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1.  Lowongan Transmigrasi dari Kota Tegal Ke Kalimantan 
Utara 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar di media sosial platform Facebook, tentang lowongan transmigrasi dari           
Kota tegal Ke Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. 
 
Faktanya, Heru Setyawan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian          
(Disnakerin) Kota Tegal menyatakan bahwa terkait informasi tersebut tidak benar, karena           
pembukaan lowongan transmigrasi sudah ditutup pada tanggal 31 Mei 2019 lalu. Jadi            
kuota Transmigrasi saat ini sudah ditutup. 

Link Counter : 
https://radartegal.com/berita-lokal/sudah-ditutup-mei-lowongan-transmigrasi-dari-kota.348
81.html  
http://disnakerin.tegalkota.go.id//berita-detail/001027/informasi-resmi-transmigrasi-disnak
erin-kota-tegal.html  

  

https://radartegal.com/berita-lokal/sudah-ditutup-mei-lowongan-transmigrasi-dari-kota.34881.html
https://radartegal.com/berita-lokal/sudah-ditutup-mei-lowongan-transmigrasi-dari-kota.34881.html
http://disnakerin.tegalkota.go.id//berita-detail/001027/informasi-resmi-transmigrasi-disnakerin-kota-tegal.html
http://disnakerin.tegalkota.go.id//berita-detail/001027/informasi-resmi-transmigrasi-disnakerin-kota-tegal.html
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2.  Sunat Sejak Bayi atau Balita Sebabkan Anak Tidak Tumbuh 
Tinggi 

Hoaks 

 

Penjelasan : 
Beredar di media sosial sebuah mitos lama di masyarakat mengenai khitan atau sunat.             
Disebutkan bahwa sunat sejak balita atau sebelum akil baligh menyebabkan anak tidak            
bisa bertumbuh tinggi. 
 
Adapun sunat tidak memiliki kaitan dengan pertumbuhan tinggi anak. Pertumbuhan tinggi           
anak dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan, serta faktor nutrisi dan genetika. Sedangkan           
sunat sendiri merupakan prosedur untuk membuang bagian ujung dari kulit penis, dimana            
tindakan tersebut tidak akan mempengaruhi hormon pertumbuhan dari seseorang. 

Link Counter : 
https://www.merdeka.com/sehat/wajib-tahu-ini-7-mitos-yang-salah-seputar-khitan.html  
https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2757635/sunat-berpengaruh-terhadap-tingg
i-badan  

  

https://www.merdeka.com/sehat/wajib-tahu-ini-7-mitos-yang-salah-seputar-khitan.html
https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2757635/sunat-berpengaruh-terhadap-tinggi-badan
https://www.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2757635/sunat-berpengaruh-terhadap-tinggi-badan
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3.  Surat Panggilan Interview PT. Chevron Pacific Indonesia Hoaks 

 

Penjelasan : 
Telah beredar surat panggilan untuk calon pegawai yang mengatasnamakan PT.Chevron          
Pacific Indonesia. Dinarasikan dalam surat tersebut bahwa calon karyawan telah          
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengikuti tes seleksi calon           
karyawan pada waktu yang sudah ditentukan dengan membawa juga persyaratan lain,           
seperti print out surat panggilan seleksi, KTP/SIM, dan alat tulis. Peserta juga diwajibkan             
melakukan reservasi pemesanan tiket pesawat kepada pihak travel yang sudah          
ditentukan oleh perusahaan.  
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa surat tersebut adalah palsu. Hal tersebut           
ditegaskan oleh pihak PT.Chevron Pacific Indonesia dalam laman situs resminya yang           
menegaskan bahwa Chevron tidak pernah meminta pembayaran dari pelamar, menunjuk          
agen perjalanan, perwakilan atau individu atas nama Perusahaan untuk memesan atau           
menerima pembayaran transportasi darat, laut, atau udara selama proses rekrutmen. 

Link Counter : 
https://indonesia.chevron.com/en/work-with-us/careers  

  

https://indonesia.chevron.com/en/work-with-us/careers
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4. MK Minta Maaf dan Akan Melantik Prabowo-Sandi sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden 

Hoaks  

 

Penjelasan : 
Sebuah unggahan yang bernarasi MK minta maaf dan akan melantik Prabowo-Sandi           
sebagai presiden dan wakil presiden viral di media sosial Facebook disertai video dari             
BeritaSatu TV.  
 
Faktanya video yang diunggah di Facebook adalah benar berasal dari BeritaSatu TV.            
Namun, konteks berita dihilangkan. Narasi yang ditulis pun keliru dengan menulis bahwa            
MK minta maaf dan akan melantik Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden.  

Link Counter : 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/389/fakta-atau-hoaks-benarkah-mk-minta-maaf-dan-akan-
melantik-prabowo-sandi-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden 
https://www.youtube.com/watch?v=joxSIcFklYc 

  

https://cekfakta.tempo.co/fakta/389/fakta-atau-hoaks-benarkah-mk-minta-maaf-dan-akan-melantik-prabowo-sandi-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden
https://cekfakta.tempo.co/fakta/389/fakta-atau-hoaks-benarkah-mk-minta-maaf-dan-akan-melantik-prabowo-sandi-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden
https://www.youtube.com/watch?v=joxSIcFklYc
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5. Kerusuhan Suporter Persija Anggota Brimob Terluka Parah Hoaks 

 

Penjelasan :  
Telah beredar di media sosial tentang Kerusuhan Suporter Persija Anggota Brimob Terluka            
Parah di GBK. 
 
Setelah di telusuri faktanya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono            
membantah ada aksi kerusuhan yang terjadi usai laga Timnas Indonesia melawan Timnas            
Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (5/9) malam. Argo juga             
membantah bahwa ada suporter Indonesia yang diamankan. Selain itu, ia juga membantah            
bahwa ada anggota polisi yang terluka saat melakukan pengamanan di lokasi. “enggak ada             
suporter yang diamankan atau polisi yang terluka”, klaimnya. 

Link Counter : 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906202442-20-428299/polisi-bantah-ada-kerus
uhan-di-gbk-hanya-lempar-lempar-air  
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/06/18512811/bantah-ada-kerusuhan-suporter-
polisi-hanya-lempar-lempar-air-saja  

  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906202442-20-428299/polisi-bantah-ada-kerusuhan-di-gbk-hanya-lempar-lempar-air
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190906202442-20-428299/polisi-bantah-ada-kerusuhan-di-gbk-hanya-lempar-lempar-air
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/06/18512811/bantah-ada-kerusuhan-suporter-polisi-hanya-lempar-lempar-air-saja
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/06/18512811/bantah-ada-kerusuhan-suporter-polisi-hanya-lempar-lempar-air-saja
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6. Cuti Haid akan Dihapus oleh Kemenaker Hoaks 

 

Penjelasan :  
Meskipun sebelumnya draft arah revisi UU ketenagakerjaan 13/2003 yang sempat beredar           
telah diklarifikasi sebagai isu hoaks, namun belakangan masih berkembang adanya gambar           
yang diklaim sebagai revisi undang undang ketenagakerjaan yang salah satu poinnya adalah            
tentang penghapusan cuti haid bagi buruh dengan alasan nyeri haid dapat diatasi dengan             
obat.  
 
Padahal faktanya sudah jelas diklarifikasi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri bahwa           
unggahan media sosial tentang isi draft arah revisi UU Ketenagakerjaan adalah hoaks.            
Klarifikasi itu secara tidak langsung membantah adanya isu penghapusan cuti haid yang            
menjadi salah satu poin dalam UU ketenagakerjaan 13/2003 tersebut. 

Link Counter : 
https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/959066714425864/  
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20748/hoaks-arah-revisi-uu-ketenagakerjaan/0/lapor
an_isu_hoaks  

  

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/959066714425864/
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20748/hoaks-arah-revisi-uu-ketenagakerjaan/0/laporan_isu_hoaks
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20748/hoaks-arah-revisi-uu-ketenagakerjaan/0/laporan_isu_hoaks
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7. Surat Undangan Pemanggilan Calon Karyawan PT Plevia Makmur 
Abadi 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar surat undangan yang mengatasnamakan PT Plevia Makmur Abadi. Surat           
tersebut berisi undangan yang ditujukan kepada peserta tes calon karyawan PT Plevia            
Makmur Abadi untuk mengikuti tahap seleksi user pada tanggal 18-19 Agustus 2019. 
 
Terkait hal tersebut, pihak PT Plevia Makmur Abadi menyatakan bahwa surat tersebut tidak             
sah atau tidak resmi dikeluarkan oleh PT Plevia Makmur Abadi. 
PT Plevia Makmur Abadi menegaskan pihaknya tidak pernah bekerjasama dengan agen           
travel dan tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen karyawan yang            
dilakukan. 

Link counter: 
https://twitter.com/Plevia_id/status/1163373144570093568  
https://www.plevia.id/press-release-klarifikasi-penipuan-rekrutmen/  

  

https://twitter.com/Plevia_id/status/1163373144570093568
https://www.plevia.id/press-release-klarifikasi-penipuan-rekrutmen/
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 8. Tidur Pakai Kipas Angin dapat Menyebabkan Paru-paru Basah Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar di sosial media himbauan untuk tidak menggunakan kipas angin saat tidur            
karena dapat menyebabkan paru-paru basah. 
 
Dikutip dari detikhealth.com, dokter spesialis paru konsultan dari RS Persahabatan, dr           
Sita Andarini, SpP(K), mengatakan bahwa kabar tersebut adalah mitos. Ia menjelaskan           
paru-paru basah itu sebenarnya istilah awam, dalam istilah medisnya efusi pleura atau            
cairan yang ada di rongga pleura, Cairan dalam rongga pleura bisa disebabkan karena             
berbagai macam hal, contohnya dengan orang dengan infeksi TB, pada pasien kanker            
paru, atau pasien gagal jantung dan tidak berhubungan dengan kipas angin. Ia            
menambahkan Meski tidur di depan kipas angin tidak menyebabkan paru-paru basah,           
tapi kebiasaan ini tetap harus dikurangi. Boleh saja tidur menggunakan kipas angin asal             
arahnya jangan langsung ke badan. 

Link Counter : 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4631854/tidur-pakai-kipas-angin-bisa-kena-pa
ru-paru-basah-dokter-mitos 
https://regional.kompas.com/read/2010/04/30/17033245/Kena.Paru-paru.Basah.karena.Ki
pas. 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4287884/deket-kipas-angin-bikin-paru-paru-b
asah-mitos-atau-fakta 

 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4631854/tidur-pakai-kipas-angin-bisa-kena-paru-paru-basah-dokter-mitos
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4631854/tidur-pakai-kipas-angin-bisa-kena-paru-paru-basah-dokter-mitos
https://regional.kompas.com/read/2010/04/30/17033245/Kena.Paru-paru.Basah.karena.Kipas.
https://regional.kompas.com/read/2010/04/30/17033245/Kena.Paru-paru.Basah.karena.Kipas.
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4287884/deket-kipas-angin-bikin-paru-paru-basah-mitos-atau-fakta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4287884/deket-kipas-angin-bikin-paru-paru-basah-mitos-atau-fakta
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9. Ular Beracun Tertipis di Dunia Hidup dalam Paprika Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Beredar informasi di media sosial unggahan di akun facebook yang menarasikan "Ular tertipis             
di dunia, Ular ini hidup dalam Paprika, tolong cuci buah dan sayuran sampai bersih. Ular               
beracun tertipis didunia”. 
 
Faktanya, seperti apa yang dilansir oleh JawaPos.com, hewan kecil berwarna putih dalam            
paprika bukanlah ular beracun paling kecil di dunia. Hewan tersebut adalah cacing gelang             
yang tidak berbahaya bagi manusia. 

Link Counter:  
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/05/09/2019/ular-beracun-dalam-paprika/  
https://www.snopes.com/fact-check/pepper-worm-simla-mirch/  
https://turnbackhoax.id/2019/09/07/false-dangerous-worm-in-a-bell-pepper/  

  

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/05/09/2019/ular-beracun-dalam-paprika/
https://www.snopes.com/fact-check/pepper-worm-simla-mirch/
https://turnbackhoax.id/2019/09/07/false-dangerous-worm-in-a-bell-pepper/
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10. Mobil DFSK Super Cab Berganti Merk Menjadi Mobil ESEMKA 
Bima 

Disinformasi 

 

Penjelasan : 
Diunggah sebuah foto kendaraan mobil dengan narasi yang menyebutkan bahwa mobil           
bermerk DFSK Super Cab pick-up ini sudah ada sejak dua tahun lalu di Jakarta dan               
kemudian dibawa ke Boyolali lalu diganti nama merk menjadi ESEMKA Bima pick-up. 
 
Faktanya klaim tersebut tidak memiliki sumber yang kredibel. Kebenarannya, mobil bermerk           
DFSK Super cab pick-up di produksi oleh PT Sokonindo Automobile (SA) dengan lokasi             
pembuatan di kawasan Cikande, Serang, Banten. Sedangkan mobil bermerk ESEMKA Bima           
pick-up diproduksi PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) pada pabrik yang letak di Desa             
Demangan, Boyolali. Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi, Eddy Wirajaya          
menyebutkan bahwa Mobil ESEMKA Bima pick-up dirakit dari beberapa supplier lokal.           
Adapun klaim yang mengatakan bahwa mobil bermerk DFSK Super cab pick-up berganti            
merk menjadi mobil ESEMKA Bima pick-up adalah tidak benar. 

Link Counter : 
https://oto.detik.com/mobil/d-4697171/jawaban-esemka-saat-diklaim-mobil-china  
https://otomotif.tempo.co/read/1244303/industri-komponen-lokal-ini-jadi-pemasok-mobil-esem
ka  
https://www.carmudi.co.id/journal/dfsk-super-cab-pick-up-china-siap-perang-di-indonesia/  

https://oto.detik.com/mobil/d-4697171/jawaban-esemka-saat-diklaim-mobil-china
https://otomotif.tempo.co/read/1244303/industri-komponen-lokal-ini-jadi-pemasok-mobil-esemka
https://otomotif.tempo.co/read/1244303/industri-komponen-lokal-ini-jadi-pemasok-mobil-esemka
https://www.carmudi.co.id/journal/dfsk-super-cab-pick-up-china-siap-perang-di-indonesia/
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11. Kuning Telur Menyebabkan Penyakit Jantung Disinformasi 

 

Penjelasan :  
Sudah lama beredar informasi di masyarakat bahwa telur terutama bagian kuningnya           
mengandung kolesterol tinggi sehingga berpotensi memicu sakit jantung. Hal ini membuat           
sebagian orang menghindari memakan kuning telur ayam.  
 
Dilansir dari medan.tribunnews.com, Ahli diet lain Ryan Maciel memaparkan jika dulu telur            
dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung karena kandungan kolesterolnya yang          
tinggi, namun studi terkini menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang, kolesterol dalam telur            
tidak secara signifikan mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah kita. Meski kuning telur            
mengandung lebih sedikit protein dibanding putih telur, ia menyediakan beberapa nutrisi           
sehat, misalnya vitamin yang larut dalam lemak, asam lemak esensial, dan antioksidan.            
Sebagai informasi, telur memiliki berbagai manfaat kesehatan karena kandungan nutrisinya          
yang sangat banyak, mulai dari vitamin A, folat, kolin, vitamin B5, B12, B2, fosfor, selenium,               
vitamin D, E, K, B6, kalsium dan seng. 

Link Counter : 
https://medan.tribunnews.com/2018/12/07/dituding-berbahaya-buat-jantung-pakar-gizi-justru-
sarankan-kuning-telur-tidak-dipisah-dari-putihnya?page=2  
https://life.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/738719-kolesterol-telur-ternyata-aman-bagi-j
antung  

 

https://medan.tribunnews.com/2018/12/07/dituding-berbahaya-buat-jantung-pakar-gizi-justru-sarankan-kuning-telur-tidak-dipisah-dari-putihnya?page=2
https://medan.tribunnews.com/2018/12/07/dituding-berbahaya-buat-jantung-pakar-gizi-justru-sarankan-kuning-telur-tidak-dipisah-dari-putihnya?page=2
https://life.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/738719-kolesterol-telur-ternyata-aman-bagi-jantung
https://life.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/738719-kolesterol-telur-ternyata-aman-bagi-jantung

