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LAPORAN PEMETAAN HOAKS EDISI MARET 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.
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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 Maret 2021 jumlah hoaks yang telah diarsipkan oleh situs web
www.turnbackhoax.id sebanyak 153 konten hoaks. Konten hoaks tersebut diterima dari
berbagai sumber. Jumlah hoaks pada bulan Maret mengalami penurunan dibandingkan dengan
bulan Februari. Penurunan tersebut sebanyak 19% atau 36 konten hoaks. Berikut adalah
rincian hoaks yang diklarifikasi atau di-debunk pada bulan Maret 2021, berdasarkan
kategorinya.
1. Tema
No

Tema

Frekuensi

Persentase

1

Agama

11

7.2

2

Politik

37

24.2

3

Etnis

0

0

4

Bisnis

3

2

5

Penipuan

6

3.9

6

Kesehatan

37

24.2

7

Bencana Alam

1

0.7

8

Kriminalitas

6

3.9

9

Lalu Lintas

2

1.3

10

Peristiwa Unik

7

4.6

11

Lain-lain

43

28.1

Total

153

100

Grafik 1.
Tema Hoaks Maret 2021

Jumlah tertinggi hoaks pada bulan Maret 2021 diperoleh oleh tema lain-lain (43 hoaks,
28,1%). Tingginya kategori ini menandakan bahwa tema hoaks pada bulan ini sangat beragam
sehingga terdapat beberapa konten yang tidak dapat diklasifikasikan pada kategori definitif
yang telah ada. Isu yang diangkat dalam hoaks dengan tema lain-lain di antaranya berita duka
seperti dalam hoaks berjudul “Istri Pasha Ungu Meninggal Dunia” (turnbackhoax.id, 10 Maret
2021); info hadiah seperti dalam hoaks berjudul “KFC Bagikan Bucket Ayam di Hari
Perempuan Internasional” (turnbackhoax.id, 12 Maret 2021); info olah raga seperti dalam
hoaks berjudul “Pelatih Timnas, Shin Tae Yong memutuskan tinggalkan Indonesia usai meraih
Kemenangan” (turnbackhoax.id, 31 Maret 2021); info hiburan seperti dalam hoaks “Emma
Watson Pensiun dari Kariernya” (turnbackhoax.id, 4 Maret 2021); akun palsu seperti dalam
hoaks “Akun Twittter Bank Permata “@PermataaCare” (turnbackhoax.id, 9 Maret 2021); info
lowongan

seperti

dalam

hoaks

“Kirim

Berkas

Lamaran

Anda

melalui

recruitment.hrd.ptimip@gmail.com” (turnbackhoax.id, 1 Maret 2021); dan sebagainya.
Tingginya jumlah hoaks politik dan kesehatan tampaknya masih menjadi tren di bulan
ini. Tema politik dan kesehatan menempati posisi kedua dengan jumlah hoaks yang sama yakni
sebanyak 37 item (24,2%). Isu politik yang diangkat cukup beragam, mencakup politik lokal,
nasional, dan internasional. Akan tetapi hampir tidak ada yang baru karena masih menyuarakan
polarisasi akibat pemilu presiden tahun 2014, yang kemudian berpengaruh pula pada kontestasi
politik lokal seperti di Jakarta dan Solo. Beberapa hoaks politik di tingkat nasional mengangkat
isu pencalonan presiden 3 periode, baik yang bernuansa ejekan atau dukungan. Contohnya
seperti hoaks dengan judul “Gambar artikel berjudul “Kecewa Dengan Biden, Warga Amerika
Ingin Dipimpin Oleh Jokowi” (turnbackhoax.id, 1 Maret 2021). Efek polarisasi juga mewarnai
hoaks politik lokal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mewakili oposisi koalisi
pendukung Presiden Jokowi pada Pilkada DKI 2018 banyak menjadi sasaran hoaks politik.
Sebagian dikait-kaitkan dengan isu legalisasi miras seperti dalam hoaks berjudul “Video “DPR
BONGKAR DANA HARAM ANIES ~ BERITA TERBARU HARI INI 4 MARET 2021
USAHA MIRAS DKI JAKARTA” (turnbackhoax.id, 5 Maret 2021). Beberapa hoaks politik
juga mengangkat isu internasional. Sejumlah negara disebutkan dalam hoaks dengan isu yang
berbeda-beda. Timor Leste, misalnya, disebutkan dalam kaitannya dengan pencatutan adat
budaya dalam hoaks “Mata Uang Timor Leste Bergambar Pakaian Adat Rote”
(turnbackhoax.id, 3 Maret 2021). Myanmar disebutkan dalam hoaks yang mengangkat isu
kudeta militer seperti dalam hoaks “Foto “Prajurit Myanmar membunuh anjing di desa-desa”
(turnbackhoax.id, 10 Maret 2021).

Isu yang diangkat dalam hoaks kesehatan sebagian besar masih berkaitan dengan
COVID-19, terutama tentang vaksinasi COVID-19. Ada yang mengangkat isu KIPI seperti
dalam hoaks “Kenapa semuanya meninggal dengan ciri ciri penyebab yg sama seperti korban
vaksin Covid-19 lain di luar negeri” (turnbackhoax.id, 5 Maret 2021), dan ada pula yang
mengangkat isu bahan-bahan vaksin seperti dalam hoaks berjudul “Vaksin Sinovac berisikan
Virus Hidup yang dilemahkan serta mengandung Sel Vero dan Bahan-Bahan Berbahaya”
(turnbackhox.id, 11 Maret 2021). Hoaks COVID-19 yang lain sangat berpotensi mengaburkan
informasi tentang teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 seperti dalam hoaks “Pemberian
Vaksin Covid-19 oleh Badan Litbangkes” (turnbackhoax.id, 6 Maret 2021). Selain itu, hoaks
kesehatan yang tak terkait dengan COVID-19 juga masih dijumpai. Misalnya hoaks dengan
judul “Memakai Emas Dapat Menyebabkan Alzheimer” (turnbackhoax.id, 16 Maret 2021)

2. Tipe Mis/ Disinformasi

No

Tipe Mis/Disinformasi

Frekuensi

Persentase

1

Satire/Parodi

6

3.9

2

Konten yang Menyesatkan

59

38.6

3

Konten Tiruan

23

15

4

Konten Palsu

19

12.4

5

Koneksi yang Salah

2

1.3

6

Konten yang Salah

31

20.3

7

Konten yang Dimanipulasi

13

8.5

Total

153

100

Grafik 2.
Tipe Mis/Disinformasi Maret 2021
Tipe mis/disinformasi yang paling dominan di bulan Maret 2021 adalah konten
menyesatkan dengan jumlah 59 hoaks (38,6%). Contohnya hoaks berjudul “Mendikbud
Melarang Pemakaian Jilbab di Sekolah” (turnbackhoax.id, 3 Maret 2021). Hoaks bertema
agama tersebut mengklaim bahwa Mendikbud Nadiem Makarim melarang pemberlakuan
jilbab di sekolah. Padahal faktanya, SKB Tiga Menteri terkait melarang pemaksaan
penggunaan jilbab di sekolah. Dengan demikian, fakta yang sebenarnya dikaburkan dengan
informasi yang menyesatkan untuk membangkitkan sentimen tertentu.
Di posisi kedua ada konten yang salah sebanyak 31 hoaks (20,3%). Salah satu
contohnya adalah hoaks dengan judul “Foto ‘Salah satu buzzeRp rezim firaun yang berhasil
tercolong kamera’” (turnbackhoax.id, 17 Maret 2021). Hoaks politik tersebut menggunakan
foto yang viral di Tiongkok dan menambahkah narasi yang tidak relevan. Orang dalam foto
diklaim sebagai buzzer pemerintah Indonesia. Padahal, sebenarnya wanita dalam foto itu
tengah menunjukkan cara memanipulasi ranking apps store di Tiongkok.
Selain itu, tipe konten tiruan juga mendapatkan jumlah yang cukup banyak, yakni 23
hoaks (15%). Hoaks dengan tipe ini meniru atau berpura-pura menjadi pihak yang umumnya
sudah memiliki reputasi yang bagus dengan tujuan agar kontennya dipercaya. Contoh tipe ini
dapat dijumpai dalam hoaks berjudul “Tautan Alfamart Bagikan Gift Card Senilai Rp800.000”
(turnbackhoax.id, 14 Maret 2021). Setelah tautan dibuka, tampak sebuah situs yang meniru
logo Alfamart sehingga tampak sebagai representasi Alfamart.

3. Alat
No

Alat

Frekuensi

Persentase

1

Teks

43

28.1

2

Foto

9

5.9

3

Video

12

7.8

4

Graphic Image

8

5.2

5

Campuran

81

52.9

Total

153

100

Grafik 3. Alat Memproduksi Hoaks
Maret 2021

Sebagian besar alat yang digunakan dalam menyajikan konten hoaks pada bulan ini
berbentuk campuran. Kategori campuran di bulan Maret 2021 ditemukan sebanyak 81 hoaks
(52,9%). 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 43 buah (28,1%).
Narasi merupakan bentuk yang paling sederhana dari konten hoaks. Jumlahnya yang juga
cukup tinggi menunjukkan bahwa alat ini masih dipandang cukup efektif untuk mengelabui
orang. Selain hoaks dengan alat-alat di atas, terdapat beberapa hoaks yang ditemukan dalam
bentuk video sebanyak 12 buah (7,8%); foto sebanyak 9 buah (5,9%); dan graphic image

sebanyak 8 buah (5,2%). Hoaks berbentuk video dan graphic image membutuhkan usaha
sedikit lebih banyak karena pembuatnya harus mengedit bahan yang tersedia.
4. Saluran
No

Saluran

Frekuensi

Persentase

1

Facebook

78

51

2

Twitter

12

7.8

3

Instagram

7

4.6

4

YouTube

9

5.9

5

WhatsApp

30

19.6

6

Media Online

2

1.3

7

Portal Daring (Blogspot, Situs non-Berita)

2

1.3

8

Tik Tok

2

1.3

9

Campuran

3

2

10

Lain-lain

8

5.2

153

100

Total

Grafik 4. Saluran Hoaks
Maret 2021
Pada bulan Maret, hoaks paling banyak ditemukan pada media sosial Facebook (78
buah, 51%). WhatsApp menjadi saluran terbanyak kedua tempat ditemukannya hoaks di bulan
ini dengan jumlah sebanyak 30 buah (19,6%). Akan tetapi, jumlah yang sebenarnya bisa jadi

lebih banyak, karena WhatApp sifatnya personal sehingga menyulitkan pemeriksa fakta dalam
mendeteksi. Hoaks yang ditemukan di Twitter tercatat sebanyak 12 hoaks (7,8%).
Hoaks yang ditemukan di YouTube sebanyak 9 buah (5,9%), disusul dengan hoaks
yang ditemukan pada saluran lain-lain sebanyak 8 buah (5,2%). Hoaks pada Instagram tercatat
sebanyak 7 buah (4,6%), disusul kemudian oleh hoaks yang ditemukan di lebih dari satu
saluran sebanyak 3 buah (2%). Sisanya adalah hoaks yang ditemukan pada media online, portal
daring, dan Tik Tok yang masing-masingnya berjumlah 2 buah (1,3%).
5. Tipe Narasi
Tipe Narasi

No

Frekuensi

Persentase

1

Pipe dream

37

24.2

2

Boogies

31

20.3

3

Wedge Driver

59

38.6

4

Lain-lain

26

17

Total

153

100

Grafik 5. Tipe Narasi
Maret 2021
Narasi hoaks biasanya memiliki tipe tertentu. Narasi tersebut didesain untuk
membangkitkan beragam emosi seperti rasa takut, pengharapan, dan amarah. Pada bulan ini
tipe narasi yang paling banyak ditemukan adalah wedge driver. Tipe narasi ini
menyembunyikan motif lain yang tidak ditampakkan secara langsung. Sebanyak 59 hoaks
(38,6%) menggunakan tipe ini. Hoaks berjudul “Video “Berita Terkini!!! – Dibayar Kontan |

Petugas Yang Menganiaya Dan Menyeret HRS Langsung Sakit Parah” (turnbackhoax.id, 29
Maret 2021) merupakan salah satu contoh hoaks menggunakan tipe narasi ini. Di permukaan,
hoaks ini tampak hanya mengklaim bahwa penganiayaan terhadap HRS berdampak sakitnya
pelaku. Akan tetapi, klaim tersebut juga mengandung implikasi bahwa pihak yang
bersebarangan dengan HRS adalah pihak yang keliru.
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 37 hoaks
(24,2%), seperti dalam hoaks berjudul “Tautan Alfamart Bagikan Gift Card Senilai
Rp800.000” (turnbackhoax.id, 14 Maret 2021). Dalam narasi hoaks tersebut pembaca diajak
untuk berharap mendapatkan hadiah hanya dengan melakukan klik.
Boogies ditemukan sebanyak 31 hoaks (20,3%). Boogies bersifat fear mongering atau
scare mongering. Contoh tipe ini dapat ditemukan pada hoaks dengan judul “Video Prediksi
NASA tentang Potensi Bahaya Arus Meteor pada Ramadhan 2021” (turnbackhoax.id, 25 Maret
2021). Terakhir adalah kategori lain-lain dengan jumlah sebanyak 26 buah (17%). Kategori ini
merupakan tipe di luar wedge driver, boogies dan pipe dream. Adapun caontoh hoaks tersebut
di antaranya “Foto Masa Kecil Bill Gates pada Tahun 1963” (turnbackhoax.id, 28 Maret 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

29

19

2

Klarifikasi orang yang dicatut

9

5.9

3

Klarifikasi organisasi yang dicatut

17

11.1

3

Klarifikasi oleh pemeriksa fakta/ media

67

43.8

4

Lebih dari satu tindak lanjut

31

20.3

Total

153

100

Grafik 6. Tindak Lanjut atas Hoaks
Maret 2021
Hoaks pada bula Maret 2021 paling banak diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media.
Jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media saja mencapai 67 buah (43,8%).
31 hoaks (20,3%) diklarifikasi oleh lebih dari satu pihak. Persentase ini sedikit menurun
dibandingkan bulan Februari di mana kategori ini mencapai 20,6% dari 189 hoaks. Semakin
tinggi jumlah kategori ini semakin baik karena dapat menjadi salah satu indikasi peningkatan
sinergi antara berbagai pihak dalam menindaklanjuti disinformasi. Contoh hoaks yang
termasuk dalam kategori ini adalah “Video “Detik – detik GUS IDRIS DITEMBAK ORANG
TAK DIKENAL SAAT LIVE STREAMING” (turnbackhoax.id, 4 Maret 2021). Media Tempo
menindaklanjuti hoaks tersebut dengan menelusuri asal muasal video tersebut dan menemukan
bahwa video tersebut merupakan potongan dari video live streaming yang disiarkan oleh Gus
Idris, namun konteksnya tidak seperti klaim dalam hoaks. Di sisi lain, pihak Gus Idris juga
melakukan klarifikasi bahwa peristiwa dalam video adalah akibat serangan spiritual.
Sementara itu, pemerintah melakukan klarifikasi terhadap 29 hoaks (19%) di bulan ini
sekalipun hoaks yang mencatut pemerintah mencapai 57 buah (37,3%, lihat tabel 9). Organisasi
tertentu yang dicatut dalam hoaks juga melakukan klarifikasi atas 17 hoaks (11,1%), sementara
orang yang dicatut melakukan klarifikasi terhadap 9 hoaks (5,9%).
7. Klaim Bukti
No
1

Klaim Bukti
Pengalaman langsung

Frekuensi

Persentase

14

9.2

2

Pencantuman URL

12

7.8

3

Kutipan dari orang/organisasi

6

3.9

4

Kutipan dari sumber yang tidak dapat diverifikasi

4

2.6

5

Penggunaan gambar/video

71

46.4

6

Penggunaan reasoning

10

6.5

7

Tanpa penjelasan

25

16.3

8

Campuran

11

7.2

Total

153

100

Grafik 7. Klaim Bukti Hoaks
Maret 2021
Di bulan ini, penyematan gambar ataupun video masih menjadi klaim bukti favorit yang
digunakan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran klaim dalam narasi hoaks. Jumlahnya
mencapai 71 buah (46,4%). Sebagai contoh, hoaks berjudul “Foto Penampakan Benua
Antartika dari Luar Angkasa” (turnbackhoax.id, 7 Maret 2021) menampilkan gambar yang
diklaim sebagai penampakan Benua Antartika dari luar angkasa, sekalipun faktanya gambar
itu merupakan visualisasi digital kondisi es di Benua Antartika pada bulan September 2005.
Kategori kedua yang terbanyak yaitu hoaks tanpa klaim bukti apapun dengan jumlah
26 buah (16%). Hoaks dengan kategori ini hanya berisi klaim saja tanpa menyertakan
penjelasan. Contohnya seperti pesan berantai WhatsApp dengan judul “Sanksi Denda E-Tilang
Mencapai 5 Juta” (turnbachoax.id, 14 Maret 2021). Di posisi berikutnya ada klaim bukti
pengalaman langsung yang ditemukan sebanyak 14 buah (9,2%). Termasuk dalam kategori ini
adalah hoaks yang berpura-pura menjadi pihak tertentu seperti pada contoh “Akun WhatsApp

Bupati Sukoharjo Meminta Sejumlah Dana” (turnbackhoax.id, 14 Maret 2021). Hoaks tersebut
meminta sejumlah dana dengan bersikap seolah-olah posisi Bupati Sukoharjo adalah
pengalaman langsung pembuat hoaks.
8. Latar: Lokasi
No

Lokasi

Frekuensi

Persentase

1

Domestik

110

71.9

2

Internasional

43

28.1

Total

153

100

Grafik 8. Latar Hoaks
Maret 2021

Hoaks pada bulan Maret 2021 paling banyak menggunakan latar domestik (110 hoaks,
71,9%). Sisanya sebanyak 43 hoaks (28,1%) menggunakan latar internasional. Hoaks dengan
latar domestik menyebutkan berbagai wilayah di Indonesia mulai dari tingkat negara seperti
dalam hoaks “Pelatih Timnas, Shin Tae Yong memutuskan tinggalkan Indonesia usai meraih
Kemenangan” (turnbackhoax.id, 31 Maret 2021); tingkat provinsi seperti dalam hoaks
“Pengumuman Jadwal Vaksinasi untuk Umum di Wilayah Jawa Barat Maret 2021 oleh
Gubernur” (turnbackhoaks.id, 22 Maret 2021); tingkat kota/kabupaten seperti dalam hoaks
“Akun WhatsApp Wakil Bupati Sinjai Meminta Transfer Sejumlah Dana” (turnbackhoax.id, 3
Maret 2021); atau area tertentu seperti dalam hoaks “Video “Vaksinasi di.mall T.Anggrek”
(turnbackhoax.id, 11 Maret 2021). Kemudian, ada pula hoaks yang tak menyebut tempat secara
spesifik, tetapi konteksnya jelas domestik seperti hoaks “Surat Pemanggilan Peserta yang Lolos
CPNS 2019” (turnbackhoax.id, 31 Maret 2021).
Beberapa negara disebutkan dalam hoaks sebagai latar internasional. Di antaranya India
dalam hoaks berjudul “Bintang Bollywood Amir Khan Memberikan Bantuan 1kg Tepung Di
Dalamnya Terdapat Uang Senilai 3Juta Saat India Lockdown” (turnbackhoax.id, 1 Maret 2021)
yang dikaitkan dengan isu bantuan COVID-19 oleh artis Bollywood Amir Khan; Myanmar
dalam hoaks “Foto “Prajurit Myanmar membunuh anjing di desa-desa” (turnbackhoax.id, 10
Maret 2021) yang mengklaim adanya perilaku kejam militer Myanmar terhadap anjing; Turki
dalam hoaks “Menggunakan Kekuasaan Untuk Menghancurkan Islam, Mayat Mustafa Kemal
Ataturk Tidak Diterima Bumi” (turnbackhoax.id, 23 Maret 2021) yang bernuansa agama; dan
beberapa negara lainnya.
9. Pihak Tiruan
No

Pihak Tiruan

Frekuensi

Persentase

1

Pemerintah

57

37.3

2

Tokoh agama

2

1.3

3

Akademisi

0

0

4

Politisi

2

1.3

5

Influencer

0

0

6

Warga

20

13.1

7

Warga asing

23

15

8

Selebriti/tokoh masyarakat

5

3.3

9

LSM

0

0

10

Lain-lain

34

22.2

11

Campuran

10

6.5

Total

153

100

Grafik 9. Pihak Tiruan dalam Narasi Hoaks
Maret 2021
Pemerintah menjadi pihak yang paling banyak dicatut namanya dalam hoaks bulan ini.
Dari 153 hoaks, 57 buah atau 37,3% mencatut pemerintah mulai dari level pusat, hingga
daerah. Namun pemerintah terbilang kurang aktif melakukan klarifikasi, karena dari 57 hoaks
tersebut hanya 29 yang diklarifikasi sendiri (lihat tabel 6). Selebihnya diklarifikasi oleh
pemeriksa fakta. Sebagian hoaks yang mencatut pemerintah bernada pembunuhan karakter,
seperti hoaks yang menimpa Gubernur DKI Anies Baswedan berjudul “Video “DPR
BONGKAR DANA HARAM ANIES ~ BERITA TERBARU HARI INI 4 MARET 2021
USAHA MIRAS DKI JAKARTA” (turnbackhoax.id, 5 Maret 2020). Hoaks dengan pihak
tiruan pemerintah tidak hanya menyasar seseorang, tetapi terkadang juga menyasar suatu
lembaga, seperti pada hoaks berjudul “Pemberian Vaksin Covid-19 oleh Badan Litbangkes”
(turnbackhoax.id, 6 Maret 2021).
Pihak tiruan kategori lain-lain ditemukan sebanyak 34 hoaks (22,2%). Contohnya
seperti “Vaksin Moderna Dirancang untuk Mengubah DNA Manusia” (turnbackhoax.id, 7
Maret 2021). Dalam narasinya, hoaks menargetkan vaksin Moderna yang tidak dapat
dikategorikan ke dalam klasifikasi yang ada. Hoaks tersebut mengangkat tema kesehatan yang
masih terkait dengan pandemi COVID-19.

Di posisi ketiga ada ‘warga asing’ sebagai pihak tiruan (23 hoaks, 15%). Warga asing
yang dicatut mencakup public figure, tokoh politik, dan lain sebagainya. Adapun contoh hoaks
dengan pihak tiruan warga asing seperti “Emma Watson Pensiun dari Kariernya”
(turnbackhoax.id, 4 Maret 2021). Berdasarkan klarifikasi dari manajer Emma Watson,
diketahui bahwa hanya akun media sosialnya saja yang tidak aktif, tetapi tidak demikian
dengan karirnya di dunia hiburan. Masyarakat biasa atau ‘warga’ juga dicatut dalam narasi
hoaks. Jumlah hoaks dengan kategori ini sebanyak 20 buah (13,1%). Hoaks berjudul “Remaja
Tewas Terjatuh dari Nebeng Mobil di RS Mitra Medika Pedan.

WRAP UP HOAKS BULAN MARET 2021
Hoaks pada bulan Maret 2021 didominasi oleh tema lain-lain dengan jumlah sebanyak
44 hoaks (23,3%). Dari segi tipe mis/disinformasi, konten menyesatkan mendominasi dengan
jumlah sebanyak 59 hoaks (38,6%). Hoaks pada bulan ini paling banyak berbentuk campuran
dari berbagai alat, dengan jumlah sebanyak 81 hoaks (51,6%). Facebook merupakan saluran
terbanyak di mana hoaks ditemukan (67 hoaks, 59,3%). Tipe narasi yang dominan adalah
wedge driver dengan jumlah sebanyak 56 hoaks (38,6%). Tindak lanjut atau klarifikasi hoaks
pada bulan ini paling banyak dilakukan oleh pemeriksa fakta (67 hoaks, 43,8%). Hoaks yang
menggunakan gambar atau video sebagai klaim bukti berjumlah paling banyak (71 hoaks,
46,4%). Lokasi domestik menjadi latar hoaks paling dominan dengan jumlah 110 hoaks
(71,9%). Pemerintah merupakan pihak yang paling banyak dicatut dalam hoaks bulan ini (57
hoaks, 37,3%).

