Press Release

ANTV KEMBALI RAIH INDONESIA BEST EMPLOYER BRAND AWARD 2019
Jakarta, 7 November 2019 - Stasiun televisi ANTV kembali meraih Indonesia Best Employer Brand
Awards 2019 untuk ketiga kalinya. Penghargaan ini diselenggarakan oleh World HRD Congress pada
24 Oktober 2019 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Indonesia.
Penghargaan ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan komunikasi
marketing secara efektif dalam menarik, mempertahankan dan mengembangkan potensi yang
dimiliki karyawan.
“Kompetensi industri penyiaran saat ini semakin ketat seiring dengan perkembangan teknologi.
Sejalan dengan hal tersebut guna memperoleh SDM yang unggul, ANTV selain fokus melakukan
pengembangan potensi yang dimiliki oleh karyawan juga secara selektif menarik SDM yang sesuai
dengan kebutuhan”, ungkap Risya Marhamila, Chief Human Capital & General Services Officer
ANTV.
Lebih lanjut disampaikan Risya Marhamila, Kita juga secara berkelanjutan mengadakan kegiatan
yang mampu menarik minat karyawan dan juga berusaha membuat karyawan tetap nyaman
berkarya di tempat kerja.
Penghargaan Best Employer Brand
dilakukan pada beberapa wilayah geografis sebagai
pengembangan dari Global Employer Brands yang merupakan bagian dari Kongres HRD Dunia yang
memasuki edisi ke-28 pada tahun 2020. Penghargaan Indonesia Best Employer Brand di dasari dari
penelitian yang dilakukan oleh Dr. Indira Parikh Mantan Dekan Institut Manajemen India,
Ahmedabad. Institut Manajemen India Ahmedabad adalah lembaga pendidikan paling bergengsi di
India dan paling top.
***
Tentang ANTV
PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi
swasta di Indonesia yang menyajikan beragam tayangan hiburan yang berkualitas, menarik serta menambah
wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia. Awalnya ANTV adalah stasiun televisi local yang siarannya
di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dengan izin siaran lokal ANTV mengudara selama lima jam sehari,
kemudian ANTV mendapat Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No. 207/RTF/K/I/1993 tgl
30 Januari 1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar ANTV dapat melakukan siaran secara nasional. Tepat
1 Maret 1993 untuk pertama kalinya ANTV memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya
Sidang Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting
kenegaraan. Momen istimewa itu yang dijadikan sebagai hari lahirnya ANTV, kini lebih dari 26 tahun ANTV
menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik. Seluruh kegiatan dan informasi
mengenai ANTV dapat diakses melalui www.antvklik.com, instagram: @antv_official, twitter: @ANTVOfficial_
dan facebook: ANTV Lovers.
Informasi lebih lanjut hubungi:
Ichwan Murni (081908199058/ichwan.murni@an.tv)

Press Release

Eka Sophiani (08561366968/eka.sophiani@an.tv)
Seilla Khairina (087877884144/seilla.khairina@an.tv)

