
Link Counter:

- https://twitter.com/IndiHome/status/1441045156380102671 

Penjelasan: 
Beredar tangkapan layar sebuah akun Twitter yang mengatasnamakan 

IndiHome. Pada deskripsinya akun tersebut mengaku sebagai akun Twitter 

Official IndiHome.

Faktanya, melalui akun Twitter resminya, IndiHome mengklarifikasi bahwa 

akun tersebut merupakan akun palsu yang mengatasnamakan IndiHome. 

Akun resmi indihome tidak menggunakan karakter tambahan seperti angka 

atau ikon lainnya, dan akun resmi IndiHome sudah memiliki centang biru.

Sabtu, 25 September 2021

Hoaks

1. [HOAKS] Akun Twitter Mengatasnamakan 
IndiHome

https://twitter.com/IndiHome/status/1441045156380102671


Link Counter:

- https://www.instagram.com/p/CUM7utFFoV5/ 
- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4667116/waspada-akun-instagram-palsu-lowong

an-kerja-hutama-karya 
- https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/24/183000021/akun-recruitmenthutamaka

rya-dipastikan-palsu 

Penjelasan: 

Beredar sebuah akun Instagram dengan nama 

"recruitment.hutamakarya", dan pada bio akun tersebut 

mengklaim bahwa akun itu merupakan "Official Instagram 

Account Recruitment of PT Hutama Karya (Persero)", serta 

menyediakan link "bit.ly/rekrutmen-hutamakarya" yang 

disebut sebagai form pendaftaran rekrutmen PT Hutama Karya 

(Persero).

Faktanya, akun tersebut adalah akun palsu dan bukan 

merupakan akun yang dikelola oleh PT Hutama Karya 

(Persero). Executive Vice President (EVP) Corporate Secretary 

Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, akun Instagram 

@recruitment.hutamakarya merupakan akun palsu lowongan 

kerja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bukan 

merupakan akun media sosial resmi yang dikelola oleh 

perusahaan. Menurut Tjahjo, saat ini Hutama Karya memang 

sedang menyelenggarakan proses rekrutmen yang terdiri dari 

kategori Experienced Hire dengan batas pendaftaran 21 

September 2021 dan Post Graduate dengan batas pendaftaran 

25 September 2021. Seluruh proses rekrutmen tersebut hanya 

dilakukan melalui website rekrutmen.hutamakarya.com, dan 

akun media sosial resmi PT Hutama Karya (Persero) yakni 

@hutamakarya.

Sabtu, 25 September 2021

Hoaks

2. [HOAKS] Akun Instagram Mengatasnamakan PT 
Hutama Karya (Persero)

https://www.instagram.com/p/CUM7utFFoV5/
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4667116/waspada-akun-instagram-palsu-lowongan-kerja-hutama-karya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4667116/waspada-akun-instagram-palsu-lowongan-kerja-hutama-karya
https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/24/183000021/akun-recruitmenthutamakarya-dipastikan-palsu
https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/24/183000021/akun-recruitmenthutamakarya-dipastikan-palsu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOJ_ChS335K-6Lpc8AfMl7z6dJNTY1izLY-yW0ODEpfNPMuQ/viewform
https://rekrutmen.hutamakarya.com/


Link Counter:

- https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4667582/cek-fakta-tidak-benar-air-jeruk-nipis-d
apat-bersihkan-paru-paru-perokok  

Penjelasan: 
Beredar sebuah informasi pada media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa 

air jeruk nipis dapat membersihkan paru-paru perokok.

Dikutip dari cek fakta liputan6.com, klaim tentang air jeruk nipis dapat 

membersihkan paru-paru perokok ternyata adalah salah. Faktanya, tidak ada 

bahan-bahan alami yang bisa membersihkan paru-paru dan teori tersebut tidak 

berdasarkan bukti yang jelas.

Sabtu, 25 September 2021

Hoaks

3. [HOAKS] Air Jeruk Nipis Dapat Bersihkan 
Paru-Paru Perokok

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4667582/cek-fakta-tidak-benar-air-jeruk-nipis-dapat-bersihkan-paru-paru-perokok
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4667582/cek-fakta-tidak-benar-air-jeruk-nipis-dapat-bersihkan-paru-paru-perokok
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4667582/cek-fakta-tidak-benar-air-jeruk-nipis-dapat-bersihkan-paru-paru-perokok

