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LAPORAN PEMETAAN HOAKS EDISI DESEMBER 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.  

Hoaks yang telah diarsipkan dalam situs web www.turnbackhoax.id pada bulan 

Desember berjumlah 136. Konten hoaks tersebut diterima dari berbagai sumber. Dibandingkan 

dengan bulan November, hoaks turun 4 angka dari 140. Artinya terjadi penurunan sebesar 

2,8%. Berikut adalah rincian hoaks yang diklarifikasi pada bulan Desember 2021 berdasarkan 

kategorinya. 

 
1. Tema 

 

No Tema Frekuensi Persentase 

1 Agama 9 6.6 

2 Politik 21 15.4 

3 Etnis 0 0 



  
 

4 Bisnis 1 0.7 

5 Penipuan 1 0.7 

6 Kesehatan 23 16.9 

7 Bencana Alam 13 9.6 

8 Kriminalitas 7 5.1 

9 Lalu Lintas 2 1.5 

10 Peristiwa Unik 13 9.6 

11 Lain-lain 46 33.8 

 Total 136 100 
 

 

 

Grafik 1. 
 Tema Hoaks Desember 2021  
 

 Hoaks bertema lain-lain kembali mejadi yang paling dominan pada bulan Desember 

2021 dengan jumlah sebanyak 46 (33,8%). Hoaks bertema lain-lain yang ditemukan berupa 

akun tiruan (10), hadiah (9), berita duka (4), lowongan (4), informasi bantuan (3), dan 

sebagainya. Hoaks berupa akun tiruan paling banyak mencatut pemerintah daerah. Hoaks 

semacam ini terindikasi sebagai modus penipuan berkedok bantuan, lelang, atau permintaan 

dana. Hoaks berita duka sebagian besar mencatut nama selebriti dan banyak beredar di 

YouTube. Hoaks kategori ini cenderung mendominasi sepanjang tahun, terutama jika tidak ada 

hal khusus yang sangat menyita perhatian publik. 

Hoaks kesehatan menempati posisi kedua dengan jumlah 23 (16,9%). Meskipun 

posisinya sama seperti bulan sebelumnya, jumlahnya banyak berkurang. Pada bulan November 
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hoaks kesehatan berjumlah 31. Isu yang paling banyak diangkat dalam narasi hoaks kesehatan 

adalah COVID-19 yang sebagian besarnya mengandung sentimen antivaksin. Banyaknya 

hoaks terkait vaksin bisa jadi dipengaruhi oleh semakin hangatnya wacana booster vaksin dan 

pemberlakuan vaksinasi COVID-19 bagi anak.  

Hoaks politik menempati posisi ketiga dengan jumlah 21 (15,4%). Isu-isu yang 

diangkat dalam hoaks politik Desember masih mencerminkan polarisasi politik. Sebagian besar 

mengarah pada sentimen negatif terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan. Sentimen negatif diarahkan pada pemerintahan Presiden Joko 

Widodo dengan mengangkat isu utang, komunisme, dan karakter kepemimpinan. Sementara 

itu, hoaks berupa serangan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan isu korupsi, terorisme, dan 

kinerja. Ditemukan pula hoaks bernada pembelaan (“Dari zaman Mulawarman,Bungkarno 

Jakarta sudah ada banjir….,” turnbackhoax.id, 15 Desember 2021). Isu pencalonan kandidat 

peserta pemilu 2024 dan dukungan politik untuk Riziq Shihab juga masih muncul.  

Hoaks peristiwa unik juga cukup banyak ditemukan (13 hoaks, 9,6%). Seperti halnya 

bantuan dan hadiah, peristiwa unik merupakan isu yang tak mengenal musim. Hoaks semacam 

ini biasanya banyak ditemukan di masa-masa ketika tidak ada insiden atau fenomena yang 

sangat menonjol dan menyita perhatian publik. Perayaan natal di bulan Desember juga turut 

mewarnai hoaks agama yang banyak mengangkat isu konversi agama dan toleransi. Hoaks 

bertema agama ditemukan sejumlah 9 buah (6,6). 

 

2. Tipe Mis/ Disinformasi 

No Tipe Mis/Disinformasi Frekuensi Persentase 

1 Satir/Parodi 4 2.9 

2 Konten yang Menyesatkan 38 27.9 

3 Konten Tiruan 17 12.5 

4 Konten Palsu 19 14 

5 Koneksi yang Salah 1 0.7 

6 Konten yang Salah 41 30.1 

7 Konten yang Dimanipulasi 16 11.8 

 Total 136 100 

 
 



  
 

 
 

 

Grafik 2. 
 Tipe Mis/Disinformasi Desember 2021 

 
Konten yang salah mendominasi jenis mis/disinformasi bulan ini dengan jumlah 41 

hoaks (30,1%). Hoaks dengan tipe ini menggunakan bahan yang benar ada tetapi diberikan 

konteks baru yang tidak relevan. Contohnya dapat dilihat pada hoaks kesehatan berjudul 

“Protes Vaksinasi di Yunani Berakhir Ricuh” (turnbackhoax.id, 6 Desember 2021). Hoaks ini 

menggunakan video asli dokumentasi peristiwa demonstrasi terkait dana pensiunan di 

Argentina pada tahun 2017. Video ini kemudian diklaim terjadi di Yunani selama terjadinya 

pandemi COVID-19. 

Konten yang menyestakan menempati posisi kedua dengan jumlah 38 hoaks (27,9%). 

Tipe mis/disinformasi ini membingkai sebuah isu untuk mengarahkan pembaca menuju 

kesimpulan yang salah. Contohnya seperti hoaks berjudul “Foto Anies Baswedan Calon 

Presiden 2024 Bersama Petinggi ISIS” (turnbackhoax.id, 2 Desember 2021). Orang yang 

diklaim sebagai petinggi ISIS dalam foto tersebut sebenarnya adalah Syaikh Yusuf Qardhawi 

yang justru sering mengkritik ISIS.  

Konten palsu menempati posisi ketiga dengan jumlah 19 (14%). Disusul kemudian 

dengan konten tiruan sebanyak 17 (12,5%) dan konten yang dimanipulasi sejumlah 16 (11,8%). 

Ditemukan pula satir/parodi sebanyak 4 (2,9%) dan 1 koneksi yang salah (0,7%). 

 
3. Alat 
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No Alat Frekuensi Persentase 

1 Teks 16 11.8 

2 Foto 1 0.7 

3 Video 3 2.2 

4 Graphic Image 3 2.2 

5 Campuran 113 83.1 

 Total 136 100 
 
 
 

 

Grafik 3. Alat Memproduksi Hoaks  
Desember 2021 

  

 Sebagian besar hoaks pada bulan Desember 2021 berbentuk campuran. Jumlahnya 

mencapai 113 buah (83,1%). Kategori ini mengkombinasikan berbagai alat seperti narasi, foto, 

video, atau graphic image dalam satu konten. Dengan semakin banyaknya saluran media sosial 

yang dapat mengakomodasi konten kombinasi, bentuk hoaks seperti ini tampaknya semakin 

populer. Jumlahnya juga meningkat dibandingkan bulan lalu (106 hoaks). Tingginya jumlah 

kategori ini juga menunjukkan bahwa produsen hoaks cukup banyak memanfaatkan 

kecanggihan teknologi agar hoaks tampak lebih meyakinkan. Selain itu juga karena informasi 

visual dapat mempermudah komprehensi dan meningkatkan engagement. 

Hoaks berbentuk teks ditemukan sebanyak 16 (11,8%), jauh berkurang dibandingkan 

bulan lalu (25 hoaks). Dibandingkan hoaks berbentuk foto (1 hoaks, 0,7%), video (3 hoaks, 
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2,2%), atau graphic image (3 hoaks, 2,2%), hoaks berbentuk teks masih cukup tinggi. 

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

efektif untuk mengelabui orang. Teks tidak banyak memakan kuota sehingga cepat dan mudah 

dibagikan.  

  

4. Saluran 

No Saluran Frekuensi Persentase 

1 Facebook 53 39 

2 Twitter 29 21.3 

3 Instagram  2 1.5 

4 YouTube 11 8.1 

5 WhatsApp 15 11 

6 Media Online 2 1.5 

7 Portal Daring (Blogspot, Situs non-Berita) 7 5.1 

8 Tik Tok 7 5.1 

9 Campuran 0 0 

10 Lain-lain 10 7.4 

 Total 136 100 
 
 

 

Grafik 4. Saluran Hoaks 
Desember 2021 
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Hoaks pada bulan Desember 2021 paling banyak ditemukan di Facebook (53 buah, 

39%). Twitter menjadi saluran terbanyak kedua dengan jumlah sebanyak 29 buah (21,3%). 

Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan lalu dimana Twitter menempati posisi ketiga (18 

hoaks, 12,9%). Sementara itu, WhatsApp menempati posisi ketiga dengan jumlah 15 hoaks 

(11%). Sekalipun demikian, jumlah yang sebenarnya bisa jadi lebih banyak. Hoaks di 

Facebook pada bulan ini banyak mengangkat tema lain-lain dengan bentuk campuran. Selain 

itu, tema politik dan kesehatan juga ditemukan dalam jumlah yang cukup signifikan. 

Sedangkan hoaks yang beredar di Twitter nyaris seluruhnya berbentuk campuran dan 

didominasi oleh tema kesehatan. ini jumlahnya nyaris seimbang antara bentuk campuran dan 

narasi. Hoaks di WhatsApp paling banyak berbentuk narasi dan kebanyakan terindikasi sebagai 

modus penipuan, baik berupa informasi bantuan, akun tiruan pejabat, atau informasi hadiah 

dari perusahaan/brand tertentu.  

 
5. Tipe Narasi 

 

No Tipe Narasi Frekuensi Persentase 

1 Pipe dream 60 44.1 

2 Boogies 16 11.8 

3 Wedge Driver 39 28.7 

4 Lain-lain 21 15.4 

 Total 136 100 
 
 

 

Grafik 5. Tipe Narasi  
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Desember 2021 
 

Narasi hoaks bulan Desember 2021 sebagian besar bertipe 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 60 buah (44,1%). Hoaks yang terindikasi sebagai modus penipuan menjadi 

penyumbang terbesar tingginya tipe narasi ini.  

Wedge driver menyusul di posisi kedua dengan jumlah 39 hoaks (28,7%). Tipe narasi 

ini menyimpan motif lain yang tidak ditampakkan secara langsung. Tipe narasi “lain-lain” yang 

cenderung netral menempati posisi ketiga dengan jumlah 21 (15,4%). Boogies yang cenderung 

menakut-nakuti pada bulan Desember menempati posisi terakhir dengan jumlah 16 buah 

(11,8%).  

 

6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
 

No Tindak Lanjut Frekuensi Persentase 

1 Klarifikasi oleh pemerintah/otoritas berwenang 19 14 

2 Klarifikasi orang yang dicatut 7 5.1 

3 Klarifikasi organisasi yang dicatut 14 10.3 

3 Klarifikasi oleh pemeriksa fakta/ media 86 63.2 

4 Lebih dari satu tindak lanjut 10 7.4 

 Total 136 100 
 
 



  
 

 

Grafik 6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
Desember 2021 

 
 Pemeriksa fakta/media masih menjadi pihak yang paling banyak melakukan tindak 

lanjut atas hoaks pada bulan ini. Jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media 

saja mencapai 86 buah (63,2%). Sementara itu, terjadi penurunan jumlah hoaks yang 

diklarifikasi oleh otoritas yang berwenang (19 hoaks 14%), hoaks yang diklarifikasi oleh 

organisasi yang dicatut (14 hoaks, 10,3%), dan hoaks yang diklarifikasi oleh lebih dari satu 

pihak (10 hoaks, 7,4%). Jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh orang yang dicatut sediit naik 

menjadi 7 buah (5,1%) dibandingkan bulan lalu (5 hoaks). Otoritas yang berwenang paling 

banyak merupakan bagian dari pemerintah seperti Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, 

BMKG, dan sebagainya. BNPB juga mengklarifikasi beberapa hoaks yang mengangkat isu 

bencana alam. Sebagian lain berupa otoritas kesehatan yang banyak mengklarifikasi hoaks 

kesehatan. Organisasi yang mengkalrifikasi hoaks pada bulan ini sebagian besar merupakan 

perusahaan baik milik swasta atau BUMN. Adapun orang yang menindaklanjuti hoaks 

kebanyakan merupakan kepala daerah yang dicatut dalam akun media sosial tiruan. Gus Mus 

sebagai tokoh agama juga termasuk pihak yang turut mengklarifikasi hoaks agama yang 

mencatut dirinya di bulan ini (turnbackhoax,id, 31 Desember 2021). 

 

 

7. Klaim Bukti 
 

No Klaim Bukti Frekuensi Persentase 

1 Pengalaman langsung 4 2.9 
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2 Pencantuman URL 12 8.8 

3 Kutipan dari orang/organisasi 3 2.2 

4 Kutipan dari sumber yang tidak dapat diverifikasi 1 0.7 

5 Penggunaan gambar/video 89 65.4 

6 Penggunaan reasoning 0 0 

7 Tanpa penjelasan 6 4.4 

8 Campuran 21 15.4 

 Total 136 100 
 
 

Grafik 7. Klaim Bukti Hoaks 
Desember 2021 

 
Gambar atau video paling banyak digunakan sebagai bukti dalam hoaks bulan 

Desember 2021. Bukti ini digunakan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran klaim dalam 

konten hoaks. Jumlahnya mencapai 89 buah (65,4%). 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 yang beredar di Facebook 

dengan judul “Awan Lentikular Berlapis-lapis di atas Gunung Fuji” (turnbackhoax.id, 16 

Desember 2021). Hoaks tersebut mengklaim adanya fenomena alam unik berupa awan 

lentikular. Awan lentikular adalah awan gelombang orografik yang terbentuk ketika udara 

stabil dan angin melintasi bukit dan pegunungan dari arah yang sama melalui troposfer. 

Faktanya gambar tersebut merupakan editan dan bentuk sebenarnya bukanlah awan lentikular. 



  
 

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

bukti. Jumlahnya mencapai 21 buah (15,4%). Disusul kemudian oleh pencantuman URL 

dengan jumlah 12 buah (8,8%). Pada posisi berikutnya ada hoaks tanpa penjelasan apapun 

dengan jumlah 6 buah (4,4%); hoaks dengan klaim bukti berupa pengalaman langsung (4 buah, 

2,9%); hoaks dengan klaim bukti berupa kutipan dari orang atau organisasi (3 hoaks, 2,2%); 

dan hoaks yang disertai kutipan dari sumber yang tak dapat diverifikasi (1 hoaks, 0,7%).  

 

8. Latar: Lokasi 
 

No Lokasi Frekuensi Persentase 

1 Domestik 92 67.6 

2 Internasional 44 32.4 

 Total 136 100 
 
 

 

Grafik 8. Latar Hoaks  
Desember 2021 

 

Hoaks pada bulan Desember 2021 paling banyak menggunakan latar domestik (92 

hoaks, 67,6%). Sisanya sebanyak 44 hoaks (32,4%) menggunakan latar internasional. Hoaks 

berlatar domestik sebagian besar bertema “lain-lain”. Hoaks berupa informasi akun tiruan 

pejabat atau perusahaan tertentu, berita duka selebriti, lowongan, dan hadiah banyak beredar 

di bulan ini. Sebagian besar yang lain mengangkat isu politik. Hoaks kesehatan yang biasanya 

cukup banyak ditemukan pada hoaks domestik bulan ini lebih banyak berlatar internasional. 
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Hal ini terkait dengan kemunculan varian Omicron di luar negeri yang banyak diangkat dalam 

narasi hoaks kesehatan. Selain itu, hoaks tentang vaksin juga banyak mencatut pihak-pihak 

internasional untuk mempengaruhi tingkat penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia. 

Selain isu COVID-19, hoaks berlatar internasional lainnya banyak mengangkat 

peristiwa unik di berbagai belahan dunia seperti dalam hoaks berjudul “Video Memasak 

Popcorn Menggunakan Ponsel” (turnbackhoax.id, 12 desember 2021) atau gajah kecil yang 

seakan terbang dalam hoaks “Foto “Best elephant photo ever! Fly, little guy!” 

(turnbackhoax.id, 16 desember 2021).  

 

9. Pihak Tiruan 
 

No Pihak Tiruan Frekuensi Persentase 

1 Pemerintah 37 27.2 

2 Tokoh agama 4 2.9 

3 Akademisi 1 0.7 

4 Politisi 1 0.7 

5 Influencer 0 0 

6 Warga 12 8.8 

7 Warga asing 22 16.2 

8 Selebriti/tokoh masyarakat 7 5.1 

9 LSM 0 0 

10 Lain-lain 43 31.6 

11 Campuran 9 6.6 

 Total 136 100 
 

 



  
 

 

Grafik 9. Pihak Tiruan dalam Narasi Hoaks 
Desember 2021 

 

Pihak yang paling banyak di-hoaks-kan pada bulan ini termasuk dalam kategori lain-

lain (43 hoaks, 31,6%). Ketgori ini mencakup entitas inhuman yang pada bulan ini paling 

banyak berupa fenomena alam, benda, dan perusahaan. Beragam entitas tersebut dapat 

ditemukan pada beberapa contoh berikut: fenomena alam dalam hoaks “Video Detik-Detik 

Gunung Semeru Bocor dari Tengah Gunung” (turnbackhoax.id, 26 Desember 2021); benda 

dalam hoaks berjudul “Mobil Listrik Murah Wuling E200 Dijual di Indonesia” 

(turnbachoax.id, 20 Desember 2021); dan perusahaan dalam hoaks “Link Kuesioner Hari Jadi 

JNE ke 31 Tahun” (turnbackhoax.id, 18 Desember 2021).  

Pemerintah menempati posisi kedua dengan jumlah sebanyak 37 hoaks (27,2%). 

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 atau memuji pemerintah sendiri atau pihak 

oposisi.  

 Warga asing menempati posisi ketiga dengan jumlah 22 hoaks (16,2%). Angka ini 

sedikit menurun jika dibandingkan bulan November (26 hoaks, 18,6%). Warga asing yang 

dicatut paling banyak adalah warga biasa. Sebagian lainnya merupakan orang terkenal seperti 

Jorge Lorenzo dalam hoaks bertema lain-lain (turnbackhoax.id, 4 Desember 2021); Lady Gaga 

dalam hoaks bertema agama (turnbachoax.id, 6 Desember 2021; dan Bill Gates dalam hoaks 

bertema kesehatan (turnbackhoax.id, 17 Desember 2021).  
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WRAP UP HOAKS BULAN DESEMBER 2021 

 Hoaks pada bulan Desember 2021 didominasi oleh tema lain-lain dengan jumlah 
sebanyak 46 hoaks (33,8%). Dari segi tipe mis/disinformasi, konten yang salah 
mendominasi dengan jumlah sebanyak 41 hoaks (30,1%). Hoaks pada bulan ini paling 
banyak berbentuk campuran dari berbagai alat, dengan jumlah sebanyak 113 hoaks 
(83,1%). Facebook merupakan saluran terbanyak dimana hoaks ditemukan (53 hoaks, 
39%). Tipe narasi yang paling dominan adalah pipe dream dengan jumlah sebanyak 60 
hoaks (44,1%). Tindak lanjut atau klarifikasi hoaks pada bulan ini paling banyak dilakukan 
oleh pemeriksa fakta (86 hoaks, 63,2%). Hoaks yang menggunakan gambar atau video 
sebagai klaim bukti berjumlah paling banyak (89 hoaks, 65,4%). Lokasi domestik menjadi 
latar hoaks paling dominan dengan jumlah 92 hoaks (67,6%). Pihak yang paling banyak 
dicatut dalam hoaks bulan ini masuk dalam kategori lain-lain (43 hoaks, 31,6%). 


