MEDIA RELEASE
DESEMBER 2021
[HOAX] PROGRAM REKRUTMEN
MENGATASNAMAKAN ADHI
Beredar sebuah akun media sosial – instagram (@)adhikarya_career yang menginformasikan
program penerimaan pengawai/ rekrutmen, serta surat panggilan wawancara/ interview kerja yang
mengatasnamakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. – ADHI. Surat tersebut berisi daftar nama peserta
yang akan menjalankan proses wawancara serta menampilkan jadwal dan persyaratan yang harus
dibawa secara lengkap.
Terkait hal tersebut, diberitahukan bahwa akun dan informasi yang diberikan adalah TIDAK BENAR
atau HOAX. Maka dari itu, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati dengan
modus
penipuan
yang
mengatasnamakan
program
rekrutmen
ADHI.
Segala informasi terkait program rekrutmen dari ADHI hanya akan diinformasikan melalui laman
resmi Perusahaan, yakni www.adhi.co.id dan/ atau akun media sosial resmi perusahaan yaitu
Instagram/ Facebook/ Twitter/ Youtube @adhikaryaid. Informasi lainnya juga dapat ditanyakan
melalui email resmi Perusahaan, adhi@adhi.co.id.
ADHI tidak pernah memungut biaya apapun untuk segala proses rekrutmen serta kegiatan kuis/
interaktif dengan masyarakat lainnya.
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
For further information please contact:
Farid Budiyanto
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510.
P. +62 21 797 5312
F. +62 21 797 5311
E. farid@adhi.co.id
W. www.adhi.co.id
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@adhikaryaID
adhikaryaID

Disclaimer:
Important Notice
▪ Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta
isinya hanya boleh direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
▪ Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang
mewakili keadaaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan
perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat
data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
▪ PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang
muncul akibat penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.

