
Penjelasan : 

Beredar di media sosial sebuah pemberitahuan mencatut nama BRI Life tentang adanya 

perubahan skema tarif biaya transaksi yang sebelumnya Rp6.500 menjadi Rp150.000 per 

bulan (autodebit) melalui rekening secara otomatis. Skema tarif baru ini akan diuji coba 

selama 6 bulan ke depan.

Faktanya, dilansir dari akun Instagram BRI Life @brilifeindonesia, perubahan skema tarif 

biaya transaksi tersebut tidak benar. BRI Life mengimbau kepada nasabah untuk tetap 

waspada kepada oknum yang menghubungi nasabah dan mengatasnamakan BRI Life. 

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi contact center BRI Life di 

1500087 atau melalui chat WhatsApp di nomor 0811-935-0087.

Kamis, 21 Juli 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Surat Imbauan Perubahan Skema Tarif 
Baru Mengatasnamakan BRI Life

Link Counter:

- https://instagram.com/stories/brilifeindonesia/2886202890739527357?igshid=MDJmNzVkM

jY= 

https://instagram.com/stories/brilifeindonesia/2886202890739527357?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://instagram.com/stories/brilifeindonesia/2886202890739527357?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://instagram.com/stories/brilifeindonesia/2886202890739527357?igshid=MDJmNzVkMjY=


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan serta menggunakan foto profil 

Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo Hamka Hendra Noer. Akun tersebut digunakan 

untuk menghubungi beberapa pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan 

masyarakat umum dengan maksud untuk meminta uang.

Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu yang digunakan oleh oknum tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Melalui laman resmi gorontaloprov.go.id, 

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Masran Rauf mengimbau kepada 

semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan telepon atau pesan teks yang mengaku 

Penjagub Hamka atau pejabat publik lain terlebih sampai meminta uang dan sebagainya. Ia 

juga meminta untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran nomor tersebut 

melalui orang lain atau melalui aplikasi online. 

Kamis, 21 Juli 2022

Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo Hamka 
Hendra Noer

Link Counter:

- https://gorontaloprov.go.id/hati-hati-penipuan-mengatasnamakan-penjagub-hamka/ 

- https://gorontalo.tribunnews.com/2022/07/20/waspada-penipu-mengatasnamakan-penjag

ub-gorontalo 

https://gorontaloprov.go.id/hati-hati-penipuan-mengatasnamakan-penjagub-hamka/
https://gorontaloprov.go.id/hati-hati-penipuan-mengatasnamakan-penjagub-hamka/
https://gorontalo.tribunnews.com/2022/07/20/waspada-penipu-mengatasnamakan-penjagub-gorontalo
https://gorontalo.tribunnews.com/2022/07/20/waspada-penipu-mengatasnamakan-penjagub-gorontalo


Penjelasan : 

Beredar sebuah tangkapan layar pesan WhatsApp 

dengan nomor +62857-3373-9824 yang 

mengatasnamakan dan menggunakan foto Wakil 

Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti H. Asmar. Dalam 

tangkapan layar yang beredar, terdapat informasi yang 

memberitahukan adanya program 5 tahunan dari 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti 

yaitu program pembagian donasi senilai Rp16 juta yang 

ditujukan ke berbagai sekolah dasar untuk kebutuhan 

sekolah, pondok pesantren, dan panti asuhan.

 

Faktanya, dilansir dari goriau.com, Kepala Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Afrinal Yusran 

mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak 

memercayai pesan yang mengatasnamakan Wabup 

Asmar. Pihaknya memastikan bahwa pesan yang 

beredar dan menyasar para kepala sekolah di wilayah 

Kabupaten Kepulauan Meranti itu dilakukan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab guna mendapatkan 

keuntungan pribadi. 

Kamis, 21 Juli 2022

Hoaks

3. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil 
Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar  

Link Counter:

- https://www.goriau.com/berita/baca/beredar-pesan-whatsapp-mengaku-wabup-asmar-ka
bag-prokopim-meranti-itu-tidak-benar.html 

- https://riau.antaranews.com/berita/292117/nama-wabup-meranti-dicatut-di-pesan-medsos-
kepala-sekolah-jadi-sasaran 

- https://riau.genpi.co/riau-terkini/834/duh-nama-wabup-meranti-dicatut-untuk-donasi 

https://www.goriau.com/berita/baca/beredar-pesan-whatsapp-mengaku-wabup-asmar-kabag-prokopim-meranti-itu-tidak-benar.html
https://www.goriau.com/berita/baca/beredar-pesan-whatsapp-mengaku-wabup-asmar-kabag-prokopim-meranti-itu-tidak-benar.html
https://www.goriau.com/berita/baca/beredar-pesan-whatsapp-mengaku-wabup-asmar-kabag-prokopim-meranti-itu-tidak-benar.html
https://riau.antaranews.com/berita/292117/nama-wabup-meranti-dicatut-di-pesan-medsos-kepala-sekolah-jadi-sasaran
https://riau.antaranews.com/berita/292117/nama-wabup-meranti-dicatut-di-pesan-medsos-kepala-sekolah-jadi-sasaran
https://riau.genpi.co/riau-terkini/834/duh-nama-wabup-meranti-dicatut-untuk-donasi


Penjelasan : 

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berisi informasi terkait skrining 

kesehatan BPJS Kesehatan yang diklaim bersifat wajib. Mulai 17 Juli 2022, peserta BPJS yang 

hendak memeriksakan kesehatan wajib atau harus sudah melakukan skrining kesehatan. Selain 

itu, disampaikan pula bahwa keluarga, putra, putri yang berusia 15 tahun ke atas mengisi formulir 

pendaftaran dengan mengarahkan ke sebuah tautan pengisian riwayat kesehatan.

Faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co, pesan berantai bahwa skrining kesehatan wajib 

dilakukan peserta BPJS Kesehatan yang hendak memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan per 

17 Juli 2022 adalah keliru. Pesan berantai tersebut bukan berasal dari BPJS Kesehatan. Selain itu, 

skrining kesehatan hanya bersifat imbauan yang dilakukan minimal satu kali setahun. Skrining 

kesehatan tersebut tidak menjadi prasyarat bagi peserta yang hendak memeriksakan diri ke 

pelayanan kesehatan.

Kamis, 21 Juli 2022

Disinformasi

4. [DISINFORMASI] Skrining Kesehatan BPJS Kesehatan 
Bersifat Wajib Dimulai 17 Juli 2022

Link Counter:

- https://cekfakta.tempo.co/fakta/1802/keliru-klaim-tentang-skrining-kesehatan-bpjs-kesehatan-

bersifat-wajib-dimulai-17-juli-2022 

https://cekfakta.tempo.co/fakta/1802/keliru-klaim-tentang-skrining-kesehatan-bpjs-kesehatan-bersifat-wajib-dimulai-17-juli-2022
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1802/keliru-klaim-tentang-skrining-kesehatan-bpjs-kesehatan-bersifat-wajib-dimulai-17-juli-2022
https://cekfakta.tempo.co/fakta/1802/keliru-klaim-tentang-skrining-kesehatan-bpjs-kesehatan-bersifat-wajib-dimulai-17-juli-2022


Penjelasan : 

Beredar sebuah rekaman video di media sosial Twitter 

dengan narasi yang menyebutkan bahwa seorang jemaah 

haji dilarang membawa air Zamzam ke Indonesia karena 

tergolong radikal.

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa air Zamzam dilarang 

dibawa jemaah haji ke Indonesia karena tergolong radikal 

adalah tidak benar. Faktanya, larangan itu terkait 

keselamatan di pesawat terbang. Diketahui pada 14 Juli 2022, 

petugas pemeriksa koper jemaah kloter 1 embarkasi Padang  

menemukan air Zamzam dikemas dengan berbagai ukuran 

di 50 koper. Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kedatangan dan 

Kepulangan Daerah Kerja (Daker) Bandara Panitia 

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Edayanti Dasril 

dalam tayangan Metro Siang di MetroTV pada Kamis, 14 Juli 

2022, menjelaskan bahwa membawa air Zamzam dilarang 

dalam penerbangan sesuai dengan aturan yang 

diberlakukan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi atau 

General Authority of Civil Aviation (GACA). Selain itu, dilansir 

dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia 

kemenag.go.id, Edayanti juga pernah mengingatkan 

larangan ini sebelum para jemaah pulang ke Tanah Air dan 

menjelaskan jika nantinya setiap jemaah haji akan 

mendapatkan air Zamzam setibanya di Tanah Air.

Kamis, 21 Juli 2022

Disinformasi

5. [DISINFORMASI] Video Air Zamzam Dilarang Dibawa ke 
Indonesia karena Tergolong Radikal

Link Counter:

- https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP32xb-cek-fakta-video-air-zamzam-dilarang-di

bawa-ke-indonesia-karena-tergolong-radikal-ini-faktanya 

- https://kemenag.go.id/read/ingat-air-zamzam-dilarang-masuk-bagasi-jemaah-haji 

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP32xb-cek-fakta-video-air-zamzam-dilarang-dibawa-ke-indonesia-karena-tergolong-radikal-ini-faktanya
https://kemenag.go.id/read/ingat-air-zamzam-dilarang-masuk-bagasi-jemaah-haji
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP32xb-cek-fakta-video-air-zamzam-dilarang-dibawa-ke-indonesia-karena-tergolong-radikal-ini-faktanya
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/MkMP32xb-cek-fakta-video-air-zamzam-dilarang-dibawa-ke-indonesia-karena-tergolong-radikal-ini-faktanya
https://kemenag.go.id/read/ingat-air-zamzam-dilarang-masuk-bagasi-jemaah-haji

