
 
  

 
 

 

 

 

Pemberitahuan dan Pernyataan PT lndocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

 
Merujuk kepada adanya surat Nomor: 00147/STR.08/HR/2022 tertanggal 15 Februari 2022 perihal: 

Panggilan Tes Interview dan surat Nomor: B/II/TIGARODA/2022 yang pada intinya menyampaikan proses 

rekruitment calon karyawan PT lndocement Tunggal Prakarsa Tbk., (PT ITP) maka bersama ini PT ITP 

menyampaikan hal-hal sebagai berikut yaitu: 

1. Bahwa surat dan pengumuman tersebut bukan merupakan surat resmi dari PT ITP dan secara tidak 

sah telah mencatut nama PT ITP oleh karena itu semua informasi yang disampaikan dalam surat 

tersebut merupakan informasi yang tidak benar; 

2. Bahwa Ir. Muh Kaharuddin dan Dony Satyandi selaku pihak yang menandatangani surat-surat seperti 

tersebut diatas bukan merupakan karyawan PT ITP dan tidak memiliki hubungan kerja apapun 

dengan PT ITP; 

3. Bahwa PT ITP tidak pernah membuka lowongan kerja dan proses rekruitmen melalui surat 

panggilan karena semua dilakukan melalui situs resmi PT ITP; 

4. Bahwa kop surat dan stempel yang digunakan bukan merupakan kop surat dan stempel resmi dari 

PT ITP; 

5. Bahwa JI. Nilam Timur No.3; Perak Utara, Kee. Pabean Cantian -Surabaya merupakan alamat terminal 

semen PT ITP dan Wisma Indocement Lt.13 Jl. Jendral Sudirman Kav. 77-71 yang merupakan alamat 

kantor pusat PT ITP, yang dicatut secara tidak sah dan PT ITP tidak pernah melakukan kegiatan 

rekruitmen di terminal semen PT ITP dan atau di PT ITP baik itu dikantor pusat maupun diwilayah 

kerja PT ITP lainnya; 

6. Bahwa PT ITP tidak pernah mengenakan biaya apapun dalam setiap proses rekrutmen yang 

dilaksanakan oleh PT ITP; 

7. Bahwa nomor hp: 081354620061 atas nama Ahmad Prasetyo dan 081341113498 atas nama Hamdan 

Hanafi, 081354620061 atas nama Dony Satyandi, 082377888103 atas nama Hamdan Hanafi  bukan 

merupakan nomor PT ITP; 

Melalui pemberitahuan ini, PT ITP menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan melalui surat 

tersebut dan melalui nomor hp: 081354620061 atas nama Ahmad Prasetyo dan 081341113498 atas nama 

Hamdan Hanafi, 081354620061 atas nama Dony Satyandi, 082377888103 atas nama Hamdan Hanafi  

sepanjang berkaitan dengan PT ITP adalah merupakan informasi palsu/ bohong yang patut diduga 

digunakan untuk penipuan dan PT ITP menyatakan tidak bertanggung jawab atas semua kerugian 

dan segala dampak yang ditimbulkan akibat penipuan dan tindakan apapun yang dilakukan oleh oknum 

melalui surat dan nomor hp tersebut dan media sosial lainnya. 

Untuk melindungi kepentingan hukum PT ITP dan masyarakat umum, maka PT ITP akan mengambil 

tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata kepada semua orang yang melakukan penipuan 

dengan cara menyebarkan informasi bohong dan palsu yang mengatasnamakan PT ITP termasuk namun 

tidak terbatas dengan menggunakan surat, nomor hp: 081354620061 atas nama Ahmad Prasetyo dan 

081341113498 atas nama Hamdan Hanafi, 081354620061 atas nama Dony Satyandi, 082377888103 atas 

nama Hamdan Hanafi dan media lainya karena tindakan tersebut patut diduga telah melanggar pasal 28 

Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

("KUHP") serta pasal 1365 KUH Perdata. 

Demikian pemberitahuan dan pernyataan ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. 

Jakarta, 16 februari 2022 

 
 
 
 

Antonius . Sitorus, S.H., M.H/  

Kepala Bagian Hukum 
 
 


