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Rp20 Miliar atau 75% dari Laba Bersih 

 

Bekasi, 10 April 2019 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MMI) yang telah 
diselenggarakan pada hari Rabu 10 April 2019 di Hotel Ayola Lippo Cikarang, Direksi Perseroan melaporkan MMI sebagai 
perusahaan terbuka pertama di Indonesia yang memberikan jasa kearsipan yang telah terakreditasi sebagai lembaga 
jasa penyelenggara kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).  MMI telah mendapat penghargaan “100 
Fastest Growing Companies” dari Infobank selama 3 tahun berturut-turut dan berhasil mendapatkan ISO9001:2015. 

Dalam paparan keuangan disampaikan bahwa MMI membukukan pendapatan usaha naik 9,79% dari tahun sebelumnya 
menjadi sebesar Rp121,78 miliar. Layanan jasa manajemen kearsipan berkontribusi sebesar 64% terhadap total 
pendapatan. Pertumbuhan pendapatan MMI yang diikuti dengan pengawasan yang ketat pada beban operasional dan 
beban umum administrasi serta kebijakan pengelolan tingkat likuiditas yang ketat, berhasil membukukan peningkatan 
laba bersih sebesar 14,62% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp26,51 miliar pada tahun 2018.  

Dalam tahun 2018, pembangunan gudang baru di Pekanbaru dan Balikpapan serta renovasi gudang di Bandung telah 
selesai dan beroperasi. Pada awal tahun 2019, MMI telah menambah kantor operasional di Padang sehingga MMI telah 
berhasil melebarkan jangkauan wilayah layanan dengan gudang modern yang tersebar di 13 kota besar di Indonesia. 

Dalam RUPST, para pemegang saham MMI menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2018 sebesar 
Rp19.878.925.440 atau Rp26,24 per saham atau 75% dari laba bersih. Jumlah ini mencatat rekor baru untuk Perseroan 
dalam sejarah pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya, serta mencerminkan optimisme Perseroan untuk 
terus menghasilkan arus kas yang positif dan terus bertumbuh di masa-masa mendatang. 

RUPST juga menyetujui untuk merubah dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 
terhitung ditutupnya RUPST 2018 sampai ditutupnya RUPST tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 
2020, menjadi sebagai berikut: 

Presiden Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono 
Komisaris  : Wahyudi Chandra 
Komisaris Independen : Roberto Fernandez Feliciano 
 

Presiden Direktur : Sylvia Lestariwati F K 
Direktur  : Jip Ivan Santoso 
Direktur  : Senjaya Bidjaksana 
Direktur  : Tonny Hartono 
 
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk didirikan sejak tahun 1992 dan telah dikenal sebagai perusahaan penyedia jasa 
manajeman kearsipan modern terbesar di Indonesia. MMI  merupakan perusahaan manajemen kearsipan modern 
yang pertama go publik dan terakreditasi sebagai lembaga jasa penyelenggara kearsipan dari Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI). MMI tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan kode MFMI. Informasi lengkap mengenai MMI 
dapat dilihat pada www.mmi.co. id 

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan 
PT Mulfiling Mitra Indonesia Tbk 
Dellta Silicon Industrial Park 
Jl. Akasia II Blok A7-4A Lippo Cikarang, Bekasi 17550 
Telp. 021 – 8990 7636 Fax. 021 – 897 2652 
e-Mail: corsec@mmi.co.id 


