzTXQpgvQFts4z2VSGa952V4vA
Gc0pwfqOdmkKN9RNVNqSyFOl8bU 
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/19524591/hakim.mk.patrialis.akbar.jadi.ters
angka.di.kpk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=joxSIcFklYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Q7upHCP9aLRNXXFSRwU7eIkm0-_5ZVaVUUBqCzVWvaEh5CmlXpxjX6gw
https://www.youtube.com/watch?v=joxSIcFklYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Q7upHCP9aLRNXXFSRwU7eIkm0-_5ZVaVUUBqCzVWvaEh5CmlXpxjX6gw
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/15573961/mk.minta.maaf.soal.kabar.penangkapan.kasus.suap.hakim.konstitusi?fbclid=IwAR3mZ-JzTXQpgvQFts4z2VSGa952V4vAGc0pwfqOdmkKN9RNVNqSyFOl8bU
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/15573961/mk.minta.maaf.soal.kabar.penangkapan.kasus.suap.hakim.konstitusi?fbclid=IwAR3mZ-JzTXQpgvQFts4z2VSGa952V4vAGc0pwfqOdmkKN9RNVNqSyFOl8bU
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/15573961/mk.minta.maaf.soal.kabar.penangkapan.kasus.suap.hakim.konstitusi?fbclid=IwAR3mZ-JzTXQpgvQFts4z2VSGa952V4vAGc0pwfqOdmkKN9RNVNqSyFOl8bU
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/19524591/hakim.mk.patrialis.akbar.jadi.tersangka.di.kpk
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/19524591/hakim.mk.patrialis.akbar.jadi.tersangka.di.kpk
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6. Daun Ubi Jalar untuk Mengobati DBD Disinformasi  

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang mengobati           
Demam Berdarah Dengue(DBD) dengan daun ubi jalar. Caranya dengan mengambil          
pucuk daun ubi jalar sebanyak porsi ikatan sayuran. Cuci bersih daun ubi jalar lalu rebus               
dengan air selama lebih dari 5-10 menit. Minum sebagai pengganti air minum atau sekitar              
1 liter sehari. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Koordinator Rumah Riset Jamu Balitbangkes         
Kemenkes RI dr Danang Ardiyanto mengatakan bahwa belum ada penelitian ataupun uji            
klinis daun ubi jalar bisa meningkatkan trombosit. Apalagi bisa untuk menyembuhkan           
DBD. dr Danang juga menjelaskan bahwa penyembuhan demam berdarah itu utamanya           
dengan memperbaiki daya tahan tubuh dan cairan. Bila DBD ringan bisa sembuh dengan             
istirahat dan makan yang cukup, sementara DBD di level lebih berat itu yang biasanya              
bahaya. Penyembuhannya harus istirahat total dan perbaikan kondisi cairan di dalam           
tubuh. Oleh karena itu, pasien DBD diharuskan minum banyak air putih dibantu dengan             
obat peningkat cairan tubuh. Bila ada gejala panas maka bisa diberikan obat panas. 

Link Counter : 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3132351/daun-ubi-jalar-dikabarkan-mujarab-a
tasi-demam-berdarah-benarkah 
https://www.liputan6.com/health/read/3012133/daun-ubi-jalar-diklaim-ampuh-obati-dbd-be
narkah 

 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3132351/daun-ubi-jalar-dikabarkan-mujarab-atasi-demam-berdarah-benarkah
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3132351/daun-ubi-jalar-dikabarkan-mujarab-atasi-demam-berdarah-benarkah
https://www.liputan6.com/health/read/3012133/daun-ubi-jalar-diklaim-ampuh-obati-dbd-benarkah
https://www.liputan6.com/health/read/3012133/daun-ubi-jalar-diklaim-ampuh-obati-dbd-benarkah
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7. Istri Seorang Terduga Teroris di Palu Dilecehkan Densus 88 Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Tengah beredar sebuah postingan di media sosial cerita dari seorang istri terduga kasus             
teroris yang mengaku dilecehkan oleh tim Densus 88 saat melakukan penangkapan di            
kos yang mereka huni. Ia menceritakan bahwa petugas tim densus tidak mengizinkan ia             
menggunakan Jilbab saat terjadi penggerebekan.  
 
Menanggapi tuduhan tersebut, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Dedi           
Prasetyo memastikan tidak ada tindakan pelecehan yang dilakukan Densus 88 Antiteror           
seperti cerita wanita bernama Rismawati yang ikut ditangkap bersama suaminya, A bin U             
alias Arkram di Palu, Sulawesi Tengah. Dedi menuturkan bahwa dalam penangkapan           
terduga teroris terdapat prosedur khusus. Dimana dalam hal ini harus mengutamakan           
keselamatan dari petugas dan masyarakat. Dedi juga menceritakan pengalaman kasus          
penangkapan teroris di Sibolga, dimana saat polisis masuk, Bom atau peledak sudah            
dipasang oleh sang Istri dan meledak, akibatnya anggota polisi menjadi korban. Dedi            
menambahkan bahwasanya prosedur tersebut pun telah diterapkan dimana-mana bukan         
hanya di Indonesia saja. 

Link Counter : 
https://www.suara.com/news/2019/09/05/184110/istri-terduga-teroris-dilecehkan-densus-
polri-itu-tidak-benar  

 

https://www.suara.com/news/2019/09/05/184110/istri-terduga-teroris-dilecehkan-densus-polri-itu-tidak-benar
https://www.suara.com/news/2019/09/05/184110/istri-terduga-teroris-dilecehkan-densus-polri-itu-tidak-benar
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8. Sabun Cuci Piring Digunakan untuk Cuci Baju, Hasilnya 
Bersih Cemerlang 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi di media sosial akun Facebook yang menarasikan sabun cuci piring            
bisa untuk cuci baju dan hasilnya bersih cemerlang. 
 
Faktanya, menurut Akademisi dari Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu          
Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Chairil Anwar          
mengatakan bahwa secara garis besar dua bahan itu merupakan detergen yang agak            
berbeda. "Dalam garis besar, kalau sabun cuci pakaian disebut detergen anionik dan            
sabun cuci piring disebut detergen non-ionik. selain itu, Ia juga menambahkan jika kedua             
detergen ini dicampur tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Sementara itu           
Chemical Toxicologist/Peneliti Ahli dari Universitas Indonesia (UI) Dr.rer.nat. Budiawan,         
tidak menyarankan untuk mencampurkan detergen pakaian dengan sabun cuci piring          
guna mendapatkan pakaian lebih bersih. 

Link Counter : 
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/06/062500965/viral-sabun-cuci-piring-diguna
kan-untuk-cuci-baju-ini-penjelasan-ahli?page=2  

 

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/06/062500965/viral-sabun-cuci-piring-digunakan-untuk-cuci-baju-ini-penjelasan-ahli?page=2
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/06/062500965/viral-sabun-cuci-piring-digunakan-untuk-cuci-baju-ini-penjelasan-ahli?page=2
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9. Pemerintah Akan Pangkas Kompensasi Subsidi Listrik PLN Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang pemerintah akan pangkas           
kompensasi subsidi listrik PLN. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah akan          
memangkas subsidi listrik dari Rp62,2 Triliun ke Rp54,79 triliun pada pembahasan           
RAPBN 2020. Subsidi listrik turun disebabkan adanya perubahan dalam asumsi makro.           
Tidak ada pemangkasan (subsidi listrik). Ini perubahan asumsi. ICP (Indonesian Crude           
Price) dari US$65 per barel ke US$63 per barel. Perhitungannya (subsidi) jadi berubah,             
ucap Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (6/9/2019). 

Link Counter : 
https://tirto.id/sri-mulyani-bantah-memangkas-subsidi-listrik-ehCS  

 

https://tirto.id/sri-mulyani-bantah-memangkas-subsidi-listrik-ehCS
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10. Pesilat Pagar Nusa Meninggal Usai Melakukan Atraksi Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Telah beredar sebuah postingan yang berisi video dan foto berisi seorang pesilat wanita             
Pagar Nusa atas nama Syafrila Nugrahani meninggal usai melakukan atraksi. 
 
Faktanya setelah ditelusuri Syafrila Nugrahani meninggal karena kecelakaan bukan         
karena atraksi seperti video tersebut dan hal tersebut telah diklarifikasi oleh Pagar Nusa             
Purbalingga melalui akun Instagram @pagarnusa_pbg.id dan akun       
@pagarnusaindonesia. 

Link Counter : 
https://www.ngopibareng.id/timeline/viral-video-atraksi-kepruk-paving-di-kepala-dengan-b
odem-1983814  
https://www.instagram.com/p/B1qkL-7HuKn/  
https://www.instagram.com/p/B1qm-omJBzQ/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.ngopibareng.id/timeline/viral-video-atraksi-kepruk-paving-di-kepala-dengan-bodem-1983814
https://www.ngopibareng.id/timeline/viral-video-atraksi-kepruk-paving-di-kepala-dengan-bodem-1983814
https://www.instagram.com/p/B1qkL-7HuKn/
https://www.instagram.com/p/B1qm-omJBzQ/?utm_source=ig_web_copy_link

