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LAPORAN PEMETAAN HOAKS EDISI AGUSTUS 2021 

 

Pemetaan Misinformasi/Disinformasi MAFINDO merupakan kegiatan bulanan yang 

dilakukan oleh Tim Pemetaan Komite Litbang terhadap hasil periksa fakta yang dilakukan oleh 

Komite Periksa Fakta MAFINDO, yang dimuat dalam situs web www.turnbackhoax.id. 

Mengikuti perkembangan ragam hoaks yang dilaporkan dan diklarifikasi oleh MAFINDO, 

pada tahun 2021, pemetaan dilakukan berdasarkan 9 kategori sbb.  

 

1. Tema 

2. Tipe Mis/ Disinformasi 

3. Alat 

4. Saluran 

5. Tipe Narasi 

6. Tindak Lanjut 

7. Klaim Bukti 

8. Latar 

9. Pihak Tiruan 

 

Kategori tersebut sama seperti kategori yang digunakan pada tahun 2020. Akan tetapi 

pada tahun ini ada beberapa tambahan sub kategori untuk kategori saluran, tipe narasi, tindak 

lanjut, dan pihak tiruan. Perubahan tersebut dibuat berdasarkan ragam yang ditemukan dalam 

data untuk kemudian dilakukan critical review oleh tim peneliti.  

Pada bulan Agustus 2021, jumlah hoaks yang telah diarsipkan dalam situs web 

www.turnbackhoax.id berjumlah 136. Konten hoaks tersebut diterima dari berbagai sumber. 

Dibandingkan dengan bulan Juli, hoaks menurun dari 166 menjadi 136. Artinya terjadi 

penurunan sebesar 18,1%. Berikut adalah rincian hoaks yang diklarifikasi atau di-debunk pada 

bulan Agustus 2021 berdasarkan kategorinya. 

 
1. Tema 

 

No Tema Frekuensi Persentase 

1 Agama 4 2.9 

2 Politik 31 22.8 

3 Etnis 0 0 

4 Bisnis 0 0 



  
 

5 Penipuan 0 0 

6 Kesehatan 28 20.6 

7 Bencana Alam 2 1.5 

8 Kriminalitas 4 2.9 

9 Lalu Lintas 0 0 

10 Peristiwa Unik 12 8.8 

11 Lain-lain 55 40.4 

 Total 136 100 
 

 

 

Grafik 1. 
 Tema Hoaks Agustus 2021  
 

 Hoaks bertema “lain-lain” kembali menempati posisi pertama pada bulan Agustus 2021 

dengan jumlah sebanyak 55 (40,4%). Setelah hoaks kesehatan mendominasi pada bulan Juli, 

penurunan kasus COVID-19 pada bulan Agustus mengiringi turunnya temuan hoaks COVID-

19 yang beredar. Hoaks paling banyak ditemukan berupa akun tiruan (18), informasi bantuan 

(11), hadiah (4), lowongan (5), berita duka (6), dan sebagainya. Dalam penelitian ini, hoaks-

hoaks tersebut masuk dalam kategori “lain-lain”.  

Di posisi kedua, ada hoaks politik dengan jumlah 31 (22,8%). Jumlah ini menunjukkan 

sedikit peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Pada bulan Juli hoaks politik berjumlah 26 

saja.  Isu-isu yang diangkat dalam hoaks politik Agustus masih mencerminkan polarisasi 

politik. Sebagian besar mengarah pada sentimen anti-Jokowi atau anti-pemerintah, baik dengan 

isu komunisme, isu agama, atau isu penanganan COVID-19. Sebagian kecil mengindikasikan 
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upaya men-downgrade pihak oposisi pemerintah. Sebagai contoh, hoaks yang menyasar Partai 

Demokrat dengan isu Hambalang yang mangkrak berjudul “Foto Pesawat Kepresidenan 

Melintas di Proyek Hambalang” (turnbackhoax.id, 12 Agustus 2021). Ditemukan pula 

beberapa hoaks yang menyinggung proses bargaining politik menuju Pemilu 2024 seperti pada 

hoaks dengan judul “Video ‘Berita Terkini ~ Deklarasi Ganjar Pranowo Dihadiri Langsung 

Oleh Jokowi, Megawati Mendadak Bungkam!!’” (turnbackhoax.id, 28 Agustus 2021). 

Perubahan politik di Afghanistan juga menjadi bahasan dalam beberapa hoaks politik berlatar 

internasional. Sebagian besar mengandung sentimen negatif pada kelompok Taliban yang 

mengambil-alih kekuasaan di Aghanistan dengan mengangkat isu HAM atau isu perempuan. 

Contohnya pada hoaks dengan judul “Foto “Taliban akan memberikan kebebasan kepada 

wanita” (turnbackhoax.id, 29 Agustus 2021). Hoaks ini mengggunakan sebuah foto yang 

diletakkan pada konteks yang tidak relevan.  

Masih tingginya angka penularan COVID-19 dan digalakkannya vaksinasi tampaknya 

menjadi penyebab hoaks kesehatan masih ada di jajaran top three. Dari 28 (20,6%) hoaks 

kesehatan yang ditemukan, hanya 2 saja yang tidak berkaitan dengan COVID-19. Sebagian 

besar hoaks COVID-19 pada bulan ini mengangkat isu vaksinasi. Selain vaksinasi, isu lain 

yang menonjol dalam hoaks kesehatan adalah teori konspirasi dan treatment COVID-19. 

  

2. Tipe Mis/ Disinformasi 

No Tipe Mis/Disinformasi Frekuensi Persentase 

1 Satire/Parodi 2 1.5 

2 Konten yang Menyesatkan 40 29.4 

3 Konten Tiruan 21 15.4 

4 Konten Palsu 27 19.9 

5 Koneksi yang Salah 2 1.5 

6 Konten yang Salah 28 20.6 

7 Konten yang Dimanipulasi 16 11.8 

 Total 136 100 

 
 
 
 



  
 

 

Grafik 2. 
 Tipe Mis/Disinformasi Agustus 2021 

 
Konten menyesatkan mendominasi jenis mis/disinformasi bulan ini dengan jumlah 40 

hoaks (29,4%). Hoaks dengan tipe ini contohnya dapat dilihat pada hoaks politik berjudul 

“Bendera Merah Putih Dilarang Berkibar di PIK” (turnbackhoax.id, 25 Agustus 2021). Hoaks 

tersebut menampilkan video sekelompok orang yang bersitegang dengan aparat. Narasi dalam 

hoaks membingkai isu seolah pelarangan pengibaran bendera berkaitan dengan ideologi 

antinasionalis. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, pelarangan ini sebenarnya merupakan 

penerapan kebijakan PPKM yang berupaya mencegah terbentuknya kerumunan.  

Konten yang salah menempati posisi kedua dengan jumlah 28 (20,6%). Salah satu 

contohnya adalah hoaks berjudul “Sertifikat Vaksin Covid-19 Bukan Syarat Administrasi” 

(turnbackhoax.id, 20 Agustus 2021). Hoaks tersebut berupa unggahan gambar dengan foto Juru 

Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi yang 

menyebut sertifikat vaksin COVID-19 tidak menjadi syarat administrasi apapun. Berdasarkan 

hasil penelusuran, melansir dari Tim Cek Fakta Kompas.com (3/8/2021), Nadia menegaskam 

bahwa narasi yang tersebar adalah hoaks. Nadia menjelaskan, memang pernyataan tersebut 

pernah dilontarkan pada 29 Juni 2021, mengacu Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 

Nomor 12 Tahun 2021, namun hal itu saat peraturan PPKM Darurat belum berlaku dan 

sertifikat vaksin belum menjadi syarat perjalanan. 
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Konten palsu menempati posisi berikutnya dengan jumlah 28 (29,9%). Contohnya 

seperti informasi palsu tentang distribusi vaksin COVID-19 dalam hoaks dengan judul “Jadwal 

Vaksinasi Massal di Royal Plaza Surabaya Tanggal 2-6 Agustus 2021” (turnbackhoax.id, 4 

Agustus 2021). Hoaks tidak menggunakan bahan yang sudah ada, melainkan sepenuhnya 

dikarang-karang. Setelah top three tersebut hoaks lainnya di bulan ini secara berurutan berjenis 

konten tiruan (21, 15,4%), konten yang dimanipulasi (16 buah, 11,8%); koneksi yang salah dan 

satir/parodi yang maisng-masing berjumlah 2 hoaks (1,5%). 

 
 

3. Alat 
 

No Alat Frekuensi Persentase 

1 Teks 34 25 

2 Foto 1 0.7 

3 Video 4 2.9 

4 Graphic Image 6 4.4 

5 Campuran 91 66.9 

 Total 136 100 
 
 
 

 

Grafik 3. Alat Memproduksi Hoaks  
Agustus 2021 

  

 Hoaks pada bulan ini paling banyak berbentuk campuran. Jumlahnya sebanyak 91 buah 

(66,9%). Kategori ini mengkombinasikan berbagai alat seperti narasi, foto, video, atau graphic 
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image dalam satu konten. Dengan semakin banyaknya saluran media sosial yang dapat 

mengakomodasi konten kombinasi, bentuk hoaks seperti ini tampaknya semakin populer. 

Tingginya jumlah kategori ini juga menunjukkan bahwa produsen hoaks cukup banyak 

memanfaatkan kecanggihan teknologi agar hoaks tampak lebih meyakinkan.  

Akan tetapi, hoaks berbentuk narasi juga cukup tinggi, yakni sebanyak 34 buah (25%). 

Sekalipun bentuknya tergolong cukup sederhana, tampaknya alat ini masih dipandang cukup 

efektif untuk mengelabui orang. Selain hoaks dengan alat-alat di atas, terdapat beberapa hoaks 

yang ditemukan dalam bentuk graphic image sebanyak 6 buah (4,4%), video sebanyak 4 buah 

(2,9%), dan foto sebanyak 1 buah (0,7%). 

  

4. Saluran 

No Saluran Frekuensi Persentase 

1 Facebook 55 40.4 

2 Twitter 20 14.7 

3 Instagram  6 4.4 

4 YouTube 10 7.4 

5 WhatsApp 28 20.6 

6 Media Online 1 0.7 

7 Portal Daring (Blogspot, Situs non-Berita) 1 0.7 

8 Tik Tok 0 0 

9 Campuran 2 1.5 

10 Lain-lain 13 9.6 

 Total 136 100 
 
 



  
 

 

Grafik 4. Saluran Hoaks 
Agustus 2021 

 

Pada bulan Agustus, hoaks paling banyak ditemukan di Facebook (55 buah, 40,4%). 

WhatsApp menjadi saluran terbanyak kedua tempat ditemukannya hoaks dengan jumlah 

sebanyak 28 buah (20%). Akan tetapi, jumlah yang sebenarnya bisa jadi lebih banyak, karena 

WhatApp sifatnya privat dan termasuk area dark social sehingga menyulitkan pemeriksa fakta 

dalam mendeteksi. Facebook dan WhatsApp sebagai saluran yang dianggap lebih personal, 

tempat berinteraksi dengan orang-orang yang dikenal lebih akrab, wajar jika tingkat trust dalam 

interaksi di kedua saluran tersebut lebih tinggi daripada saluran lainnya. Informasi yang beredar 

di situ pun cenderung lebih dipercayai. Hoaks di Facebook pada bulan ini banyak mengangkat 

isu politik dan kesehatan dengan bentuk campuran pada sebagian besarnya. Sedangkan hoaks 

yang beredar di WhatsApp lebih banyak berbentuk narasi. Hoaks yang terindikasi sebagai 

modus penipuan banyak sekali ditemukan di WhatsApp, baik berupa informasi bantuan, akun 

tiruan pejabat, atau informasi hadiah dari perusahaan/brand tertentu.  

Twitter menempati posisi ketiga dengan jumlah 20 hoaks (14,7%). Sebagai saluran 

yang bersifat open source dan kapasitas konten yang terbatas, konten Twitter biasanya dibuat 

singkat tetapi menarik perhatian. Tampaknya hal ini banyak dimanfaatkan untuk mengangkat 

suatu isu politik dalam narasi yang cukup singkat, tetapi disertai dengan tautan gambar atau 

video untuk memperkuat klaim. Karena itulah, hoaks yang paling dominan di Twitter 

berbentuk campuran.  

 
5. Tipe Narasi 
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No Tipe Narasi Frekuensi Persentase 

1 Pipe dream 54 39.7 

2 Boogies 4 2.9 

3 Wedge Driver 56 41.2 

4 Lain-lain 22 16.2 

 Total 136 100 
 
 

 

Grafik 5. Tipe Narasi  
Agustus 2021 

 

Narasi hoaks bulan Agustus 2021 sebagian besar bertipe wedge driver. Tipe narasi ini 

menyimpan motif lain yang tidak ditampakkan secara langsung. Sebanyak 56 hoaks (41,2%) 

menggunakan tipe ini. Hoaks berjudul “Semua Pasien Positif Covid-19 di New South Wales, 

Australia Sudah Divaksinasi” (turnbackhoax.id, 7 Agustus 2021) merupakan salah satu contoh 

hoaks yang menggunakan tipe narasi ini. Di permukaan, hoaks ini tampak hanya mengklaim 

bahwa semua pasien positif COVID-19 di New South Wales sudah divaksinasi. Akan tetapi, 

terdapat juga indikasi bahwa konten tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keraguan 

tentang efikasi vaksin atau bahkan vaksin sebagai penyebab pasien menjadi positif COVID-

19. 

Tipe narasi dominan berikutnya adalah pipe dream. Tipe ini mengandung narasi yang 

too good to be true (terlalu indah untuk menjadi kenyataan) seperti dalam hoaks yang 

menginformasikan hadiah, bantuan, lowongan, dan sebagainya. Jumlahnya mencapai 54 

(39,7%), Tipe narasi “lain-lain” yang cenderung netral menempati posisi ketiga dengan jumlah 
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22 (16,2). Boogies pada bulan Agustus juga menempati posisi terakhir dengan jumlah 4 buah 

(2,9%).  

 

6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
 

No Tindak Lanjut Frekuensi Persentase 

1 Klarifikasi oleh pemerintah/otoritas berwenang 21 15.4 

2 Klarifikasi orang yang dicatut 14 10.3 

3 Klarifikasi organisasi yang dicatut 18 13.2 

3 Klarifikasi oleh pemeriksa fakta/ media 60 44.1 

4 Lebih dari satu tindak lanjut 23 16.9 

 Total 136 100 
 
 

 

Grafik 6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
Agustus 2021 
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 Sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, pemeriksa fakta/media menjadi pihak yang 

paling banyak melakukan tindak lanjut atas hoaks pada bulan Agustus 2021. Jumlah hoaks 

yang diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media saja mencapai 60 buah (44,1%). Hoaks yang 

ditindaklanjuti oleh lebih dari satu pihak menempati posisi kedua dengan jumlah 23 (16,9%). 

Jumlah yang relatif stabil jika dibandingkan dengan bulan Juli. Ini merupakan pertanda yang 

baik karena menunjukkan meningkatnya kesadaran berbagai pihak untuk berkolaborasi 

meluruskan informasi sesat. Sementara itu, tindak lanjut oleh otoritas menempati posisi ketiga 

dengan jumlah 21 hoaks (15,4%), menurun jika dibandingkan dengan bulan Juli. Penurunan 

ini diiringi dengan meningkatnya jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh orang atau organisasi 

yang dicatut dalam hoaks. Ini juga merupakan sinyalemen yang baik karena menunjukkan 

meningkatnya kepedulian pihak-pihak yang di-hoaks-kan untuk turut meluruskan informasi 

sesat yang beredar. 

Organisasi yang dicatut dalam hoaks juga memberikan klarifikasi atas 18 hoaks 

(13,2%). Disusul kemudian oleh hoaks yang diklarifikasi oleh orang yang dilibatkan dalam 

narasi hoaks (14, 10,3%).  

 

7. Klaim Bukti 
 

No Klaim Bukti Frekuensi Persentase 

1 Pengalaman langsung 3 2.2 

2 Pencantuman URL 17 12.5 

3 Kutipan dari orang/organisasi 5 3.7 

4 Kutipan dari sumber yang tidak dapat diverifikasi 2 1.5 

5 Penggunaan gambar/video 68 50 

6 Penggunaan reasoning 6 4.4 

7 Tanpa penjelasan 11 8.1 

8 Campuran 24 17.6 

 Total 136 100 
 
 



  
 

 

Grafik 7. Klaim Bukti Hoaks 
Agustus 2021 

 
Hoaks pada bulan Agustus 2021 paling banyak menggunakan gambar atau video 

sebagai bukti klaimnya. Bukti ini digunakan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran klaim 

dalam konten hoaks. Jumlahnya mencapai 68 buah (50%). Tentunya bukti tersebut tidak benar, 

apakah itu karena ditempatkan dalam konteks yang tidak relevan atau karena sudah 

dimanipulasi. Contoh klaim bukti ini dapat dijumpai pada hoaks dengan judul “Video ‘warga 

Pemulutan, salah satu kampung di Kab. Ogan Ilir, Sumsel sdh akrab bermain dg buaya’” 

(turnbackhoax.id, 23 Agustus 2021). Hoaks tersebut mengklaim bahwa video tersebut terjadi 

di Indonesia, padahal sebenarnya terjadi di Sabah Malaysia. 

Klaim bukti terbanyak kedua pada bulan ini adalah kombinasi dari berbagai bukti. 

Jumlah kategori ini sebanyak 24 buah (17,6%). Pada posisi berikutnya, ada hoaks yang disertai 

dengan URL dengan jumlah 17 buah (12,5%).  

 

8. Latar: Lokasi 
 

No Lokasi Frekuensi Persentase 

1 Domestik 99 72.8 

2 Internasional 37 27.2 

 Total 136 100 
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Grafik 8. Latar Hoaks  
Agustus 2021 

 

Hoaks pada bulan Agustus 2021 paling banyak menggunakan latar domestik (99 hoaks, 

72,8%). Sisanya sebanyak 37 hoaks (27,2%) menggunakan latar internasional. Hoaks berlatar 

domestik sebagian besar bertema “lain-lain”. Banyaknya hoaks berupa informasi bantuan, akun 

tiruan pejabat atau perusahaan tertentu, lowongan, dan hadiah banyak beredar di bulan ini. 

Sebagian yang lain mengangkat isu politik dan kesehatan. Hoaks berlatar internasional banyak 

mengangkat isu COVID-19, beberapa peristiwa unik di dunia, dan perubahan politik di 

Afghanistan.   

 

9. Pihak Tiruan 
 

No Pihak Tiruan Frekuensi Persentase 

1 Pemerintah 50 36.8 

2 Tokoh agama 6 4.4 

3 Akademisi 1 0.7 

4 Politisi 1 0.7 

5 Influencer 1 0.7 

6 Warga 8 5.9 

7 Warga asing 21 15.4 

8 Selebriti/tokoh masyarakat 4 2.9 

9 LSM 0 0 

10 Lain-lain 41 30.1 

11 Campuran 3 2.2 
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 Total 136 100 
 

 

 

Grafik 9. Pihak Tiruan dalam Narasi Hoaks 
Agustus 2021 

 

Pemerintah menjadi pihak yang paling banyak dicatut dalam hoaks bulan Agustus 

sebanyak 50 hoaks (36,8%). Tingginya angka kategori ini disebabkan oleh banyaknya akun 

tiruan maupun hoaks bantuan yang mencatut pemerintah pusat maupun daerah. Hoaks politik 

juga paling banyak mencatut pemerintah, baik yang berupaya men-downgrade pemerintah 

sendiri atau pihak oposisi.  

Pihak tiruan lain-lain menempati posisi kedua dengan jumlah 41 buah (30,1%) berupa 

entitas inhuman yang menjadi sasaran hoaks, seperti benda, hewan, fenomena alam, atau 

perusahaan tertentu, dan sebagainya. Beragam entitas tersebut dapat ditemukan pada beberapa 

contoh berikut: perusahaan dalam hoaks “Akun Telegram PT Kresna Graha Investama Tbk 

Menawarkan Skema Investasi Kontrak Harian dan Mingguan” (turnbackhoax.id, 26 Agustus 

2021); fenomena alam dalam hoaks “Foto Planet Merkurius, Venus, dan Saturnus Sejajar 

dengan Piramida Giza” (turnbackhoax.id, 19 Agustus 2021); hewan dalam hoaks “Hewan Mati 

Bergelimpangan karena Efek Radiasi 5G “(turnbackhoax.id, 21 Agustus 2021); dan 

sebagainya.  

 Warga asing menempati posisi ketiga dengan jumlah 21 hoaks (15,4%). Angka ini 

menurun jika dibandingkan bulan Juli (37 hoaks, 27,4%). Berkaitan dengan kategori latar pada 

tabel sebelumnya, pihak tiruan warga asing banyak dicatut dalam hoaks internasional yang 
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mengangkat isu kesehatan, khususnya COVID-19, isu politik di Afghanistan, dan klaim 

peristiwa unik di berbagai belahan dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRAP UP HOAKS BULAN AGUSTUS 2021 

 Hoaks pada bulan Agustus 2021 didominasi oleh tema lain-lain dengan jumlah 
sebanyak 55 hoaks (40,4%). Dari segi tipe mis/disinformasi, konten menyesatkan 
mendominasi dengan jumlah sebanyak 40 hoaks (29,4%). Hoaks pada bulan ini paling 
banyak berbentuk campuran dari berbagai alat, dengan jumlah sebanyak 91 hoaks (66,9%). 
Facebook merupakan saluran terbanyak dimana hoaks ditemukan (55 hoaks, 40,4%). Tipe 
narasi yang paling dominan adalah wedge driver dengan jumlah sebanyak 56 hoaks 
(41,2%). Tindak lanjut atau klarifikasi hoaks pada bulan ini paling banyak dilakukan oleh 
pemeriksa fakta (60 hoaks, 44,1%). Hoaks yang menggunakan gambar atau video sebagai 
klaim bukti berjumlah paling banyak (68 hoaks, 50%). Lokasi domestik menjadi latar hoaks 
paling dominan dengan jumlah 99 hoaks (72,8%). Pihak yang paling banyak dicatut dalam 
hoaks bulan ini adalah pemerintah (50 hoaks, 36,8%). 


