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DIRUT ANTARA ADAKAN BRIEFING KORPORASI SEMESTER II 2021

Direktur Utama Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat
memimpin rapat "Briefing Korporasi Semester II 2021" secara
virtual pada Selasa, 14/9. 

Rapat dihadiri oleh seluruh direksi, Kepala Divisi/GM/Redaktur
Pelaksana, seluruh Kepala Biro Antara Provinsi dan Luar Negeri, Koordinator Biro dan Koordinator
UPC. 

Dirut menyampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Antara hingga sekarang paparan karyawan
dan keluarga karyawan telah sembuh semua alias "zero". Namun demikian kita harus tetap waspada dan
tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah diatur. Dirut meminta kepada seluruh manajemen di
Antara untuk terus menerus selalu mengingatkan kepada jajarannya agar tetap disiplin. Sebagian besar
paparan COVID di Antara berasal dari klaster keluarga. 

Tingkat kehadiran karyawan tetap harus dijaga dan sesuai dengan penugasan dari atasannya. Secara
umum tingkat kehadiran terkendali dengan baik. Dalam kondisi pandemi sekarang, tentunya tidak akan
kembali kepada kehidupan pra COVID-19. Segala tatanan, kebiasaan dan norma secara profesional atau
pribadi pastinya berubah. Perubahan tidak lagi mengikuti siklus atau rasio dan diharapan kita memiliki
modal kerja : keluwesan dan kecepatan adaptasi, ketegasan memimpin, peningkatan kompetensi, inovasi
dan kreatif. 

Dalam tahapan antisipasi, seluruh insan Antara diharapkan tetap menjalankan prokes di lingkungan kerja,
menjaga dan mendisiplinkan keluarga, dan yang lebih penting lagi mengantisipasi gelombang puncak
awal 2022. Manajemen Antara sedang mempersiapkan Antara Virtual Office (AVOS), dimana sebagian
karyawan dapat bekerja di luar kantor. 

Berkaitan dengan liputan, Kantor Berita Antara sedang mempersiapkan liputan Pekan Olahraga Nasional
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(PON) XX di Papua. Antara akan menugaskan tim liputan untuk teks, foto dan video. 

Sementara itu, untuk Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis sedang melakukan ekspansi bisnis
baru "ÄNTARA ETP" dan Repositioning Bisnis Anak Perusahaan. 

Di bidang pemberitaan, Antara bekerja sama dengan RRI dan TVRI untuk membuat National News
Room. Antara-RRI-TVRI  berkoordinasi untuk produksi dan amplifikasi konten pemberitaan multimedia
kenegaraan dan pemerintah serta agenda publik lainnya dalam kerangka NKRI. Sama-sama menguatkan
posisi, relevansi dan branding Kantor Berita, Radio dan Televisi Republik Indonesia tanpa mengganggu
pola kerja maupun editorial style masing-masing redaksi. 

Dari sisi Direktorat Keuangan, MSDM dan Umum, Kementerian BUMN menetapkan nomenklatur baru.
Penetapan Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko per 9 September 2021.
Selanjutnya perubahan struktur organisasi yang diperlukan akan dibahas kemudian. 

(Hendi/Seketariat Perusahaan) 
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