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1. BMKG "Global warming 2019 2022" , Jika Benar Tahun Ini Maka 
Dajjal Tidak Lama Lagi Akan Keluar 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah video bertajuk kemarau panjang akan melanda dunia 2019-2022 dengan judul "BMKG             
"Global warming 2019 2022" , Jika Benar Tahun Ini Maka Dajjal Tidak Lama Lagi Akan Keluar". 
 
Faktanya, informasi yang disampaikan tidak benar, karena BMKG tidak memprediksikan kekeringan           
panjang bertahun-tahun dan pada tahun 2020 tidak teridentifikasi akan terjadi el-nino kuat. Lembaga             
NOAA dan NASA (Amerika) serta JAMSTEC (Jepang) memprediksikan hasil yang serupa. El nino lemah              
tahun 2019 telah dinyatakan berakhir pada akhir Juli lalu dan kondisi netral masih berlanjut hingga akhir                
tahun 2019. Hal tersebut menandai tahun 2020 nanti diperkirakan tidak ada potensi anomali iklim yang               
berdampak pada curah hujan di wilayah Indonesia. Curah hujan akan cenderung sama dengan pola iklim               
normal (klimatologisnya), dan saat ini di bulan November 2019, sebagian wilayah Indonesia telah             
memasuki musim hujan. Selanjutnya musim kemarau umumnya akan dimulai pada bulan April - Mei hingga               
Oktober 2020. Sedangkan wilayah di dekat ekuator, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, musim              
kemarau pertama akan dimulai pada Februari - Maret 2020, sehingga tetap perlu diwaspadai untuk potensi               
kondisi kering yang dapat berdampak karhutla di awal tahun pada wilayah dekat ekuator tersebut. 
 
Deputi Klimatologi BMKG, Drs. Herizal, M.Si memberi keterangan langsung kepada Kominfo bahwa terkait             
informasi kekeringan (kemarau) selama 3 tahun ke depan dalam video tersebut hanya dikaitkan dengan              
bukti tanda-tanda kedatangan Dajjal yang berdasar dari Hadist dan Al-Qur'an. Dalam video tersebut juga              
menyatakan sumber data kemarau panjang berasal dari BMKG, bahkan disebutkan berasal dari BMKG             
Eropa. Beliau menyatakan bahwa BMKG telah mengeluarkan prediksi musim hujan di tahun ini (2019 ) dan                
banyak daerah yang sudah memasuki musim hujan. Sampai saat ini BMKG juga belum mendeteksi adanya               
anomali iklim yang dapat menyebabkan kekeringan di tahun 2020 ataupun tahun 2021.  

Link Counter: 
https://www.instagram.com/p/Bo6qkninxoH/?taken-by=infobmkg  
http://www.bmkg.go.id/press-release/?p=tahun-2020-tidak-ada-potensi-anomali-iklim&tag=press-release&la
ng=ID  

https://www.instagram.com/p/Bo6qkninxoH/?taken-by=infobmkg
http://www.bmkg.go.id/press-release/?p=tahun-2020-tidak-ada-potensi-anomali-iklim&tag=press-release&lang=ID
http://www.bmkg.go.id/press-release/?p=tahun-2020-tidak-ada-potensi-anomali-iklim&tag=press-release&lang=ID
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2. Erick Thohir : Ada Urusan Apa Ormas Dengan BUMN, Pakai          
Ngajari Bab Kesopanan 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar di media sosial, sebuah postingan foto Menteri BUMN Erick Thohir dengan             
caption bertuliskan “Ada urusan apa ormas dengan BUMN, pakai ngajari bab kesopanan,            
emang junjunganmu punya kesopanan”. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa narasi yang tercantum pada foto dalam           
postingan tersebut adalah hasil manipulasi yang berasal dari foto situs berita           
sindonews.com dengan judul "Inter Milan Resmi Pindah Tangan, Erick Thohir Berkoar",           
berita tersebut dimuat pada tanggal 28 Juni 2016, dan tidak ditemukannya kata-kata            
narasi seperti dalam foto tersebut. 

Link Counter: 
https://sports.sindonews.com/read/1120411/56/inter-milan-resmi-pindah-tangan-erick-thoh
ir-berkoar-1467119671 

  

https://sports.sindonews.com/read/1120411/56/inter-milan-resmi-pindah-tangan-erick-thohir-berkoar-1467119671
https://sports.sindonews.com/read/1120411/56/inter-milan-resmi-pindah-tangan-erick-thohir-berkoar-1467119671
https://sports.sindonews.com/read/1120411/56/inter-milan-resmi-pindah-tangan-erick-thohir-berkoar-1467119671
https://sports.sindonews.com/read/1120411/56/inter-milan-resmi-pindah-tangan-erick-thohir-berkoar-1467119671
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3. “Microsoft E-Mail Service” untuk Meninjau Pesan Yang Tidak        
Terkirim 

Hoaks 

 

Penjelasan: 
Beredar adanya Pesan yang berasal dari "Microsoft E-Mail Service", yang          
memberitahukan bahwa kita dapat mengklik tombol "Review Messages" untuk meninjau          
pesan yang tidak terkirim. 
 
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya itu hanyalah modus penipuan yang dirancang           
untuk membajak akun email Anda. Penjahat sekarang dapat menggunakan kredensial          
login yang Anda kirimkan untuk mendapatkan akses ke akun email Anda dan layanan             
terkait apa pun seperti penyimpanan file online atau toko aplikasi. Berhati-hatilah dengan            
email yang mengklaim bahwa Anda harus mengklik tautan atau membuka file terlampir            
untuk menangani masalah akun yang seharusnya. 

Link Counter: 
https://www.hoax-slayer.net/undelivered-email-phishing-scam-hitting-inboxes/ 

  

https://www.hoax-slayer.net/undelivered-email-phishing-scam-hitting-inboxes/
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4. Gempa Susulan Sebesar 8,2 SR di Manado Hoaks 

 

Penjelasan: 
Telah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa BMKG meramalkan           
pada tanggal 16 November 2019 pada pukul 24.00-01.00 dini hari akan terjadi gempa             
susulan sebesar 8,2 SR di Manado. 
 
Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Seksi            
Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Manado,          
Edward Hendry Mengko. Beliau memastikan bahwa informasi dari pesan berantai yang           
mengatakan akan terjadi gempa berkekuatan 8,2 Skala Richter (SR) sebagai hoaks atau            
bohong belaka. Dilansir dari regional.kompas.com, tercatat pada tanggal 16 November          
2019 terjadi 159 gempa susulan dan yang paling besar mencapai magnitudo 5,9 dan             
terkecil magnitudo 2,7. 

Link Counter: 
http://rri.co.id/post/berita/747900/tanggap_bencana/bmkg_manado_informasi_akan_terjadi
_gempa_82_sr_hoaks.html  
https://regional.kompas.com/read/2019/11/16/16241291/159-gempa-susulan-terjadi-di-ma
nado-warga-rasakan-9-kali-guncangan  

  

https://regional.kompas.com/read/2019/11/16/16241291/159-gempa-susulan-terjadi-di-manado-warga-rasakan-9-kali-guncangan
http://rri.co.id/post/berita/747900/tanggap_bencana/bmkg_manado_informasi_akan_terjadi_gempa_82_sr_hoaks.html
http://rri.co.id/post/berita/747900/tanggap_bencana/bmkg_manado_informasi_akan_terjadi_gempa_82_sr_hoaks.html
https://regional.kompas.com/read/2019/11/16/16241291/159-gempa-susulan-terjadi-di-manado-warga-rasakan-9-kali-guncangan
https://regional.kompas.com/read/2019/11/16/16241291/159-gempa-susulan-terjadi-di-manado-warga-rasakan-9-kali-guncangan
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5. Lippo Group Mundur Dari OVO Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar informasi di media sosial terkait isu Lippo Group mundur dari Ovo.             
Informasi tersebut tengah ramai diperbincangkan di media sosial saat ini. 
 
Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut adalah keliru. Hal tersebut           
dibantah oleh Presiden Direktur PT Visionet Internasional (Ovo), Karaniya         
Dharmasaputra. Dilansir dari laman situs Liputan6.com, Karaniya mengatakan "Soal         
rumor itu, sama sekali tidak benar. Saya malah beberapa waktu lalu baru saja ketemu dan               
ngobrol panjang dengan Pak John Riady (Direktur Lippo Group) soal pengembangan Ovo            
ke depan. Kepada saya, Beliau banyak memberikan masukan dan selama ini sangat            
suportif terhadap berbagai upaya pengembangan bisnis Ovo,". 

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4112072/lippo-dikabarkan-hengkang-dari-ovo-benar
kah 
https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/17/11/2019/ada-kabar-ovo-ditinggal-lippo-grou
p-bosnya-bilang-begini/ 

 
  

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4112072/lippo-dikabarkan-hengkang-dari-ovo-benarkah
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4112072/lippo-dikabarkan-hengkang-dari-ovo-benarkah
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4112072/lippo-dikabarkan-hengkang-dari-ovo-benarkah
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4112072/lippo-dikabarkan-hengkang-dari-ovo-benarkah
https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/17/11/2019/ada-kabar-ovo-ditinggal-lippo-group-bosnya-bilang-begini/
https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/17/11/2019/ada-kabar-ovo-ditinggal-lippo-group-bosnya-bilang-begini/
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6. Makan Telur Bikin Jerawatan Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Telah beredar informasi di media sosial bahwa mengkonsumsi telur dapat menyebabkan           
jerawat. 
 
Dilansir dari Liputan6.com, RS Surya Husada Bali, dr. Laksmi Duarsa, Sp.KK. Laksmi,            
mengatakan, sejauh ini belum ada penelitian yang secara evidence based menyebut           
bahwa telur sebagai penyebab jerawat. Biasanya, jerawat akan muncul pada orang-orang           
yang memang memiliki faktor untuk berjerawat. Misal, produksi minyak berlebih,          
kemudian kulit yang kotor, dan tertutup bahan kosmetik yang komedogenik, juga bakteri.            
Laksmi juga menuturkan ada faktor lain sebagai pencetus tapi bentuk dan rupanya            
bermacam-macam. Bahkan, orang yang makannya sudah benar dan wajah bersih masih           
bisa berjerawat kalau stres sedang menyerang. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa telur            
adalah penyebab munculnya jerawat di wajah kita. 

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/health/read/4110192/cek-fakta-kesehatan-sering-makan-telur-bi
kin-jerawatan 
https://www.grid.id/read/04149041/makan-telur-bikin-jerawatan-begini-penjelasannya?pag
e=all 

 
  

https://www.liputan6.com/health/read/4110192/cek-fakta-kesehatan-sering-makan-telur-bikin-jerawatan
https://www.liputan6.com/health/read/4110192/cek-fakta-kesehatan-sering-makan-telur-bikin-jerawatan
https://www.liputan6.com/health/read/4110192/cek-fakta-kesehatan-sering-makan-telur-bikin-jerawatan
https://www.grid.id/read/04149041/makan-telur-bikin-jerawatan-begini-penjelasannya?page=all
https://www.grid.id/read/04149041/makan-telur-bikin-jerawatan-begini-penjelasannya?page=all
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7. Keramas Saat Haid Dapat Menyebabkan Sakit Kepala Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Sebuah informasi kesehatan menyebutkan bahwa wanita yang sedang haid dilarang          
keramas dikarenakan saat haid pori-pori kepala sedang terbuka, jika keramas, nantinya           
akan memicu timbulnya sakit kepala. 
 
Faktanya, informasi tersebut hanyalah mitos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan         
kebenaranya. dr. Sita Ayu Arumi, Sp.OG dari RS Bunda Jakarta menuturkan bahwa            
pori-pori di kulit kepala biasanya akan lebih terbuka ketika butuh penguapan. Misalnya,            
saat tubuh kepanasan dan berkeringat, maka pori-pori kulit kepala akan terbuka supaya            
bisa mengeluarkan keringat. Memang, pada beberapa wanita periode Pra Menstrual          
Syndrome (PMS) bisa memicu sakit kepala selain timbul keluhan lain seperti kram perut             
dan merasa tidak enak badan. Namun, pada kondisi ini, sakit kepala dipicu perubahan             
hormonal yang terjadi sebelum dan saat haid bukan karena keramas. Justru, ketika haid             
wanita disarankan untuk tetap memperhatikan kebersihan tubuhnya, termasuk kebersihan         
kepala dan rambut.  

Link Counter: 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3251626/kata-dokter-soal-anggapan-keramas
-saat-haid-bisa-picu-sakit-kepala 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3251626/kata-dokter-soal-anggapan-keramas-saat-haid-bisa-picu-sakit-kepala
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3251626/kata-dokter-soal-anggapan-keramas-saat-haid-bisa-picu-sakit-kepala
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8. Mahfud MD Sebut Kepulangan Rizieq Shihab Bisa Timbulkan 
Bencana Alam 

Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar Informasi pada situs berbasis blog yang menyebutkan dengan tegas Menteri           
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD         
menyatakan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab Bisa           
Menimbulkan Bencana Alam. 
 
Faktanya, klaim bahwa Mahfud MD menyatakan kepulangan Rizieq Shihab bisa          
menimbulkan bencana alam adalah tidak benar, beliau tidak pernah menyatakan hal           
tersebut. Artikel yang dimuat pada blog tersebut merupakan suntingan dari laman situs            
Antaranews dengan judul artikel asli "Menko Polhukam tegaskan tidak ada bukti           
Pemerintah cekal Habib Rizieq". 

Link Counter: 
https://cekfakta.tempo.co/fakta/480/fakta-atau-hoaks-benarkah-mahfud-md-sebut-kepulan
gan-rizieq-shihab-bisa-timbulkan-bencana-alam  
https://www.antaranews.com/berita/1159011/menko-polhukam-tegaskan-tidak-ada-bukti-p
emerintah-cekal-habib-rizieq#mobile-src  

  

https://www.antaranews.com/berita/1159011/menko-polhukam-tegaskan-tidak-ada-bukti-pemerintah-cekal-habib-rizieq#mobile-src
https://cekfakta.tempo.co/fakta/480/fakta-atau-hoaks-benarkah-mahfud-md-sebut-kepulangan-rizieq-shihab-bisa-timbulkan-bencana-alam
https://cekfakta.tempo.co/fakta/480/fakta-atau-hoaks-benarkah-mahfud-md-sebut-kepulangan-rizieq-shihab-bisa-timbulkan-bencana-alam
https://www.antaranews.com/berita/1159011/menko-polhukam-tegaskan-tidak-ada-bukti-pemerintah-cekal-habib-rizieq#mobile-src
https://www.antaranews.com/berita/1159011/menko-polhukam-tegaskan-tidak-ada-bukti-pemerintah-cekal-habib-rizieq#mobile-src
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9. Jengkol dan Petai Bisa Menurunkan Hipertensi Disinformasi 

 

Penjelasan: 
Beredar sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi tentang jengkol           
dan petai bisa untuk menurunkan hipertensi. 
 
Faktanya setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari health.detik.com, Dr. Tunggul         
D.Situmorang,SpPD,KGH, Konsultan ginjal dan hipertensi dari PAPDI (Perhimpunan Ahli         
Penyakit Dalam Indonesia) mengatakan bahwa jengkol dan petai boleh saja dikonsumsi,           
akan tetapi jengkol dan petai tidak serta merta berkhasiat untuk menurunkan hipertensi.            
Beliau mengingatkan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi jengkol justru bisa         
mengganggu ginjal. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum            
menemukan penelitian yang menyebutkan adanya hubungan antara jengkol dan petai          
dengan hipertensi. 

Link Counter: 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4023981/jengkol-dan-petai-bisa-menurunkan-
hipertensi-benarkah  
https://doktersehat.com/jengkol-petai-turunkan-hipertensi/  
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3538933/makan-petai-setiap-hari-bisa-cegah-hi
pertensi  

 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4023981/jengkol-dan-petai-bisa-menurunkan-hipertensi-benarkah
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4023981/jengkol-dan-petai-bisa-menurunkan-hipertensi-benarkah
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4023981/jengkol-dan-petai-bisa-menurunkan-hipertensi-benarkah
https://doktersehat.com/jengkol-petai-turunkan-hipertensi/
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3538933/makan-petai-setiap-hari-bisa-cegah-hipertensi
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3538933/makan-petai-setiap-hari-bisa-cegah-hipertensi

