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Kata Pengantar
Assalaamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh.
Tumbuh pesatnya penggunaan media sosial dan aplikasi percakapan di Indonesia, masih belum diimbangi
dengan kecakapan berpikir kritis dan keterampilan membaca informasi digital. Terlebih infodemi COVID-19,
yang disebut oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, tidak kalah berbahaya ketimbang
virusnya itu sendiri. Hoaks COVID-19 merupakan fenomena global, namun tak bisa dipungkiri, Indonesia adalah
negara dengan penyebaran hoaks COVID-19 yang tinggi. Dampaknya pun sangat mengganggu upaya penanganan
pandemi. Kolaborasi riset dan data hoaks COVID-19 sangat penting dilakukan untuk mengetahui akar masalah
sekaligus bagaimana menyusun strategi mitigasi hoaks secara komprehensif.
Sebagai organisasi periksa fakta independen, MAFINDO dengan alamat publikasi di TurnBackHoax.ID,
sejak awal pandemi COVID-19 mendedikasikan energinya untuk membersihkan hoaks COVID-19 dari ruang digital
masyarakat Indonesia. Bekerjasama dengan tim CEKFAKTA.COM yang terdiri dari 24 media siber, Kementerian
Kominfo, dan KPCPEN, kolaborasi dilakukan baik untuk menghalau hoaks COVID-19 ataupun yang lebih spesifik
terkait vaksin COVID19. Ekosistem periksa fakta Indonesia yang sesungguhnya cukup disegani oleh masyarakat
dunia, betul-betul diuji dengan gelombang hoaks COVID-19 ini.
Karena hoaks COVID-19 ini mampu menerobos hingga lingkungan masyarakat yang terkecil, hoaks COVID-19
ini tak berhenti di ranah digital. Ia mampu berpindah jalur menjadi moda mulut ke mulut, diperbincangkan di
warung kopi hingga kelompok rukun tetangga. Tak heran, yang termakan hoaks COVID-19 ini sungguh luas dan
beragam, bahkan masyarakat berpendidikan pun belum tentu kebal darinya.
Terjadi konflik antara masyarakat dan tenaga kesehatan, yang sering difitnah sebagai pihak yang
membisniskan wabah COVID-19. Demikian juga teori konspirasi yang menganggap COVID-19 ini hanyalah
settingan elit global untuk kepentingan bisnis, membuat sebagian orang tidak mau patuh menjalankan protokol
kesehatan 3M. Hoaks dengan tema pencegahan dan pengobatan sangat sering muncul di tengah masyarakat
dengan literasi kesehatan yang belum merata. Hoaks terkait vaksin COVID-19 juga memantik penolakan atau
keengganan sebagian masyarakat, dan berpotensi menggagalkan target cakupan imunisasi. Sedemikian
besarnya dampak kerusakan akibat hoaks COVID-19 yang beredar di masyarakat, membuka mata kita semua
bahwa hoaks COVID-19 ini harus dilawan dengan sangat serius.
Untuk itu Komite Litbang MAFINDO menyajikan laporan data hoaks COVID-19 selama tahun 2020. Data ini
diharapkan menjadi sumbangan bagi segenap pemangku kepentingan di Indonesia untuk merumuskan strategi
yang komprehensif untuk mitigasi hoaks COVID-19 baik dari sisi produksi dan diseminasi artikel periksa fakta,
komunikasi publik pemerintah yang konsisten dan transparan, peran media pers, keterlibatan organisasi massa
dan tokoh agama/masyarakat, edukasi literasi kesehatan dan literasi digital, dan upaya penegakan hukum.

Laporan Pemetaan Hoaks COVID-19 Tahun 2020

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan
ini. Besar harapan kami upaya ini bisa menjadi jalan bagi semakin solidnya upaya kolaboratif melawan hoaks
COVID19, dan dengannya pandemi ini bisa segera usai dari republik ini.
Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Septiaji Eko Nugroho
Ketua Presidium MAFINDO
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Kata Pengantar
Assalamu’alaikum, Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Awal tahun baru 2020, dunia dikejutkan oleh kehadiran virus SARS COV-2 yang bermula dari Wuhan,
RRC. Virus yang diberi nama Corona atau bernama resmi COVID-19, dalam hitungan hari, mengubah wajah
dunia setelah dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Saat itu, COVID-19 telah
memakan korban sebanyak 118.000 jiwa di 110 negara. Artinya, sebagai penyakit menular, COVID-19 telah resmi
dinyatakan berskala global.
Seiring dengan meningkatnya eskalasi penularan COVID-19, maka meningkat pula intensitas informasi
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jenis informasi ini disebut dengan infodemic, yaitu informasi
yang menyebarluas tentang epidemi/pandemi secara serentak dalam volume yang massif. Begitu massifnya,
sehingga menyulitkan masyarakat karena informasi yang valid bercampur-baur pada saat yang sama dengan
informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ini mengambil bentuk hoaks,
atau misinformasi.
Keberadaan hoaks COVID-19 sebagai wujud dari infodemic, memberikan implikasi yang buruk. Di lapangan,
infodemi hoaks COVID-19 menyebabkan petugas kesehatan mengalami kesulitan, bahkan resiko cedera, saat
berhadapan dengan kuatnya stigma sosial yang dihasilkan hoaks semacam ini. Di tengah-tengah masyarakat,
publik kebingungan untuk mengambil keputusan, bahkan tidak jarang terseret pada keputusan yang salah
karena kekeliruan informasi. Di kalangan aparat, hoaks bukan hanya membingungkan proses pengambilan
keputusan, tetapi juga memfitnah dan memecah-belah.
Upaya mengatasi hoaks, harus dimulai dari pengenalan terhadap hoaks itu sendiri. Hoaks bertema apa
saja yang beredar di Indonesia terkait dengan COVID-19 maupun vaksinasinya? Apa saja media yang digunakan
untuk menyebarluaskan dan mengamplifikasi hoaks? Dari mana saja sumber hoaks COVID-19? Seperti apa
bentuk khas hoaks COVID-19? Apa yang tertera di sini hanyalah sebagian dari pertanyaan yang muncul saat
berhadapan dengan hoaks dan akibatnya yang memprihatinkan.
Laporan berikut memetakan hoaks COVID-19 dan vaksinasi yang diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta
MAFINDO. Pemetaan ini dilakukan oleh Komite Litbang Mafindo, khususnya Tim Mapping Hoaks yang terdiri dari
Nuril Hidayah, Cahya Suryani, Priska Safitri, Puradian Wiryadigda dan Krisna Danuaji, dengan special task force
mendukung upaya edukasi dan literasi untuk menangkal hoaks. Laporan disusun melibatkan supervisi dari dua
orang Presidium Mafindo, yaitu Anita Ashvini Wahid dan Santi Indra Astuti, dengan support penuh dari Dewi S.
Sari, Direktur Operasional MAFINDO. Pada tahapan rekapitulasi data, Tim Mapping dibantu oleh Yuli Setiyowati
dari Komite Publikasi. Pada tahapan finalisasi, proses analisis didampingi oleh Syafiq Pontoh selaku Presidium
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MAFINDO. Melalui laporan ini, Tim Mapping bermaksud memberikan gambaran mengenai nature hoaks COVID-19
yang beredar di Indonesia sepanjang tahun 2020. Kami berharap, laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian
dari upaya memerangi hoaks yang seyogyanya dilakukan bersama-sama oleh siapa saja.
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya karya ini. Mohon maaf untuk
kesalahan kata, ataupun kesalahan lainnya dalam buku ini. Kritik dan saran kami nantikan guna meningkatkan
kualitas penelitian dari hulu ke hilir. Akhir kata, kami berharap semoga laporan pemetaan hoaks COVID-19
tahun 2020 bermanfaat, dan memberikan kontribusi bagi penanggulangan hoaks COVID-19, maupun upaya
penanggulangan penyebaran virus tersebut di Indonesia.

Terimakasih.
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
Salam antihoaks,
Santi Indra Astuti
Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Mafindo
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BAB I
PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital selama
paling tidak 2 dekade terakhir membawa pada
berbagai kemudahan dalam keseharian umat
manusia, termasuk di antaranya kemudahan dalam
menghantarkan berbagai produk pemberitaan
kepada konsumen informasi. Dengan biaya produksi
yang relatif lebih rendah dibandingkan metode
luar jaringan, teknologi digital juga memungkinkan
sampainya berbagai produk pemberitaan dengan
waktu jauh lebih cepat dan jangkauan konsumen
yang jauh lebih luas. Sayangnya, berbagai kemudahan
ini juga datang bersama dengan berbagai tantangan.
Berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi
digital memudahkan siapa pun untuk membentuk
media massa berbasis digital, dan mengijinkan siapa
pun untuk mengisi ruang digital dengan berbagai
informasi.
Di sisi yang lain, munculnya berbagai platform media sosial membuat proses produksi informasi tidak lagi hanya berjalan satu arah. Media
tidak lagi menjadi pemain tunggal. Siapapun kini
dapat menjadi produsen informasi. Situasi ini juga
berperan dalam meningkatkan sebaran misinformasi
dan disinformasi di kalangan masyarakat. Faktorfaktor tersebut secara bersama-sama membentuk
ekosistem informasi yang tak sehat.
Literasi digital yang masih rendah dan belum
merata mengakibatkan dampak misinformasi dan
disinformasi tak terelakkan. Beragamnya isu yang
diangkat dalam misinformasi dan disinformasi yang
tersebar di kalangan masyarakat membuat dampak
tersebut menjangkau berbagai lini kehidupan.

Misinformasi dan disinformasi bermuatan politik atau
SARA dapat memicu peningkatan intoleransi dan
bahkan aksi kekerasan. Misinformasi dan disinformasi
dalam bidang kesehatan dapat menurunkan kualitas hidup, bahkan pada titik tertentu dapat membahayakan jiwa. Misinformasi dan disinformasi dalam
bidang lain seperti ekonomi, perhubungan, dan
sebagainya pun tak kalah membahayakan.
Pengalaman kami sebagai relawan menunjukkan bahwa menyampaikan fakta kepada orang yang
telah terdampak oleh misinformasi dan disinformasi
sangatlah sulit. Saat diberikan informasi yang
benar, mereka cenderung bersikukuh pada persepsi
mereka sendiri. Sejumlah teori psikologi kognitif
menjelaskan bahwa ada beberapa proses mental
yang menyebabkan fenomena ini (Swire & Ecker,
2018; Ferguson & Bargh, 2004), dan disinformasi
didesain dengan teknik khusus sehingga dapat
memanipulasi proses mental ini (Marwick & Alice,
2017). Hal ini menunjukkan pentingnya menggunakan
strategi khusus untuk melawan misinformasi dan
disinformasi. Untuk dapat merumuskan strategi yang
tepat, pemahaman mendalam terhadap misinformasi
dan disinformasi yang beredar sangat diperlukan.
Karena itu, kegiatan riset berupa pemetaan terhadap
misinformasi dan disinformasi di Indonesia sangat
diperlukan.
Penyebaran wabah COVID-19 pada tahun 2020
di Indonesia mengubah tren dominasi hoaks politik
sebagaimana terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Hoaks COVID-19 menjamur dan menjadi bagian dari
infodemi COVID-19 yang cukup meresahkan. Untuk
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melakukan mitigasi terhadap dampak hoaks COVID-19
ini diperlukan upaya untuk memahami komposisi dan
pola yang digunakan dalam menyusun hoaks. Dengan
demikian, diharapkan akan lahir rekomendasirekomendasi yang dapat diejawantahkan menjadi
langkah-langkah penanggulangan yang tepat.
Dalam kegiatan pemetaan yang secara rutin
dilakukan oleh Tim Mapping Komite Litbang, pemetaan
terhadap hoaks COVID-19 tergolong dalam pemetaan
berbasis isu khusus. Riset ini menggunakan metode
quantitative content analysis. Populasi riset ini adalah
disinformasi yang telah diklasifikasikan berdasarkan
isu COVID-19 oleh Tim Pemeriksa Fakta. Objek yang
diteliti di sini adalah hoaks yang telah diklarifikasi
oleh Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO. Keseluruhan
objek riset adalah populasi yang diambil dari website
https://turnbackhoax.id. Model analisis yang akan
dilakukan adalah double loop analysis (Altheide &
Schneider, 2013). Pada tahapan first loop instrumen
dibuat berdasarkan emergent coding. Sedangkan
pada tahapan second loop instrumen disesuaikan
dengan perspektif lain yang muncul berdasarkan
critical review.
Salah satu tugas yang paling menantang dalam
content analysis adalah merumuskan konstruksi
kategori yang dapat merekam fenomena secara
utuh. Berhubung topik COVID-19 adalah isu baru,
maka belum ada konstruksi kategori yang cukup
mapan untuk dijadikan pegangan. Peneliti kemudian
merumuskan konstruksi kategori berdasarkan perkembangan situasi. Inilah yang disebut dengan
emergent coding dalam tahapan first loop. Pada
mulanya, terdapat 4-5 konstruksi kategori saja,
yaitu tema, tipe misinformasi/disinformasi, alat dan
saluran penyebaran. Seiring waktu, maka konstruksi
kategori berkembang menjadi 11, yaitu tema, konten
(konten khas hoaks COVID-19), tipe misinformasi/
disinformasi, alat, saluran (tempat hoaks ditemukan
saat akan diklarifikasi), tempat (yang disebutkan
dalam hoaks), pihak tiruan (impersonated actors),

2

tipe narasi, gaya narasi, klaim bukti (yang digunakan
untuk meyakinkan publik akan kebenaran hoaks),
latar, tahapan kebencanaan (untuk mengklasifikasi
hoaks berdasarkan kategori perkembangan bencana), dan tindak lanjut (guna melihat respon terhadap hoaks).
Pemetaan ini memberikan gambaran hoaks
COVID-19 berdasarkan klasifikasi tersebut. Data
yang muncul merekam kecenderungan dalam bentuk
angka. Di balik setiap hoaks, selalu terdapat sebab
atau kejadian yang mendahului. Berurusan dengan
pembacaan hoaks setiap saat, kami percaya, di balik
setiap angka yang merekam kecenderungan hoaks,
selalu ada serangkaian cerita tentang siapa, apa,
mengapa, dan bagaimana publik merespon COVID-19.

BAB II
HOAKS COVID-19
SEPANJANG SEMESTER I 2020
Pada enam bulan pertama tahun 2020, hoaks
yang diklarifikasi oleh tim pemeriksa fakta MAFINDO
mencapai 941 hoaks. Dari jumlah tersebut, 516 buah
(54,8%) merupakan hoaks kesehatan. Sebagian besar
hoaks kesehatan ini berkaitan dengan COVID-19.
Tercatat 492 hoaks berkaitan dengan pandemi ini.
Pemetaan ini merupakan kegiatan pemetaan terhadap hoaks yang berkaitan dengan pandemi COVID-19
yang dilakukan oleh MAFINDO untuk melihat dinamika
hoaks COVID-19 dalam kurun waktu enam bulan.
Dalam laporan ini istilah COVID-19 dilekatkan pada
hoaks yang berkaitan dengan virus corona, SARSCov-2, dan penyakit yang diakibatkan olehnya.
Pemetaan ini terdiri dari dua bagian. Pertama,
akumulasi hoaks per bulan. Kedua, pemetaan hoaks
COVID-19 selama enam bulan yang diklasifikasikan
berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada Bab
1, yaitu tema, konten, tipe misinformasi/disinformasi,
alat, saluran, tempat, pihak tiruan, tipe narasi, gaya
narasi, klaim bukti, latar, tahapan kebencanaan,
dan tindak lanjut. Berikut adalah pemetaan yang
dimaksud sesuai dengan urutan kategori.
A. Akumulasi per Bulan
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa
puncak hoaks COVID-19 terjadi di bulan Maret. Pada
bulan ini, jumlah hoaks COVID-19 mencapai 158 buah
atau sebesar 32% dari total hoaks COVID-19 selama
enam bulan pertama tahun 2020. Pada awal bulan
Maret inilah kasus pertama COVID-19 ditemukan
dan diumumkan (kompas.com, 3 Maret 2020). Virus

Tabel 2.1.
Akumulasi Hoaks COVID-19 Per Bulan Semester I 2020

Grafik 2.1.
Akumulasi Hoaks COVID-19 Per Bulan Semester I 2020

SARS Corona-19 pertama kali merebak di Wuhan,
China sejak akhir Desember 2019. Karena mudahnya
penularan virus ini, COVID-19 dengan cepat menyebar
ke seluruh dunia. WHO mengumumkan COVID-19
sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020
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(tirto.id, 12 Maret 2020). Namun sebelum itu hoaks
COVID-19 sudah mulai bermunculan.
Pada bulan Januari ditemukan 19 buah hoaks
COVID-19 (4%). Pada bulan Februari, hoaks COVID-19
meningkat hingga mencapai 43 buah (9%). Tren
dominasi hoaks COVID-19 terhadap hoaks kesehatan
ini semakin meningkat setelah diumumkannya kasus COVID-19 di Indonesia dan statusnya sebagai
pandemi global pada bulan Maret. Hoaks kesehatan
pada bulan Maret berjumlah 161 buah. 158 buah di
antaranya terkait dengan pandemi COVID-19.
Pada bulan April hoaks COVID-19 masih mendominasi hoaks kesehatan sekalipun jumlahnya
menurun menjadi 121 hoaks. Hoaks kesehatan di
bulan April mencapai 122 buah (25%). Pada bulan Mei
jumlah hoaks COVID-19 semakin menurun dengan
jumlah sebanyak 110 hoaks (22%). Hoaks COVID-19
masih tetap mendominasi hoaks kesehatan yang
sekaligus mendominasi tema hoaks secara umum
sejak bulan Februari. Pada bulan ini hoaks kesehatan
berjumlah 114 buah. Pada bulan Juni, hoaks COVID-19
jumlahnya turun drastis hingga sebanyak 41 hoaks
(8%). Pada bulan ini hoaks kesehatan berjumlah
44 buah dan sudah tidak menjadi tema dominan.
Posisinya digantikan oleh hoaks politik.
Penurunan ini tampaknya berkaitan dengan
semakin dekatnya momen Pilkada. Di sisi lain, disinyalir mulai terjadi kejenuhan di pihak masyarakat
terhadap topik-topik terkait COVID-19 akibat pandemi
yang berlarut-larut. Hal ini ditandai dengan perilaku
abai protokol yang semakin menggejala di berbagai
tempat (medcom.id, 24 Juni 2020). Dengan adanya
sentimen tersebut, dapat dikatakan hoaks COVID-19
tidak lagi terlalu menarik sebagai komoditas, sekalipun dampak penyebarannya pada bulan-bulan
sebelumnya justru tampak sangat besar pada akhirakhir semester.
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B. Pemetaan Berdasarkan Kategori
1. Tema

Tabel 2.2.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Grafik 2.2.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Dari tabel dan grafik di atas tampak bahwa
hoaks bertema bencana kesehatan mendominasi
dengan jumlah 148 hoaks (30,1%). Termasuk dalam
kategori ini adalah hoaks COVID-19 yang mengangkat
tema COVID-19 sebagai isu kebencanaan, misalnya
dampak bencana dari aspek jumlah korban, respon
berbagai pihak dalam bentuk kebijakan dan sebagainya. Contoh kategori ini dapat dilihat pada
hoaks berjudul “DKI Jakarta Mulai Besok Lockdown
Warga di Luar Jakarta Tidak Dibolehkan Masuk
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Kecuali Ada Izin Polisi.” (turnbackhoax.id, 21 Maret
2020). Tema kesehatan atau nutrisi menempati posisi kedua dengan jumlah 103 hoaks (20,9%). Hoaks
yang mengangkat tema ini mencakup hal-hal yang
berkaitan dengan isu kesehatan murni seperti asal
usul virus, pengobatan atau penanganan penyakit,
dan seterusnya. Contoh kategori ini dapat dilihat pada
hoaks berjudul “Ganja Mampu Menangkal Covid-19”
(turnbackhoax.id, 20 Maret 2020).
Posisi ketiga ditempati oleh hoaks COVID-19
bermuatan politik dengan jumlah 92 hoaks (18,7%).
Hoaks dengan kategori ini hanya menjadikan
COVID-19 sebagai isu tunggangan. Motif sebenarnya
adalah untuk menumbuhkan sentimen politik
tertentu kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran.
Contoh kategori ini dapat dilihat pada hoaks berjudul
“Jokowi: Virus Corona Minum Bodrex 5 Menit
Langsung Sembuh” (turnbackhoax.id, 28 Januari
2020).
Demikian halnya dengan hoaks COVID-19 yang
mengangkat isu agama maupun etnis. Kedua kategori
jumlahnya cukup signifikan hingga mencapai 52
buah (10,6%) untuk hoaks agama, dan 32 buah (6,5%)
untuk hoaks etnis. Termasuk dalam kategori ini
adalah hoaks-hoaks yang menggunakan isu agama
atau etnis untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu seperti yang dapat ditemukan pada hoaks
berjudul “Foto ‘China Dilaporkan Diam-diam Kremasi
Korban Virus Corona’” (turnbackhoax.id, 10 Februari
2020) untuk tema etnis dan hoaks berjudul “Saking
takutnya dengan virus corona Orang Cina Islam yang
sholat arahnya kemana mana” (turnbackhoax.id, 10
Februari 2020) untuk tema agama.
Selain beberapa kategori tema di atas, terdapat kategori lain-lain, yakni hoaks yang tidak dapat
dikategorikan ke kategori tema kesehatan, bencana
kesehatan, politik, etnis, dan agama. Hoaks yang
termasuk dalam kategori ini berjumlah 32 buah
(13,2%). Contoh hoaks yang masuk dalam kategori ini
adalah hoaks berjudul “Gratis Layanan Netflix Selama

Tiga Bulan Karena Kerja Dari Rumah (turnbackhoax.
id, 3 April 2020). Untuk dapat melihat bagaimana
dinamika hoaks COVID-19 berubah setiap bulannya,
tabel dan grafik di bawah ini dapat memberikan
sedikit gambaran.

Tabel 2.3.
Dinamika Tema Hoaks COVID-19 per Bulan Semester I 2020

Grafik 2.3.
Dinamika Tema Hoaks COVID-19 per Bulan Semester I 2020
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Tabel dan grafik di atas memperlihatkan
perubahan isu yang diangkat dalam hoaks setiap
bulannya. Pada bulan Januari ketika belum terlalu
banyak tersedia informasi tentang COVID-19, hoaks
COVID-19 banyak menyoroti asal-usul virus dan
beberapa tips kesehatan untuk menghindari penyakit
ini. Karena itu tema kesehatan tampak dominan pada
bulan Januari dengan jumlah sebanyak 12 hoaks. Di
samping itu, fakta bahwa virus penyebab COVID-19
ini diketahui merebak pertama kali di Wuhan China
memicu diangkatnya sentimen etnis dalam hoaks
COVID-19. Sejumlah empat hoaks COVID-19 bernuansa
etnis tercatat pada bulan ini.
Pada bulan Februari, sentimen etnis semakin
meningkat dan bahkan mendominasi hingga mencapai 17 buah. Tema kesehatan tetap tinggi dengan
jumlah 10 buah. Sejalan dengan semakin luasnya
penularan COVID-19 ke berbagai negara, tema bencana kesehatan juga semakin meningkat hingga
sebanyak 9 hoaks. Hoaks COVID-19 pada bulan ini
juga mulai banyak mengangkat sentimen agama.
Ada lima hoaks COVID-19 yang ditemukan membawa
tema agama pada bulan ini. Seiring dengan semakin
meluasnya dampak pandemi, jumlah hoaks COVID-19
bertema bencana kesehatan juga mulai menanjak.
Beberapa hoaks COVID-19 mengklaim bahwa pandemi sudah mulai menjangkau Indonesia seperti
pada hoaks berjudul “Hati-hati untuk Wilayah Tanjung
Enim, Muara Enim dan Sekitarnya. Virus CORONA
sudah masuk!” (turnbackhoax.id, 3 Februari 2020).
Pada bulan Maret, jumlah hoaks bertema
kesehatan/nutrisi melonjak tajam hingga sebanyak
46 buah. Sangat besar kemungkinan bahwa dominasi
hoaks bertema kesehatan/nutrisi ini dipicu oleh
meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi
tentang medikasi dan tips untuk menghindari penyakit ini. Produsen hoaks mengambil kesempatan
dengan menjejali masyarakat dengan berbagai
informasi menyesatkan tentang penanganan,
pengobatan, dan tips yang dapat menghindarkan
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mereka dari COVID-19. Hoaks bertema bencana
kesehatan juga meningkat tajam pada bulan ini.
Hoaks bertema ini pada umumnya melebih-lebihkan
dampak hoaks baik di dalam negeri atau luar negeri
dengan tujuan memicu kepanikan dan ketakutan
masyarakat. Jumlahnya mencapai 23 hoaks. Jumlah
yang sama dengan hoaks COVID-19 yang bertema
politik. Tingginya jumlah hoaks pada bulan Maret
juga ditunjang oleh begitu beragamnya tema yang
diangkat hingga tidak semua dapat dikategorikan
ke dalam tema kesehatan, bencana kesehatan, politik, etnis, maupun agama. Untuk kasus demikian,
hoaks diklasifikasikan ke dalam kategori lain-lain.
Jumlahnya setara dengan hoaks bertema kesehatan/
nutrisi (46 hoaks).
Seiring dengan semakin meluasnya penularan
COVID-19 di Indonesia, pada bulan April hoaks
bertema bencana kesehatan meningkat tajam
hingga mendominasi hoaks COVID-19 pada bulan
ini dengan jumlah sebanyak 46 hoaks. Hoaks politik
juga meningkat sejumlah 30 hoaks menyusul
diberlakukannya beberapa kebijakan pemerintah
untuk menangani pandemi. Sentimen pro dan kontra
terhadap kebijakan pemerintah terkait pandemi
COVID-19 dimanfaatkan sebagai bahan hoaks untuk
menyerang atau memberi penilaian positif bagi
pihak-pihak politik tertentu. Contohnya dapat dilihat
pada hoaks berjudul “Jakarta Menjadi Daerah Paling
Banyak Terinfeksi Virus COVID-19 Karena Salah Pilih
Gubernur” (turnbackhoax.id, 3 April 2020). Jumlah
hoaks bertema kesehatan/nutrisi menurun tajam jika
dibandingkan dengan bulan Maret 2020, dari 46 hoaks
menjadi 16 hoaks. Sementara itu hoaks bertema
agama hanya bertambah 1 buah dibandingkan bulan
sebelumnya, yakni dari 14 hoaks menjadi 15 hoaks.
Pada bulan Mei, hoaks COVID-19 didominasi
oleh tema bencana kesehatan dan tema politik.
Jumlah hoaks bertema bencana kesehatan naik
dibanding bulan sebelumnya sebanyak 53 buah.
Beberapa kebijakan pemerintah juga masih menjadi
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bahan hoaks COVID-19 politik di bulan ini sekalipun
jumlahnya sedikit menurun, sebanyak 2 angka dibanding bulan April hingga menjadi 28 hoaks. Jumlah
hoaks bertema kesehatan/nutrisi semakin menurun
pada bulan ini (12 hoaks), lebih sedikit daripada hoaks
COVID-19 yang mengangkat isu agama (14 hoaks).
Isu etnis yang biasanya dikait-kaitkan dengan awal
kemunculan virus penyebab COVID-19 semakin tidak
populer pada bulan ini karena orang disibukkan
dengan dampak pandemi di dalam negeri.
Pada bulan Juni, secara umum hoaks kesehatan tidak lagi mendominasi. Jumlah hoaks kesehatan menurun tajam dibanding bulan-bulan
sebelumnya sejak Maret hingga Mei di mana jumlah
hoaks kesehatan melebihi angka 100. Pada bulan
Juni hoaks kesehatan berjumlah 44 hoaks. Akan
tetapi dalam jumlah tersebut hoaks COVID-19 masih
dominan. Tercatat 41 buah dari total hoaks kesehatan
di bulan Juni berkaitan dengan COVID-19. Melanjutkan
tren bulan sebelumnya, sekalipun dengan jumlah
yang jauh menurun, tema bencana kesehatan masih
mendominasi (16 hoaks) yang disusul kemudian
oleh tema politik (9 hoaks). Tema kesehatan masih
ditemukan pada beberapa hoaks (7 buah), demikian
pula tema agama (3 hoaks). Di luar itu hoaks yang
termasuk dalam kategori lain-lain jumlahnya juga
cukup signifikan (6 hoaks). Pada akhirnya, bulan Juni
mengubah tren dominasi tema hoaks COVID-19 yang
mulai meningkat sejak bulan Februari.
2. Konten
Kategori konten dibuat untuk melihat lebih dalam ragam konten yang diangkat dalam
narasi hoaks COVID-19 berkaitan dengan isu-isu
epidemiologi. Tabel dan grafik di atas menunjukkan
bahwa isu paling dominan dalam narasi hoaks
COVID-19 selama setengah tahun pertama tahun
2020 adalah kebijakan. Jumlah hoaks COVID-19 yang
mengangkat isu ini mencapai 143 hoaks (29,1%).

Tabel 2.4.
Konten Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Grafik 2.4.
Konten Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Posisi kedua ditempati oleh isu human infection (112
hoaks, 22,7%). Posisi ketiga ditempati hoaks dengan
kategori konten lain-lain (96 hoaks, 19,5%).
Melihat komposisi tersebut, tampak korelasi
antara klasifikasi berdasarkan tema dan klasifikasi
berdasarkan konten. Tema bencana kesehatan
dan politik merupakan tema-tema yang paling dominan dalam konfigurasi hoaks COVID-19 selama
enam bulan ini. Tingginya hoaks yang berisi konten
human infection menandakan bahwa tema bencana
kesehatan yang mengangkat isu penularan antar
manusia juga cukup tinggi. Angka hoaks COVID-19
yang mengangkat isu kebijakan yang juga cukup
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tinggi menunjukkan bahwa hoaks yang mengangkat
sentimen politik juga cukup banyak menjadikan
kebijakan terkait penanganan pandemi ini sebagai
sorotan. Contoh konten human infection dapat dilihat
pada hoaks berjudul “Pasien Postif Virus Corona
di Sungai Rangit Dijemput Paksa Kepolisian dan
Tim Medis” (turnbackhoax.id. 14 April 2020). Pada
hoaks tersebut terdapat klaim adanya orang yang
terinfeksi COVID-19 yang dijemput paksa polisi, dan
bahwa keluarganya tidak dikarantina sehingga bebas
berkeliaran. Informasi ini meresahkan masyarakat
hingga membuat penyebarnya diamankan yang berwenang. Setelah dikonfirmasi ternyata penyebar
informasi palsu tersebut tidak melihat sendiri dan
hanya mendengar rumor dari mulut ke mulut. Pada
klasifikasi berdasarkan tema, hoaks ini dikategorikan
ke dalam bencana kesehatan.
Hoaks dengan konten kebijakan dapat dilihat
pada hoaks berjudul “Dampak PSBB, Pegawai PELNI
Dibegal di Jakarta Utara” (turnbackhoax.id. 14 April
2020). Dalam hoaks yang mengklaim bahwa kebijakan
PSBB memicu terjadinya pembegalan terhadap
pegawai PELNI, ditautkan video berisi seseorang
berseragam yang bersimbah darah. Faktanya sosok
yang terluka tersebut bukan pegawai PELNI dan
bukan korban pembegalan. Luka-lukanya disebabkan
oleh kecelakaan lalu lintas.
Posisi ketiga dalam klasifikasi ini diduduki
oleh hoaks dengan konten lain-lain. Tingginya
jumlah kategori ini menandakan betapa beragam
konten yang diangkat dalam narasi hoaks COVID-19
sehingga banyak yang tidak dapat dimasukkan ke
dalam kategori seperti pengobatan (treatment/
medication), behaviour, kebijakan, teori konspirasi,
dan seterusnya. Hoaks COVID-19 yang termasuk
dalam kategori lain-lain berjumlah sebanyak 96 hoaks
(19,5%). Contoh kategori ini dapat dilihat pada hoaks
berjudul “Lagu Corona Dari Bimbo.. Lagu 30 Tahun
yang Lalu Jadi Kenyataan Sekarang” (turnbackhoax.
id, 10 April 2020) atau “Donasi Kaos Oblong Bekas
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Untuk Tim Medis RSD Wisma Atlet” (turnbackhoax.
id, 29 April 2020). Pada contoh pertama lagu Bimbo,
suatu grup musik senior di Indonesia, dikait-kaitkan
dengan pandemi COVID-19 dan diklaim sebagai bentuk
ramalan. Pada contoh kedua, di dalam narasi hoaks
terdapat informasi palsu tentang sebuah donasi. Isu
yang diangkat dalam kedua contoh tersebut tidak
secara khusus berkaitan dengan isu-isu epidemiologi
sehingga digolongkan dalam kategori lain-lain.
Konten treatment/medication menempati
posisi keempat. Terdapat 37 hoaks (7,5%) COVID-19
yang mengangkat isu ini, Hoaks diklasifikasikan ke
dalam kategori ini jika di dalamnya terdapat narasi
tentang penanganan COVID-19 baik melalui makanan,
obat, atau kegiatan tertentu. Contoh hoaks dalam
kategori ini adalah “Salah satu solusi untuk virus ini
adalah secangkir teh sederhana” (turbackhoax.id, 28
Maret 2020).
Konten behaviour dan virus transmission
menempati posisi berikutnya dengan jumlah
masing-masing sebanyak 29 hoaks (5,9%). Hoaks
yang narasinya menyebutkan tentang perilaku
atau tindakan khusus yang diklaim berdampak
pada kemungkinan paparan virus tercakup dalam
kategori behaviour. Misalnya hoaks berjudul “Merokok
Menghadang Virus Corona Masuk Ke Paru-Paru”
(turbackhoax.id, 7 April 2020). Adapun hoaks yang
narasinya menyebutkan tentang asal usul virus
atau media-media yang dapat menjadi pengantar
penularan virus termasuk ke dalam kategori virus
transmission, seperti tampak pada hoaks berjudul
“Mi Goreng Indonesia Masuk Daftar Makanan Yang
Menyebarkan Virus Corona di Australia” (turbackhoax.
id, 2 Februari 2020).
Konten lain yang jumlahnya cukup banyak
adalah teori konspirasi. Jumlahnya mencapai
27 buah (5,5%) dari total hoaks COVID-19 dalam
semester pertama tahun 2020. Konten sejenis ini
sangat berbahaya karena dapat memicu perilaku
abai protokol dan penolakan menaati kebijakan
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yang diberlakukan dalam rangka penanganan
pandemi. Misalnya, seperti narasi dalam hoaks
berjudul “Pembunuhan Massal Berkedok Corona”
(turbackhoax.id, 4 April 2020). Dalam hoaks berbentuk video tersebut terdapat klaim bahwa tes
massal akan dilakukan oleh dokter yang diimpor dari
China, padahal faktanya hanya alatnya yang berasal
dari China. Tes dilakukan oleh dokter Indonesia.
Klaim menyesatkan ini kemudian digunakan untuk
membenarkan klaim berikutnya, yakni bahwa tes
massal tersebut merupakan modus pembunuhan
massal.
Selain konten-konten di atas, terdapat konten yang bernuansa antivaksin. Misalnya pada
narasi hoaks berjudul “Video ‘Elisa Granato Kelinci
Percobaan Vaksin Kopit di Inggris Meninggal 2 Hari
Setelah Divaksin’” (turbackhoax.id, 1 Mei 2020). Narasi
dalam hoaks ini mengklaim bahwa vaksin COVID-19
yang sedang diujicobakan kepada relawan bernama
Elisa Granato telah memakan korban. Faktanya,
Elisa sendiri membantah hal tersebut melalui akun
Twitter-nya.
Sejumlah hoaks COVID-19 mengandung kombinasi antara berbagai jenis konten. Hoaks dengan
ciri demikian diklasifikasikan dalam kategori campuran. Pada semester pertama tahun 2020, hoaks
dengan konten campuran ditemukan sebanyak 15
hoaks (3,1%). Contoh hoaks yang termasuk dalam
kategori ini dapat dilihat pada hoaks berjudul “Virus
COVID-19 Sengaja Dimasukkan ke Dalam Tubuh
Masyarakat Melalui Alat Rapid Test” (turnbackhoax.
id, 12 Mei 2020). Narasi hoaks yang mengklaim bahwa
virus corona dimasukkan ke dalam tubuh masyarakat
melalui alat rapid test mengandung kombinasi antara beberapa jenis konten. Di antaranya tentang
virus transmission, kebijakan rapid test massal, dan
sekaligus teori konspirasi.
Untuk melihat lebih dalam dinamika dan
keragaman konten hoaks COVID-19 per bulan, tabel
dan grafik berikut dapat membantu.

Tabel 2.5.
Dinamika Konten Hoaks COVID-19 per Bulan Semester I 2020

Grafik 2.5.
Dinamika Konten Hoaks COVID-19 per Bulan Semester I 2020
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Dari tabel dan grafik di atas, tampak adanya
pergeseran konten hoaks setiap bulan. Pada bulan
Januari hoaks COVID-19 masih sedikit jumlahnya.
Ada tiga isu utama yang menjadi konten hoaks
COVID-19 pada bulan ini. Konten yang paling dominan
pada bulan ini adalah human infection (9 hoaks)
yang pada umumnya menjadikan jatuhnya korban di
Wuhan sebagai obyek bahasan. Isu lainnya adalah
soal pengobatan (medication). Ada lima hoaks yang
mengangkat isu ini. Sebanyak dua klaim menyesatkan
tentang transmisi virus corona muncul pada bulan
ini. Selebihnya sebanyak tiga hoaks tergolong dalam
konten lain-lain.
Memasuki bulan Februari, terdapat tambahan
variasi konten, mengiringi peningkatan konten
human infection (17 hoaks) dan virus transmission
(7 hoaks). Hoaks yang mengangkat isu kebijakan
mulai muncul pada bulan ini sebanyak tiga buah.
Dua di antaranya berkaitan dengan akses masuk
orang luar ke Indonesia seperti pada hoaks berjudul
“TERBONGKAR 19 BANDARA DI INDONESIA SEBAGAI
JALAN MASUK EMIGRAN CHINA” (turnbackhoax.id, 10
Februari 2020). Sisanya berkaitan dengan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah China di Wuhan.
Pada bulan Maret, hoaks COVID-19 meningkat
tajam dan kontennya semakin bervariasi. Konten
human infection masih mendominasi dengan jumlah
sebanyak 50 hoaks. Dengan masuknya COVID-19 ke
Indonesia, terciptalah lahan subur bagi menjamurnya
hoaks yang berisi informasi palsu tentang korban
COVID-19 di Indonesia. Konten kebijakan menempati
posisi kedua dengan jumlah sebanyak 42 hoaks.
Besar kemungkinan, meningkatnya kategori ini
berkaitan dengan mendesaknya pemberlakuan kebijakan-kebijakan baru untuk menangani pandemi
COVID-19 yang baru masuk ke Indonesia. Posisi
ketiga ditempati oleh konten behaviour (19 hoaks),
yang disusul oleh konten lain-lain (18 hoaks). Konten
medikasi hanya 1 angka lebih sedikit dari konten lainlain, yakni sebanyak (17 hoaks). Konten behaviour
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sebagian besar berisi narasi tentang tindakan yang
diklaim dapat menghindarkan diri dari COVID-19.
Mengingat COVID-19 baru masuk ke Indonesia dan
jumlah yang terinfeksi semakin banyak, produsen
hoaks memanfaatkan kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan infeksi dengan menjual konten apa
saja tentang cara menghindarinya. Dengan cara yang
sama, konten pengobatan (treatment/medication)
juga diproduksi dengan klaim bahwa jenis obat atau
makanan tertentu dapat menyembuhkan COVID-19
tanpa adanya bukti ilmiah. Hoaks tentang transmisi
virus masih didapati sekalipun jumlahnya jauh
menurun (4 buah).
Selain kategori di atas, kategori yang belum
tampak pada bulan-bulan sebelumnya mulai muncul.
Teori konspirasi mulai disebarkan, yang termasuk
dalam kategori ini adalah narasi-narasi hoaks
yang mengklaim adanya rekayasa di balik pandemi
COVID-19. Ditemukan 4 hoaks yang mengangkat
isu teori konspirasi yang dapat menjadi justifikasi
sikap denial orang-orang yang tidak dapat menerima
kenyataan tentang situasi pandemi di sekitarnya.
Terakhir, kategori campuran juga ditemukan sebanyak 4 buah.
Pada bulan April, hoaks COVID-19 sedikit menurun. Ragam konten hoaks masih sama seperti
bulan Maret. Tetapi konten yang menyoroti kebijakan
meningkat tajam dan mendominasi konten hoaks
pada bulan ini (47 hoaks, 38,8%) dari total 121 hoaks
COVID-19. Bulan April adalah masa-masa ketika
beberapa kebijakan terkait pandemi sudah mulai
dapat terlihat apakah efektif atau gagal. Besar
kemungkinan produsen hoaks memanfaatkan momentum ini untuk menjadikan kebijakan sebagai
konten hoaks dan menungganginya dengan isuisu politik, agama, maupun isu etnis. Beragamnya
konten hoaks pada bulan ini membuat persentase
konten lain-lain juga cukup besar, mencapai 26
hoaks (21,5%). Konten pengobatan (treatment/
medication), transmisi virus dan human infection
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jumlahnya nyaris seimbang. Secara berurutan,
masing-masing sebanyak 11, 11, dan 10 hoaks. Konten
yang mengandung teori konspirasi mengalami peningkatan hingga berjumlah 9 hoaks.
Memasuki bulan Mei, konten hoaks semakin
bervariasi. Selain beberapa kategori yang telah
muncul pada bulan-bulan sebelumnya, sentimen
antivaksin mulai tampak dalam narasi beberapa
hoaks di bulan ini (2 hoaks). Konten yang menyoroti
kebijakan tetap mendominasi dengan jumlah 39
hoaks. Konten hoaks berupa human infection kembali
meningkat dibanding bulan April hingga sejumlah
22 hoaks. Peningkatan ini mengiringi peningkatan
jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 hingga mencapai ratusan setiap harinya. Pada akhir bulan Mei
terjadi peningkatan hingga 16 ribuan kasus positif.
Dua kali lipat dibanding peningkatan di bulan April
(Kompas, 2 September 2020). Konten lain-lain menempati posisi ketiga, dengan jumlah sebesar 19
hoaks (17,3%), yang diikuti kemudian oleh konten
teori konspirasi sebanyak 10 hoaks (8,2%) dan konten
campuran sebanyak 8 hoaks (7,3%). Selain kontenkonten yang telah disebutkan, jumlah konten lainnya
jauh menurun, seperti konten behaviour, pengobatan,
dan transmisi virus. Masing-masing secara berurutan
sebanyak 4, 3, dan 3 hoaks.
Pada bulan Juni, ketika hoaks kesehatan
sudah tidak mendominasi, jumlah hoaks COVID-19
juga mengalami penurunan cukup signifikan. Dari
jumlah ratusan kemudian merosot tajam hingga
lebih dari separuhnya. Pada bulan ini hoaks COVID-19
berjumlah 41 buah. Akan tetapi kontennya lebih
beragam dibanding awal-awal ketika hoaks COVID-19
mulai meningkat. Pada bulan ini konten hoaks
COVID-19 didominasi oleh konten lain-lain yang
mengindikasikan banyaknya variasi konten hoaks
pada bulan ini. Jumlah kategori ini mencapai 15 hoaks
(36,6%) dari total hoaks pada bulan ini. Posisi kedua
diduduki oleh konten tentang kebijakan dengan
jumlah sebanyak 12 hoaks (22,3%). Selain konten

pengobatan, konten-konten lain juga ditemukan
pada bulan ini, sekalipun jumlahnya jauh menurun
dibanding bulan-bulan sebelumnya. Konten human
infection dan teori konspirasi ditemukan masingmasing pada 4 buah hoaks. Konten behaviour dan
sentimen antivaksin ditemukan pada masing-masing
2 hoaks. Sisanya sejumlah 2 hoaks berisi konten
tentang transmisi virus dan konten campuran.
3. Tipe Mis/Disinformasi

Tabel 2.6.
Tipe Mis/Disinformasi Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Grafik 2.6.
Tipe Mis/Disinformasi Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Konten yang menyesatkan merupakan tipe
mis/disinformasi yang paling dominan pada hoaks
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COVID-19 semester pertama tahun 2020. Jumlahnya
mencapai 216 buah (43,9%). Hoaks bertipe ini dalam
narasinya tampak upaya memberikan bingkai tertentu sehingga pembaca menangkap informasi yang
menyesatkan. Posisi kedua diduduki oleh konten
yang salah. Hoaks dengan tipe ini meletakkan suatu informasi dalam konteks yang tidak sesuai.
Jumlahnya mencapai 149 buah (30,4%). Tipe terbanyak berikutnya adalah konten palsu. Jumlahnya
mencapai 85 hoaks (17,2%). Berdasarkan grafik di
atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hoaks
COVID-19 menggunakan bahan-bahan yang telah
ada untuk diberikan bingkai yang menyesatkan,
atau diletakkan dalam konteks yang tidak relevan.
Modus seperti ini tidak terlalu membutuhkan usaha
seperti dalam konten palsu di mana isinya 100%
merupakan karangan, atau hoaks bertipe konten
yang dimanipulasi di mana gambar atau video yang
disematkan sudah diubah atau diedit. Tipe terakhir
ini berjumlah 22 buah (4,5%).
4. Alat

Grafik 2.7.
Alat Memproduksi Hoaks COVID-19 Semester I 2020

bentuk campuran ini mendominasi dengan jumlah
sebanyak 289 buah (58,7%). Hoaks terbanyak kedua
berbentuk teks dengan jumlah 150 buah (30,5%).
Hal ini menunjukkan bahwa hoaks dalam bentuk
sederhana saja dapat dengan mudah tersebar di
kalangan masyarakat.
5. Saluran

Tabel 2.7.
Alat Memproduksi Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa
kebanyakan hoaks COVID-19 merupakan kombinasi
antara beberapa bentuk konten. Sebagian merupakan
kombinasi antara teks dan gambar, sebagian yang
lain merupakan kombinasi antara teks dan video,
atau teks, gambar, dan video sekaligus. Hoaks ber-
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Tabel 2.8.
Saluran Penyebaran Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Dalam tabel dan grafik di atas, Facebook
mendapatkan jumlah terbesar yakni 235 hoaks
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Tabel 2.9.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Semester I 2020
Grafik 2.8.
Saluran Penyebaran Hoaks COVID-19 Semester I 2020

(47,8%). Tetapi ini tidak mutlak berarti bahwa
Facebook merupakan saluran penyebaran hoaks
terbanyak. Jumlah tersebut berarti bahwa hoaks
yang paling banyak ditemukan atau dilaporkan pada
MAFINDO berdasarkan hasil tangkapan di Facebook.
Penyebaran di saluran lain bisa jadi lebih banyak,
tetapi karena sifatnya yang lebih pribadi menyulitkan
pemeriksa fakta untuk mendeteksinya. Saluran kedua
tempat ditemukannya hoaks COVID-19 terbanyak
adalah aplikasi percakapan WhatsApp dengan jumlah
sebanyak 109 buah (22,1%). Twitter menempati posisi
ketiga dengan jumlah sebanyak 76 hoaks (15,5%)
6. Tempat
Sebagian besar hoaks COVID-19 pada semester
pertama tahun 2020 menyebutkan area publik secara
tidak spesifik. Jumlahnya mencapai 194 hoaks
(39,4%). Contohnya seperti pada hoaks berjudul “Bule
Ini Kena Corona Lokasi di Bali” (turnbackhoax.id, 16
Maret 2020) di mana lokasi kejadian tidak dijelaskan
secara spesifik. Tempat kedua yang paling banyak
disebutkan adalah yang berkaitan dengan kegiatan

Grafik 2.9.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Semester I 2020

pemerintahan dengan jumlah sebanyak 115 hoaks
(23,4%). Area terjadinya bisnis merupakan lokasi
terbanyak ketiga dengan jumlah mencapai 81 buah
(16,5%). Lokasi berikutnya adalah rumah sakit atau
layanan kesehatan (46 hoaks, 9,3%). Hoaks yang
menyebutkan lokasi ini di antaranya berisi klaim
menyesatkan tentang adanya pasien positif COVID-19
dengan jumlah tertentu seperti pada hoaks berjudul

13

Laporan Pemetaan Hoaks COVID-19 Tahun 2020

“Satu Pasien Pertama Suspect Corona Terdeteksi di
Atambua” (turnbackhoax.id, 17 Maret 2020).
7. Pihak Tiruan

Tabel 2.10.
Pihak Tiruan dalam Hoaks COVID-19 Semester I 2020

dalam Tabel 4. Hoaks COVID-19 yang mencatut
pemerintah jumlahnya mencapai 170 hoaks (34,5%).
Pihak selanjutnya yang paling banyak dicatut adalah
warga. Jumlahnya mencapai 120 buah (24,4%).
Contohnya dapat ditemukan pada hoaks berjudul
“Sekeluarga Kena Corona, Tinggal di Bintaro Sektor 2”
(turnbackhoax.id, 2 April 2020).
Pihak lain yang juga banyak ditiru dalam
hoaks COVID-19 adalah tokoh-tokoh dari luar negeri.
Jumlahnya bahkan sedikit lebih banyak dari hoaks
yang mencatut warga. Jumlahnya mencapai 123 hoaks
(25%). COVID-19 sebagai pandemi global menjadikan
berbagai pihak di luar negeri relevan untuk dicatut
dalam hoaks-hoaks yang tersebar di dalam negeri.
Contoh hoaks yang masuk dalam kategori ini di
antaranya adalah hoaks berjudul “Rakyat Italia Buang
Duit ke Jalan karena Sudah Tidak Berguna Akibat
Virus COVID-19” (turnbackhoax.id, 2 April 2020).
8. Gaya Narasi (Changing Expression)

Tabel 2.11.
Gaya Narasi dalam Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Grafik 2.10.
Pihak Tiruan dalam Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Pemerintah menjadi pihak yang paling
banyak ditiru dalam hoaks COVID-19. Hal ini
karena pemerintah merupakan pihak yang paling
bertanggungjawab dalam penanganan pandemi
COVID-19, terutama jika dikaitkan dengan tingginya
jumlah konten tentang kebijakan seperti ditunjukkan
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Kategori ini menjelaskan bagaimana hoakshoaks COVID-19 dinarasikan. Gaya adding berarti
narasinya
cenderung
menambah-nambahkan
detil yang ada dalam narasi hoaks. Contohnya
bisa ditemukan dalam hoaks berjudul “SITUBONDO
LOCKDOWN” (turnbackhoax.id, 8 April 2020). Gaya
narasi ini ditemukan paling dominan dalam narasi
hoaks COVID-19. Jumlahnya mencapai 231 buah
(46,9%). Gaya narasi lain yang banyak ditemukan
adalah leveling. Jumlahnya mencapai 80 buah
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Tabel 2.11.
Tipe Narasi Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Grafik 2.11.
Gaya Narasi dalam Hoaks COVID-19 Semester I 2020

(30,5%). Dalam gaya ini, narasi cenderung memotong
banyak detil. Contohnya dapat ditemukan dalam
hoaks berjudul “Corona Virus adalah BOHONG. Bukan
dari Virus tapi dari Bakteri. Semua ini diketahui oleh
negara Itali” (turnbackhoax.id, 6 Juni 2020). Gaya
narasi lainnya adalah sharpening. Ciri utamanya
adalah cenderung menajamkan detil pada aspekaspek tertentu saja. Hoaks berjudul “Ternyata ini
tujuan masuk mall pakai barcode” (turnbackhoax.id, 17
Juni 2020) termasuk dalam kategori ini. Dalam hoaks
tersebut narasinya berpanjang-panjang menjelaskan
tentang satu aspek saja, yakni fungsi barcode di
mall. Selain tiga kategori tersebut, terdapat satu
kategori lainnya untuk menampung gaya narasi
yang mengkombinasikan dua gaya atau ketiganya.
Jumlahnya mencapai 26 buah (5,3%).
9. Tipe Narasi
Ciri umum yang tampak pada narasi hoaks
biasanya too bad to be true atau too good to be true.
Narasi tipe pertama digunakan untuk membangkitkan
rasa takut. Dalam pemetaan ini, tipe tersebut
diistilahkan dengan boogies. Narasi tipe kedua

Grafik 2.11.
Tipe Narasi Hoaks COVID-19 Semester I 2020

biasanya berisi informasi yang dapat menimbulkan
rasa senang atau dapat membangkitkan harapanharapan tertentu yang disebut dengan pipe dream.
Selain hoaks dengan dua tipe tersebut, ada pula
hoaks dengan tipe narasi yang membawa agenda
tertentu yang tidak ditampakkan secara jelas
dalam narasi. Tipe ini disebut wedge driver. Tipe
narasi hoaks COVID-19 didominasi oleh boogies.
Jumlahnya mencapai 171 hoaks (34,8%). Contohnya
dapat ditemukan pada hoaks berjudul “236 Anggota
Polisi Positif Covid-19 dan 6 Orang Meninggal Dunia”
(turnbackhoax.id, 15 Mei 2020). Dalam hoaks tersebut
narasinya dimaksudkan untuk membangkitkan
rasa takut dengan cara melebih-lebihkan dampak
pandemi.
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Tipe narasi lainnya yang paling banyak ditemukan adalah wedge driver. Jumlahnya sebanyak
160 buah (32,5%). Seperti pada hoaks berjudul
“Virus Covid-19 Sengaja Dimasukkan ke dalam Tubuh
Masyarakat Melalui Alat Rapid Test” (turnbackhoax.id,
12 Mei 2020), narasi tipe wedge driver menunggangi
isu pandemi untuk mendiskreditkan pihak tertentu
dan menimbulkan rasa permusuhan terhadapnya.
Tipe hoaks COVID-19 yang cenderung memberikan rasa senang atau memberikan harapan
berjumlah 127 buah (5,8%). Contohnya dapat dilihat pada hoaks berjudul “Obat Virus Corona
Ditemukan Hanya Berbahan Lemon dan Teh Hangat”
(turnbackhoax.id, 16 April 2020). Dalam hoaks ini
pembaca diberi harapan palsu bahwa COVID-19 dapat
disembuhkan hanya dengan lemon dan teh hangat.

Tabel 2.13.
Klaim Bukti Hoaks COVID-19 Semester I 2020

10. Klaim Bukti
Hoaks pada umumnya menggunakan berbagai
cara untuk meyakinkan pembaca agar mempercayai
informasi yang terkandung dalam narasinya. Dalam
pemetaan hoaks COVID-19 semester pertama tahun
ini, cara tersebut diistilahkan sebagai “klaim bukti”.
Klaim bukti yang paling banyak digunakan dalam
hoaks COVID-19 adalah penyematan gambar atau
video. Sebanyak 213 narasi hoaks (43,3%) berusaha
meyakinkan pembaca akan kebenaran klaimnya
dengan memperlihatkan gambar atau video untuk
mendukung klaim dalam narasi.

Cara lain yang banyak digunakan adalah
employment of reasoning misalnya dalam bentuk
cocoklogi. Dalam model klaim bukti seperti ini,
pembaca diajak menghubung-hubungkan hal
yang sesungguhnya tidak berkaitan. Seringkali
bukti ketidakterkaitan itu bahkan disembunyikan.
Klaim bukti semacam ini mencapai 63 buah
(12,8%) dari total hoaks COVID-19 selama enam
bulan pertama tahun 2020. Model seperti ini dapat
dilihat pada hoaks berjudul “Virus Corona Dapat
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Grafik 2.13.
Klaim Bukti Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Menular Melalui Tatapan Mata” (turnbackhoax.id,
4 Februari 2020). Beberapa klaim bukti lain yang
juga digunakan dalam narasi hoaks COVID-19
adalah mengutip sumber yang tak dapat
diverifikasi (46 hoaks, 9,3%); mengutip orang
atau organisasi (40 hoaks, 8,1%); pencantuman
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URL (32 hoaks, 6,5%); pengalaman langsung
(29 hoaks, 5,9%); lebih dari satu klaim bukti
(18 hoaks, 3,7%). Selain yang telah disebutkan,
beberapa hoaks COVID-19 tidak disertai klaim
bukti sama sekali. Jumlahnya mencapai 51 hoaks
(10,4%). Hal ini cukup memprihatinkan karena
hoaks yang cukup sederhana dapat beredar di
kalangan masyarakat.
11. Latar Hoaks: Lokasi
Hoaks sering memanfaatkan lokasi tertentu
sebagai latar narasinya. Dalam pemetaan ini latar
tersebut digolongkan menjadi latar domestik dan
internasional. Hoaks berlatar domestik terkadang
menyebut lokasi, tokoh, peristiwa yang terjadi di

Tabel 2.14.
Latar Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Grafik 2.14.
Latar Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Indonesia. Sedangkan hoaks dengan latar internasional menggunakan setting di luar Indonesia, baik
dengan cara menyebutkan tokoh, tempat, atau
peristiwa di luar negeri sebagai bagian dari latar
narasinya.
Sebagian besar hoaks COVID-19 yang
terkumpul di database MAFINDO pada semester
pertama tahun 2020 mengambil latar di dalam
negeri. Jumlahnya mencapai 340 buah (69,1%) dari
926 hoaks. Sisanya mengambil latar internasional
dengan jumlah 152 hoaks (30,9%). Sekalipun jauh
lebih kecil dari persentase hoaks domestik, jumlah
ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa di
luar negeri juga cukup banyak digunakan untuk
mengelabui dan menggerakkan opini masyarakat
di dalam negeri. Status COVID-19 sebagai pandemi
global membuat masyarakat juga memberi perhatian
pada informasi-informasi terkait COVID-19 di luar
negeri. Isu-isu yang diangkat dalam hoaks dengan
lokasi luar negeri misalnya “Presiden Cina Xi Jinping
Mengunjungi Masjid dan Meminta Umat Islam
Berdoa Untuk Negeri yang Sedang Dilanda Krisis”
(turnbackhoax.id, 6 Februari 2020).
12. Tahapan Kebencanaan
Hoaks COVID-19 sebenarnya merupakan
bagian dari hoaks kesehatan. Akan tetapi pada
perkembangannya, COVID-19 menjadi pandemi global
yang meruntuhkan banyak tatanan, menimbulkan
banyak korban sehingga mengakibatkan krisis
kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, pandemi
COVID-19 dianggap sebagai bencana kesehatan.
Narasi hoaks yang berkaitan dengan bencana
pada umumnya menyoroti hal-hal atau peristiwa yang
terjadi di tahap-tahap bencana yang berbeda. Pandemi
COVID-19 merupakan bencana kesehatan. Berkaitan
dengan hal itu, hoaks yang terkait dengannya dapat
digolongkan pada beberapa tahapan kebencanaan
sesuai konten yang terkandung di dalamnya.
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Tabel 2.15.
Tahapan Kebencanaan Hoaks COVID-19 Semester I 2020

dengan keberagaman dan besarnya skala dampak
yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Hoaks yang
terkait dengan tahapan dampak (impact) mencapai
165 hoaks (33,5%). Contoh hoaks yang termasuk
dalam kategori ini adalah seperti hoaks berjudul
“Pasar Kodya Cirebon Ditutup Mulai 20 Maret 2020”
(turnbackhoax.id, 20 Maret 2020).
Hoaks yang lain terkait dengan tahapan
pemulihan (relief), yakni sebesar 74 hoaks (15,1%);
dan tahapan prediksi atau pra bencana sebanyak 35
hoaks (7,1%). Hoaks COVID-19 dikategorikan dalam
tahapan pemulihan jika terkait dengan pemberian
bantuan atau mitigasi bencana. Contohnya dapat
dilihat pada hoaks berjudul “PBB Tak Beri Bantuan
Covid-19 Bagi Negara Yang Tidak Legalkan Aborsi”
(turnbackhoax.id, 26 Mei 2020). Hoaks COVID-19
dikategorikan dalam tahapan prediksi jika narasinya
memperkirakan terjadinya bencana seperti pada
hoaks berjudul “Sitkom Bajaj Bajuri Prediksi Corona
17 Tahun Lalu” (13 Mei 2020).
13. Tindak Lanjut

Grafik 2.15.
Tahapan Kebencanaan Hoaks COVID-19 Semester I 2020

Sebagian besar hoaks COVID-19 berisi konten yang
terkait dengan tahapan respon. Cara berbagai pihak
menyikapi pandemi ini menjadi bahan hoaks dalam
hal ini. Jika respon itu berasal dari pemerintah, isu
yang diangkat biasanya berupa kebijakan, seperti pada hoaks berjudul “Mereka menyebutnya disinfeksi?” (turnbackhoax.id, 3 Februari 2020). Jika
respon itu berasal dari masyarakat, isu yang diangkat
biasanya berupa perilaku seperti pada hoaks berjudul
“Gara2 corona ada orang jatuh dari motor cuma
di liatin” (turnbackhoax.id, 18 Maret 2020). Hoaks
COVID-19 dengan isu respon mendominasi dengan
jumlah sebesar 218 hoaks (44,3%).
Dampak menjadi tahapan lain yang paling
banyak disoroti dalam hoaks COVID-19 berkaitan
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Terlepas dari beragamnya pihak yang ditiru
atau dicatut dalam narasi hoaks COVID-19 pada
semester ini, upaya tindak lanjut paling banyak

Tabel 2.16.
Tindak Lanjut Hoaks COVID-19 Semester I 2020
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Grafik 2.16.
Tindak Lanjut Hoaks COVID-19 Semester I 2020

dilakukan oleh pemeriksa fakta. Hoaks yang
diklarifikasi oleh pemeriksa fakta saja mencapai 249
buah (50,6%). Otoritas juga memberikan klarifikasi
terhadap 98 hoaks (20%) dari jumlah total hoaks di
semester ini, sekalipun mereka menjadi sasaran
terbanyak hoaks COVID-19. Sisanya sebanyak 73
hoaks (14,8%) selanjutnya ditindaklanjuti oleh lebih
dari 1 pihak, dan 72 hoaks (14,6%) diklarifikasi oleh
orang atau organisasi yang disebutkan dalam narasi
hoaks.
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BAB III
PEMETAAN HOAKS COVID-19
SEMESTER II 2020
Pada semester kedua tahun 2020, hoaks yang
diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO
mencapai 1357 hoaks. Dari jumlah tersebut, 327 buah
(24,1%) merupakan hoaks kesehatan. Sebagian besar
hoaks kesehatan ini berkaitan dengan COVID-19.
Tercatat 296 hoaks berkaitan dengan pandemi
COVID-19. Pemetaan ini merupakan kegiatan pemetaan terhadap hoaks kesehatan yang berkaitan
dengan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh
MAFINDO untuk melihat dinamika hoaks COVID-19
dalam kurun waktu enam bulan kedua tahun 2020.
Dalam laporan ini istilah COVID-19 dilekatkan pada
hoaks yang berkaitan dengan virus corona, SARSCov-2, dan penyakit yang diakibatkan olehnya.
Pemetaan ini terdiri dari dua bagian. Pertama,
akumulasi hoaks per bulan. Kedua, pemetaan hoaks
COVID-19 selama enam bulan yang diklasifikasikan
berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada Bab
1, yaitu tema, konten, tipe misinformasi/disinformasi,
alat, saluran, tempat, pihak tiruan, tipe narasi, gaya
narasi, klaim bukti, latar, tahapan kebencanaan,
dan tindak lanjut. Berikut adalah pemetaan yang
dimaksud sesuai dengan urutan kategori.
A. Akumulasi per Bulan
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa
puncak hoaks COVID-19 terjadi di bulan Juli. Pada
bulan ini, jumlah hoaks COVID-19 mencapai 65 buah
atau sebesar 22% dari total hoaks COVID-19 pada
semester II 2020. Bulan Agustus hoaks COVID-19
mengalami penurunan menjadi 44 hoaks (14,9%

Tabel 3.1..
Akumulasi Hoaks COVID-19 Per Bulan Semester II 2020

Grafik 3.1.
Akumulasi Hoaks COVID-19 Per Bulan Semester II 2020

dari total hoaks COVID-19 semester II 2020). Hoaks
COVID-19 pada bulan September mengalami kenaikan
menjadi 57 hoaks (19,3% dari total hoaks COVID-19
pada semester kedua 2020). Pada bulan Oktober
hoaks menurun menjadi 44 buah atau 14,9% dari
total hoaks semester kedua. Pada bulan November,
hoaks COVID-19 menurun menjadi 31 hoaks (10,5%
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dari total jumlah hoaks COVID-19 di semester kedua).
Pada bulan Desember, hoaks COVID-19 mengalami
kenaikan menjadi 55 hoaks atau 18,6%, dari jumlah
semester kedua.
Hoaks COVID-19 pada semester II memang
menurun jika dibandingkan semester I, akan tetapi
penurunan ini tidak diiringi dengan penurunan
jumlah hoaks secara umum. Jumlah hoaks per
bulan justru meningkat jika dibandingkan dengan
semester I. Perbedaannya, jika pada semester I penyumbang jumlah total hoaks terbanyak adalah hoaks
kesehatan, maka pada semester II tema politik yang
menyumbang jumlah terbesar hoaks.
B. Pemetaan Berdasarkan Kategori
1. Tema

Tabel 3.2.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Dari tabel dan grafik di atas tampak bahwa
hoaks COVID-19 bertema politik mendominasi kategori tema hoaks COVID-19 selama semester II
2020. Jumlahnya mencapai 104 buah (35,1%). Hoaks
COVID-19 yang masuk dalam kategori ini narasinya
berkaitan dengan COVID-19, tetapi hanya sebagai isu
tunggangan. Nuansa politik dari hoaks yang termasuk
dalam kategori ini sangat kental. Contohnya dapat
dilihat pada hoaks berjudul “Baru sehari mentrinya
jd TSK bantuan covid.19 yg ditilep. Hari ini kantor
kemensos terbakar” (turnbackhoax.id, 7 Desember
2020). Bencana kesehatan menempati posisi kedua

Grafik 3.2.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Semester II 2020

dengan jumlah sebesar 84 buah (28,4%). Hoaks
yang masuk dalam kategori ini mencakup hoaks
mengenai dampak COVID-19 pada aspek kesehatan,
sosial, ataupun ekonomi. Contoh kategori ini dapat
dilihat pada hoaks berjudul “Sidak Masker di Wilayah
Kabupaten Jepara Hingga 31 Desember 2020”
(turnbackhoax.id, 10 Desember 2020).
Tema kesehatan atau nutrisi menempati
posisi ketiga dengan jumlah 60 hoaks (20,3%). Hoaks
yang mengangkat tema ini mencakup hal-hal yang
berkaitan dengan isu kesehatan murni seperti asal
usul virus, pengobatan atau penanganan penyakit,
dan seterusnya. Contoh kategori ini dapat dilihat
pada hoaks berjudul “menghilangkan virus adalah
mengkonsumsi lebih banyak makanan dan minuman
alkali diatas tingkat keasaman virus” (turnbackhoax.
id, 01 Oktober 2020). Selain beberapa kategori tema
di atas, terdapat kategori lain-lain, yakni hoaks yang
tidak dapat dikategorikan ke kategori tema kesehatan,
bencana kesehatan, politik, etnis, dan agama. Hoaks
yang termasuk dalam kategori ini berjumlah sebesar
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32 hoaks (10,8%). Tema ini menduduki posisi keempat
kategori tema hoaks COVID-19 yang paling dominan
selama semester II 2020. Contoh hoaks yang masuk
dalam kategori ini adalah hoaks berjudul “Artikel
Detik.com “Trans Studio Bandung Tutup Mulai Hari ini
Untuk Cegah Penyebaran Virus Corona di Bandung”
(turnbackhoax.id, 28 September 2020).
Hoaks COVID-19 yang mengangkat isu agama
juga ditemukan cukup banyak, yakni sejumlah 16
hoaks (5,4%). Termasuk dalam kategori ini adalah
hoaks-hoaks yang menggunakan isu agama untuk
mendiskreditkan pihak-pihak tertentu seperti yang
dapat ditemukan pada hoaks berjudul “Jenazah
Pasien Covid-19 Dikubur Masih Pakai Daster dan Tidak
Sesuai Syariat Fardhu Kifayah Islam” (turnbackhoax.
id, 20 Oktober 2020), atau “MUI Larang Penggunaan
Vaksin Covid-19 yang Didatangkan dari Tiongkok”
(turnbackhoax.id, 16 Oktober 2020).
Untuk dapat melihat bagaimana dinamika
tema hoaks COVID-19 setiap bulannya, tabel dan grafik
di bawah ini dapat memberikan sedikit gambaran.
Grafik 3.3.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Tabel 3.3.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Tabel dan grafik di atas memperlihatkan
perubahan isu yang diangkat dalam hoaks setiap
bulannya. Puncak jumlah hoaks COVID-19 ada pada
bulan Juli. Pada bulan ini tema politik mendominasi
dengan jumlah 32 buah (49,2%). Angka korban
COVID-19 yang makin tinggi tampaknya menjadi
sebab tingginya jumlah tema bencana kesehatan
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dengan jumlah 12 buah (18,5%). Selain itu tema
agama, kesehatan/nutrisi dan lain-lain ditemukan
msing-masing sebanyak 7 buah (10,8%).
Pada bulan Agustus, sentimen politik menurun.
Posisinya yang dominan pada bulan sebelumnya
digantikan oleh tema kesehatan/nutrisi yang
berjumlah 14 buah (31,8%). Tema bencana kesehatan
masih awet di posisi kedua dengan jumlah 13 buah
(29,5%). Tema politik pada bulan menempati posisi
ketiga dengan jumlah 11 hoaks (25%). Hoaks COVID-19
bertema lain-lain juga ditemukan sebanyak 5 buah
(11,4%). Selain itu, hoaks dengan sentimen agama
juga ditemukan meskipun hanya satu. Seperti pada
hoaks berjudul “Surat Edaran MUI tentang Rapid Test
bagi Para Tokoh Agama Islam” (turnbackhoax.id, 4
Oktober 2020).
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Pada bulan September jumlah hoaks
COVID-19 bertema politik naik dua kali lipat dari
bulan sebelumnya yaitu berjumlah 21 buah (36,8%).
Hoaks ini ditemukan pada ranah domestik maupun
internasional. Dari isu politik yang diangkat dalam
narasi, kenaikan ini tampaknya berkaitan dengan
momen Pilkada di Indonesia pada bulan Desember
dan Pilpres di Amerika Serikat. Sementara itu,
jumlah hoaks COVID-19 bertema bencana kesehatan
dan kesehatan/nutrisi tidak bergerak dari angka
belasan seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu 13
hoaks (22,8%) untuk tema bencana kesehatan dan
10 hoaks (17,5%) untuk tema kesehatan/nutrisi.
Hoaks COVID-19 bertema lain-lain pada bulan ini juga
cukup tinggi (12 hoaks, 21,1%) karena ditemukannya
isu-isu yang tidak dapat dikategorikan ke dalam
tema kesehatan, bencana kesehatan, politik, etnis,
maupun agama. Hoaks COVID-19 dengan sentimen
agama juga ditemukan dalam bulan ini meskipun
hanya 1 buah hoaks (1,8%).
Pada bulan Oktober, jumlah hoaks COVID-19
mencapai titik terendahnya selama semester II 2020.
Dalam jumlah yang sedikit ini tema politik mendominasi dengan jumlah 14 hoaks (31,8%). Beberapa
hoaks COVID-19 bertema politik disangkut-pautkan
dengan peristiwa politik di dalam maupun luar negeri.
Contohnya seperti hoaks dengan judul “TERNYATA
SUDAH 10 hari PENDEMO tidak ada yang kena COVID
19” (turnbackhoax.id, 18 Oktober 2020) dan Presiden
Donald Trump Meninggal Dunia karena COVID-19
(turnbackhoax.id, 17 Oktober 2020). Hoaks COVID-19
bertema bencana kesehatan berada di posisi kedua
dengan jumlah 12 buah (27,3%). Sementara itu, jumlah
hoaks bertema kesehatan/nutrisi menurun tipis jika
dibandingkan dengan bulan September 2020, dari
10 hoaks menjadi 9 hoaks (20,5%). Kategori tema
lain-lain berjumlah 5 hoaks (11,4%). Sementara itu
hoaks bertema agama hanya bertambah 3 buah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari 1 hoaks
menjadi 4 hoaks (9,1%).

Pada bulan November, jumlah hoaks COVID-19
yang kembali naik menjadi 44 hoaks didominasi oleh
tema bencana kesehatan dengan jumlah 14 buah
(45,2%). Posisi berikutnya diisi oleh hoaks COVID-19
bertema politik yang berjumlah 7 buah (22,6%).
Hoaks bertema kesehatan/nutrisi jumlahnya sama
seperti bulan sebelumnya yaitu 9 buah (27,3%). Isu
agama tetap ditemukan dalam hoaks COVID-19 pada
bulan ini meskipun jumlahnya tak banyak yaitu 1 buah
(3,2%).
Pada bulan Desember, hoaks COVID-19 mengalami kenaikan menjadi 55 buah. Hoaks seputar
bencana kesehatan mendominasi dengan jumlah 20
buah (36,4%). Jumlah tema politik juga cukup tinggi,
yaitu (19 hoaks, 34,5%) yang disusul kemudian oleh
kesehatan atau nutrisi 11 buah (20,0%). Tema lain-lain
juga ditemukan sebanyak 3 buah (5,5%) dan demikian
juga tema agama sebanyak 2 buah (3,6%).
Meskipun jumlah hoaks COVID-19 pada semester II 2020 turun dibandingkan dengan se-mester
I 2020, bukan berarti jumlah hoaks setiap bulannya
mengalami penurunan. Jumlah hoaks justru naik
dan setiap bulan terbilang sangat tinggi, karena selama semester II 2020 jumlah hoaks setiap bulan
selalu diangka 200-an, sedangkan semester I masih
berjumlah di bawahnya. Penurunan jumlah hoaks
COVID-19 pada semester ini diikuti dengan jumlah
hoaks politik yang semakin tinggi. Akan tetapi, hoaks
kesehatan tetap mendominasi di posisi kedua dan
narasi seputar pandemi COVID-19 mendominasi tema
dari hoaks kesehatan.
2. Konten
Kategori konten dibuat untuk melihat lebih dalam ragam konten yang diangkat dalam narasi hoaks
COVID-19 berkaitan dengan isu-isu epidemiologi.
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa isu paling dominan dalam narasi hoaks COVID-19 selama
setengah tahun kedua tahun 2020 adalah kebijakan.
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Tabel 3.4.
Konten Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.4.
Konten Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Jumlah hoaks COVID-19 yang mengangkat isu ini
mencapai 94 hoaks (31,8%). Posisi kedua ditempati
hoaks dengan kategori lain-lain (51 hoaks, 17,2%) dan
diikuti oleh infeksi manusia (40 hoaks, 13,5%).
Melihat komposisi tersebut, tingginya konten
kebijakan tampak seiring dengan dominasi tema
politik pada bagian sebelumnya. Konten kebijakan
menjadikan sikap dan langkah pemerintah sebagai
sorotan dalam narasi hoaks. Hoaks dengan konten
kebijakan dapat dilihat pada hoaks berjudul “Corona
Mereda, Luhut Mau Tentara Cina Segera Masuk Lagi
ke Indonesia” (turnbackhoax.id. 20 Oktober 2020).
Hoaks tersebut mengklaim bahwa tentara Cina se-
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gera masuk lagi ke Indonesia. Akan tetapi setelah
ditelusuri tangkapan layar dalam hoaks tersebut
sudah dimanipulasi, dan merupakan penggabungan
dari judul sebuah artikel yang telah disunting dan foto
dari artikel lain yang juga turut disematkan.
Posisi kedua dalam klasifikasi ini diduduki
oleh hoaks dengan konten lain-lain. Tingginya jumlah
kategori ini menandakan betapa beragam konten
yang diangkat dalam narasi hoaks COVID-19 sehingga
banyak yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori seperti pengobatan (treatment/medication),
behaviour, kebijakan, teori konspirasi, dan seterusnya
yang terkait dengan epidemiologi. Hoaks COVID-19
yang termasuk dalam kategori lain-lain berjumlah
sebanyak 51 hoaks (17,2%). Contoh kategori ini dapat
dilihat pada hoaks berjudul “Tutorial Mendapat Kuota
Gratis 20GB dari Program Covid-19” (turnbackhoax.
id, 20 September 2020). Pada narasi hoaks tersebut
berisi tentang cara mendapat kuota gratis yang dikaitkan dengan pandemi. Contoh hoaks tersebut
tidak secara khusus berkaitan dengan isu-isu epidemiologi sehingga digolongkan dalam kategori lainlain
Ketiga, tingginya hoaks yang berisi konten
human infection menandakan bahwa tema bencana
kesehatan yang mengangkat isu penularan antar
manusia juga cukup tinggi. Contoh konten human
infection dapat dilihat pada hoaks berjudul “Presiden
Donald Trump Meninggal Dunia karena COVID-19”
(turnbackhoax.id. 17 Oktober 2020). Pada hoaks
tersebut terdapat klaim bahwan Donald Trump terinfeksi COVID-19 dan meninggal dunia. Informasi
ini tersebar di Twitter. Setelah ditelusuri ternyata
Donald Trump justru menghadiri kegiatan dengar
pendapat di Miami, Florida pada 15 Oktober 2020
waktu setempat, serta menggelar kampanye di
Ocala, Florida di hari yang sama. Presiden Trump
juga menggelar kampanye di Macon, Georgia pada 16
Oktober 2020 waktu setempat.
Keempat, selain konten-konten di atas, ter-
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dapat konten yang bernuansa antivaksin. Konten
ini ditemukan sebanyak 32 buah (10,8%). Misalnya
pada narasi hoaks berjudul “MUI Larang Penggunaan
Vaksin Covid-19 yang Didatangkan dari Tiongkok”
(turbackhoax.id, 16 Oktober 2020). Narasi dalam
hoaks ini mengklaim bahwa MUI melarang vaksin
China. Faktanya, (MUI) mengatakan bahwa sampai
saat ini MUI belum membahas berbagai kemungkinan
soal vaksin COVID-19. Sebab, vaksin corona juga
masih dalam tahap uji klinis alias belum ditemukan.
Kelima, konten lain yang jumlahnya cukup
banyak adalah teori konspirasi yang mencapai 29
buah (9,8%) dari total hoaks COVID-19 dalam semester
II tahun 2020. Konten sejenis ini sangat berbahaya
karena dapat memicu perilaku abai protokol dan
penolakan menaati kebijakan yang diberlakukan
dalam rangka penanganan pandemi. Misalnya,
seperti narasi dalam hoaks berjudul “TERNYATA
SUDAH 10 hari PENDEMO tidak ada yang kena COVID
19” (turbackhoax.id, 18 Oktober 2020). Dalam hoaks
berbentuk narasi tersebut terdapat klaim bahwa
HAMPIR 1 TAHUN KITA DI DIBODOHI SI PENTOLO
JOKOWI DENGAN CORONA. TERNYATA SUDAH 10 hari
PENDEMO tidak ada yang kena COVID 19.” Faktanya
sejumlah pedemo dan aparat keamanan yang dalam
sejumlah unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta
Kerja beberapa waktu lalu tercatat positif covid-19.
Keenam, konten treatment/medication. Terdapat 22 hoaks (7,4%) COVID-19 yang mengangkat isu
ini. Hoaks diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika
di dalamnya terdapat narasi tentang penanganan
COVID-19 baik melalui makanan, obat, atau kegiatan
tertentu. Contoh hoaks dalam kategori ini adalah
“Daun Mimba Dapat Menyembuhkan Covid-19”
(turbackhoax.id, 23 September 2020).
Ketujuh, konten behaviour dengan jumlah sebanyak 17 hoaks (5,7%). Hoaks yang narasinya menyebutkan tentang perilaku atau tindakan khusus
yang diklaim berdampak pada kemungkinan paparan
virus tercakup dalam kategori behaviour. Misalnya

hoaks berjudul “JENAZAH DI PERLAKUKAN SEPERTI
MENGUBURKAN BINATANG” (turbackhoax.id, 25
Oktober 2020).
Kedelapan, virus transmission yang ditemukan
sebanyak 8 buah (2,7%). Adapun hoaks yang narasinya menyebutkan tentang asal usul virus atau media
yang dapat menjadi pengantar penularan virus termasuk ke dalam kategori ini, seperti tampak pada
hoaks berjudul “Anies Baswedan Terpapar COVID-19
dan Dilarikan ke RS Royal Sunter” (turbackhoax.id, 5
Oktober 2020).
Sisanya adalah hoaks COVID-19 mengandung
kombinasi antara berbagai jenis konten. Hoaks
dengan ciri demikian diklasifikasikan dalam kategori
campuran. Pada semester II tahun 2020, hoaks dengan konten campuran ditemukan sebanyak 2 hoaks
(0,7%). Hoaks dengan konten sentimen provaksin
ditemukan sejumlah satu buah (0,3%).
Untuk melihat lebih dalam dinamika dan
keragaman konten hoaks COVID-19 per bulan, tabel
dan grafik berikut dapat membantu.

Tabel 3.5.
Dinamika Konten Hoaks COVID-19 per Bulan Semester II 2020

Dari tabel dan grafik di atas, tampak adanya
pergeseran konten hoaks setiap bulannya. Pada
bulan Juli, konten yang paling dominan pada bulan ini
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Grafik 3.5.
Dinamika Konten Hoaks COVID-19 per Bulan Semester II 2020

adalah kebijakan (19 hoaks 29,2%). Hoaks pada bulan
ini banyak membahas seputar pemerintah yang tak
cakap menangani pandemi seperti “Video Ekonomi
Makin Hancur & Terlilit Utang, Jokowi Terancam
Serahkan Indonesia pada China” (turnbackhoax.id,
2 Juli 2020) dan “Tanggal 2-24 Juli Ada Pelayanan
Akta Kelahiran Keliling di Taman Bungkul & Royal”
(turnbackhoax.id, 1 Juli 2020). Isu lainnya adalah
soal penularan virus (human infection). Ada 14 hoaks
(21,5%) yang mengangkat isu ini. Hoaks seputar teori
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konspirasi juga muncul sebanyak 11 buah (16,9%).
Kemudian diikuti oleh kategori lain-lain sebanyak 9
hoaks (13,8%).
Pada bulan Agustus, konten dengan jumlah
tertinggi adalah kategori lain-lain (15 hoaks, 34,1%).
Ini karena konten yang tidak mengangkat isu epidemiologi lebih banyak, seperti hoaks dengan judul
“Adidas menawarkan 3100 Sepatu Gratis, T-shirt dan
Masker” (turnbackhoax.id, 2 Agustus 2020). Selain itu,
di posisi kedua ada hoaks seputar penularan virus
antar manusia (human infection) yang jumlahnya
mencapai 9 buah (20,5%) seperti hoaks berjudul
“Gambar Peta dengan Narasi “Hari ini Jakarta. Sudah
semua Zona merah.. hati 2 ya.. jangan keluar rumah
kalau ngak perlu” (turnbackhoax.id, 2 Agustus 2020).
Sentimen antivaksin pada bulan ini menempati posisi
terbanyak ketiga dengan jumlah sebanyak 6 buah
(13,6%). Contohnya seperti pada berita yang berjudul
“Virus ini punya obat Hydroxychloroquine, Zinc dan
Zithromax” (turnbackhoax.id, 4 Agustus 2020).
Pada bulan September konten, hoaks COVID-19
yang paling dominan adalah kebijakan. konten ini
jumlahnya lebih dari setengah total hoaks COVID-19
di bulan September, yakni sebanyak 31 buah (54,4%).
Narasi hoaks dengan konten kebijakan banyak
membahas seputar lockdown maupun PSBB seperti
dalam contoh “Ganjil Genap di Jakarta ditiadakan
mulai Senin, 7 September 2020” (turnbackhoax.id, 7
September 2020). Konten pengobatan (treatment/
medication) yang umumnya berisi klaim bahwa
makanan atau zat tertentu dapat menyembuhkan
COVID-19 menempati posisi kedua dengan jumlah 7
hoaks (12,3%). Di posisi ketiga ada teori konspirasi
dan konten lain-lain yang masing-masing berjumlah
6 buah (10,5%).
Pada bulan Oktober, konten kebijakan masih
mendominasi dengan jumlah 16 hoaks (36,4%).
Bulan Oktober adalah masa-masa ketika vaksinasi
mulai gencar diwacanakan. Besar kemungkinan produsen hoaks memanfaatkan momentum ini untuk
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menjadikan kebijakan sebagai konten hoaks dan
menungganginya dengan isu-isu politik. Konten lainlain mendominasi di peringkat kedua dengan jumlah
8 hoaks (18,2%). Konten sentimen antivaksin juga
masih ditemukan sebanyak 6 buah (13,6%).
Memasuki bulan November, sekalipun jumlah
hoaks COVID-19 menurun, tetapi tidak demikian dengan variasinya. Konten kebijakan masih mendominasi dengan jumlah 16 hoaks (36,4%). Konten yang
masuk dalam kategori lain-lain mendominasi pada
peringkat kedua dengan jumlah 8 buah (25,8%).
Seiring dengan lonjakan jumlah terkonfirmasi
COVID-19, konten human infection di bulan November
ditemukan sebanyak 5 hoaks (16,1%). Seperti contoh
“Luhut Pandjaitan Dirawat di Belgia” (turnbackhoax.
id, 20 November 2020). Selain itu sentimen anti
vaksin juga ditemukan sebanyak 5 buah (16,1%).
Adapun kategori konten yang lain, tidak megitu
menonjol pada bulan ini.
Pada bulan Desember, jumlah hoaks COVID-19
mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan ini total hoaks COVID-19 berjumlah
55 buah. 21 hoaks (38,2%) di antaranya mengangkat
isu kebijakan. Hal tersebut dapat ditemui pada
berita hoaks yang berjudul “Muhammad Rizieq bin
Husein Syihab Tidak Ditahan”, Pendaftaran Relawan
COVID-19 di Wisma Atlet” (turnbackhoax.id, 13
Desember 2020). Seiring dengan akan dilakukannya
vaksinasi bagi masyarakat, hoaks COVID-19 yang
mengandung sentimen antivaksin juga meningkat
hingga mencapai 10 buah (18,2%). Contohnya seperti “Ketua Tim Peneliti Pfizer: Vaksin Covid-19
Dapat Menyebabkan Kemandulan bagi Perempuan”
(turnbackhoax.id, 12 Desember 2020). Banyaknya
kasus terkonfirmasi positif kian hari yang semakin
melonjak, konten human infection juga masih ditemukan pada bulan ini dengan jumlah 6 hoaks
(10,9%) seperti pada hoaks dengan judul “Jangan
Datang ke Jalan Melong Cikawao karena Satu RT
Positif Covid-19” (turnbackhoax.id, 11 Desember 2020)

3. Tipe Mis/ Disinformasi
Konten yang menyesatkan merupakan tipe
mis/disinformasi yang paling dominan pada hoaks
COVID-19 semester II tahun 2020. Jumlahnya mencapai 143 buah (48,3%). Hoaks bertipe ini dalam
narasinya tampak upaya memberikan bingkai tertentu sehingga pembaca menangkap informasi
yang menyesatkan. Posisi kedua diisi oleh konten
palsu dengan jumlah 66 buah (22,3%). Posisi ketiga
diduduki oleh konten yang salah. Hoaks dengan tipe
ini meletakkan suatu informasi dalam konteks yang
tidak sesuai. Jumlahnya mencapai 46 buah (15,5%).

Tabel 3.6.
Tipe Mis/Disinformasi Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.6.
Tipe Mis/Disinformasi Hoaks COVID-19 Semester II 2020
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Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar hoaks COVID-19 menggunakan
bahan-bahan yang telah ada untuk diberikan bingkai
yang menyesatkan, atau diletakkan dalam konteks
yang tidak relevan. Modus seperti ini tidak terlalu
membutuhkan usaha seperti dalam konten palsu
dimana isinya 100% merupakan karangan, atau hoaks
bertipe konten yang dimanipulasi dimana gambar
atau video yang disematkan sudah diubah atau diedit.
Tipe terakhir ini berjumlah 34 buah (11,5,5%). Sisanya
yang berjumlah 3 buah (1% ) merupakan satire dan
konten tiruan juga sebanyak 3 buah (1%,). Konten
tiruan ditemukan berjumlah 1 buah (0,3%).

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa
kebanyakan hoaks COVID-19 merupakan narasi saja.
Hoaks berbentuk narasi ini mendominasi dengan
jumlah sebanyak 158 buah (53,4%). Hoaks terbanyak
kedua berbentuk kombinasi antara teks dan gambar,
sebagian yang lain merupakan kombinasi antara teks
dan video, atau teks, gambar, dan video sekaligus
dengan jumlah 102 buah (34,5%).
5. Saluran

4. Alat

Tabel 3.8.
Saluran Penyebaran Hoaks COVID-19 Semester II 2020
Tabel 3.7.
Alat Memproduksi Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.7.
Alat Memproduksi Hoaks COVID-19 Semester II 2020
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Grafik 3.8.
Saluran Penyebaran Hoaks COVID-19 Semester II 2020
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Dalam tabel dan grafik di atas, Facebook mendapatkan persentase terbesar (180 hoaks, 60,8%).
Tetapi ini tidak mutlak berarti bahwa Facebook
merupakan saluran penyebaran hoaks terbanyak.
Jumlah tersebut berarti bahwa hoaks yang paling
banyak ditemukan atau dilaporkan pada MAFINDO
berdasarkan hasil tangkapn di Facebook. Penyebaran
di saluran lain bisa jadi lebih banyak, tetapi karena
sifatnya yang lebih pribadi menyulitkan pemeriksa
fakta untuk mendeteksinya. Saluran kedua tempat
ditemukannya hoaks COVID-19 terbanyak adalah
aplikasi percakapan WhatsApp dengan jumlah sebanyak 58 buah (19,6%). Twitter menempati posisi
ketiga dengan jumlah sebanyak 33 hoaks (11,1%)
6. Tempat

Tabel 3.9.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Sebagian besar hoaks COVID-19 pada semester II tahun 2020 menyebutkan area publik secara
tidak spesifik. Jumlahnya mencapai 156 hoaks
(52,7%). Contohnya seperti pada hoaks berjudul
“Vaksin Covid-19 berbasis mRNA Dapat Mengubah
DNA Manusia” (turnbackhoax.id, 28 November 2020)
dimana lokasi kejadian tidak dijelaskan secara
spesifik. Tempat kedua yang paling banyak disebutkan

Grafik 3.9.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Semester II 2020

adalah yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan
dengan jumlah sebanyak 53 hoaks (17,9%). Area
terjadinya di pusat pelayanan kesehatan merupakan
lokasi terbanyak ketiga dengan jumlah mencapai 46
buah (15,5%). Lokasi berikutnya adalah area industri/
komersial sebanyak 17 hoaks (5,7%). Hoaks yang
menyebutkan lokasi ini di antaranya berisi klaim
menyesatkan tentang adanya pemboikotan produkproduk Prancis, padahal sebenarnya akhibat adanya
lockdown sejak Maret lalu. Hoaks tersebut muncul
berjudul “Krisis Ekonomi di Perancis Disebabkan oleh
Pemboikotan Produk Perancis” (turnbackhoax.id, 6
November 2020).
7. Pihak Tiruan
Pemerintah menjadi pihak yang paling banyak
ditiru dalam hoaks COVID-19 semester II 2020. Hal
ini karena pemerintah merupakan pihak yang paling
bertanggungjawab dalam penanganan pandemi
COVID-19, terutama jika dikaitkan dengan tingginya
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9 November 2020). Pihak lain yang juga banyak ditiru
dalam hoaks COVID-19 adalah warga. Jumlahnya
mencapai 43 hoaks (14,5%).
8. Gaya Narasi (Changing Expression)

Tabel 3.10.
Pihak Tiruan dalam Hoaks COVID-19 Semester II 2020
Tabel 3.11.
Gaya Narasi dalam Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.10.
Pihak Tiruan dalam Hoaks COVID-19 Semester II 2020

jumlah konten tentang kebijakan seperti ditunjukkan
dalam Tabel 4. Hoaks COVID-19 yang mencatut
pemerintah jumlahnya mencapai 140 hoaks ( 31,8%).
Pihak selanjutnya yang paling banyak dicatut adalah
yang termasuk dalam kategori lain-lain. Jumlahnya
mencapai 51 hoaks (17,2%). Pada peringkat
selanjutnya ada tokoh-tokoh dari luar negeri. Jumlah
hoaks COVID-19 yang mencatut kategori ini mencapai
48 buah (16,2%). Contohnya dapat ditemukan pada
hoaks berjudul “48 Orang di Korea Selatan Meninggal
Setelah Disuntik Vaksin COVID-19” (turnbackhoax.id,
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Grafik 3.11.
Gaya Narasi dalam Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Kategori ini menjelaskan bagaimana hoakshoaks COVID-19 dinarasikan. Gaya narasi yang banyak
ditemukan adalah leveling. Jumlahnya mencapai
118 buah (39,9%). Dalam gaya ini, narasi cenderung
memotong banyak detil. Contohnya dapat ditemukan
dalam hoaks berjudul “Foto “Viral! Beredar Foto Anies
Jenguk Rizieq yang Positif Covid-19’” (turnbackhoax.
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id, 24 November 2020). Gaya adding berarti narasinya
cenderung menambah-nambahkan detil yang ada
dalam narasi hoaks. Contohnya bisa ditemukan dalam
hoaks berjudul “‘Ganjil Genap di Jakarta ditiadakan
mulai Senin, 7 September 2020” (turnbackhoax.
id, 7 September 2020). Gaya narasi ini ditemukan
paling banyak setelah kategori leveling. Jumlahnya
mencapai 107 buah (36,1%). Gaya narasi lainnya
adalah sharpening (57 hoaks, 19,3%). Ciri utamanya
adalah cenderung menajamkan detil pada aspekaspek tertentu saja. Hoaks berjudul “Ivermectin
Obat Covid-19” (turnbackhoax.id, 1 September 2020)
termasuk dalam kategori ini. Dalam hoaks tersebut
narasinya berpanjang-panjang menjelaskan tentang
satu aspek saja, yakni Ivermectin menyembuhkan
COVID-19. Selain tiga kategori tersebut, terdapat satu
kategori lainnya untuk menampung gaya narasi yang
mengkombinasikan dua gaya atau ketiganya atau
assimilating. Jumlahnya mencapai 14 hoaks (4,7%).
9. Tipe Narasi
Ciri umum yang tampak pada narasi hoaks
biasanya too bad to be true atau too good to be true.
Narasi tipe pertama digunakan untuk membangkitkan
rasa takut. Dalam pemetaan ini, tipe tersebut
diistilahkan dengan boogies. Narasi tipe kedua biasanya berisi informasi yang dapat menimbulkan
rasa senang atau dapat membangkitkan harapanharapan tertentu yang disebut dengan pipe dream.
Selain hoaks dengan dua tipe tersebut, ada pula

Tabel 3.12.
Tipe Narasi Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.12.
Tipe Narasi Hoaks COVID-19 Semester II 2020

hoaks dengan tipe narasi yang membawa agenda
tertentu yang tidak ditampakkan secara jelas dalam
narasi. Tipe ini disebut wedge driver. Jumlahnya sebanyak 169 buah (57,1%). Contohnya seperti pada
hoaks berjudul “Ketika rakyat muak dan jijik, tak ada
lagi yang minta salaman dan selfie dengan Presiden
Jokowi Widodo” (turnbackhoax.id, 1 September
2020), narasi tipe wedge driver menunggangi isu
pandemi untuk mendiskreditkan pihak tertentu dan
menimbulkan rasa permusuhan terhadapnya.
Tipe narasi hoaks COVID-19 kedua yang paling
dominan adalah boogies. Jumlahnya mencapai 83
hoaks (28%). Contohnya dapat ditemukan pada
hoaks berjudul “RS wisma atlet lampu Kamar menyala
semua Petanda Fuul pasien Corona” (turnbackhoax.
id, 10 September 2020). Dalam hoaks tersebut
narasinya dimaksudkan untuk membangkitkan rasa takut dengan cara melebih-lebihkan dampak
pandemi. Tipe hoaks COVID-19 yang cenderung
memberikan rasa senang atau memberikan harapan

31

Laporan Pemetaan Hoaks COVID-19 Tahun 2020

berjumlah 40 buah (13,5%). Contohnya dapat dilihat
pada hoaks berjudul “Video Teknik Menahan Napas
Untuk Deteksi Covid-19” (turnbackhoax.id, 14 September 2020). Dalam hoaks ini pembaca diberi
harapan palsu bahwa COVID-19 dapat disembuhkan
hanya dengan menahan nafas. Sisanya yaitu lain-lain
sebanyak 4 hoaks (1,4%).
10. Klaim Bukti
Hoaks pada umumnya menggunakan berbagai
cara untuk meyakinkan pembaca agar mempercayai
informasi yang terkandung dalam narasinya. Dalam
pemetaan hoaks COVID-19 semester pertama tahun ini, cara tersebut diistilahkan sebagai “klaim
bukti”. Klaim bukti yang paling banyak digunakan
dalam hoaks COVID-19 adalah penyematan gambar
atau video. Sebanyak 133 hoaks (44,9%) berusaha
meyakinkan pembaca akan kebenaran klaimnya
dengan memperlihatkan gambar atau video untuk mendukung klaim dalam narasi. Kemudian, diikuti dengan hoaks tanpa keterangan bukti yang
jumlahnya mencapai 40 hoaks (13,5%). Hal ini tentu
meresahkan, hoaks tanpa klaim bukti saja, tertelan

Tabel 3.13.
Klaim Bukti Hoaks COVID-19 Semester II 2020
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Grafik 3.13.
Klaim Bukti Hoaks COVID-19 Semester II 2020

oleh masyarakat, menunjukkan lemahnya tingkat
literasi digital. Klaim bukti dengan cara melampirkan
URL ditemukan sebanyak 37 hoaks (12,5%); dengan
cara mengutip orang atau organisasi sebanyak 36
hoaks (12,2%); dengan menarasikan hoaks seolah
berdasar pengalaman langsung sejumlah 20 hoaks
(6,8%); dengan mengutip sumber yang tak dapat
diverifikasi sejumlah 18 hoaks (6,1%); dan dengan
menyertakan lebih dari satu klaim bukti ditemukan
sebanyak 8 hoaks (2,7%).
Kegemaran
masyarakat
yang
sering
mengaitkan satu hal dengan hal lain (cocoklogi atau
employment of reasoning) dalam pemetaan semester
II hoaks COVID-19 ditemukan sebanyak 4 hoaks (1,4%).
Dalam hoaks dengan klaim bukti ini, pembaca diajak
menghubung-hubungkan hal yang sesungguhnya
tidak berkaitan. Model seperti ini dapat dilihat
pada hoaks berjudul “COVID-19 adalah Akronim dari
“Certification Of Vaccination Identification 2019” dan
Penanaman Barcode Implan di Wuhan pada Tahun”
(turnbackhoax.id, 26 November 2020).
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11. Latar Hoaks: Lokasi
Hoaks sering memanfaatkan lokasi tertentu
sebagai latar narasinya. Dalam pemetaan ini latar
tersebut digolongkan menjadi latar domestik dan
internasional. Hoaks berlatar domestik terkadang
menyebut lokasi, tokoh, peristiwa yang terjadi di
Indonesia. Sedangkan hoaks dengan latar internasional menggunakan setting di luar Indonesia, baik
dengan cara menyebutkan tokoh, tempat, atau
peristiwa di luar negeri sebagai bagian dari latar
narasinya.
Sebagian besar hoaks COVID-19 yang
terkumpul di database MAFINDO pada semester
II tahun 2020 mengambil latar di dalam negeri.
Jumlahnya mencapai 209 hoaks (70,6%) dari 296

hoaks. Sisanya mengambil latar internasional dengan jumlah sebanyak 87 hoaks (29,4%). Sekalipun
jauh lebih kecil dari persentase hoaks domestik,
jumlah ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa
di luar negeri juga cukup banyak digunakan untuk
mengelabui dan menggerakkan opini masyarakat di
dalam negeri. Status COVID-19 sebagai pandemi global
membuat masyarakat juga memberi perhatian pada
informasi-informasi terkait COVID-19 di luar negeri.
Isu-isu yang diangkat dalam hoaks dengan lokasi
luar negeri misalnya “Akibat Suntik Vaksin dari Cina
, Masyarakat Zimbabwe Terkena Penyakit Kulit Ber
Air” (turnbackhoax.id, 20 November 2020). “COVID-19
Merupakan Buatan Manusia sebagai Senjata Biologis
dari Carolina Utara, Amerika Serikat dan Pasien
Nol Bernama Maatje Benassi” (turnbackhoax.id, 11
Desember 2020).
12. Tahapan Kebencanaan

Tabel 3.14.
Latar Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.14.
Latar Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Hoaks COVID-19 sebenarnya merupakan
bagian dari hoaks kesehatan. Akan tetapi pada perkembangannya, COVID-19 menjadi pandemi global
yang meruntuhkan banyak tatanan, menimbulkan
banyak korban sehingga mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, pandemi
COVID-19 dianggap sebagai bencana kesehatan.
Narasi hoaks yang berkaitan dengan
bencana pada umumnya menyoroti hal-hal atau
peristiwa yang terjadi di tahap-tahap bencana
yang berbeda. Pandemi COVID-19 merupakan
bencana kesehatan. Berkaitan dengan hal itu, hoaks
yang terkait dengannya dapat digolongkan pada
beberapa tahapan kebencanaan sesuai konten yang
terkandung di dalamnya. Sebagian besar hoaks
COVID-19 berisi konten yang terkait dengan tahapan
respon. Cara berbagai pihak menyikapi pandemi ini
menjadi bahan hoaks dalam hal ini. Jika respon itu
berasal dari pemerintah, isu yang diangkat biasanya
berupa kebijakan, seperti pada hoaks berjudul “Foto
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“ANIES DAPAT PIALA JUARA SATU DALAM CORONA”
(turnbackhoax.id, 14 September 2020). Jika respon
itu berasal dari masyarakat, isu yang diangkat
biasanya berupa perilaku seperti pada hoaks berjudul
“Selama Covid19 Ada, Tidak ada Orang Gila Yang Kena
Covid19” (turnbackhoax.id, 15 September 2020).
Hoaks COVID-19 dengan isu respon mendominasi
dengan jumlah sebesar 124 hoaks (41,9%).
Dampak menjadi tahapan lain yang paling
banyak disoroti dalam hoaks COVID-19 berkaitan
dengan keberagaman dan besarnya skala dampak
yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Hoaks yang terkait
dengan tahapan dampak (impact) mencapai 115 hoaks
(38,9%). Contoh hoaks yang termasuk dalam kategori

ini adalah seperti hoaks berjudul “Bandung Kota Zona
Hitam Corona” (turnbackhoax.id, 9 September 2020).
Hoaks yang lain terkait dengan tahapan pemulihan (relief), yakni sejumlah 42 hoaks (14,2%);
dan tahapan prediksi atau pra bencana sebesar 15
hoaks (5,1%). Hoaks COVID-19 dikategorikan dalam
tahapan pemulihan jika terkait dengan pemberian
bantuan atau mitigasi bencana. Contohnya dapat
dilihat pada hoaks berjudul “Link Untuk Mengecek
Daftar KK Penerima Bansos Rp300 Ribu DKI Jakarta
Per Januari 2021” (turnbackhoax.id 28 Desember
2020). Hoaks COVID-19 dikategorikan dalam tahapan
prediksi jika narasinya memperkirakan terjadinya
bencana seperti pada hoaks berjudul “Di Tanya soal
virus Corona KORLAP FPI: Hanya Imam Besar kami
yg punya Penangkal virus Corona, karna Imam besar
kami cucu Nabi,” (turnbackhoax.id, 11 November
2020). Hoaks COVID-19 pada tahapan prediksi
tersebut jumlahnya mencapai 15 buah (5,1%).
13. Tindak Lanjut

Tabel 3.15.
Tahapan Kebencanaan Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.15.
Tahapan Kebencanaan Hoaks COVID-19 Semester II 2020
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Pemerintah menjadi sasaran terbanyak
hoaks COVID-19 yang beredar pada semester II 2020
(Tabel 10). Namun pemerintah terbilang kurang aktif
dalam melakukan counter hoaks (tabel 16). Otoritas
memberikan klarifikasi hanya terhadap 47 hoaks
(15,9%) dari jumlah total hoaks di semester ini,
sekalipun mereka menjadi sasaran terbanyak hoaks
COVID-19. Ini artinya dari total hoaks yang menimpa
pemerintah hanya 33,57% hoaks diklarifikasi sendiri
Terlepas dari beragamnya pihak yang ditiru
atau dicatut dalam narasi hoaks COVID-19 pada
semester ini. Tabel tersebut memperlihatkan dominannya peran pemeriksa fakta untuk melakukan
klarifikasi hoaks COVID-19. upaya tindak lanjut paling
banyak dilakukan oleh pemeriksa fakta. Hoaks yang
diklarifikasi oleh pemeriksa fakta saja mencapai 179
buah (60,5%). Sisanya sebanyak 37 hoaks (12,5%)
selanjutnya ditindaklanjuti oleh lebih dari 1 pihak,
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id, 23 November 2020). Contoh hoaks pemerintah,
yang tidak diklarifikasi otoritas namun diklarifikasi
oleh periksa fakta MAFINDO seperti “Pesan Bupati
Situbondo Sebelum Beliau Wafat” (turnbackhoax.id,
29 November 2020).

Tabel 3.16.
Tindak Lanjut Hoaks COVID-19 Semester II 2020

Grafik 3.16.
Tindak Lanjut Hoaks COVID-19 Semester II 2020

dan 33 hoaks (11,1%) diklarifikasi oleh orang atau
organisasi yang disebutkan dalam narasi hoaks.
Contoh hoaks yang mencatut pemerintah dan
diklarifikasi sendiri adalah hoaks berjudul “Razia
Masker Serentak di Seluruh Wilayah Indonesia
dengan Denda Rp250.000.” Hoaks tersebut dibantah
oleh Dirlantas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol
Frans Sentoe dan Dirlantas Polda DIY, AKBP Iwan
Saktiadi juga telah menyatakan bahwa pelaksanaan
razia merupakan kewenangan dari Satpol PP, bukan
kewenangan Ditlantas Polda DIY (turnbackhoax.
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BAB IV
HOAKS COVID-19

SEPANJANG 2020
Hoaks, sebagai sebuah penyimpangan informasi, sesungguhnya mencerminkan wajah kita dalam
menyerap fenomena di sekitar kita. Hoaks COVID-19
tidak jauh-jauh sebenarnya dari bagaimana publik
menyikapi virus yang mengubah hidup kita dalam
setahun belakangan ini. Bagian berikut menampilkan
hoaks COVID-19 yang di-debunk oleh tim Periksa
Fakta MAFINDO selama 1 tahun (2020). Data yang
ditampilkan memberikan gambaran mengenai hoaks
COVID-19 dari segi tema, konten, tipe misinformasi/
disinformasi, modus klaim bukti yang digunakan, dan
sebagainya.
Bulan Maret menjadi puncak hoaks COVID-19
yang mencapai 158 buah (20,1%). Memang, pada awal
bulan inilah kasus pertama COVID-19 diumumkan
secara resmi (kompas.com, 3 Maret 2020). Bulan April
(121 hoaks, 15,4%) dan Mei (110 hoaks, 14%) jumlah

Grafik 4.1.
Hoaks COVID-19 Bulanan Selama Setahun 2020

hoaks COVID-19 masih tinggi. Namun turun drastis
secara fluktuatif di bulan-bulan berikutnya. Setelah
periode Maret-April-Mei, jumlah hoaks COVID-19 tidak
pernah mencapai angka ratusan, seiring dengan
mendekatnya kontestasi politik dalam momen
Pilkada 2020.
1. Tema

Tabel 4.1.
Hoaks COVID-19 Bulanan Selama Setahun 2020

Hoaks COVID-19 tidak semata-mata bertema
kesehatan. Terkadang, hoaks COVID-19 nyerempetnyerempet masalah politik atau dibungkus dengan
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atau kesehatan memiliki pola dan konten yang
khas, yaitu mengelabui publik untuk mengonsumsi
nutrisi atau obat-obatan tertentu guna menangkal
COVID-19. Motifnya jualan obat. Tentu saja, hoaks ini
patut diwaspadai karena membahayakan publik yang
mempercayainya.
Tabel 4.2.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

2. Konten

Grafik 4.2.
Akumulasi Tema Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
Tabel 4.3.
Konten Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

isu-isu agama. Tak jarang, hoaks COVID-19 lebih
fokus pada dampak yang sangat parah di luar isu
kesehatan. Hoaks COVID-19 yang terakhir ini disebut
sebagai hoaks (bertema) bencana kesehatan. Dari
tabel dan grafik 4.2, tampak bahwa hoaks COVID-19
bertema bencana kesehatan mendominasi dengan
jumlah sebesar 232 hoaks (29,4%). Contohnya
hoaks yang membesar-besarkan jumlah korban,
klaster penularan, reaksi pihak tertentu terhadap
pandemi COVID-19, dan seterusnya. Hoaks COVID-19
juga dimanfaatkan untuk tema politik dengan
tujuan memunculkan sentimen politik tertentu.
Tema politisasi hoaks COVID-19 menempati posisi
terbanyak kedua (196 hoaks, 24,9%). Tema kesehatan
atau nutrisi menempati posisi ketiga sejumlah 163
hoaks (20,7%). Hoaks COVID-19 dengan tema nutrisi

Grafik 4.3.
Konten Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
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Hoaks COVID-19 memiliki konten yang khas,
sesuai dengan nature virus itu sendiri. Ada hoaks
tentang transmisi virus, pengobatan, atau penyebab
penyakit dari etnis tertentu yang lantas digoreng
menjadi isu-isu fobia warga asing.
Isu paling dominan dalam narasi hoaks
COVID-19 selama 2020 adalah kebijakan. Jumlah
hoaks COVID-19 yang mengangkat isu ini mencapai
237 hoaks (30,1%). Artinya, sikap pemerintah dalam
menangani COVID-19 menjadi sorotan utama dalam
hoaks COVID-19 dan sekaligus mengandung indikasi
bahwa hoaks COVID-19 banyak diarahkan untuk merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Posisi kedua ditempati oleh konten human infection
sebanyak 152 hoaks (19,3%). Posisi ketiga ditempati
kategori konten lain-lain (147 hoaks, 18,7%).

Tabel 4.4.
Tipe Mis/Disinformasi Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

3. Tipe Mis/ Disinformasi
Konten yang menyesatkan merupakan
tipe mis/disinformasi yang paling dominan pada
hoaks COVID-19 selama tahun 2020. Jumlahnya
mencapai 359 buah (45,6%). Posisi kedua diduduki
oleh konten yang salah. Hoaks dengan tipe ini
meletakkan suatu informasi dalam konteks yang
tidak sesuai. Jumlahnya mencapai 195 buah (24,7%).
Tipe terbanyak berikutnya adalah konten palsu.
Jumlahnya mencapai 151 hoaks (19,2%). Berdasarkan
grafik dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
hoaks COVID-19 menggunakan bahan-bahan yang
telah ada. Bahan-bahan tersebut lantas ‘diracik’
sedemikian rupa, hingga tampil dalam bingkai yang
menyesatkan, atau diletakkan dalam konteks yang
tidak relevan. Modus seperti ini tidak sulit, tergolong
sederhana, namun efektif. Bandingkan dengan hoaks
jenis lainnya yang membutuhkan energi dan keahlian
yang lebih besar. Tipe konten palsu membutuhkan
kemampuan berimajinasi sehingga tampak meyakinkan. Tipe konten yang dimanipulasi tidak terlalu
membutuhkan usaha seperti dalam konten palsu
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Grafik 4.4.
Tipe Mis/Disinformasi Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

dimana isinya 100% merupakan karangan, atau
hoaks bertipe konten yang dimanipulasi dimana
gambar atau video yang disematkan sudah diubah
atau diedit. Tipe terakhir ini berjumlah 56 buah (7,1%).
4. Alat
Kebanyakan hoaks COVID-19 merupakan kombinasi antara beberapa bentuk konten. Sebagian
merupakan kombinasi antara teks dan gambar, sebagian yang lain merupakan kombinasi antara teks
dan video, atau teks, gambar, dan video sekaligus.
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Tabel 4.5.
Alat Memproduksi Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Grafik 4.5.
Alat Memproduksi Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

(415 hoaks, 52,7%). Tetapi ini tidak mutlak berarti
bahwa Facebook merupakan saluran penye-baran
hoaks COVID-19 terbanyak selama tahun 2020.
Jumlah tersebut berarti bahwa hoaks yang paling
banyak ditemukan atau dilaporkan pada MAFINDO
berdasarkan penelusuran i Facebook. Penyebaran
di saluran lain bisa jadi lebih banyak, tetapi karena
sifatnya yang lebih pribadi menyulitkan pemeriksa
fakta untuk mendeteksinya. Saluran kedua tempat
ditemukannya hoaks COVID-19 terbanyak adalah
aplikasi percakapan WhatsApp dengan jumlah sebanyak 167 buah (21,2%). Twitter menempati posisi
ketiga dengan jumlah sebanyak 109 hoaks (13,8%).

Tabel 4.6.
Saluran Penyebaran Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Hoaks berbentuk campuran ini mendominasi dengan
jumlah sebanyak 391 buah (49,6%). Hoaks terbanyak
kedua berbentuk teks dengan jumlah 308 buah
(39,1%). Hal ini menunjukkan bahwa hoaks dalam bentuk sederhana saja dapat dengan mudah tersebar di
kalangan masyarakat.
5. Saluran
Lebih dari 50% hoaks COVID-19 ditangkap berasal
dari (Facebook mendapatkan persentase terbesar

Grafik 4.6.
Saluran Penyebaran Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
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6. Tempat
Sebagian besar hoaks COVID-19 pada tahun
2020 menyebutkan area publik secara tidak spesifik.
Jumlahnya mencapai 350 hoaks (44,4%). Tempat
kedua yang paling banyak disebutkan adalah yang
berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dengan
jumlah sebanyak 168 hoaks (21,3%). Area terjadinya
bisnis merupakan lokasi terbanyak ketiga dengan
jumlah mencapai 98 buah (12,4%). Lokasi berikutnya
adalah rumah sakit atau layanan kesehatan dengan
jumlah 92 hoaks (11,7%).

7. Pihak Tiruan

Tabel 4.8.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Tabel 4.7.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Grafik 4.8.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Grafik 4.7.
Tempat yang Disebutkan dalam Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
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Pemerintah menjadi pihak yang paling banyak
ditiru dalam hoaks COVID-19 sepanjang tahun
2020. Hal ini karena pemerintah merupakan pihak
yang paling bertanggungjawab dalam penanganan
pandemi COVID-19, terutama jika dikaitkan dengan
tingginya jumlah konten tentang kebijakan seperti
ditunjukkan dalam Tabel 4. Hoaks COVID-19 yang
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mencatut pemerintah jumlahnya mencapai 310
hoaks (39,3%). Pihak selanjutnya yang paling banyak
dicatut adalah warga asing. Jumlahnya mencapai
171 buah (21,7%). COVID-19 sebagai pandemi global
menjadikan berbagai pihak di luar negeri relevan
untuk dicatut dalam hoaks-hoaks yang tersebar di
dalam negeri.
8. Gaya Narasi (Changing Expression)

seharusnya dalam diri pembaca. Reaksi itu bisa berupa rasa takut, rasa senang, atau rasa tidak percaya.
Sebagian lainnya menggunakan gaya narasi levelling
(268 hoaks, 34%). Berbeda dengan gaya sebelumnya,
narasi cenderung memotong banyak detil. Gaya narasi lainnya adalah sharpening (142 hoaks, 18%). Ciri
utamanya adalah cenderung menajamkan detil pada
aspek-aspek tertentu saja. Dan sisanya gaya narasi
yang mengkombinasikan dua gaya atau ketiganya
yaitu assimilating. Jumlahnya mencapai 40 hoaks
(5,17%).
9. Tipe Narasi

Tabel 4.9.
Gaya Narasi dalam Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Tabel 4.10.
Tipe Narasi Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Grafik 4.9.
Gaya Narasi dalam Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Gaya narasi yang cenderung menambahnambahkan atau membesar-besarkan isu yang
diangkat dalam narasi ditemukan paling dominan
sepanjang tahun 2020 (338 hoaks, 42,9%). Artinya,
kebanyakan narasi hoaks COVID-19 tahun 2020
didesain untuk menimbulkan reaksi yang lebih dari

Grafik 4.10.
Tipe Narasi Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
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Hoaks COVID-19 di tahun 2020 paling banyak
menggunakan tipe narasi wedge driver yang mengangkat isu tertentu, akan tetapi mengandung motif
lain di baliknya. Sebanyak 329 hoaks (41,8%) narasi
menggunakan tipe ini. Narasi yang cenderung
menakut-nakuti (boogies) menempati posisi berikutnya dengan jumlah 254 hoaks (32,2%). 167 hoaks
(21,2%) menggunakan narasi yang membangkitkan
harapan dan sisanya sebanyak 38 hoaks (4,8%) tidak
termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya.

Sepanjang tahun 2020, hoaks COVID-19 paling
banyak menggunakan gambar atau video untuk
meyakinkan pembaca akan kebenaran klaimnya (346
hoaks, 43,9%). Bagian terbesar kedua tidak disertai
klaim bukti apapun (tanpa penjelasan, 91 hoaks,
11,5%). Klaim bukti lain yang banyak digunakan adalah
kitipan dari seseorang atau dari organisasi tertentu
(76 hoaks, 9,6%).

10. Klaim Bukti

Hoaks COVID-19 di tahun 2020 lebih banyak
mengangkat isu dalam negeri (549 hoaks, 69,7%).
Akan tetapi karena statusnya sebagai pandemi
global, jumlah hoaks yang mengangkat isu luar negeri
pun cukup banyak (239 hoaks, 30,3%).

11. Latar Hoaks: Lokasi

549
239
788

Tabel 4.12.
Latar Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Tabel 4.11.
Klaim Bukti Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
239

549

Grafik 4.11.
Klaim Bukti Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
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Grafik 4.12.
Latar Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

69.7
30.3
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12. Tahapan Kebencanaan

Tabel 4.13.
Tahapan Kebencanaan Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

13. Tindak Lanjut
Lebih dari separuh hoaks COVID-19 sepanjang
tahun 2020 diklarifikasi oleh pemeriksa fakta (428
hoaks, 54,3%). Sebagian lainnya diklarifikasi oleh
otoritas (145 hoaks, 18,4%), lebih dari satu pihak (110
hoaks, 14%), dan orang atau organisasi yang menjadi
korban hoaks (105 hoaks, 13,3%). Tingginya angka
hoaks yang ditindaklanjuti hanya oleh pemeriksa
fakta menunjukkan bahwa sinergi dan upaya-upaya
kolaborasi masih harus ditingkatkan.

Tabel 4.14.
Tindak Lanjut atas Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Grafik 4.13.
Tahapan Kebencanaan Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020

Dominasi hoaks yang mengangkat isu
di seputar tahapan respon (342 hoaks, 43,4%)
menunjukkan bahwa reaksi dan sikap yang diambil
berbagai pihak dalam menanggapi pandemi COVID-19
dianggap paling seksi oleh desainer hoaks. Selain itu,
tingginya hoaks yang menyoroti tahapan dampak
(280 hoaks, 35,5%) berpotensi mengakibatkan masyarakat mendapatkan pemahaman yang salah
tentang situasi pandemi.

Grafik 4.14.
Tindak Lanjut atas Hoaks COVID-19 Sepanjang 2020
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BAB V
PENUTUP
Berdasarkan temuan-temuan yang dipaparkan
dalam pemetaan hoaks COVID-19 tahun 2020, dapat
disimpulkan bahwa tantangan ke depan dalam perang
melawan hoaks semakin tinggi. Melonjaknya jumlah
hoaks yang berkaitan dengan pandemi memunculkan
istilah baru dalam epidemiologi, yaitu infodemi.
Ini menunjukkan bahwa hoaks sangat berbahaya
dan dapat berdampak buruk bagi penanganan
pandemi. Menurunnya jumlah hoaks kesehatan di
akhir semester tidak berarti bahwa hoaks tersebut
berkurang bahaya dan dampaknya bagi masyarakat.
Karena, meskipun pandemi belum jelas ujungnya,
kewaspadaan dan kepatuhan masyarakat terhadap
protokol kesehatan saat ini sudah sangat berkurang.
Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa banjirnya
hoaks kesehatan pada bulan-bulan sebelumnya
justru sangat berdampak.
Sejumlah informasi kunci dapat diekstraksi
dari laporan hoaks COVID-19 sepanjang 2020.
Pertama, variasi besaran hoaks setiap
bulan. Tingginya angka hoaks COVID-19 pada bulan
Maret-Mei (20,1%, 15,4%, dan 14% dari total hoaks
COVID-19 sepanjang 2020) menunjukkan bahwa
hoaks cenderung sangat mudah menjamur pada
masa-masa ketika tingkat ketidakpastian informasi
sangat tinggi. Bulan Maret mencapai angka tertinggi
karena saat itulah kasus pertama diumumkan
secara resmi. Sepanjang semester II angka hoaks
COVID-19 menurun karena tergeser isu lain yang
lebih seksi, yaitu kontestasi politik menuju Pilkada
2020. Penyebaran hoaks yang begitu massif pada
periode uncertainty yang tinggi ini berimplikasi pada

ekosistem informasi COVID-19 yang buruk. Di satu
sisi, publik sedang haus-hausnya akan informasi,
tetapi di sisi lain komunikasi publik pemerintah
kurang maksimal, sehingga sembarang informasi
dengan mudah menjadi rujukan.
Kedua, tema hoaks. Dari segi tema, bencana
kesehatan mencapai angka tertinggi (29,4%), disusul
kemudian oleh tema politik (24,9%). Tema kesehatan
murni ada pada peringkat ketiga (20,7%). Hal ini
menunjukkan bahwa implikasi sosial dan politik dari
wabah ini sangat signifikan sampai-sampai COVID-19
sebagai isu kesehatan justru tidak lebih diperhatikan.
Narativisasi COVID-19 sebagai bencana kesehatan
menunjukkan bahwa sebagai sesuatu yang asing
dan mengancam, COVID-19 membuka peluang bagi
desainer hoaks untuk mengeksploitasi rasa takut.
Hal menarik lainnya, tiap tema mengalami fluktuasi
angka tiap bulannya. Naik turunnya angka tersebut
dapat dianalisis berdasarkan latar atau konteks
peristiwa yang terjadi.
Ketiga, konten hoaks. Dominasi konten kebijakan (30,1%) menunjukkan betapa kentalnya
nuansa politisasi isu COVID-19 dalam hoaks 2020.
Kebijakan publik yang dinilai kurang konsisten dan
komunikasi publik yang buruk, bersama dengan
politisasi isu COVID-19 melalui hoaks membuat
public trust semakin tergerus. Lebih-lebih di tengah
publik yang sudah terpolarisasi secara politik. Selain
itu, hal ini juga menandakan ada pola hoaks yang
konsisten dari tahun ke tahun. Isu apapun cenderung
dipolitisasi, sehingga sekalipun yang terjadi adalah
krisis kesehatan, yang lebih menonjol adalah nuan-

sa politisnya. Konten lain-lain juga cukup tinggi
(18,7%). Kategori ini mencakup berbagai informasi
palsu tentang hadiah atau bantuan selama pandemi.
Dampak ekonomi COVID-19 memposisikan banyak
orang dalam situasi sulit. Hal ini dimanfaatkan oleh
produsen hoaks untuk mengelabui mereka yang
mendambakan cara instan untuk keluar dari jerat
kesulitan.
Keempat, tipe misinformasi/disinformasi/
hoaks. Konten yang menyesatkan meraih angka
tertinggi (45,6%). Ini menunjukkan bahwa hoaks di
Indonesia memang merupakan upaya terorganisir
untuk mengarahkan opini publik. Konten yang menyesatkan memiliki tujuan untuk memberi informasi
yang menyesatkan pada publik dan erat kaitannya
dengan motif serta kepentingan pihak-pihak tertentu. Tingginya angka konten palsu dan konten
yang dimanipulasi juga menunjukkan hal yang sama
karena menyiratkan kesengajaan untuk mengarang
atau mengubah sesuatu untuk ditampilkan sebagai
informasi faktual.
Kelima, saluran penyebaran hoaks. Facebook
menjadi saluran dengan angka tertinggi (52,7%),
disusul oleh WhatsApp (21,2%) dan Twitter (13,8%).
Akan tetapi, data ini hanya menggambarkan hasil
tangkapan Tim Pemeriksa Fakta. Bisa jadi hoaks
yang tersebar di WhatsApp atau Twitter lebih banyak
dari yang tertangkap. Terlepas dari itu, Facebook
dan WhatsApp merupakan platform yang sering
digunakan oleh mayoritas pengguna media sosial di
Indonesia. Tingkat engagement-nya juga cukup tinggi.
Keduanya merupakan platform dengan tingkat trust
antara sesama pengguna yang lebih tinggi karena
kebanyakan user saling mengenal satu sama lain.
Selain itu, Facebook dan WhatsApp juga merupakan
tempat yang paling banyak digunakan oleh digital
immigrant untuk berinteraksi. Tingkat kepercayaan
(trust) yang tinggi dan literasi digital yang cenderung
rendah pada digital immigrant menjadi lahan subur bagi
hoaks untuk tersebar dan direplikasi secara bebas.

Data yang ada menunjukkan bahwa media sosial
menjadi sarana penyebaran hoaks paling populer/
utama. Karena itu, platform perlu diberdayakan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam
mengendalikan konten-konten di dalamnya.
Keenam, alat penyusun hoaks. Banyaknya hoaks
berbentuk campuran (49,6%) menunjukkan bahwa
produsen hoaks tahu bahwa dibutuhkan properti
khusus untuk meyakinkan orang. Hoaks campuran
diracik secara canggih dengan mengkombinasikan
teks, gambar, atau video untuk menumbuhkan keyakinan pembaca terhadap klaimnya lewat visual yang
lebih engaging. Kombinasi ini juga menunjukkan
makin kreatifnya pembuat hoaks. Perkembangan teknologi informasi memfasilitasi pembuatan hoaks yang
lebih canggih dan beragam. Karena itu, penting untuk
mengedukasi masyarakat dan membekali publik
dengan tools periksa fakta yang canggih agar dapat
mengidentifikasinya. Hoaks COVID-19 berbentuk teks
juga cukup tinggi (39,1%). Konten hoaks berupa teks
cukup sederhana mudah untuk dibagikan. Konten ini
juga tidak terlalu banyak memakan kuota sehingga
cepat dibagikan. Di sisi lain hal ini juga menunjukkan
rendahnya tingkat literasi karena hoaks yang
sederhana sekalipun masih banyak dipercaya dan
disebarkan oleh publik.
Ketujuh, pihak yang di-hoaks-kan (impersonated actors). Pemerintah, lembaga negara atau orang
yang mewakilinya menjadi pihak yang paling banyak
ditiru (39,3%) dalam hoaks COVID-19. Pemerintah
sebagai pelaksana penanganan COVID-19 dianggap
paling bertanggung jawab atas perkembangan situasi
pandemi COVID-19 di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kemudian menjadi bahan hoaks.
Hal ini dapat berimplikasi pada menurunnya public
trust, terlebih kebijakan yang ada sering berubahubah.
Kedelapan, tipe narasi hoaks. Wedge driver
menjadi tipe narasi yang paling banyak digunakan
(41,8%). Tipe narasi ini mengandung motif atau kepen-

tingan lain selain yang tersurat. Jika dikaitkan dengan
tingginya angka konten kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah, dapat disimpulkan bahwa memang
ada kecenderungan politisasi isu COVID-19. Hal ini
menunjukkan betapa hoaks COVID-19 itu memang
didesain untuk menurunkan kepercayaan publik pada
pihak tertentu.
Kesembilan, klaim bukti agar hoaks tampak
meyakinkan. Dominasi angka klaim bukti berupa
penggunaan gambar/video (43,9%) berkaitan erat
dengan tingginya angka hoaks COVID-19 berbentuk
campuran. Gambar/video sebagai alat bukti dikemas
sedemikian rupa dengan tujuan mudah dimengerti
bagi si pembaca/penerima hoaks. Implikasinya, perlu
melatih masyarakat untuk melakukan periksa fakta
dengan berbagai alat bantu (tools) agar dapat memverifikasi hoaks yang canggih bentuk dan strateginya.
Kesepuluh, latar hoaks. COVID-19 boleh jadi
merupakan virus impor. Namun, hoaksnya memang
betul-betul khas Indonesia. Ini terlihat dari dominasi
latar hoaks COVID-19 yang didominasi oleh latar
domestik (549 hoaks, atau nyaris mencapai 70%).
Latar domestik, artinya hoaks COVID-19 banyak
mengambil bahan peristiwa dalam negeri. Pilihan
meracik hoaks dari bahan ‘dalam negeri’ memiliki
beberapa keuntungan, yaitu bahannya banyak dan
mudah didapat, sederhana, dan kontekstual. Hoaks
berlatar domestik paling gampang direkayasa untuk
mempengaruhi orang lain, karena hoaks dibuat bahanbahan yang familiar dengan dirinya. Selain itu, hoaks
COVID-19 berlatar dalam negeri mudah dipolitisir atau
disesatkan pada isu-isu di luar kesehatan, seperti
terlihat pada temuan seputar tema hoaks COVID-19
yang didominasi oleh hoaks ‘bencana kesehatan’
dan ‘politik’. Temuan ini berimplikasi pada semakin
pentingnya menumbuhkan kesadaran untuk berpikir
kritis dan melakukan pengecekan fakta secara
mandiri di tengah masyarakat.
Kesebelas, hoaks dalam tahapan kebencanaan.
Jika infodemi COVID-19 adalah bencana kesehatan,

maka hoaks terbanyak berisi konten bertema
respons. Tingginya angka hoaks bertema respon
berkaitan dengan aspek ‘timing’ pada tahapan
awal kebencanaan. Pada saat itu, dalam situasi
ketidakpastian, masyarakat mengonsumsi informasi
apa saja sebagai respons mereka untuk mengamankan
situasi atau mendapatkan pegangan. Hoaks yang
sebagian besar bertema respon berisi tanggapan atas
pecahnya bencana pandemi masyarakat Indonesia,
seperti perluasan penularan, kebijakan darurat, dan
lain-lain.
Keduabelas, tindak lanjut atas hoaks. Temuan
kami memperlihatkan bahwa upaya mengklarifikasi
hoaks sebagian besar dilakukan oleh para pemeriksa
fakta, baik yang berada di bawah organisasi periksa
fakta seperti MAFINDO, ataupun yang tergabung
dalam aliasi Cek Fakta beranggotakan mediamedia. Pemerintah adalah pihak yang paling banyak
dijadikan sasaran hoaks. Namun, ternyata upaya
pemerintah mengklarifikasi hoaks masih minim
jika dibandingkan dengan tim pemeriksa fakta di
luar biro-biro pemerintah. Hal ini mengimplikasikan
pentingnya sinergi pemerintah dengan organisasi
periksa fakta atau beragam komunitas lainnya, guna
berkolaborasi dalam periksa fakta. Kendati demikian,
kolaborasi dengan pemerintah harus dijaga seobjektif
mungkin, sehingga pemeriksa fakta bisa menjaga
independensinya dalam melaksanakan tugas, visi,
dan misinya. Temuan ini di sisi lain memperlihatkan
pentingnya posisi pemeriksa fakta di tengah
pusaran infodemi. Mereka perlu dikuatkan dari sisi
SDM maupun dukungan sumberdaya lainnya, tanpa
mengurangi independensi.
Hasil pemetaan terhadap tindak lanjut atas
hoaks COVID-19 pada tahun 2020 ini menunjukkan
kurangnya partisipasi berbagai pihak dalam mengcounter infodemi COVID-19. Padahal ada beberapa hal
mendesak yang harus segera disikapi terkait temuantemuan penting lain dalam pemetaan ini. Tingginya
hoaks yang mengangkat isu kebijakan, hoaks yang
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mengangkat sentimen antivaksin, dan teori konspirasi
harus segera disikapi secara serius karena beberapa
alasan. Pertama, hoaks-hoaks tersebut sangat
berpotensi menggerus tingkat kepercayaan publik
tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada
otoritas kesehatan. Kedua, hoaks COVID-19 berpotensi
menurunkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Padahal kepercayaan publik
dan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap vaksin
merupakan hal penting yang dapat menjamin
kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai
tindakan mitigasi yang dianggap paling efektif. Karena
itu, upaya-upaya strategis yang melibatkan berbagai
pihak sangat diperlukan guna mengembalikan tingkat
kepercayaan publik dan meningkatkan penerimaan
vaksin COVID-19.
Demikianlah laporan pemetaan hoaks COVID-19
sepanjang tahun 2020 berdasarkan hasil tangkapan
Komite Pemeriksa Fakta MAFINDO dan direkam di
situs web www.turnbackhoax.id
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INFOGRAFIS
PEMETAAN HOAKS COVID-19 2020

Tipe konten palsu membutuhkan kemampuan berimajinasi sehingga tampak

meyakinkan. Tipe konten yang salah tidak terlalu membutuhkan usaha seperti

dalam konten palsu di mana isinya 100% merupakan karangan, atau hoaks bertipe

konten yang dimanipulasi di mana gambar atau video yang disematkan sudah
diubah atau diedit. Tipe terakhir ini berjumlah 56 buah (7,1%).

Hoaks COVID-19 di tahun 2020 paling banyak menggunakan tipe narasi wedge driver yang mengangkat isu tertentu, akan tetapi
mengandung motif lain di baliknya. Sebanyak 329 hoaks (41,8%) narasi menggunakan tipe ini. Narasi yang cenderung menakut-nakuti
(boogies) menempati posisi berikutnya dengan jumlah 254 hoaks (32,2%). 167 hoaks (21,2%) menggunakan narasi yang membangkitkan
harapan dan sisanya sebanyak 38 hoaks (4,8%) tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya.

Tingginya hoaks yang mengangkat isu keb akan, hoaks yang mengangkat sentimen

antivaksin, dan teori konspirasi harus segera disikapi secara serius karena beberapa

alasan. Pertama, hoaks-hoaks tersebut sangat berpotensi menggerus tingkat

kepercayaan publik tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada otoritas

kesehatan. Kedua, hoaks COVID-19 berpotensi menurunkan tingkat penerimaan

masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Padahal kepercayaan publik dan tingkat

penerimaan yang tinggi terhadap vaksin merupakan hal penting yang dapat menjamin

kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai tindakan mitigasi yang dianggap

paling efektif. Upaya-upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak sangat

diperlukan guna mengembalikan tingkat kepercayaan publik dan meningkatkan

penerimaan vaksin COVID-19.

