
Penjelasan :  

Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Direktur RSUD Pandega Pangandaran drg. 

Asep Kemal Pasha, Sp.KGA, M.M..

 
Faktanya, dilansir dari akun Instagram @rsud_pangandaran, pihak RSUD Pangandaran memastikan 

bahwa akun tersebut palsu dan telah disalahgunakan untuk melakukan tindakan penipuan. drg. Asep 

Kemal Pasha, Sp.KGA, M.M., sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur RSUD Pandega Pangandaran 

dan tidak memiliki akun Facebook. RSUD Pandega Pangandaran mengimbau masyarakat untuk 

berhati-hati atas segala bentuk informasi yang mengatasnamakan drg. Asep Kemal Pasha,Sp.KGA, 

M.M.. RSUD Pandega Pangandaran tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun dan tidak akan 

memungut biaya apapun dalam melaksanakan rekrutmen pegawai.  Jika mengalami atau mengetahui 

hal ini, kirimkan bukti langsung ke nomor : 0821-2005-6071. 

Link Counter : 

- https://www.instagram.com/p/CaLyIA3rK4n/ 

Minggu, 20 Februari 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan 
Direktur RSUD Pandega Pangandaran drg. Asep 
Kemal Pasha, Sp.KGA, M.M.

https://www.instagram.com/p/CaLyIA3rK4n/
https://www.instagram.com/p/CaLyIA3rK4n/


Link Counter : 

- https://turnbackhoax.id/2022/02/20/salah-lpdp-bukan-lagi-buat-tarbiyah/ 

- https://news.detik.com/berita/d-5950234/bantahan-lpdp-soal-viral-dikuasai-kaum-tarb

iyah 

Penjelasan : 

Beredar video di media sosial YouTube dengan 

judul: “Breaking news. LPDP Bukan Lagi Buat 

Tarbiyah. by info mimbar Demokrasi Rakyat RI”. 

Di dalam video tersebut, disebutkan juga 

bahwa di masa lalu kabarnya pengelola LPDP 

dikuasai kaum tarbiyah, golongan tertentu 

yang melandaskan apapun dengan agama. 

Dan menganggap banyak yang dipilih bukan 

siswa terbaik, tapi yang dianggap soleh dan 

beriman.

Setelah ditelusuri, klaim tentang Beasiswa 

LPDP yang pernah dikuasai golongan tertentu 

tidak benar. Faktanya menurut Dirut LPDP, 

Andin Hadiyanto memberikan klarifikasi bahwa 

pelaksanaan seleksi beasiswa LPDP sejak awal 

dilakukan dengan sistem dan tata kelola yang 

dapat dipertanggungjawabkan.

Disinformasi

2. [DISINFORMASI] LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah
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Link Counter:

- https://kumparan.com/kumparannews/viral-paud-di-jakbar-dituduh-jadi-tempat-prostitusi-
terselubung-ternyata-hoaks-1xXOfiDBng8 

Penjelasan :
Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter berisi sebuah video rekaman 
pencarian Google terkait tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati 
Kindergarten di kawasan Grogol, Jakarta Barat, diduga menjadi tempat prostitusi. 
Dari hasil pencarian Google yang ditampilkan, terdapat salah satu foto perempuan 
yang hanya mengenakan tank top berwarna merah muda. Hal tersebut lantas 
dikaitkan dengan praktik prostitusi terselubung dalam PAUD tersebut. 

Dilansir dari kumparan.com, Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo buka 
suara. Ia menyebut bahwa informasi yang beredar adalah hoaks. Menurut Hj. 
Ismawarni pemilik dan pendiri PAUD Melati menjelaskan bahwa foto itu pertama kali 
diunggah oleh kerabatnya, Udin, pada 2013 tanpa maksud tertentu.

Minggu, 20 Februari 2022
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3. [DISINFORMASI] PAUD di Jakbar Dituduh Jadi 
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