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2019 jumlah hoaks 1221 buah.
Ada peningkatan 224 hoaks
dibanding 2018. Rata-rata
hoaks/bulan naik dari 83 hoaks
pada 2018 menjadi 101
hoaks/bulan pada 2019. Hoaks
harian naik 3-4 hoaks dari
tahun lalu  yang hanya 2-3
hoaks/hari.

TEMA HOAKS

Hoaks paling banyak dengan tema
politik sebesar 644 hoaks (53%),
disusul hoaks dengan tema Agama,
Kesehatan, dan Kriminalitas. Hoaks
bertema Bencana sebesar 2% tapi
meski jumlahnya tidak terlalu besar
hoaks Bencana bisa sangat merusak

HOAKS POLITIK

Kecuali di bulan Agustus, hoaks  politik
selalu memuncaki jumlah hoaks.

Hoaks politik terbanyak muncul di
bulan April 2019, yang jumlahnya

mencapai 108 dari 123 hoaks.
Persentasenya nyaris mencapai 90%..

HOAKS AGAMA

Hoaks agama paling banyak
ditemukan pada bulan Desember
2019. Jumlahnya mencapai 22 buah.
Isu yang beredar seperti penyiksaan
terhadap muslim Uyghur, dan Mesut
Ozil (pesebakbola Turki) yang
menginjak bendera Tiongkok.

MORE INFO: WWW.TURNBACKHOAX.ID

SEBARAN HOAKS

HOAKS NAIK 22% DARI 2018

salah satu penyebabnya 2019
merupakan tahun politik ditandai

dengan adanya pemilu. Hoaks
terbanyak muncul di bulan Juli, April,

dan Desember. Sementara Juni
menjadi yang terendah..
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Mengacu pada rumusan
First Draft, ‘Konten yang Salah’
ditemukan paling banyak jumlahnya
(537). Disusul dengan 'Konten
Menyesatkan', dan 'Konten Palsu'.
'Konten yang Dimanipulasi'
jumlahnya juga cukup banyak,
mencapai 171 hoaks.

PLATFORM MEDIA SOSIAL

Dari segi saluran penyebaran hoaks,
Facebook tetap menjadi sarana yang
digunakan untuk menyebarkan hoaks,
disusul Twitter.
Untuk kategori aplikasi chat online,
WhatsApp adalah juaranya.

HOAKS POLITIK

Kecuali di bulan Agustus, hoaks  politik
selalu memuncaki jumlah hoaks.

Hoaks politik terbanyak muncul di
bulan April 2019, yang jumlahnya

mencapai 108 dari 123 hoaks.
Persentasenya nyaris mencapai 90%..

PERANG MELAWAN HOAKS

TAntangan ke depan daam perang
melawan hoaks masih tinggi,
berakhirnya pemilu tidak lantas
membuat hoaks mereda. Hoaks Politik
masih akan tetap ada seiring dengan
PILKADA serentak 2020.

MORE INFO: WWW.TURNBACKHOAX.ID

MIS/DISINFORMATION

ALAT PENYEBARAN HOAKS

Hoaks yang paling banyak ditemukan
mengandung materi narasi dan foto

(461 hoaks), disusul dengan hoaks
berbentuk narasi (326) dan hoaks
yang terdiri dari kombinasi antara

narasi dan video (215).




