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LAPORAN PEMETAAN HOAKS EDISI MEI 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 Mei 2021 jumlah hoaks yang telah diarsipkan oleh situs web 

www.turnbackhoax.id sebanyak 166 hoaks. Konten hoaks tersebut diterima dari berbagai 

sumber. Jumlah hoaks pada bulan Mei mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan 

April. Jumlah hoaks berkurang dari 180 menjadi 166. Artinya terjadi penurunan sebesar 7,7%. 

Berikut adalah rincian hoaks yang diklarifikasi atau di-debunk pada bulan Mei 2021, 

berdasarkan kategorinya. 

 
1. Tema 

 

No Tema Frekuensi Persentase 

1 Agama 10 6 

2 Politik 61 36.7 



  
 

3 Etnis 1 0.6 

4 Bisnis 0 0 

5 Penipuan 0 0 

6 Kesehatan 24 14.5 

7 Bencana Alam 0 0 

8 Kriminalitas 3 1.8 

9 Lalu Lintas 9 5.4 

10 Peristiwa Unik 11 6.6 

11 Lain-lain 47 28.3 

 Total 166 100 
 

 

 

Grafik 1. 
 Tema Hoaks Mei 2021  
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 Hoaks pada bulan Mei 2021 paling banyak mengangkat tema politik dengan jumlah 

sebanyak 61 hoaks (36,7%). Konflik Israel dan Palestina yang memanas mewarnai dinamika 

hoaks politik pada bulan ini. Sebanyak 27 hoaks politik berkaitan dengan isu tersebut. Sebagian 

besar mengandung narasi pro-Palestina dan sebagian kecil pro-Israel. Salah satu hoaks politik 

pro-Israel berisi narasi seolah-olah rakyat Palestina memalsukan kondisi korban kekejaman 

Israel (turnbackhoax.id, 23 Mei 2021). Hoaks pro-Palestina sebagian berisi narasi pembunuhan 

karakter pihak Israel seperti pada hoaks dengan judul “Salah seorang polisi Israel mencekik 

seorang anak Palestina sampai mati” (turnbackhoax.id, 17 Mei 2021), sebagian lainnya 

mengklaim dukungan dari pihak-pihak tertentu berupa negara seperti Indonesia, China, Turki, 

Rusia, atau pribadi seperti Christiano Ronaldo. Ada pula yang memalsukan beberapa peristiwa 

tertentu sebagai tanda kekalahan Israel, seperti pesawat-pesawat tempur Israel yang diklaim 

berjatuhan (turnbackhoax.id, 21 Mei 2021).  

Hoaks politik domestik ditemukan sejumlah 34 buah. Sebagian hoaks memanfaatkan 

isu Palestina-Israel untuk membangun citra tokoh politik tertentu seperti Anies Baswedan 

(turnbackhoax.id, 18 Mei 2021) atau Gibran (turnbackhoax.id, 21 Mei 2021). Isu lain yang 

diangkat berkaitan dengan beberapa kebijakan pemerintah. Di antaranya, larangan mudik 

(turnbackhoax.id, 14 Mei 2021), dan isu hutang pemerintah (turnbackhoax.id, 21 Mei 2021).  

Sekalipun tema politik sangat menonjol, ragam tema hoaks pada bulan ini masih cukup 

berwarna sebagaimana April sehingga tema lain-lain menempati posisi kedua (47 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. 47 hoaks dalam kategori lain-lain ini di antaranya berupa akun tiruan (11 buah); hoaks 

tentang hadiah yang mencatut brand atau perusahaan tertentu (8 buah); bantuan dari 

pemerintah atau orang tertentu (3 buah); lowongan (2 buah); info teknologi yang mencakup isu 

peretasan digital dan otomotif (3 hoaks); infotainment baik di lingkup domestik atau 

internasional (6 buah); dan 13 hoaks sisanya mengangkat berbagai isu mulai dari permintaan 

sumbangan yang mengatasnamakan KPK, informasi tentang bahan suatu produk, peristiwa 

yang mengundang rasa ibu, dan sebagainya. Hoaks tentang hadiah biasanya mencatut brand 

atau perusahaan tertentu seperti Tokopedia (turnbackhoax.id, 23 Mei 2021), sedangkan hoaks 

bantuan sebagian besar mencatut pemerintah seperti Kemendikbud (turnbackhoax.id, 30 Mei 

2021). Hoaks berupa akun tiruan di bulan ini mencatut nama pejabat daerah. Ada yang 

mencatut pejabat tingkat provinsi seperti Gubernur Lampung Chsnunia Chalim 

(turnbackhoax.id, 1 Mei 2021). Akan tetapi sebagian besar mencatut pejabat daerah setingkat 

Kota/Kabupaten.  



  
 

Tema kesehatan menempati posisi ketiga dengan jumlah hoaks sebanyak 24 item 

(14,5%). Isu yang diangkat dalam hoaks kesehatan sebagian besar masih berkaitan dengan 

COVID-19 (19 hoaks) dan 5 hoaks kesehatan lainnya tidak terkait dengan pandemi COVID-

19. Dari 19 hoaks COVID-19 tersebut, 9 hoaks mengangkat isu vaksin COVID-19. Hoaks 

tentang vaksin banyak mengangkat topik tentang KIPI seperti dalam hoaks “Foto Hasil CT 

Scan Paru-Paru Orang Yang Telah Divaksin dan Belum Divaksin” (turnbackhoax.id, 5 Mei 

2021); komposisi vaksin seperti dalam hoaks berjudul “Setelah Divaksin, Tubuh Punya Daya 

Magnetis dan Dapat Dikoneksikan ke Bluetooth” (turnbackhoax.id, 27 Mei 2021); atau; atau 

isu konspirasi di balik program vaksin seperti dalam hoaks dengan judul “Tangkapan Layar 

“hati2,,, rakyat akan dibunuh vaksin Cina,,,!” Video CNN Indonesia” (turnbackhoax.id, 29 Mei 

2021). Selain isu COVID-19, hoaks kesehatan yang tidak terkait dengan pandemi tersebut juga 

masih dijumpai. Contohnya hoaks tentang ekstrak akar dandelion yang diklaim dapat 

membunuh sel kanker dalam waktu 48 jam (turnbackhoax.id, 25 Mei 2021). 

 

2. Tipe Mis/ Disinformasi 

No Tipe Mis/Disinformasi Frekuensi Persentase 

1 Satire/Parodi 3 1.8 

2 Konten yang Menyesatkan 70 42.2 

3 Konten Tiruan 11 6.6 

4 Konten Palsu 17 10.2 

5 Koneksi yang Salah 1 0.6 

6 Konten yang Salah 45 27.1 

7 Konten yang Dimanipulasi 19 11.4 

 Total 166 100 

 
 
 
 



  
 

 

Grafik 2. 
 Tipe Mis/Disinformasi Mei 2021 

 
Tipe mis/disinformasi yang paling dominan di bulan Mei 2021 adalah konten 

menyesatkan dengan jumlah 70 hoaks (42,2%). Hoaks dengan tipe ini contohnya adalah konten 

yang mengklaim bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil berlatar belakang Kristen radikal 

(turnbackhoax.id, 5 Mei 2021). Padahal faktanya, melansir dari tirto.id, Menteri Agama, Yaqut 

Cholil tumbuh di lingkungan religius yakni di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Leteh, 

Rembang, Jawa Tengah. Ia dibimbing dan dibina langsung ayahandanya yang merupakan 

ulama terkemuka asal Rembang, KH Cholil Bisri, kakak KH Ahmad Mustofa Bisri, keluarga 

pendiri Nahdhatul Ulama (NU).  

Di posisi kedua ada konten yang salah sebanyak 45 hoaks (27,1%). Salah satu 

contohnya adalah hoaks yang mengklaim terjadinya konversi 3 juta orang Inggris ke dalam 

Islam secara serentak (turnbackhoax.id, 19 Mei 2021). Menurut penelusuran pemeriksa fakta, 

jumlah yang dimaksud sebenarnya merupakan akumulasi populasi Muslim di Inggris, bukan 

jumlah orang Inggris yang masuk Islam secara serentak. 

Selain itu, tipe konten yang dimanipulasi juga mendapatkan jumlah yang cukup banyak, 

yakni 19 hoaks (11,4%). Hoaks jenis ini mengubah bagian tertentu dari bahan yang sudah ada 

baik berupa gambar atau video. Contohnya seperti hoaks berupa gambar Munarman sedang 

duduk di atas becak sambil bertelanjang dada (turnbackhoax.id, 5 Mei 2021). Hoaks ini 

mengambil bahan dari foto asli yang diungah di commons.wikimedia.org. Setelah top three 

tersebut hoaks lainnya di bulan ini berjenis konten palsu (17 buah, 10,2%); konten tiruan (11 

buah, 6,6%); koneksi yang salah (1 buah, 0,6%); dan satir/parodi (3 buah, 1,8%).  
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3. Alat 
 

No Alat Frekuensi Persentase 

1 Teks 31 18.7 

2 Foto 0 0 

3 Video 6 3.6 

4 Graphic Image 14 8.4 

5 Campuran 115 69.3 

 Total 166 100 
 
 
 

 

Grafik 3. Alat Memproduksi Hoaks  
Mei 2021 

  

 Hoaks pada bulan ini paling banyak berbentuk campuran. Jumlahnya mencapai 115 

buah (69,3%). 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 31 buah 

(18,7%).  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 graphic image sebanyak 14 buah (8,4%); dan video sebanyak 6 buah 

(3,6%).  
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4. Saluran 

No Saluran Frekuensi Persentase 

1 Facebook 85 51.2 

2 Twitter 29 17.5 

3 Instagram  10 6 

4 YouTube 8 4.8 

5 WhatsApp 25 15.1 

6 Media Online 0 0 

7 Portal Daring (Blogspot, Situs non-Berita) 1 0.6 

8 Tik Tok 2 1.2 

9 Campuran 2 1.2 

10 Lain-lain 4 2.4 

 Total 166 100 
 
 

 

Grafik 4. Saluran Hoaks 
Mei 2021 

 

Pada bulan Mei, hoaks paling banyak ditemukan di Facebook (85 buah, 51,2%). Twitter 

menjadi saluran terbanyak kedua tempat ditemukannya hoaks di bulan ini dengan jumlah 

sebanyak 29 buah (17,5%). WhatsApp menempati posisi ketiga dengan jumlah 25 (15,1%). 

Akan tetapi, jumlah yang sebenarnya bisa jadi lebih banyak, karena WhatApp sifatnya privat 

dan masuk area dark social sehingga menyulitkan pemeriksa fakta dalam mendeteksi.  

Sebagian besar hoaks yang ditemukan di Facebook mengangkat tema politik (37 buah) 

dan berbentuk campuran antara narasi dan gambar/graphic image/video. Fitur Facebook yang 
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mengakomodasi berbagai bentuk postingan seperti teks panjang, gambar dalam jumlah banyak 

dan video dengan durasi yang panjang memberikan ruang bagi hoaks dalam bentuk yang lebih 

kompleks. Dari 85 hoaks yang ditemukan di Facebook, 64 berbentuk campuran. Demikian 

pula, hoaks yang ditemukan di Twitter di bulan ini juga hampir semuanya berbentuk campuran. 

Akan tetapi, karena Twitter membatasi jumlah karakter, narasinya cenderung pendek saja. 

Terkadang narasi tersebut disertai gambar atau URL sebagai penguat klaimnya.  Berbeda 

dengan Facebook dan Twitter, pada bulan ini hoaks yang ditemukan di WhatsApp sebagian 

besar berbentuk narasi saja (15 dari 25 hoaks).  

Hoaks yang ditemukan ditemukan pada Instagram sebanyak 10 buah (6%), disusul 

dengan hoaks yang ditemukan di YouTube sebanyak 8 buah (4,8%). Hoaks yang ditemukan di 

saluran lain-lain sebanyak 4 buah (2,4%), disusul kemudian oleh hoaks yang ditemukan di Tik 

Tok sebanyak 2 buah (1,2%) dan di lebih dari satu saluran juga sebanyak 2 buah (1,2%). 

Sisanya adalah hoaks yang ditemukan pada portal daring (1 buah, 0,6%).  

 
5. Tipe Narasi 

 

No Tipe Narasi Frekuensi Persentase 

1 Pipe dream 55 33.1 

2 Boogies 15 9 

3 Wedge Driver 71 42.8 

4 Lain-lain 25 15.1 

 Total 166 100 
 
 

 

Grafik 5. Tipe Narasi  
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Mei 2021 
 

Narasi hoaks yang paling banyak ditemukan di bulan Mei 2021 bertipe wedge driver. 

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

71 hoaks (42,8%) menggunakan tipe ini. Hoaks berjudul “SEMUA RAHASIA STRATEGIS 

DATA INTELIGEN NEGARA SUDAH ADA DI CHINA” (turnbackhoax.id, 31 Mei 2021) 

merupakan salah satu contoh hoaks yang menggunakan tipe narasi wedge driver. Di 

permukaan, hoaks ini tampak hanya menyebutkan soal Marsma TNI Suryo Margono yang telah 

dilantik sebagai Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) memiliki nama lain, yaitu Chen Ke 

Cheng atau Chin kho Syin. Akan tetapi kemudian terdapat klaim bahwa pelantikan tersebut 

menyebabkan data inteligen negara sudah ada di tangan China. Akun Twitter resmi TNI 

Angkatan Udara (@_TNIAU) kemudian mengonfirmasi bahwa menjadi prajurit TNI tidak 

memandang SARA. Yang terpenting adalah berkewarganegaraan Indonesia, bertakwa kepada 

Tuhan YME, memiliki jiwa nasionalisme, dan siap berjuang untuk keutuhan dan kedaulatan 

NKRI. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Marsma TNI Suryo Margono. 

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 55 hoaks 

(33,1%), seperti dalam hoaks yang menginformasikan adanya tawaran kuota gratis 50gb di 

perayaan ulang tahun WhatsApp (turnbackhoax.id, 5 Mei 2021). Dalam narasi hoaks tersebut 

pembaca diajak untuk berharap mendapatkan hadiah hanya dengan melakukan klik.  

Narasi berjenis boogies menempati posisi terakhir. Posisi ketiga ditempati oleh tipe 

narasi lain-lain yang cenderung netral (25 buah, 15,1%). Dalam narasi hoaks tersebut tak ada 

tendensi memberi harapan, menakut-nakuti, atau ada indikasi motif lainnya. Boogies 

ditemukan sebanyak 15 hoaks (9%). Boogies bersifat fear mongering atau menakut-nakuti. 

Contoh tipe ini dapat ditemukan pada hoaks yang mengklaim bahwa telur palsu telah beredar 

di pasaran (turbackhoax.id, 26 Mei 2021).  

 

6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
 

No Tindak Lanjut Frekuensi Persentase 

1 Klarifikasi oleh pemerintah/otoritas berwenang 22 13.3 

2 Klarifikasi orang yang dicatut 5 3 

3 Klarifikasi organisasi yang dicatut 7 4.2 

3 Klarifikasi oleh pemeriksa fakta/ media 107 64.5 



  
 

4 Lebih dari satu tindak lanjut 25 15.1 

 Total 166 100 
 
 

 

Grafik 6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
Mei 2021 
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 Hoaks pada bulan Mei 2021 paling banyak diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media. 

Jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media saja mencapai 107 buah (64,5%). 

25 hoaks (15,1%) diklarifikasi oleh lebih dari satu pihak. Hoaks yang diklarifikasi oleh 

pemerintah atau otoritas yang berwenang mengklarifikasi berjumlah 22 buah (13,3%). 

Pemerintah atau otoritas banyak memberikan klarifikasi atas hoaks berupa akun tiruan. 

Sebagian besar akun tiruan mencatut pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten. Sejumlah 

akun tiruan terindikasi sebagai modus penipuan dengan cara menawarkan bantuan. Hoaks lain 

yang juga diklarifikasi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang berkaitan dengan 

pandemi COVID-19, baik yang berkaitan dengan penambahan korban (turnbackhoax.id, 16 

Mei 2021); KIPI vaksin (turnbackhoax.id, 5 Mei 2021); treatment COVID-19 

(turnbackhoax.id, 23 Mei 2021). Orang yang dicatut dalam hoaks juga memberikan klarifikasi 

pada 5 hoaks (3%). Organisasi yang dicatut memberikan klarifikasi atas 7 hoaks (4,2%). 

Pemerintah juga dapat termasuk dalam kategori ini jika memberikan klarifikasi secara langsung 

atas hoaks yang menimpanya seperti ketika Denjaka mengklarifikasi hoaks tentang pihaknya 

yang dilibatkan untuk menumpas KKB Papua (turnbackhoax.id, 3 Mei 2021). Selain itu, 

klarifikasi dalam kategori ini juga diberikan oleh beberapa perusahaan pemilik brand yang 

dicatut dalam hoaks hadiah seperti Tokopedia, Janji Jiwa, dan WhatsApp. 

 

7. Klaim Bukti 
 

No Klaim Bukti Frekuensi Persentase 

1 Pengalaman langsung 1 0.6 

2 Pencantuman URL 14 8.4 

3 Kutipan dari orang/organisasi 4 2.4 

4 Kutipan dari sumber yang tidak dapat diverifikasi 5 3 

5 Penggunaan gambar/video 121 72.9 

6 Penggunaan reasoning 7 4.2 

7 Tanpa penjelasan 9 5.4 

8 Campuran 5 3 

 Total 166 100 
 
 



  
 

 

Grafik 7. Klaim Bukti Hoaks 
Mei 2021 

 
Gambar ataupun video masih menjadi klaim bukti favorit yang digunakan untuk 

meyakinkan pembaca akan kebenaran klaim dalam narasi hoaks. Jumlahnya mencapai 121 

buah (72,9%). 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 Video “Detik Detik Keberangkatan Pasukan Tentara 

Indonesia ke Palestine” (turnbackhoax.id, 16 Mei 2021). Hoaks tersebut mengklaim bahwa 

Indonesia mengirim pasukan untuk membantu Palestina. Akan tetapi video yang ditautkan 

sebagai bukti klaimnya bukan peristiwa akan diberangkatkannya pasukan ke Palestina, 

melainkan saat-saat kedatangan 187 Personel Satgas TNI Konga UNIFIL Chalk 4 di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta pada 27 Januari 2021 usai melaksanakan tugas misi perdamaian 

di Lebanondi NTT melainkan di Cimahi pada tanggal 21 Mei 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 14 buah (8,4%). Contoh kategori ini dapat ditemukan pada hoaks dengan judul 

“Pengumuman CPNS Kemenkumham Beserta Link Pendaftarannya” (turnbackhoax.id, 25 Mei 

2021).  

Hoaks yang tak disertai penjelassan atau bukti apapun menempati posisi ketiga dengan 

jumlah 9 buah (5,4%). Contohnya hoaks dengan judul “Memakan Bawang Merah dan 

Meneteskan Air Perasan Lemon ke Hidung Dapat Mengobati Covid-19” (turnbackhoax.id, 23 
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Mei 2021). Hoaks yang disebarkan di Facebook ini hanya berupa klaim dan tidak disertai 

penjelasan apapun.  

 

8. Latar: Lokasi 
 

No Lokasi Frekuensi Persentase 

1 Domestik 100 60.2 

2 Internasional 66 39.8 

 Total 166 100 
 
 

 

Grafik 8. Latar Hoaks  
Mei 2021 

Hoaks pada bulan Mei 2021 paling banyak menggunakan latar domestik (100 hoaks, 

60,2%). Sisanya sebanyak 66 hoaks (39,8%) menggunakan latar internasional. Dibandingkan 

dengan bulan April dimana hoaks berlatar internasional hanya berjumlah 45 buah (25%), 

peningkatan ini tergolong signifikan. Hoaks internasional pada bulan ini banyak berkaitan 

dengan memanasnya suhu politik akibat konflik Palestina-Israel. Khalayak Indonesia sebagain 

besar mendukung Palestina. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada beberapa hoaks 

domestik yang mencatut tokoh politik dan mengaitkannya dengan dukungan untuk Palestina. 

Misalnya, hoaks yang mencatut Anies Baswedan berjudul “Tangkapan Layar Artikel “Hidup 

Mulia Atau Mati Syahid, Anies Baswedan Siap Pimpin Jihad Lawan Tentara Israel” 

(turnbackhoax.id, 18 Mei 2021).  

 

 

100

66

Latar

Domestik Internasional



  
 

9. Pihak Tiruan 
 

No Pihak Tiruan Frekuensi Persentase 

1 Pemerintah 49 29.5 

2 Tokoh agama 4 2.4 

3 Akademisi 0 0 

4 Politisi 0 0 

5 Influencer 0 0 

6 Warga 15 9 

7 Warga asing 44 26.5 

8 Selebriti/tokoh masyarakat 2 1.2 

9 LSM 0 0 

10 Lain-lain 40 24.1 

11 Campuran 12 7.2 

 Total 166 100 
 

 

 

Grafik 9. Pihak Tiruan dalam Narasi Hoaks 
Mei 2021 

 

Pada bulan Mei 2021, pihak tiruan terbanyak adalah pemerintah dengan jumlah 49 

hoaks (29,5%). Pemerintah banyak dicatut dalam hoaks bertema politik (23 hoaks). Akan tetapi 

hoaks dengan tema lain-lain juga banyak mencatut pemerintah (20 hoaks). Terutama dalam 

hoaks berupa informasi bantuan atau akun tiruan. 

 Di posisi kedua ada warga asing dengan jumlah 44 hoaks (28,5%). Angka ini cukup 

tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya (misalnya, Maret 23 hoaks dan April 26 hoaks). 
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Berkaitan dengan kategori latar pada tabel sebelumnya, tingginya jumlah pihak tiruan warga 

asing disebabkan oleh banyaknya hoaks internasional yang mengangkat isu konflik Palestina-

Israel. Akan tetapi, ada pula warga asing yang dicatut dalam isu lain, khususnya COVID-19. 

Misalnya, hoaks yang mengklaim bahwa vaksin berisiko tinggi bagi perempuan yang sedang 

menstruasi (turnbackhoax.id, 14 Mei 2021). 

 Pihak tiruan yang masuk dalam kategori lain-lain menempati posisi ketiga dengan 

jumlah 40 hoaks (24,1%). 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: brand dalam hoaks “Minuman Probiotik Yakult Terbuat dari 

Sperma Sapi” (turnbackhoax.id, 29 Mei 2021); matahari dalam hoaks “Jelang gerhana bulan 

dua matahari muncul matahari asli dan yang lainnya bulan. Fenomena Pemburu Bulan” 

(turnbackhoax.id, 27 Mei 2021); helikopter dalam hoaks “Video ‘HELIKOPTER ISRAEL 

JATUH DI TEMBAK DENGAN RUDAL PALESTINA’” (turnbackhoax.id, 27 Mei 2021); 

dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRAP UP HOAKS BULAN MEI 2021 

 Hoaks pada bulan Mei 2021 didominasi oleh tema politik dengan jumlah sebanyak 
61 hoaks (36,7%%). Dari segi tipe mis/disinformasi, konten menyesatkan mendominasi 
dengan jumlah sebanyak 70 hoaks (42,2%). Hoaks pada bulan ini paling banyak berbentuk 
campuran dari berbagai alat, dengan jumlah sebanyak 115 hoaks (69,3%). Facebook 
merupakan saluran terbanyak di mana hoaks ditemukan (85 hoaks, 51,2%). Tipe narasi 
yang dominan adalah wedge driver dengan jumlah sebanyak 71 hoaks (42,8%). Tindak 
lanjut atau klarifikasi hoaks pada bulan ini paling banyak dilakukan oleh pemeriksa fakta 
(107 hoaks, 64,5%). Hoaks yang menggunakan gambar atau video sebagai klaim bukti 
berjumlah paling banyak (121 hoaks, 72,9%). Lokasi domestik menjadi latar hoaks paling 
dominan dengan jumlah 100 hoaks (60,2%). Pihak yang paling banyak dicatut dalam hoaks 
bulan ini berada pada kategori lain-lain (54 hoaks, 30,9%) Sementara pemerintah menyusul 
di posisi berikutnya dengan selisih yang cukup tipis (49 hoaks, 29,5%) 


