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LAPORAN PEMETAAN HOAKS EDISI SEPTEMBER 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 September 2021, jumlah hoaks yang telah diarsipkan dalam situs web 

www.turnbackhoax.id berjumlah 120. Konten hoaks tersebut diterima dari berbagai sumber. 

Dibandingkan dengan bulan Agustus, hoaks menurun dari 136 menjadi 120. Artinya terjadi 

penurunan sebesar 11,7%. Berikut adalah rincian hoaks yang diklarifikasi atau di-debunk pada 

bulan September 2021 berdasarkan kategorinya. 

 
1. Tema 

 

No Tema Frekuensi Persentase 

1 Agama 0 0 

2 Politik 28 23.3 

3 Etnis 0 0 



  
 

4 Bisnis 1 0.8 

5 Penipuan 1 0.8 

6 Kesehatan 28 23.3 

7 Bencana Alam 1 0.8 

8 Kriminalitas 0 0 

9 Lalu Lintas 4 3.3 

10 Peristiwa Unik 8 6.7 

11 Lain-lain 49 40.8 

 Total 120 100 
 

 

 

Grafik 1. 
 Tema Hoaks September 2021  
 

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

2021 dengan jumlah sebanyak 49 (40,8%). Tren penurunan hoaks kesehatan sejak bulan 

Agustus 2021 berlanjut pada bulan ini dengan semakin menurunnya kasus COVID-19. Hoaks 

bertema lain-lain paling banyak ditemukan berupa akun tiruan (16), berita duka (7), informasi 

bantuan (6), hadiah (6), insiden khusus (6), lowongan (4), dan sebagainya.  

Posisi kedua didisi oleh hoaks politik dan hoaks kesehatan dengan jumlah yang sama 

yaitu 28 (23,3%). Jumlah ini menunjukkan sedikit penurunan pada hoaks politik dibandingkan 

bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus hoaks politik berjumlah 31 saja. Hoaks kesehatan 

jumlahnya tetap. Isu-isu yang diangkat dalam hoaks politik September masih mencerminkan 

polarisasi politik. Sebagian besar mengarah pada sentimen anti-Jokowi atau anti-pemerintah, 
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baik dengan mengangkat isu komunisme, isu represi oleh rezim, isu pemindahan ibukota, isu 

Papua, atau isu penanganan COVID-19. Sebagian kecil mengandung sentimen negatif terhadap 

oposisi pemerintah. Contohnya hoaks yang menyasar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

dengan judul “Video “Berita Terkini ~ Tangis AHY Pecah Di HUT Demokrat, Malam Ini 

Moeldoko Diresmikan Jadi Ketum Partai!”” (turnbackhoax.id, 16 September 2021). Beberapa 

hoaks terkait situasi politik di Afghanistan juga masih ditemukan. Hoaks-hoaks tersebut 

sebagian besar mengandung sentimen negatif kepada Taliban. Isu-isu yang diangkat juga masih 

seputar HAM dan isu perempuan. Contohnya hoaks dengan judul “Foto “Safiya Firozi salah 

satu dari 4 empat pilot wanita Angkatan Udara #Afghanistan dirajam sampai MATI oleh 

#Taliban” (turnbackhoax.id, 1 September 2021). Hoaks ini mengggunakan sebuah foto yang 

diletakkan pada konteks yang tidak relevan. Foto Farkhunda Malikzada, seorang perempuan 

yang dibunuh kerumunan orang di Aghanistan atas tuduhan membakar al-Qur’an diklaim 

sebagai foto Safiya Firozi. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan tersebut, Malikzada tidak 

terbukti telah membakar al-Qur’an. 

Hoaks kesehatan masih didominasi oleh isu COVID-19 yang sebagian besarnya 

berkaitan dengan vaksin. Semakin intensnya program vaksinasi COVID-19 tampaknya 

menjadi penyebab hoaks kesehatan masih ada di jajaran top three. Akan tetapi, hoaks kesehatan 

yang tidak berkaitan dengan COVID-19 juga cukup tinggi. Dari 28 (23,3%) hoaks kesehatan 

yang ditemukan, terdapat 9 hoaks yang membahas topik kesehatan lain seperti bahaya minum 

terlalu banyak air pada hoaks “Terlalu Banyak Meminum Air Berbahaya bagi Tubuh” 

(turnbackhoax.id, 30 September 2021).  

  

2. Tipe Mis/ Disinformasi 

No Tipe Mis/Disinformasi Frekuensi Persentase 

1 Satire/Parodi 1 0.8 

2 Konten yang Menyesatkan 41 34.2 

3 Konten Tiruan 20 16.7 

4 Konten Palsu 27 22.5 

5 Koneksi yang Salah 4 3.3 

6 Konten yang Salah 17 14.2 

7 Konten yang Dimanipulasi 10 8.3 

 Total 120 100 



  
 

 
 
 
 

 

Grafik 2. 
 Tipe Mis/Disinformasi September 2021 

 
Konten menyesatkan mendominasi jenis mis/disinformasi bulan ini dengan jumlah 41 

hoaks (34,2%). Hoaks dengan tipe ini contohnya dapat dilihat pada hoaks politik berjudul “7 

September 2021 suku Dayak usir Rencana bangun ibu kota negara pindah ke Kalimantan” 

(turnbackhoax.id, 22 September 2021). Foto yang ditampilkan dalam hoaks tersebut 

sebenarnya terkait dengan warga yang mengusir tenaga kerja asing pada September 2020 

terkait sengketa penambangan emas di Desa Nanga Kelampai, Kabupaten Ketapang, 

Kalimantan Barat. Tidak ada kaitannya dengan penolakan pembangunan ibu kota negara.   

Konten palsu menempati posisi kedua dengan jumlah 27 (22,5%). Salah satu contohnya 

adalah hoaks berjudul “Video “Pesan Berantai Cek Gula Darah Gratis sebagai Modus 

Menyebarkan HIV” (turnbackhoax.id, 26 September 2021). Pesan tersebut merupakan hoaks 

lama yang kembali beredar. Tidak ada pemberitaan terkait modus cek gula darah gratis oleh 

Fakultas Kedokteran untuk menyebarkan virus HIV. 
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Konten tiruan menempati posisi berikutnya dengan jumlah 20 (16,7%). Jumlah akun 

tiruan pejabat daerah atau akun-akun tiruan perusahaan tertentu menjadi penyumbang terbesar 

hoaks yang masuk dalam kategori mis/disinformasi ini. Setelah top three tersebut hoaks lainnya 

di bulan ini secara berurutan berjenis konten yang salah (17, 14,2%), konten yang dimanipulasi 

(10 buah, 8,3%); koneksi yang salah (4 buah, 3,3%) dan satir/parodi (1 buah, 0,8%). 

 
 

3. Alat 
 

No Alat Frekuensi Persentase 

1 Teks 26 21.7 

2 Foto 1 0.8 

3 Video 1 0.8 

4 Graphic Image 2 1.7 

5 Campuran 90 75 

 Total 120 100 
 
 
 

 

Grafik 3. Alat Memproduksi Hoaks  
September 2021 

  

 Hoaks pada bulan September 2021 paling banyak berbentuk campuran. Jumlahnya 

sebanyak 90 buah (75%). Kategori ini mengombinasikan berbagai alat seperti narasi, foto, 

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

juga karena informasi visual dapat mempermudah komprehensi. 

Akan tetapi, hoaks berbentuk narasi juga cukup tinggi, yakni sebanyak 26 buah 

(21,7%). Sekalipun bentuknya tergolong cukup sederhana, tampaknya alat ini masih dipandang 

cukup efektif untuk mengelabui orang. Teks juga tidak banyak memakan kuota sehingga cepat 

dan mudah dibagikan. Selain hoaks dengan alat-alat di atas, terdapat beberapa hoaks yang 

ditemukan dalam bentuk graphic image sebanyak 2 buah (1,7%), serta video dan foto yang 

masing-masing sebanyak 1 buah (0,8%). 

  

4. Saluran 

No Saluran Frekuensi Persentase 

1 Facebook 50 41.7 

2 Twitter 13 10.8 

3 Instagram  9 7.5 

4 YouTube 10 8.3 

5 WhatsApp 22 18.3 

6 Media Online 2 1.7 

7 Portal Daring (Blogspot, Situs non-Berita) 2 1.7 

8 Tik Tok 1 0.8 

9 Campuran 1 0.8 

10 Lain-lain 10 8.3 

 Total 120 100 
 
 



  
 

 

Grafik 4. Saluran Hoaks 
September 2021 

 

Hoaks pada bulan ini paling banyak ditemukan di Facebook (50 buah, 41,7%). 

WhatsApp menjadi saluran terbanyak kedua dengan jumlah sebanyak 22 buah (18,3%). 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 paling banyak mengangkat tema lain-lain 

dengan bentuk campuran. 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 13 hoaks (10,8%). 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. Hoaks di Twitter pada bulan ini sebagian besar menggunakan latar 

internasional. Situasi politik di Afghanistan masih banyak menjadi bahan dalam hoaks tersebut. 
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5. Tipe Narasi 

 

No Tipe Narasi Frekuensi Persentase 

1 Pipe dream 50 41.7 

2 Boogies 11 9.2 

3 Wedge Driver 34 28.3 

4 Lain-lain 25 20.8 

 Total 120 100 
 
 

 

Grafik 5. Tipe Narasi  
September 2021 

 

Narasi hoaks bulan September 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 50 buah (41,7%). Hoaks yang terindikasi sebagai modus penipuan menjadi 

penyumbang terbesar tingginya tipe narasi ini. Ada yang berupa akun tiruan, informasi 

bantuan, informasi hadiah, atau lowongan.  

Tipe narasi terbanyak kedua adalah wedge driver. Tipe narasi ini menyimpan motif lain 

yang tidak ditampakkan secara langsung. Sebanyak 34 hoaks (28,3%) menggunakan tipe ini. 

Tipe narasi “lain-lain” yang cenderung netral menempati posisi ketiga dengan jumlah 25 
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(20,8%). Boogies pada bulan September menempati posisi terakhir dengan jumlah 11 buah 

(9,2%).  

 

6. Tindak Lanjut atas Hoaks 
 

No Tindak Lanjut Frekuensi Persentase 

1 Klarifikasi oleh pemerintah/otoritas berwenang 17 14.2 

2 Klarifikasi orang yang dicatut 7 5.8 

3 Klarifikasi organisasi yang dicatut 18 15 

3 Klarifikasi oleh pemeriksa fakta/ media 62 51.7 

4 Lebih dari satu tindak lanjut 16 13.3 

 Total 120 100 
 
 

 

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

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

yang diklarifikasi oleh pemeriksa fakta/media saja mencapai 62 buah (51,7%). Hoaks yang 

ditindaklanjuti oleh organisasi yang dicatut menempati posisi kedua dengan jumlah 18 buah 

(15%). Jumlah yang relatif stabil jika dibandingkan dengan bulanAgustus, tetapi meningkat 

persentasenya mengikuti penurunan jumlah hoaks di bulan September. Sementara itu, tindak 

lanjut oleh otoritas menempati posisi ketiga dengan jumlah 17 hoaks (14,2%), menurun jika 

dibandingkan dengan bulan Agustus (21 hoaks, 15,4%). Penurunan ini diiringi dengan 

meningkatnya jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh orang atau organisasi yang dicatut dalam 

hoaks. Ini merupakan sinyalemen yang baik karena menunjukkan meningkatnya kepedulian 

pihak-pihak yang di-hoaks-kan untuk turut meluruskan informasi sesat yang beredar. 

Hoaks yang diklarifikasi oleh lebih dari satu pihak justru menurun jumlahnya jika 

dibandingkan dengan bulan Agustus. Bulan ini kategori tersebut berjumlah 16 (13,3%) 

sedangkan Agustus mencapai 23 buah (16,9%). Jumlah hoaks yang diklarifikasi oleh orang 

yang dicatut juga menurun. Bulan Agustus sebanyak 14 hoaks (10,3%) diklarifikasi oleh orang 

yang namanya dicatut dalam hoaks, sedangkan pada bulan September jumlahnya hanya 7 buah 

(5,8%).  

 

7. Klaim Bukti 
 

No Klaim Bukti Frekuensi Persentase 

1 Pengalaman langsung 10 8.3 

2 Pencantuman URL 16 13.3 

3 Kutipan dari orang/organisasi 6 5 

4 Kutipan dari sumber yang tidak dapat diverifikasi 3 2.5 

5 Penggunaan gambar/video 57 47.5 

6 Penggunaan reasoning 2 1.7 

7 Tanpa penjelasan 12 10.0 

8 Campuran 14 11.7 

 Total 120 100 
 
 



  
 

Grafik 7. Klaim Bukti Hoaks 
September 2021 

 
Gambar atau video paling banyak digunakan sebagai bukti pada hoaks pada bulan 

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

konten hoaks. Jumlahnya mencapai 57 buah (47,5%). 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 Kura-

Kura Berlarian dengan Cepat” (turnbackhoax.id, 18 September 2021). Hoaks tersebut 

mengklaim adanya kura-kura yang bisa berjalan cepat. Setelah ditelusuri, faktanya video 

tersebut merupakan hasil suntingan dari CGI/VFX artwork yang terlansir dalam Hoaxeye.com. 

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa video tersebut diunggah pertama kali oleh akun 

Instagram VernBestInTheWorld yang aktif membagikan video hasil suntingan CGI/VFX 

artwork untuk konten hiburan. 

Klaim bukti terbanyak kedua pada bulan ini adalah pencantuman URL dengan jumlah 

16 buah (13,3%). Disusul kemudian oleh kombinasi dari berbagai klaim bukti dengan jumlah 

14 buah (11,7%). Pada posisi berikutnya ada hoaks yang tidak disertai dengan bukti apapun 

dengan jumlah 12 buah (10%); pengalaman langsung (10 buah, 8,3%), kutipan dari 

orang/organisasi (6 buah, 5%); kutipan dari sumber yang tak dapat diverifikasi (3 buah, 2,5%); 

dan penggunaan reasoning (2 buah, 1,7%).  

 

8. Latar: Lokasi 
 

No Lokasi Frekuensi Persentase 

1 Domestik 91 75.8 



  
 

2 Internasional 29 24.2 

 Total 120 100 
 
 

 

Grafik 8. Latar Hoaks  
September 2021 

 

Hoaks pada bulan September 2021 paling banyak menggunakan latar domestik (91 

hoaks, 75,8%). Sisanya sebanyak 29 hoaks (24,2%) menggunakan latar internasional. Hoaks 

berlatar domestik sebagian besar bertema “lain-lain”. 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, perubahan politik di Afghanistan, dan beberapa peristiwa unik di 

dunia seperti dalam hoaks berjudul “Video Langit Bertemu Laut” (turnbackhoax.id, 18 

september 2021). Setelah ditelusuri, video tersebut salah. Peristiwa tersebut bukan merupakan 

peristiwa nyata, melainkan hasil simulasi CGI oleh Orphicframer. Di keterangan media 

sosialnya, Orphicframer menjelaskan bahwa konten yang diunggahnya berupa editan-editan 

serupa. 

 

9. Pihak Tiruan 
 

No Pihak Tiruan Frekuensi Persentase 

1 Pemerintah 47 39.2 

2 Tokoh agama 0 0 
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3 Akademisi 2 1.7 

4 Politisi 5 4.2 

5 Influencer 1 0.8 

6 Warga 7 5.8 

7 Warga asing 17 14.2 

8 Selebriti/tokoh masyarakat 8 6.7 

9 LSM 0 0 

10 Lain-lain 31 25.8 

11 Campuran 2 1.7 

 Total 120 100 
 

 

 

Grafik 9. Pihak Tiruan dalam Narasi Hoaks 
September 2021 

 

Pemerintah menjadi pihak yang paling banyak dicatut dalam hoaks bulan September 

sebanyak 47 hoaks (39,2%). 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 pemerintah 

sendiri atau pihak oposisi.  

Pihak tiruan lain-lain menempati posisi kedua dengan jumlah 31 buah (25,8%). 

Kategori ini 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: benda dalam hoaks “Lingkaran Merah di Tabung 
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Gas LPG Penanda Jika Terdapat Kebocoran” (turnbackhoax.id, 23 September 2021);  

perusahaan dalam hoaks “Email Surat Panggilan Tes Calon Karyawan PT Angkasapura 2“ 

(turnbackhoax.id, 23 September 2021); hewan dalam hoaks “Muncul Ular Bertanduk Tanda 

Kiamat” (turnbackhoax.id, 18 September 2021); dan sebagainya.  

 Warga asing menempati posisi ketiga dengan jumlah 17 hoaks (14,2%). Angka ini 

menurun jika dibandingkan bulan Agustus (21 hoaks, 15,4%). Berkaitan dengan kategori latar 

pada tabel sebelumnya, pihak tiruan warga asing banyak dicatut dalam hoaks internasional 

yang mengangkat isu kesehatan, khususnya COVID-19, isu politik di Afghanistan, dan klaim 

peristiwa unik di berbagai belahan dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WRAP UP HOAKS BULAN SEPTEMBER 2021 

 Hoaks pada bulan September 2021 didominasi oleh tema lain-lain dengan jumlah 
sebanyak 49 hoaks (40,8%). Dari segi tipe mis/disinformasi, konten menyesatkan 
mendominasi dengan jumlah sebanyak 41 hoaks (34,2%). Hoaks pada bulan ini paling 
banyak berbentuk campuran dari berbagai alat, dengan jumlah sebanyak 90 hoaks (75%). 
Facebook merupakan saluran terbanyak dimana hoaks ditemukan (50 hoaks, 41,7%). Tipe 
narasi yang paling dominan adalah pipe dream dengan jumlah sebanyak 50 hoaks (41,7%). 
Tindak lanjut atau klarifikasi hoaks pada bulan ini paling banyak dilakukan oleh pemeriksa 
fakta (62 hoaks, 51,7%). Hoaks yang menggunakan gambar atau video sebagai klaim bukti 
berjumlah paling banyak (57 hoaks, 47,5%). Lokasi domestik menjadi latar hoaks paling 
dominan dengan jumlah 91 hoaks (75,8%). Pihak yang paling banyak dicatut dalam hoaks 
bulan ini adalah pemerintah (47 hoaks, 39,2%). 


