
Link Counter:

- https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-lokasi-formula-e-di-halaman-b
alai-kota-jakarta.html

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan informasi 
mengenai lokasi akan diadakannya balapan Formula E. Dalam unggahan tersebut 
disebutkan bahwa Formula E akan dilaksanakan di halaman Balai Kota DKI Jakarta.

Dilansir dari merdeka.com, lokasi sirkuit Formula E sampai saat ini masih belum 
ditentukan dan berpotensi tertunda. Ketua Pelaksana Formula E di Jakarta, Ahmad 
Sahroni mengatakan, kondisi ini lantaran masih membutuhkan banyak waktu untuk 
menentukan satu lokasi lintasan mobil balap listrik tersebut. Sahroni menjelaskan, 
pertimbangan untuk menentukan lokasi Formula E agar lokasi tersebut bukan hanya 
untuk satu kali pemakaian tetapi bisa digunakan dalam event lainnya juga. Ketua 
Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Joko 
Widodo yang akan memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit Formula E Jakarta 2022. 
Ada tiga opsi lokasi untuk menggelar Formula E di Jakarta Utara antara lain Pantai 
Indah Kapuk (PIK), sekitar JIS, Ancol, dan juga dua opsi lokasi di Jakarta Pusat yaitu di 
Jalan Jenderal Sudirman dan Jakarta International Expo Kemayoran.

Kamis, 16 Desember 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Formula E Akan Dilaksanakan di Halaman 
Balai Kota DKI Jakarta

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-lokasi-formula-e-di-halaman-balai-kota-jakarta.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-lokasi-formula-e-di-halaman-balai-kota-jakarta.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-lokasi-formula-e-di-halaman-balai-kota-jakarta.html


Link Counter:

- https://sumut.inews.id/berita/muncul-akun-facebook-palsu-wali-kota-padangsidimpuan-irs
an-efendi-nasution 

- https://www.sumut24.co/masyarakat-harus-berhati-hati-walikota-irsan-efendi-nasution-te
gaskan-itu-akun-palsu/ 

Penjelasan :

Beredar sebuah akun Facebook mengatasnamakan Wali Kota 

Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution. Akun tersebut menggunakan foto 

Efendi yang mengenakan pakaian dinas berwarna coklat sebagai foto 

profilnya. 

Faktanya, Irsan Efendi menegaskan bahwa akun yang beredar 

mengatasnamakan dirinya itu adalah akun palsu. Ia juga mengimbau 

masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap akun 

yang mengatasnamakan dirinya.

Kamis, 16 Desember 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Wali 
Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution
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Link Counter:

- https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Tenda-Posko-BPBD-Provinsi-DKI-Jakarta-Hany
a-Piknik-di-Sekitar-Semeru

- https://www.instagram.com/p/CXQQGIhp-LC/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://www.instagram.com/p/CXPxWoEJwMO/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://www.instagram.com/p/CXQh0B9pawi/?utm_source=ig_web_copy_link
- https://www.instagram.com/p/CXTaZEmPWYj/?utm_source=ig_web_copy_link

Penjelasan :

Beredar sebuah video di media sosial Tiktok 

mengenai tenda posko BPBD Provinsi DKI 

Jakarta yang terlihat kosong tanpa kegiatan dan 

hanya piknik di sekitar Semeru.

Klaim bahwa informasi dalam video tentang 

tenda posko BPBD Provinsi DKI Jakarta yang 

terlihat kosong tanpa kegiatan dan hanya piknik 

di sekitar Semeru, adalah tidak benar. Faktanya, 

dokumentasi kegiatan BPBD Provinsi DKI Jakarta 

dalam misi kemanusiaan tanggap bencana 

erupsi Gunung Semeru telah dipublikasikan dan 

dapat dilihat pada akun Instagram resmi BPBD 

Provinsi DKI Jakarta @bpbddkijakarta.
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3. [DISINFORMASI] Tenda Posko BPBD Provinsi DKI 
Jakarta Hanya Piknik di Sekitar Semeru
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