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LAPORAN PEMETAAN HOAKS EDISI APRIL 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. 

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 April 2021 jumlah hoaks yang telah diarsipkan oleh situs web 

www.turnbackhoax.id sebanyak 180 hoaks. Konten hoaks tersebut diterima dari berbagai 

sumber. Jumlah hoaks pada bulan April mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan 

Maret. Kenaikan tersebut sebanyak 17,6% atau 27 hoaks.  Berikut adalah rincian hoaks yang 

diklarifikasi atau di-debunk pada bulan April 2021, berdasarkan kategorinya. 

 
1. Tema 

 

No Tema Frekuensi Persentase 

1 Agama 14 7.8 

2 Politik 41 22.8 

3 Etnis 1 0.6 



  
 

4 Bisnis 2 1.1 

5 Penipuan 1 0.6 

6 Kesehatan 42 23.3 

7 Bencana Alam 8 4.4 

8 Kriminalitas 7 3.9 

9 Lalu Lintas 6 3.3 

10 Peristiwa Unik 7 3.9 

11 Lain-lain 51 28.3 

 Total 180 100 
 

 

 

Grafik 1. 
Tema Hoaks April 2021 
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 Pada bulan April 2021, hoaks dengan tema lain-lain mendapatkan jumlah tertinggi, 

yakni sebesar 51 hoaks (28,3%). Angka ini menandakan bahwa tema hoaks pada bulan ini 

sangat beragam sehingga terdapat beberapa konten yang tidak dapat diklasifikasikan pada 

kategori definitif yang telah ada. Tema lain-lain ini mencakup hoaks tentang hadiah (14 hoaks); 

akun tiruan (10 hoaks); bantuan (11 hoaks); lowongan (3 hoaks); berita duka (1 hoaks); info 

teknologi (1 hoaks); dan 11 hoaks sisanya mengangkat berbagai isu mulai dari insiden 

kebakaran, peristiwa yang mengundang iba. Hoaks tentang hadiah biasanya mencatut brand 

atau perusahaan tertentu seperti OVO (turnbackhoax.id, 20 April 2021), sedangkan hoaks 

bantuan sebagian besar mencatut pemerintah seperti BPJS (turnbackhoax.id, 13 April 2021); 

Kemendikbud (turbackhoax.id, 19 April 2021) dan sebagainya. Hoaks berupa akun tiruan 

sebagian besar mencatut nama pejabat daerah, seperti dalam hoaks berjudul “Akun Whatsapp 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi “+62 838-4743-4678” (turnbackhoax.id, 19 April 2021). 

Namun ada pula yang mencatut pihak-pihak non-pemerintah seperti Doku (turnbackhoax.id, 

17 April 2021).  

Tema kesehatan menempati posisi kedua dengan jumlah hoaks sebanyak 42 item 

(23,3%). Isu yang diangkat dalam hoaks kesehatan sebagian besar masih berkaitan dengan 

COVID-19 (35 hoaks) dan 7 hoaks kesehatan lainnya tidak terkait dengan pandemi COVID-

19. Dari 35 hoaks COVID-19 tersebut, 15 hoaks mengangkat isu vaksin COVID-19. Hoaks 

tentang vaksin banyak mengangkat topik tentang komposisi vaksin seperti dalam hoaks 

berjudul “Vaksin korongna itu mRNA, ini bukan vaksin tapi terapi gen, mRNA ini jadi 

instruksi untuk menyebabkan mutasi” (turnbackhoax.id, 16 April 2021); atau KIPI seperti 

dalam hoaks “Ketua DPRD Mimika Meninggal Akibat Vaksin” (turnbackhoax.id, 24 April 

2021); atau isu konspirasi di balik program vaksin seperti dalam hoaks dengan judul “Video 

‘Salah satu pejabat pemerintah Denmark meregang nyawa saat mengumumkan pelarangan vax 

astrazeneca” (turnbackhoax.id, 21 April 2021). Selain isu COVID-19, hoaks kesehatan yang 

tidak terkait dengan pandemi tersebut juga masih dijumpai. Contohnya hoaks tentang pisang 

yang dapat menyebabkan batuk jika dimakan malam hari (turnbackhoax.id, 14 April 2021). 



  
 

Hoaks politik menempati posisi ketiga dengan jumlah sebanyak 41 item (22,8%). Isu 

politik yang tampak cukup beragam, mencakup politik lokal, nasional, dan internasional. Akan 

tetapi porsi terbesar diambil oleh hoaks politik tingkat nasional. Presiden Jokowi masih banyak 

menjadi sasaran hoaks, terutama yang bernuansa cemoohan, seperti pada hoaks dengan judul 

“Gambar Jokowi Membaca Komik Doraemon” (turnbackhoax.id, 15 April 2021). Sejumlah 

peristiwa yang menarik perhatian menarik perhatian publik di bulan ini juga dipolitisasi dalam 

hoaks politik. Sebagai contoh, pengambilalihan kepemilikan TMII dalam hoaks berjudul 

“TMII sekarang diambil si Megawati madam bansos,trus dijual ke Cina” (turnbackhoax.id, 12 

April 2021) Di tingkat lokal, Gubernur DKI Anies Baswedan juga cukup sering menjadi target 

hoaks politik. Misalnya dalam hoaks berjudul “Undangan Aksi HMI menuju Balai Kota untuk 

Seret Anies Baswedan” (turnbackhoax.id, 7 April 2021). Beberapa isu politik internasional 

juga menjadi bahan hoaks, di antaranya di kudeta di Myanmar, pemilu di USA, atau perang di 

Irak. Akan tetapi ada pula hoaks politik berlatar internasional yang sebenarnya berkaitan 

dengan peristiwa dalam negeri. Misalnya hoaks tentang Somalia yang pernah membuat mata 

uang dengan gambar KH. Hasyim Asy’ari (turnbackhoax.id, 27 April 2021). Diduga kuat 

hoaks ini sangat berkaitan dengan munculnya kamus sejarah terbitan Kemendikbud yang tidak 

memasukkan pembahasan tentang perjuangan KH. Hasyim Asy’ari sekitar pertengahan April 

2021 (news.detik.com, 20 April 2021).  

 

 

2. Tipe Mis/ Disinformasi 

No Tipe Mis/Disinformasi Frekuensi Persentase 

1 Satire/Parodi 3 1.7 

2 Konten yang Menyesatkan 59 32.8 

3 Konten Tiruan 22 12.2 

4 Konten Palsu 27 15 

5 Koneksi yang Salah 5 2.8 

6 Konten yang Salah 38 21.1 

7 Konten yang Dimanipulasi 26 14.4 

 Total 180 100 

 
 
 
 



  
 

 

Grafik 2. 
 Tipe Mis/Disinformasi April 2021 

Tipe mis/disinformasi yang paling dominan di April Maret 2021 adalah konten 

menyesatkan dengan jumlah 59 hoaks (32,8%). Hoaks dengan tipe ini contohnya adalah konten 

yang mengklaim bahwa aksi bom bunuh diri di Surabaya dan Makassar adalah siasat PKI. 

Hoaks ini juga mengklaim bahwa bom diledakkan dari jarak jauh, sedangkan pembawa bom 

itu sendiri hanya dikelabui dengan diminta mengantar barang (turnbackhoax.id, 3 April 2021). 

Padahal faktanya, menurut keterangan polisi jenis bom yang digunakan adalah bom bunuh diri, 

bukan bom dengan kendali jarak jauh.  

Di posisi kedua ada konten yang salah sebanyak 38 hoaks (21,1%). Salah satu 

contohnya adalah hoaks dengan judul “Video ‘Lebih dari 300 kapal menunggu di Kanal Suez 

untuk transit’” (turnbackhoax.id, 7 April 2021). Hoaks ini menggunakan video peristiwa di 

Bangladesh dan menambahkah narasi yang tidak relevan, yakni bahwa kapal-kapal yang 

tampak mangkrak dalam video tersebut berada di Terusan Suez. 

Selain itu, tipe konten palsu juga mendapatkan jumlah yang cukup banyak, yakni 27 

hoaks (15%). Hoaks disusun dari narasi yang sepenuhnya dibuat-buat. Tidak dengan bahan 

yang sudah ada sebelumnya sebagaimana dalam dua tipe sebelumnya. Contoh tipe ini dapat 

dijumpai dalam hoaks berjudul “Telkomsel bagikan hadiah untuk rayakan HUT ke-60” 

(turnbackhoax.id, 4 April 2021). Setelah tautan dibuka, tampak sebuah situs yang meniru logo 

Telkomsel sehingga tampak sebagai representasi Telkomsel. Hoaks berjenis konten yang 

dimanipulasi berjumlah 26 buah (14,4%). Selain itu, hoaks yang lain berjenis konten tiruan (22 

buah, 12,2%); koneksi yang salah (5 buah, 2,8%); dan satir/parodi (3 buah, 1,7%).  
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3. Alat 

 

No Alat Frekuensi Persentase 

1 Teks 51 28.3 

2 Foto 1 0.6 

3 Video 7 3.9 

4 Graphic Image 23 12.8 

5 Campuran 98 54.4 

 Total 180 100.0% 
 
 
 

 

Grafik 3. Alat Memproduksi Hoaks  
April 2021 

  

 Hoaks pada bulan ini paling banyak berbentuk campuran. Jumlahnya mencapai 98 buah 

(54,4%). Kategori ini mengkombinasikan berbagai alat seperti narasi, foto, video, atau graphic 

image dalam satu konten. Tingginya jumlah kategori ini menunjukkan bahwa produsen hoaks 

cukup banyak memanfaatkan kecanggihan teknologi agar hoaks tampak lebih meyakinkan. 

Akan tetapi, hoaks berbentuk narasi juga cukup tinggi, yakni sebanyak 51 buah (28,3%).  

Narasi merupakan bentuk yang paling sederhana dari konten hoaks. Jumlahnya yang juga 
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bentuk graphic image sebanyak 23 buah (12,8%); video sebanyak 7 buah (3,9%); dan foto 

sebanyak 1 buah (0,6%).  

4. Saluran 

No Saluran Frekuensi Persentase 

1 Facebook 88 48.9 

2 Twitter 20 11.1 

3 Instagram  8 4.4 

4 YouTube 10 5.6 

5 WhatsApp 29 16.1 

6 Media Online 0 0 

7 Portal Daring (Blogspot, Situs non-Berita) 4 2.2 

8 Tik Tok 3 1.7 

9 Campuran 5 2.8 

10 Lain-lain 13 7.2 

 Total 180 100 
 
 

 

Grafik 4. Saluran Hoaks 
April 2021 
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karena WhatApp sifatnya privat dan masuk area dark social sehingga menyulitkan pemeriksa 

fakta dalam mendeteksi. Hoaks yang ditemukan di Twitter tercatat sebanyak 20 buah (11,1%).  

Hoaks yang ditemukan ditemukan pada saluran lain-lain sebanyak 13 buah (7,2%), 

disusul dengan hoaks yang ditemukan di YouTube sebanyak 10 buah (5,6%). Hoaks yang 

ditemukan di Instagram tercatat sebanyak 8 buah (4,4%), disusul kemudian oleh hoaks yang 

ditemukan di lebih dari satu saluran sebanyak 5 buah (2,8%). Sisanya adalah hoaks yang 

ditemukan pada portal daring (4 buah, 2,2%) dan Tik Tok sebanyak 3 buah (1,7%).  

 
5. Tipe Narasi 

 

No Tipe Narasi Frekuensi Persentase 

1 Pipe dream 59 32.8 

2 Boogies 29 16.1 

3 Wedge Driver 67 37.2 

4 Lain-lain 25 13.9 

 Total 180 100 
 
 

 

Grafik 5. Tipe Narasi  
April 2021 
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Narasi hoaks yang paling banyak ditemukan di bulan April 2021 bertipe wedge driver. 

Tipe narasi ini menyembunyikan motif lain yang tidak ditampakkan secara langsung. Sebanyak 

67 hoaks (37,2%) menggunakan tipe ini. Hoaks berjudul “Dari rekaman CCTV terlihat 

perempuan pelaku penyerangan di Mabes Polri tidak membawa senjata apapun” 

(turnbackhoax.id, 12 April 2021) merupakan salah satu contoh hoaks yang menggunakan tipe 

narasi wedge driver. Di permukaan, hoaks ini tampak hanya mengklaim bahwa pelaku 

penyerangan tidak membawa senjata. Akan tetapi, klaim tersebut juga mengandung implikasi 

bahwa pihak kepolisian tidak hanya menembak orang yang salah, dan sekaligus berimplikasi 

adanya tuduhan konspirasi.  

Tipe narasi dominan kedua yaitu pipe dream yang berarti narasi hoaks yang cenderung 

too good to be true atau terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Jumlahnya mencapai 59 hoaks 

(32,8%), seperti dalam hoaks berjudul Aplikasi ‘FlixOnline’ Menawarkan Akses Netflix Gratis 

Selama 2 Bulan (turnbackhoax.id, 12 April 2021). Dalam narasi hoaks tersebut pembaca diajak 

untuk berharap mendapatkan hadiah hanya dengan melakukan klik.  

Boogies ditemukan sebanyak 29 hoaks (16,1%). Boogies bersifat fear mongering atau 

menakut-nakuti. Contoh tipe ini dapat ditemukan pada hoaks dengan judul “Pembersih Alat 

Rapid Test Corona Bisa Sebabkan Kanker” (turbackhoax.id, 9 April 2021). Terakhir adalah 

kategori lain-lain dengan jumlah sebanyak 25 buah (13,9%). Kategori ini merupakan tipe di 

luar wedge driver, boogies dan pipe dream. Adapun contoh hoaks tersebut di antaranya 

“Arnold Schwarzenegger Tidur di Luar Hotel Karena Tidak Dapat Memesan Kamar 22 April 

2021. Dalam narasi hoaks tersebut tak ada tendensi memberi harapan, menakut-nakuti, atau 

ada indikasi motif lainnya.  

 

6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
 

No Tindak Lanjut Frekuensi Persentase 

1 Klarifikasi oleh pemerintah/otoritas berwenang 28 15.6 

2 Klarifikasi orang yang dicatut 2 1.1 

3 Klarifikasi organisasi yang dicatut 31 17.2 

3 Klarifikasi oleh pemeriksa fakta/ media 91 50.6 

4 Lebih dari satu tindak lanjut 28 15.6 

 Total 180 100 
 
 



  
 

Grafik 6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
April 2021 

 
 Hoaks pada bulan April 2021 paling banyak diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media. 

Jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media saja mencapai 91 buah (50,6%). 

28 hoaks (15,6%) diklarifikasi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Organisasi yang 

dicatut dalam hoaks memberikan klarifikasi atas 31 hoaks (17,2%). 28 hoaks atau sebesar 

15,6% dari total 180 hoaks di bulan April diklarifikasi oleh lebih dari satu pihak. Di sini tampak 

ada penurunan persentase dibandingkan bulan Maret dimana angka klarifikasi oleh lebih dari 

satu pihak mencapai 20,3% (31 hoaks). Padahal semakin besarnya angka ini merupakan 

indikator peningkatan sinergi antara berbagai pihak dalam menindaklanjuti disinformasi. 

Contoh hoaks yang termasuk dalam kategori ini adalah “Baim Wong Adakan Giveaway 

Sebesar Rp100 Juta” (turnbackhoax.id, 20 April 2021). Hoaks ini diklarifikasi oleh pihak Baim 

Wong sendiri, oleh kepolisian, dan juga para pemeriksa fakta. Pihak yang dicatut dalam hoaks 

juga melakukan klarifikasi atas 2 hoaks (1,1%).  

 

7. Klaim Bukti 
 

No Klaim Bukti Frekuensi Persentase 

1 Pengalaman langsung 13 7.2 
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6 Penggunaan reasoning 9 5 
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7 Tanpa penjelasan 7 3.9 

8 Campuran 16 8.9 

 Total 180 100 
 
 

 

Grafik 7. Klaim Bukti Hoaks 
April 2021 

 
Gambar ataupun video masih menjadi klaim bukti favorit yang digunakan untuk 

meyakinkan pembaca akan kebenaran klaim dalam narasi hoaks. Jumlahnya mencapai 96 buah 

(53,3%). Tentu saja 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 “Potongan Video Banjir di Nusa Tenggara Timur” (turnbackhoax.id, 8 

April 2021). Hoaks tersebut mengklaim bahwa di tengah banjir NTT ada seorang Bapak yang 

melawan arus banjir. Akan tetapi video yang ditautkan sebagai bukti klaimnya bukan peristiwa 

di NTT melainkan di Cimahi pada tanggal 21 April 2020. 

Klaim bukti terbanyak kedua pada bulan ini adalah pencantuman URL. Dalam modus 

ini, pembuat hoaks memanfaatkan ketidaktelitian pembaca yang dapat merasa yakin bahwa 

klaim dalam hoaks benar karena menautkan sumber berupa URL. Kategori ini ditemukan 

sebanyak 31 buah (17,2%). Contoh kategori ini dapat ditemukan pada hoaks dengan judul 

“Pemerintah Inggris Menurunkan Status Covid-19 Karena Covid-19 Bisa Sembuh dengan 

Paracetamol” (turnbackhoax.id, 13 April 2021). Hoaks berupa narasi ini mencantumkan link 

URL seolah-olah informasi di dalamnya benar-benar bersumber dari pemerintah Inggris. Akan 



  
 

tetapi fakta menunjukkan bahwa penurunan status itu terjadi di bulan Maret 2020 dan bukan 

karena sebab yang diklaim dalam hoaks. Tingkat penularan COVID-19 di Inggris sendiri masih 

tinggi dan bahkan Inggris masih menjadi salah satu negara dengan korban COVID-19 

terbanyak.  

Klaim bukti berupa pengalaman langsung juga ditemukan cukup banyak, yakni 

sejumlah 13 buah (7,2%). Dalam hoaks berjenis ini, pembaca diajak untuk percaya dengan 

dibangunnya kesan seolah narasi tersebut diceritakan oleh sumber asalnya sendiri yang 

mengalami secara langsung. Contoh klaim bukti ini dapat ditemukan pada hoaks berupa akun 

WhatsApp tiruan AKBP H. Asmar, Bupati Meranti (turnbackhoax.id, 13 April 2021).  

 

8. Latar: Lokasi 
 

No Lokasi Frekuensi Persentase 

1 Domestik 135 75 

2 Internasional 45 25 

 Total 180 100 
 
 

 

Grafik 8. Latar Hoaks  
April 2021 
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Hoaks pada bulan April 2021 paling banyak menggunakan latar domestik (135 hoaks, 

75%). Sisanya sebanyak 45 hoaks (25%) menggunakan latar internasional. Besarnya angka 

hoaks berlatar domestik ini diduga kuat berkaitan dengan banyaknya insiden dalam negeri yang 

sangat menarik perhatian. Insiden bom bunuh diri, bencana banjir di NTT, gempa di Malang, 

tenggelamnya KRI Nanggala 403, dan penangkapan Munarman adalah beberapa peristiwa 

dalam negeri yang menjadi bahan hoaks pada bulan April 2021. Hoaks menyebutkan beberapa 

wilayah di Indonesia mulai dari tingkat negara seperti dalam hoaks berjudul “Di Indonesia 

terpidana harus mengeluarkan uang sekitar 200 juta untuk biaya eksekusi matinya” 

(turnbackhoax.id, 26 April 2021); tingkat provinsi seperti Kalimantan Utara (turnbackhoax.id, 

15 April 2021) atau Jambi (turnbackhoax.id, 30 April 2021); tingkat kabupaten/kota seperti 

Lamongan (turnbackhoax.id, 19 April 2021, Magetan (turnbackhoax.id, 30 April 2021, Batam 

(turnbachoax.id, 24 April 2021) dan sebagainya. Wilayah kabupaten/kota cukup banyak 

menjadi latar hoaks di bulan ini terkait dengan banyaknya akun tiruan yang mengatasnamakan 

kepala daerah di tingkat administratif tersebut.  

Beberapa negara atau daerah tertentu di luar negeri juga disebutkan dalam hoaks bulan 

April sebagai latar internasional. Di antaranya India dalam hoaks berjudul yang mengangkat 

topik kenaikan drastis korban COVID-19 (turnbackhoax.id, 25 April 2021); Myanmar dalam 

hoaks yang mengangkat topik kudeta Junta Militer (turnbackhoax.id, 19 April 2021); Timor 

Timut dalam hoaks tentang bantuan yang diberikan Xanana Gusmao kepada korban bencana 

di NTT (turnbackhoax.id, 11 April 2021); dan sebagainya. 

 

9. Pihak Tiruan 
 

No Pihak Tiruan Frekuensi Persentase 

1 Pemerintah 54 30 

2 Tokoh agama 9 5 

3 Akademisi 0 0 

4 Politisi 1 0.6 

5 Influencer 0 0 

6 Warga 13 7.2 

7 Warga asing 26 14.4 

8 Selebriti/tokoh masyarakat 4 2.2 

9 LSM 2 1.1 

10 Lain-lain 57 31.7 

11 Campuran 14 7.8 



  
 

 Total 180 100 
 

 

 

Grafik 9. Pihak Tiruan dalam Narasi Hoaks 
April 2021 
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Konten hoaks terkadang menyebutkan atau mencatut pihak-pihak tertentu baik sebagai 

target, atau sebagai penguat klaim. Pada bulan ini, kategori lain-lain menjadi pihak tiruan 

terbanyak dengan jumlah 57 hoaks (31,7%). Tingginya angka kategori ini disebabkan oleh 

banyaknya pihak tiruan berupa entitas inhuman yang menjadi sasaran hoaks, seperti benda, 

fenomena alam, perusahaan atau brand tertentu, dan sebagainya. Beragam entitas tersebut 

dapat ditemukan pada beberapa contoh berikut: vaksin dalam hoaks “Vaksin korongna itu 

mRNA, ini bukan vaksin tapi terapi gen, mRNA ini jadi instruksi untuk menyebabkan mutasi” 

(turnbackhoax.id, 16 April 2021); banjir dalam hoaks “Di Malaka, NTT Banjir datang 

bawa  buaya” (turnbackhoax.id, 6 April 2021); Mayora dalam hoaks “Mayora Bagikan Hadiah 

untuk Rayakan Hari Jadi Ke-50 tahun” (turnbackhoax.id, 19 April 2021); dan sebagainya.  

Pemerintah menempati posisi kedua. Jumlah hoaks yang mencatut pemerintah 

mencapai 54 buah (30%). Sebagian hoaks yang mencatut pemerintah bernada pembunuhan 

karakter, seperti hoaks yang menimpa Gubernur DKI Anies Baswedan berjudul “Undangan 

Aksi HMI menuju Balai Kota untuk Seret Anies Baswedan” (turnbackhoax.id, 7 April 2021). 

Ada pula yang mencatut lembaga pemerintah seperti pada hoaks dengan judul “BPJS Indonesia 

Bagi Dana Bantuan dari Kantor Pusat” (turnbackhoax.id, 13 April 2021). Sebagian lainnya 

mencatut nama pejabat tertentu sebagai modus untuk menghasilkan uang seperti dalam hoaks 

“Akun Whatsapp “0813-1515-3070” Ketua DPRD Jambi Tawarkan Lelang Mobil” 

(turnbackhoax.id, 30 April 2021). 

Di posisi ketiga ada ‘warga asing’ sebagai pihak tiruan (26 hoaks, 14,4%). Warga asing 

yang dicatut mencakup public figure, tokoh politik, dan juga warga biasa. Hoaks yang mencatut 

public figure asing misalnya “Arnold Schwarzenegger Tidur di Luar Hotel Karena Tidak Dapat 

Memesan Kamar” (turnbackhoax.id, 22 April 2021); tokoh politik asing seperti Joe Biden 

dalam hoaks “Presiden USA Joe Biden berlutut, memohon maaf didepan anak lelaki George 

Floyd” (turnbackhoax.id, 22 April 2021); atau warga asing biasa seperti seorang lansia di India 

dalam hoaks “Foto Seorang Lansia Menggunakan Alat Bantu Pernapasan di Jalan karena Kasus 

Covid-19 di India Meningkat Drastis” (turnbackhoax.id, 25 April 2021). 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRAP UP HOAKS BULAN APRIL 2021 

 Hoaks pada bulan April 2021 didominasi oleh tema lain-lain dengan jumlah 
sebanyak 51 hoaks (28,3%). Dari segi tipe mis/disinformasi, konten menyesatkan 
mendominasi dengan jumlah sebanyak 59 hoaks (32,8%). Hoaks pada bulan ini paling 
banyak berbentuk campuran dari berbagai alat, dengan jumlah sebanyak 98 hoaks (54,4%). 
Facebook merupakan saluran terbanyak di mana hoaks ditemukan (88 hoaks, 48,9%). Tipe 
narasi yang dominan adalah wedge driver dengan jumlah sebanyak 67 hoaks (37,2%). 
Tindak lanjut atau klarifikasi hoaks pada bulan ini paling banyak dilakukan oleh pemeriksa 
fakta (91 hoaks, 50,6%). Hoaks yang menggunakan gambar atau video sebagai klaim bukti 
berjumlah paling banyak (96 hoaks, 53,3%). Lokasi domestik menjadi latar hoaks paling 
dominan dengan jumlah 135 hoaks (75%). Pihak yang paling banyak dicatut dalam hoaks 
bulan ini termasuk dalam kategori lain-lain (57 hoaks, 31,7%). 


