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Latar Belakang Survey

1. Wabah Hoax telah menjadi masalah nasional antara lain 
perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang 
berpotensi menghambat pembangunan nasional.

2. Atas dasar hal tersebut, MASTEL melakukan survey untuk
mendapatkan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap
hoax, penyebarannya, klasifikasi dan dampaknya kepada
kehidupan berbangsa secara nasional.

3. Survey sejenis pernah dilakukan pada tahun 2017,dan kembali
dilaksanakan di tahun 2019 untuk melihat perkembangan
situasi & cara pandang masyarakat terhadap hoax.



Gambaran Survey

▪ Survey diikuti oleh 941 
responden, disebarkan ke publik
dari tanggal 1 s/d 15 Maret 2019.

(Survey sebelumnya, dilaksanakan pada 
tahun 2017, dari tanggal 7 s/d 9 Februari 2017 
dan direspon oleh 1.116 responden).

▪ Informasi yang digali dari
survey ini yaitu perkembangan:

1. Pemahaman tentang hoax;

2. Perilaku masyarakat menyikapi hoax;

3. Bentuk dan Saluran Hoax;

4. Dampak Hoax terhadap kehidupan berbangsa;

5. Penanggulangan Hoax; dan

6. Perbandingan Hasil survey 2019 dengan 2017.



PROFIL RESPONDEN
Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan & Profesi



Profil Responden
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Umur Responden
2017 2019

46,50%

26%

14,70%
9,80%

1,70% 1,30%

43,15%

30,82%

14,13%

7,12% 2,76% 2%

Strata 1 SMA/SMK Strata 2 Diploma Strata 3 SD/SMP

Pendidikan Terakhir

2017 2019

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



Profil Responden

20,90%

49,30%

19,90%

9,90%

27,90%

39,20%

23,40%

9,50%

Pelajar/Mahasiswa Karyawan Wiraswasta Tidak Bekerja

Profesi Saat ini

2017 2019

68%

32%

71,70%

28,30%

Pria Wanita

Jenis Kelamin

2017 2019



PEMAHAMAN
TENTANG HOAX

• Definisi Hoax

• Mengetahui Berita
adalah Hoax?



90,30%

61,60% 59%

14% 12,60%

3% 0,60%

88%

49%

61%

15% 14%

31%

1%

Berita Bohong

yang disengaja

Berita yang

menghasut

Berita yang tidak

akurat

Berita

Ramalan/Fiksi

Ilmiah

Berita yang

Menyudutkan

Pemerintah

Berita yang

menjelekkan

orang lain

Berita yang tidak

saya sukai

Tidak Tahu

Definisi Hoax

2017 2019

Di survey 2019, pilihan jawaban “berita yang tidak saya sukai” dihapus, diganti
dengan “Berita yang menjelekkan orang lain”. Sebanyak 31% responden memilih
jawaban baru ini; sementara “berita yang menghasut” turun sebesar 12,6%, dan 
jawaban yang lain relatif tidak banyak berubah.

Hasil ini dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki kepekaan tinggi
terhadap berita-berita yang menjelekkan orang lain.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



31,90%
29,10%

24,60%

14,40%

37,90%

26%

18,10% 18,00%

Ada

koreksi/klarifikasi di

sosial media

Ada

koreksi/klarifikasi di

media massa

Memiliki

teman/sumber yang

dapat dipercaya

Saya mengetahui

yang sebenarnya

MENGETAHUI SUATU BERITA ADALAH HOAX

2017 2019

Koreksi/klarifikasi melalui sosial media meningkat 6%, Koreksi/Klarifikasi di 
media massa menurun 3,1%, Koreksi dari teman menurun 6,5%, dan 
mengetahui yang sebenarnya meningkat 3,6%. 

Hal ini semakin menguatkan bahwa sosial media menjadi yang utama
dalam menangkal penyebaran hoax. 



PERILAKU MASYARAKAT 
MENYIKAPI HOAX



83,20%

15,90%

1%

69,30%

3,20%

16,90%

1%
7,50%

2,10%

Memeriksa

kebenarannya

Langsung

menghapus

dan

mendiamkan

Langsung

menghapus

Mendiamkan Langsung

meneruskan

Mengcounter

berita apabila

tidak sepakat

dengan isinya

Menegur

pengirim berita

KETIKA MENERIMA

BERITA HEBOH

2017 2019

– Di survey tahun 2019, responden yang langsung menghapus dan mendiamkan meningkat dari
15,9% menjadi 20,1% (meningkat 4,2%).

– Responden yang berpendapat memeriksa kebenaran menurun dari 83.2% menjadi 69.3%. 
Namun ini bukan merupakan indikasi negatif, karena 7,5% responden menyatakan
mengcounter berita, 2,1% menegur pengirim berita, 3,2% Langsung menghapus, yang bila
ditotal berjumlah 12,8%. Sehingga bila dijumlahkan dengan yang memeriksa kebenaran
(69,3%), menjadi 82.1%. 

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



47,10%

31,90%

18%

3%

43,50%

29,30%

18,90%

3,70% 4,60%

Berita

diperoleh dari

orang yang

dapat

dipercaya

Mengira

Bermanfaat

Mengira berita

tersebut benar

Ingin menjadi

yang pertama

memberitahu

Iseng

Meneruskan

agar Heboh

ALASAN MENERUSKAN 

BERITA HEBOH

2017 2019

Secara keseluruhan alasan meneruskan berita heboh tidak ada perubahan yang berarti
dibandingkan dengan hasil survey 2017. 

Namun ketika diberi pilihan jawaban “iseng meneruskan agar heboh”, ternyata ada 4,6% 
responden memilihnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan
atau para pemerhati masalah sosial.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



83%

48,60%
44,30%

36,80%

82,80%

43%
35,60% 36,10%

Melalui internet

(search engine)

Menanyakan ke

orang yang dianggap

tahu

Melalui media

massa (Koran, TV,

Radio)

Melalui Sosial Media

Cara memeriksa kebenaran

berita heboh

2017 2019

Ada pergeseran respon 2019 dibandingkan respon 2017 meskipun sedikit; Akan tetapi
Andalan utama masyarakat untuk memeriksa kebenaran berita heboh masih bertumpu
pada search engine (82,8%). Sedangkan media massa menurun sebesar 8,7% dan orang 
yang dianggap tahu menurun sebesar 5,6%.



12,80%

53,50%

30,30%

3,40%

20%

58,20%

21,80%

Sangat Mudah Mudah Sulit Sangat Sulit

Tingkat Kesulitan Memeriksa

Kebenaran Berita heboh

2017 2019

Tingkat kepahaman masyarakat terhadap Hoax semakin baik; yang menyatakan sangat
mudah dan mudah memeriksa kebenaran Hoax meningkat dari 66,3% menjadi 78,2%.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



Apa yang membuat Anda sulit
memeriksa kebenaran berita heboh?

Note: Pertanyaan Baru di Survey 2019

❑ 56.2% Responden menyatakan alasan akses internet lambat membuat mereka
sulit memeriksa kebenaran berita heboh.

❑ 27.4% Responden menyatakan tidak tahu caranya.
❑ 16.4% Responden menyatakan tidak ada kuota data.

56.2%

27.4%

16.4%



Apa yang membuat Anda enggan/ 
tidak memeriksa kebenaran

suatu berita heboh

Note: Pertanyaan Baru di Survey 2019

– Di survey tahun 2019, digali informasi baru tentang alasan masyarakat enggan
memeriksa kebenaran dari berita heboh. 

– 55,8% Responden berpendapat mengira sudah ada orang yang memeriksa.
– 37,7% Responden berpendapat tidak mau tahu/repot.
– Perlu didalami angka 37,7% ini apakah bermakna tidak merasa turut bertanggung jawab

untuk memeriksa kebenaran suatu berita heboh ataukah enggan memilih “sayang kuota
data/pulsa”, atau karena merasa sulit/tidak tahu caranya.

55.8%

37.7%

Sayang Kuota
Data/Pulsa



17,60%

54,40%

28%

7,10%

56,40%

20,30%
16,20%

Tidak Tidak Selalu Ragu-ragu Ya

Langsung mengetahui itu hoax pada 

saat menerima berita heboh

2017 2019

• Di survey tahun 2019, ditambahkan pilihan “Tidak Selalu” untuk menggali informasi tentang
kedewasaan masyarakat menyikapi berita heboh dan daya hambat terhadap penyebaran hoax. 

• Responden yang berpendapat langsung mengetahui itu hoax menurun dari 28% menjadi 16,2% (turun
11,8%); yang Tidak langsung mengetahui menurun dari 17,6% menjadi 7,1% (turun 10,5%); yang Ragu-
ragu langsung mengetahui menurun dari 54,4% menjadi 20,3% (turun 34,1%). Total penurunan dari
jawaban survey 2017 sebanyak 56,4% berpindah pendapat ke “Tidak selalu”.

• Jumlahan dari respon (yang tidak + yang ragu + yang tidak selalu) adalah 83,8%; dibandingkan dengan
hasil survey 2017 (yang tidak + yang ragu) adalah 72%, meningkat sebesar 11,8%. Peningkatan ini
mengindikasikan bahwa hoax semakin samar untuk langsung dikenali sebagai hoax. Namun demikian, 
56,4% yang merespon “tidak selalu” dapat dimaknai sebagai masyarakat yang berhati-hati menyikapi
berita heboh.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



Mengapa Anda mengira suatu
berita hoax yang anda terima itu

adalah bukan hoax

Note: Pertanyaan Baru di Survey 2019

• 63,3% Responden berpendapat mengira berita hoax bukan hoax karena mereka
mendapatkan berita tersebut dari orang yang dapat dipercaya. 

• 24,6% Responden berpendapat kalimatnya meyakinkan.
• 8,5% Responden berpendapat terpengaruh pilihan politik.
• 3,6% Responden berpendapat terbawa ujaran kebencian.
• Dari angka-angka di atas, 12,1% responden mengira bahwa hoax adalah sebuah

kebenaran karena tidak objektif (terpengaruh/terbawa penggiringan opini).

24.5%



54,10%

28,90%

8,50% 8,40%

54,50%

28,80%

7,20% 9,50%

Sumber berita

tidak jelas

Merasa ada yang

aneh

Tidak diberitakan

di media massa (TV,

Koran, Radio)

Too good to be true

Kapan mulai mencurigai berita heboh

adalah hoax

2017 2019

Kepekaan masyarakat terhadap hoax relatif sama dengan hasil survey tahun 2017. 
Ketergantungan pada media massa sebagai referensi, menurun dari 8,5% menjadi 7,2% 
(turun 1,3%). Kesadaran bahwa isi berita yang “too good to be true” adalah hoax, meningkat
dari 8,4% menjadi 9,5% (naik 1,1%).



BENTUK DAN 
SALURAN HOAX



93,20%

76,20%

61,70%

40,70%

30,00%

18,50%

20,00%

16,80%

18,10%

29,30%

13,50%

24,40%

91,80%

88,60%

41,20%

32,60%

24,50%

23,70%

18,80%

17,60%

10,30%

4%

Sosial Politik

SARA

Pemerintahan

Kesehatan

Makanan & Minuman

Penipuan keuangan

IPTEK

Berita Duka

Candaan

Sosial Budaya

Bencana alam

Kecelakaan Lalu Lintas

Info Pekerjaan

Isi Hoax 

yang sering

diterima

2017 2019

• Hoax berisi Isu Politik meningkat dari 91,8% menjadi 93,2%. 
• Hoax isu SARA menurun dari 88,6% menjadi 76,2% (turun 12,4%).
• Hoax bencana alam meningkat dari 10,3% menjadi 29,3%. 
• Informasi baru yang tergali di survey tahun 2019, adalah hoax berisi info 

pekerjaan yaitu 24,4%.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



Ragam Bentuk Hoax yang 
Sering Diterima

Bentuk hoax berkembang dari bentuk sederhana menjadi lebih beragam. Hoax berbentuk
tulisan tetap yang terbanyak. Perlu diteliti lebih lanjut kaitannya dengan munculnya berbagai
aplikasi editing foto dan video. Sosial media tetap menjadi saluran penyebaran yang tertinggi.

Di survey 2017, digali informasi
tentang bentuk hoax yang paling 
banyak diterima. 

– Di survey 2019, informasi yang digali adalah ragam dari bentuk hoax yang sering diterima.
– Tiga ragam bentuk hoax yang sering diterima adalah: Tulisan (70,7%), foto dengan

caption palsu (66,3%) dan Berita/foto/video lama diposting ulang (69,2%).

2017

2019

70.7%
57.8%

66.3%

33.2%

53.2%



92,40%

62,80%

34,90%

5% 3,10%

8,70%

1,20%

87,50%

67,00%

28,20%

6,40%
2,60%

8,10%

Sosial Media Aplikasi

Chatting

Website Media Cetak Email Televisi/Radio Televisi Radio

SALURAN PENYEBARAN

BERITA HOAX

2017 2019

Sosial media tetap menjadi saluran penyebaran yang tertinggi.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



17,20%

44,30%

29,80%

8,70%

14,70%

34,60% 32,50%

18,20%

Lebih dari satu kali

per hari

Setiap hari Seminggu sekali Satu Bulan sekali

Seberapa seringkah anda menerima

berita hoax?

2017 2019

• Yang merasa menerima hoax Lebih dari satu kali per hari, 
menurun dari 17,2% menjadi 14,7% (turun 2,5%).

• Yang merasa menerima hoax setiap hari, menurun dari 44,3% 
menjadi 34,6% (turun 9,7%). 

• Terjadi peningkatan yang seminggu sekali, dari 29,8% menjadi
32,5% (naik 2,7%). Yang sebulan sekali, meningkat dari 8,7% 
menjadi 18,2% (naik 9.5%)

• Tampak ada penurunan frekuensi penyebaran berita hoax, 
namun bentuk hoax semakin bervariasi dan samar.



DAMPAK HOAX

• Seberapa parah berita hoax mengganggu

• Setujukah hoax dapat mengganggu kerukunan
masyarakat?

• Hoax dapat menghambat pembangunan



43,50%
41%

15,40%

61,50%

27,70%

4,30% 6,50%

Sangat

Mengganggu

Mengganggu Tidak Mengganggu Tidak Peduli

Seberapa parah hoax mengganggu

2017 2019

Yang berpendapat hoax sangat mengganggu meningkat dari 43,5% 
menjadi 61,5%. 

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



75,90%

23%

1,30%

81,90%

16,60%

1,50%

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju

Hoax mengganggu kerukunan

masyarakat, setujukah Anda?

2017 2019

Yang berpendapat hoax sangat mengganggu kerukunan masyarakat
meningkat dari 75,9% menjadi 81,9%. 



Yang berpendapat hoax sangat menghambat pembangunan, meningkat dari
70,2% menjadi 76,4%. 

70,20%

27%

3,20%

76,40%

20,40%

3,20%

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju

Hoax Dapat Menghambat

Pembangunan, Setujukah Anda?

2017 2019



PENANGGULANGAN HOAX

• Mengapa penyebaran hoax begitu marak?

• Bagaimana cara paling efektif untuk
menghambat penyebaran hoax?

• Siapakah yang bertanggung jawab untuk
menanggulangi penyebaran hoax?



40,60%

28,90%
22,90%

7,60%

41,98%

12,22% 10%
5,84%

12,33%
17,64%

Sebagai Alat

Mempengaruhi

Opini Publik

Masyarakat

senang dengan

berita heboh

Kurangnya

tindakan

hukum

Ada yang

memanfaatkan

untuk bisnis

Alat untuk

Kampanye

Hitam

Masyarakat

mudah percaya

berita seru

Alasan Maraknya Penyebaran

Hoax, Menurut Responden

2017 2019

– “Senang berita heboh” menurun (dari 28,9% menjadi 12,2%) seiring dengan naiknya
kesadaran bahwa hoax dipergunakan untuk kampanye hitam (12,3%). Yang 
berpendapat Masyarakat mudah percaya berita seru, masih cukup besar yaitu
17,6%. Yang berpendapat kurangnya tindakan hukum, menurun (dari 22,9% menjadi
10%).

– 54,3% responden berpendapat bahwa hoax digunakan sebagai alat untuk
menggiring opini publik termasuk kampanye hitam. 5,84% responden berpendapat
bahwa ada yang memanfaatkan hoax untuk bisnis. Maka dapat dimaknai bahwa
60% penyebaran hoax dimaksudkan untuk penggiringan opini publik.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



57,70%

28,90%

5,70%

5,30%

1,40%

33,70%

29,50%

10,20%

6,20%

16,30%

4,10%

Edukasi/Sosialisasi

Tindakan Hukum

Mengkoreksi melalui sosial media

Blokir Situs/Apps

Flagging

Report Akun/Post

Memberitakan di media (TV/

Radio/Majalah/Koran)

Cara Paling Efektif Menghambat 

Penyebaran Hoax

2017 2019

Kedewasaan masyarakat mengenali hoax meningkat cukup besar, tampak dari
menurunnya tuntutan edukasi tentang hoax (57.7% menjadi 33.7%). Tingkat kedewasaan
ini tampak dari peningkatan opini untuk mengoreksi hoax melalui sosial media, report 
akun/posting, dan pemberitaan di media TV/Radio/Majalah/Koran.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



85,20%

60,30%

54,70%

48,50%

37,40%

81,90%

59,10%

49,70%

60,80%
53,50%

Diri Sendiri Pemerintah Komunitas Aparat

Penegak

Hukum

Pemuka

Masyarakat

Platform

Sosial Media

Tanggung jawab penanggulangan 

penyebaran hoax

2017 2019

Kesadaran bahwa penanggulangan penyebaran hoax dimulai dari diri sendiri, tetap tinggi. 
Namun demikian, secara implisit responden tetap menginginkan penegakan hukum yang lebih
tegas kepada pelaku penyebaran hoax dan turut melibatkan pemilik/pengelola
platform/aplikasi sosial media.

*) Persentase yang tidak terisi menandakan pilihan jawaban tidak ada dalam survey pada tahun tersebut.



CATATAN 
HASIL SURVEY

1. Responden berpendapat Hoax dibuat dengan sengaja (by intention), kerap

digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik dan menjadi marak

karena ada faktor stimulan (Sosial politik, SARA & pemerintahan). Namun

responden cukup literated/dewasa & membiasakan diri memeriksa kebenaran

berita walaupun sebagian masih mengalami kesulitan mencari referensi. 

2. Responden sudah melihat adanya upaya penindakan hukum terhadap pelaku

pembuat berita hoax dan penyebarnya, dan responden mengharapkan APH 

dapat senantiasa memberikan tindakan hukum yang setimpal dengan akibat

yang dapat ditimbulkan.

3. Kedewasaan responden mengenali hoax meningkat cukup besar, di tengah

semakin beragamnya bentuk hoax yang semakin sulit untuk langsung diketahui

sebagai hoax.

4. Bentuk hoax berkembang dari bentuk sederhana menjadi lebih beragam

(berbagai aplikasi editing foto dan video). Responden berpendapat Hoax 

berbentuk tulisan tetap yang terbanyak. 

5. Responden berpendapat media sosial merupakan saluran penyebaran yang 

tertinggi, namun pada saat yang bersamaan sosial media menjadi saluran

klarifikasi/koreksi/menangkal hoax.

6. Responden berpendapat andalan utama untuk memeriksa kebenaran berita

heboh bertumpu pada search engine (82,8%).

7. Pada dasarnya masyarakat itu baik, sehingga pada saat pengenalan terhadap

hoax semakin baik, maka dengan sendirinya hoax akan tertangkal dan tidak lagi

menjadi isu yang meresahkan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa

responden dalam survey ini didominasi oleh yang berpendidikan S1 & S2.



TERIMA KASIH

Hasil survey dapat diakses di Website 
mastel.id dan Mobile Apps MASTEL


