PRESS RELEASE

Mahaka Media selenggarakan Town Hall Meeting pertama jelang
memasuki tahun 2016

Jakarta, 23 Desember 2015 – PT Mahaka Media Tbk sebagai grup media terkemuka terus berupaya untuk
mempersiapkan strategi, kinerja dan sumber daya dalam menghadapi persaingan yang tidak terus semakin
ketat. Salah satu yang dilakukan menjelang tahun baru 2016 yang penuh optimisme, Mahaka Media menggelar
Town Hall Meeting yang diberi nama khas “Champions Forum” untuk pertama kalinya pada tanggal 23
Desember lalu.
Seluruh karyawan unit usaha Mahaka Media dikumpulkan di Studio 2 Jak tv, SCBD untuk bersama-sama
mendengarkan pemaparan kinerja perusahaan serta arahan mengenai visi, misi, strategi secara korporat serta
harapan di tahun 2016 oleh Bpk. Adrian Syarkawie sebagai CEO.
Pada sesi yang dikemas suasana santai ini, acara dibuka oleh sambutan Bapak Agoosh Yoosran yang
memberikan semangat pembuka dan kembali mengingatkan kita untuk selalu memiliki mental juara yang
merupakan budaya Mahaka Media. Disampaikan pentingnya momen pertemuan ini untuk selain kita bisa saling
mengenal dan juga mengingatkan kita sebagai satu kesatuan keluarga besar meskipun masing-masing unit
usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Setelahnya dilanjutkan dengan acara utama yakni Bang Adri (sapaan akrab Bapak Adrian Syarkawie)
memaparkan mengenai apa saja yang sudah dilewati di tahun 2015, serta harapan di tahun 2016. Suasana
semakin cair saat beliau menantang seluruh peserta yang hadir untuk bertanya kepada masing-masing atasan
mengenai target di tahun 2016. Beliau berkata “Saya ingin semua karyawan tahu target tahun 2016 itu apa
saja, mulai dari hari ini. Karena semua karyawan mempunyai kontribusi untuk dapat mencapai target 2016”
kalimat ini disambut riuh tepuk tangan seluruh peserta townhall meeting dengan penuh semangat. Partisipasi
aktif dari para karyawan yang hadir untuk saling melontarkan pertanyaan, masukan serta ide membuat
pertemuan yang meski diselenggarakan untuk pertama kalinya ini membuahkan pertemuan yang bermanfaat
dan saling menginspirasi satu dengan lainnya.
“Mahaka Media menutup tahun 2015 dengan pengalaman dan proses pembelajaran yang berharga dan di
tahun 2016 saya yakin Mahaka Media bisa terus semakin baik dan optimis mencapai targetnya. Tidak hanya
dengan strategi dan sistem, tapi mari kita bangun dengan semangat (spirit) kebersamaan” tutup Bapak Adrian.
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