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Expansion 
with Sustainable 

Growth
Ekspansi dengan pertumbuhan yang 

berkelanjutan. Ekspansi tidak hanya perluasan 
namun juga dinamisasi gerak ke depan pada 

“Penguasaan Medan Usaha”
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Ikhtisar Keuangan

URAIAN 2011 2010 2009 2008 2007

Hasil Usaha

Pendapatan 50.748 43.984 40.978 35.202 29.305 

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 14.403 14.378 11.259 9.431 8.732 

Laba Bersih 11.770 10.976 8.465 6.646 6.182 

Jumlah Saham yang Beredar (Saham) 757.581.000 194.717.882 10.040.000 10.040.000  10.040.000 

Laba Bersih per Saham (Dalam Rupiah Penuh) 16 56 843 662 616 

Laba Bersih per Saham (Dalam Rupiah Penuh) 56 56 843 662 616 

Pos-Pos Neraca

Kas dan Setara Kas 65.534 41.459 19.155 8.877 4.980 

Investasi Jangka Pendek 9.174 42.027 3.533 2.266 3.538 

Piutang Usaha 9.477 5.018 5.148 6.464 4.543 

Persediaan 487 552 191 123 398 

Jumlah Aset Lancar 86.595 89.462 28.386 17.951 14.096 

Jumlah Aset Tidak Lancar 53.934 49.081 43.618 45.252 33.842 

Jumlah Aset 140.529 138.543 72.004 63.203 47.938 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 7.467 11.022 12.013 12.100 3.732 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 17.238 22.331 1.765 1.341 1.091 

Jumlah Liabilitas 24.705 33.353 13.778 13.441 4.823 

Ekuitas 115.824 105.190 58.226 49.762 43.115 

Modal Kerja Bersih 79.128 78.440 16.373 5.851 10.364 

Rasio - Rasio

Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset 8,38% 7,92% 11,76% 10,52% 12,90%

Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas 10,16% 10,43% 14,54% 13,36% 14,34%

Rasio Lancar 11,60x 8,12x 2,36x 1,48x 3,78x

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 0,21x 0,32x 0,24x 0,27x 0,11x

Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 0,18x 0,24x 0,19x 0,21x 0,10x

Perputaran Modal Kerja (Hari)

Periode Penagihan Piutang 68 42 46 67 57 

Ikhtisar Keuangan 2011
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Dalam Jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain)
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Pemegang Saham 2011 % 2010 %

PT Surya Cipta Investama 500.000.000 66,00% 500.000.000 66,00%

PT Cahaya Investama 1.000 0,00% 1.000 0,00%

Lainnya/Publik 257.580.000 34,00% 257.580.000 34,00%

Total 757.581.000 757.581.000 

Kinerja Saham 2011 2010

Laba Bersih per Saham (Rp) 16 56 

Jumlah Saham yang Beredar (Saham) 757.581.000 757.581.000

Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham) 757.581.000 194.717.882

Nilai Buku per Saham (Rp) 153 540 

Riwayat Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Asal Saham
Tanggal 

Pencatatan
TambahanJumlah 
Saham (Lembar)

Jumlah Saham 
Beredar Setelah 

Transaksi

Nilai Nominal Per 
Lembar Saham

Penawaran Umum Perdana 29-Des-10 500.001.000 500.001.000 100 

Company Listing 29-Des-10 257.580.000 757.581.000 100 

Riwayat Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Tgl Pembayaran Periode Tgl RUPST Deviden
Jumlah Saham 

Beredar
Jumlah Dividen yang 

dibayarkan Rp

4-Mei-11 2010 25-Mar-11 1,5 757.581.000 1.136.371.500

Harga Saham Per Kuartal Kuartal 1 Kuartal 2 Kuartal 3 Kuartal 4

2011

Tertinggi (Rp) 440 415 350 270

Terendah (Rp) 235 240 182 200

Akhir (Rp) 245 315 215 225

Volume (Saham) 184.986.000 146.257.000 26.650.500 4.658.500

2010

Tertinggi (Rp) - - - 425

Terendah (Rp) - - - 260

Akhir (Rp) - - - 425

Volume (Saham) - - - 5.854.000

Ikhtisar Saham
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Jika Tuhan menghendaki, MMI akan menjadi 

perusahaan berskala internasional terbaik dalam 

memberikan solusi dalam pelayanan bidang 

Manajemen Kearsipan Modern.

Dengan menerapkan manajemen profesional, MMI 

menjadi mitra kerja bagi pelanggannya dalam 

bidang Manajemen Kearsipan Modern, yang 

mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan 

keakuratan dengan cara menyediakan pelayanan 

beragam, berkualitas tinggi, dan sejalan dengan 

perkembangan teknologi.

Turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya Manajemen Kearsipan Modern sebagai 

sumber informasi dan barang bukti sah, melalui 

jaringan kantor cabang operasional yang tersebar 

luas.

Memberikan keuntungan bagi para pemegang 

saham dan kesejahteraan bagi para karyawan.

VISI

MISI

Laporan Tahunan 20116

Visi dan Misi Perusahaan
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Alamat Perseroan
Kantor Pusat PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.
Delta Silicon Industrial Park
Jl. Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, 
Bekasi 17550
Telepon   : (62-21) 897 2526
Faksimile : (62-21) 897 2527

Tanggal Pendirian 9 Juli 1992

Penawaran Umum Perdana 29 Desember 2010

Pencatatan Seluruh Saham di Bursa 29 Desember 2010

Tercatat Di Bursa Efek Indonesia

Kode Saham MFMI

Biro Administrasi Efek

PT Sharestar Indonesia 
Gedung Citra Graha Lt. 7
Jln. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 527 7966
Faksimili : (62-21) 527 7967

Kantor Akuntan Publik

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
Plaza ABDA Lt.10 & 11
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 5140 1340
Faksimili : (62-21) 5140 1350 

Jumlah Karyawan 482 orang

Jadwal RUPST 5 April 2012

Struktur Kepemilikan Saham 
Setelah IPO, struktur pemegang saham Perseroan menjadi milik publik 
(34,0003%), PT Surya Cipta Investama (65,9996%), dan PT Cahaya 
Investama (0,0001%).

Bidang Usaha Jasa manajemen arsip, Jasa manajemen data komputer, Jasa 
penyimpanan surat berharga, Jasa alih media, Jasa fasilitas manajemen

Peta Jaringan dan Operasional

Sampai akhir 2011 Perseroan memiliki jaringan operasional di tujuh 
kota besar di Indonesia yakni di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, dan Makassar. Cabang Denpasar dan beberapa 
cabang baru dalam waktu dekat akan segera beroperasi.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  Nomor 157  tanggal 

9 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan mendapatkan 

pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2420.HT.01.01 TH’94 tanggal 

12 Februari 1994.

Data Perusahaan



Laporan Tahunan 20118

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. berusaha di bidang jasa dan pembangunan 

dengan kegiatan usaha utama ialah konsultan manajemen dan manajemen 

kearsipan yang meliputi jasa bidang pengelolaan dan penataan arsip, 

pembuatan gudang, pembuatan sistem dan prosedur kearsipan dan 

korespondensi, implementasi penggunaan pengadaan perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware), penggunaan imaging/printing 

teknologi dan alih media.

Di samping itu, Perseroan juga melayani jasa penyimpanan data dan arsip 

meliputi menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa penyimpanan data 

komputer dan kearsipan, termasuk surat berharga, arsip-arsip atau dokumen-

dokumen lain dalam bentuk kertas maupun elektronik.

Jenis Produk atau Jasa 

Data Perusahaan
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Data Perusahaan

Perseroan senantiasa 

mengembangkan 

jumlah gudang-

gudang PenyimPanan 

baru untuk menambah 

jaringan bisnis 

Perseroan. hal ini 

dilakukan untuk 

mengoPtimalkan dan 

memenuhi Permintaan 

Pasar atas jasa 

Pengelolaan arsiP dan 

manajemen dokumen.
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Peristiwa Penting

1993

1997

1998

2000

2004

2001

. MMI mulai beroperasi.

. Gudang di Cikarang didirikan dengan luas area 4.800 meter persegi dan fokus pada jasa Manajemen 

   Arsip.

 . Menyediakan pelayanan baru, yaitu Jasa Manajemen Data Komputer, Jasa Penyimpanan 

Surat Berharga, dan Jasa Alih Media ke Microfilm dan Electronic Document.

 . Menyediakan layanan baru, yaitu Jasa 

Manajemen Slip EDC berskala nasional.

 . Perluasan Gudang di Cikarang 

dengan tambahan luas area sebesar 

2.400 meter persegi. 

 . Sertifikasi ISO 9001:2000.

 . Perluasan gudang di Cikarang dengan tambahan luas area 

sebesar 4.800 meter persegi.

 . Gudang di Surabaya didirikan dengan luas area 5.671 meter persegi dan fokus pada jasa 

Manajemen Arsip, Jasa Penyimpanan Surat Berharga, jasa Alih Media ke Electronic Document.
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 . Gudang di Bandung didirikan dengan luas area 5.067 meter persegi, fokus untuk melayani Jasa 

Manajemen Arsip, Jasa Penyimpanan Surat Berharga, dan Jasa Alih Media ke Electronic Document.
 . Perluasan gudang di Cikarang di atas area seluas 9.120 meter persegi.

2005

2007

2009

2010

2011

 . Gudang di Medan didirikan dengan luas area 1.416 meter persegi dan fokus 

pada Jasa manajemen Arsip dan Jasa Alih Media ke Electronic Document.

 . Memperoleh sertifikat Ahli K3 Umum.

 . Implementasi Barcode System.

 . Tiga gudang baru didirikan di tiga kota, yakni Semarang seluas 1.750 meter persegi, Palembang 

dengan luas 828 meter persegi dan Makassar dengan luas 1.305 meter persegi.

 . Ekspansi usaha di Surabaya dan Medan dengan fokus pada Jasa Manajemen Arsip dan Alih 

Media ke Electronic Document.

 . Sertifikasi ISO 9001:2008.

 . Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/

IPO) dan sebagai Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Peristiwa Penting
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Laporan Dewan Komisaris

PENCAPAIAN yANG PAlING 

MENGGEMBIRAKAN 

IAlAH KENyATAAN BAHWA 

PERSEROAN TElAH 

MElAKUKAN EKSPANSI 

BESAR, DI SAMPING 

MEMPERTAHANKAN TRADISI 

SEBAGAI PERUSAHAAN 

KEARSIPAN TERKEMUKA DI 

INDONESIA. 

Para pemegang saham dan mitra PT 

Multifiling Mitra Indonesia Tbk. yang 

terhormat,

Hingga saat ini PT Multifiling Mitra Indonesia 

Tbk. tetap menunjukkan diri sebagai 

perusahaan manajemen kearsipan paling 

kuat. Walau begitu, kehadiran pesaing, 

yang belakangan masuk dan beroperasi di 

Indonesia dari luar negeri atau perusahaan 

serupa dari dalam negeri, tetap menjadi 

perhatian Perseroan. Dengan kesadaran itu 

kita akan semakin terpacu untuk menjadi 

perusahaan terbaik di dalam negeri.

Laporan Tahunan 201112
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Laporan Dewan Komisaris

Kini, setelah setahun lebih menjadi perusahaan publik, kita tentu semakin 

termotivasi untuk lebih matang sebagai perusahaan yang berbasis pada 

kompetensi dan layanan. Menjadi perusahaan yang tercatat di bursa saham 

merupakan tantangan yang nyata untuk menjalankan kepercayaan publik. Itu 

berarti kesiapan dan ketahanan sebagai perusahaan nomor satu di bidang 

kearsipan sedang mengalami tantangan: apakah jam terbang yang panjang 

cukup menjadi jaminan sehatnya Perseroan setelah go public? Apakah 

pengalaman sudah kita jadikan pelajaran berharga agar pertumbuhan dan 

kemajuan Perseroan tetap terjaga?

Untuk itu kami terus berupaya mendorong kemajuan sesuai dengan 

kewenangan yang kami miliki selama tahun 2011. Dewan Komisaris telah 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, mekanisme 

kepengurusan, dan operasional yang dijalankan oleh Direksi. Nasehat dan 

berbagai rekomendasi juga terus kami ajukan untuk menyelesaikan berbagai 

masalah dan mendorong kemajuan Perseroan.

Selama tahun buku 2011, kami terus menerima informasi tentang 

perkembangan Perseroan melalui laporan-laporan dari Direksi pada beberapa 

rapat dan melalui cara lain. Hal-hal yang menjadi perhatian pokok kami 

adalah tindakan-tindakan yang perlu persetujuan Dewan Komisaris sesuai 

dengan Anggaran Dasar. Berbagai persoalan utama dan hal-hal yang perlu 

pemecahan diselesaikan dan tampak hasilnya kemudian bahwa Direksi telah 

membawa keberhasilan Perseroan. 
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Pencapaian yang paling menggembirakan ialah kenyataan bahwa Perseroan 

telah melakukan ekspansi besar, di samping mempertahankan tradisi sebagai 

perusahaan kearsipan terkemuka di Indonesia. Pembukaan tiga cabang 

selama tahun buku 2011 dan beberapa cabang baru yang dalam waktu dekat 

segera beroperasi merupakan suntikan energi besar bagi para pemangku 

kepentingan (stakeholders) untuk semakin memiliki optimisme di tahun-tahun 

mendatang.

Kami telah membahas dan menyetujui penjelasan Direksi mengenai faktor-

faktor penting dalam pengembangan usaha Perseroan ke depan. Dalam 

menerapkan strategi bisnisnya, Dewan Komisaris memastikan bahwa 

manajemen Perseroan telah mematuhi apa yang telah digariskan dalam visi 

dan misi Perseroan seperti yang dijabarkan dalam tata kelola perusahaan.

Dalam pengawasan ini, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang 

telah dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 25 Maret 2011 sesuai 

dengan Peraturan Bapepam-lK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan 

Komisaris bertanggung-jawab untuk mengkaji laporan keuangan Perseroan 

yang telah diaudit dan mempunyai akses dengan auditor eksternal. Komite 

Audit secara berkelanjutan berkomunikasi dengan auditor internal untuk 

mendiskusikan masalah-masalah yang ada sebagaimana diatur dalam 

Piagam Komite Audit.

Laporan Dewan Komisaris
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Tahun 2011 merupakan tahun yang penuh tantangan. Prestasi yang telah 

ditunjukkan Perseroan, telah memantapkan posisi Perseroan dalam industri, 

serta menunjukkan kemampuan untuk bersaing di masa mendatang.

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, 

Direksi, dan semua pegawai PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. atas dukungan, 

kinerja serta pencapaian yang mereka hasilkan. Dengan tekad yang semakin 

kuat dan kegigihan yang semakin dibuktikan dalam kerja keseharian, kita 

songsong kemajuan.

Harijono Suwarno
Presiden Komisaris

Laporan Dewan KomisarisLaporan Dewan Komisaris
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Laporan Direksi

Para pemegang saham dan mitra PT Multifiling 

Mitra Indonesia Tbk. yang terhormat,

Untuk pencapaian usaha Perseroan pada 2011 yang 

pesat, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha 

Esa. Perjalanan setahun lebih sebagai emiten yang 

tercatat di bursa saham merupakan pengalaman 

baru yang mendebarkan. Sejarah panjang dan 

keunggulan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 

sebagai perusahaan pelopor di bidang kearsipan di 

Indonesia diuji oleh kepercayaan masyarakat yang 

menanamkan investasi di perusahaan ini.

KAMI TERUS MENCATAT PRESTASI 

KEUANGAN yANG BAIK. 

PENDAPATAN MENINGKAT 15,38% 

DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 

SEBElUMNyA

Laporan Tahunan 201116
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Laporan Direksi

Situasi ekonomi global yang tidak menentu terkadang membuat gentar, tetapi 

krisis juga tidak jarang membuka peluang-peluang baru yang menjanjikan. 

Kelesuan ekonomi berkepanjangan yang melanda di Eropa dan Amerika 

Serikat  sangat mungkin berimbas pada kondisi ekonomi dalam negeri pada 

tahun-tahun mendatang. Tetapi situasi ekonomi tidak selalu bergerak linear 

dan sesuai harapan, kejutan yang menggembirakan juga kerap muncul. Kami 

percaya bahwa naik turunnya sebuah usaha adalah keniscayaan. Hanya soal  

kecermatan kita bagaimana menjaga organisasi usaha kita tetap sehat dan 

tetap berkembang.

Untuk itu, nilai-nilai yang melandasi operasional Perseroan, yakni trust, 
secure, kerahasiaan, on time/efisien, tetap kami jaga dan upayakan untuk 

selalu ditingkatkan. Adapun kelebihan sebagai Perseroan dengan dukungan 

teknologi yang tepat dan mumpuni, gudang yang selalu berada di kawasan 

industri, diasuransikan, dan perusahaan paling lama beroperasi di Indonesia, 

menjadi tradisi yang terus kami rawat dengan back-up berbagai inovasi. Kami 

akan terus membuktikan, dalam bisnis kearsipan kita telah berpengalaman 

jauh sebelum pesaing lain mulai merintis usaha. 

Sepanjang tahun 2011, sebagaimana diamanatkan oleh keputusan Perseroan 

dengan tercatat di Bursa Efek, fokus utama Perseroan adalah melakukan 

ekspansi. Pembiayaan dari Penawaran Umum Saham Perdana (Initial 
Public Offering) telah dimanfaatkan dengan pembukaan beberapa cabang 

baru. Cabang Semarang dibuka pada awal 2011, kemudian berturut-turut 

Palembang (Februari 2011), perluasan gudang Surabaya (Juli 2011), Makassar 

(Desember 2011). Selain itu, kami tengah menyiapkan pembangunan gudang 

di Denpasar dan beberapa cabang baru yang dalam waktu dekat akan 

segera beroperasi. Tentu kami juga tidak melupakan tugas memperluas pasar 

untuk mempertahankan predikat perusahaan berbasis kompetensi dengan 

keragaman produk jasa yang sanggup memberikan pelayanan prima kepada 

pelanggan. 



Laporan Tahunan 201118

Kinerja keuangan Perseroan selama 2011 menunjukkan bahwa Perseroan 

berada di jalur yang tepat. Dalam semangat ekspansi, Perseroan sanggup 

membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp 50,7 miliar atau meningkat 

15,38% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 43,98 miliar. laba bersih mencapai 

Rp 11,8 miliar. Jumlah yang berarti meningkat, 7,23% dari tahun 2010, 

Rp 11,0  miliar. 

Para pemangku kepentingan yang membanggakan,

Menjaga tradisi Perseroan, melakukan ekspansi, dan menjalankan roda 

perusahaan agar tetap sehat dan mengalami kemajuan sesuai arahan 

Dewan Komisaris dan kepercayaan dari segenap stakeholder merupakan 

kebanggaan bagi kami.  Untuk mendukung segala kemajuan tersebut, dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada bulan Maret 2011, 

para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengangkatan Ibu Jenny 

Kuistono sebagai Direktur Perseroan untuk memperkuat jajaran Direksi 

Perseroan yang sudah ada. 

Kami sangat bangga bahwa kinerja Perseroan dari tahun ke tahun mencapai 

hasil yang gemilang. Tak dapat dipungkiri, hal ini tak lain disebabkan oleh 

fokus kami dalam merekrut, mengembangkan dan mempertahankan kualitas 

sumber daya manusia dalam setiap tingkatan di Perseroan. Komitmen 

Perseroan juga mencerminkan penekanan kami dalam Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan tugas 

yang dengan senang hati kami emban. Prinsip-prinsip di dalam Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik terus kami implementasikan di tiap lini organisasi 

Perseroan. Hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan dan 

lingkungan sosial juga tidak pernah kami lupakan. Karena hanya dengan 

begitu Perseroan dapat menjalankan fungsi yang tepat dan bisa berprestasi 

dengan baik dari masa ke masa.

Laporan Direksi
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Akhirnya, kami menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

Dewan Komisaris yang tidak lelah menyampaikan arahan dan memberikan 

masukan bagi kami. Apresiasi yang tinggi juga kami tujukan kepada seluruh 

pemegang saham, pelanggan, dan mitra kami atas kerja sama, dukungan 

dan kepercayaan untuk kami. Tidak mungkin pula kami lupakan pengorbanan 

dan kesetiaan para karyawan demi kemajuan Perseroan yang ditunjukkan 

selama ini dengan cara yang mengesankan. Terima kasih tak terhingga kami 

sampaikan. Semoga kita semakin baik menjalankan usaha di masa-masa 

datang.

Sylvia lestariwati F.K
Presiden Direktur

Laporan Direksi
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Profil Dewan Komisaris

Harijono Suwarno
Presiden Komisaris

Ketut Budi Wijaya
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. 

Jabatan Presiden Komisaris Perusahaan diembannya sejak tahun 2010. 

Dengan gelar Sarjana Teknik dalam bidang Telekomunikasi pada tahun 1977 

yang diperolehnya dari Universitas Trisakti, beliau memulai karirnya sebagai 

Insinyur di PT Guna Elektro,  pada tahun 1977 sampai tahun 1981 berkarya 

sebagai Workshop Manager di PT Centronix. Kemudian bergabung dengan 

PT Panorama Timur Jaya dan menjabat berbagai posisi, terakhir sebagai 

Direktur. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT TeleNet sejak 

tahun 2004 dan PT Multipolar Tbk sebagai Managing Director sejak tahun 

2004.

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. 

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2008. Memperoleh 

gelar dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Jurusan Akuntansi pada tahun 

1982. Beliau memulai karirnya pada PT Bridgestone Tire Indonesia dan 

kemudian menjadi Auditor dan bergabung dengan Kantor Akuntan Publik 

Darmawan & Co. Pernah berkarya di PT lippo Bank Tbk dan memegang 

beberapa posisi eksekutif di Grup lippo, termasuk PT Matahari Putra Prima 

Tbk, PT Multipolar Tbk dan PT lippo Cikarang Tbk.  Saat ini beliau menjabat 

sebagai Presiden Direktur PT lippo Karawaci Tbk.
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Profil Dewan Komisaris

Jonathan L. Parapak
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun. 

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 

2010. Bapak Parapak mempunyai pengalaman beragam selama lebih 

dari 40 tahun di perusahaan berskala besar dan institusi pemerintahan di 

Indonesia.  Karir profesional beliau di Telecom Australia dan PT Indosat 

Indonesia telah mengantarkan beliau menjadi salah seorang pakar dalam 

industri telekomunikasi dan anggota terhormat dari berbagai organisasi  

internasional.  Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di 

PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT lippo Karawaci Tbk dan sebagai 

Rektor Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2006 sampai sekarang. 

Beliau memperoleh gelar Master of Engineering Science dari Universitas 

Tasmania, Australia dan memperoleh gelar The Honorary Doctor of 
Humanity dari Ouachita Baptist University, USA. serta The Honorary 
Doctor of Engineering dari University of Tasmania, Australia.
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Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari 

Universitas Trisakti pada tahun 1986, menjabat Presiden Direktur Perseroan 

sejak 2003. Peraih gelar Master of Business Administration dari California 

State University, San Bernardino, USA, tahun 1990, ini memulai karier di PT 

Pilar Empat Manunggal sebagai Konsultan Bangunan. Beliau juga pernah 

berkarier sebagai Staf Akunting di Option House, Amerika Serikat, selama 

setahun, yakni dari tahun 1990 hingga 1991. Kemudian dari tahun 1991 

hingga 1992 bergabung dengan PT lippo land Development / PT Multipolar 

sebagai Project Executive. lalu beliau bergabung dengan PT Multifiling Mitra

Indonesia sejak 1993 sebagai General Manager.

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, memiliki  berbagai pengalaman di Grup 

lippo. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Multifilling Mitra Indonesia sejak 

tahun 2002 hingga September 2010, kemudian diangkat kembali menjadi 

Direktur Perseroan di bulan Maret 2011.  Sebagai seorang yang ahli dan 

menguasai kegiatan operasi lippo yang beragam, beliau pernah menjabat 

sebagai Presiden Direktur dan Komisaris PT Sharestar Indonesia, General 
Manager PT Jasa Century Permai Nusantara (JCPENNy) dan Direktur PT 

Multipolar Tbk. hingga Juli 2004. Sejak tahun 2004 sampai saat ini beliau 

menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT lippo Karawaci Tbk. Ibu Jenny 

Kuistono lulus dari Universitas Trisakti, Jakarta, dengan gelar Insinyur Teknik 

Elektro.

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari 

Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, menempati posisi

Direktur Bidang Keuangan Perseroan sejak 2008. Beliau memulai karier sejak 

1982 hingga 1984 di PT Helios Arya Putra/Kalbe Group sebagai Staf Akunting. 

Setelah itu beliau berkarier di PT Sanggraha Andhika/Bank Bali Group sebagai 

Accounting Manager dari tahun 1984 hingga 1986. Kemudian bergabung 

dengan PT Multipolar Tbk. pada 1986, diawali sebagai Staf Senior Bagian 

Keuangan dan sejak tahun 2010 menempati posisi VP Corporate Services.

Sylvia Lestariwati F.K
Presiden Direktur

Hanny Untar
Direktur

Jenny Kuistono
Direktur
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Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Bidang

Operasional dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak

tahun 2010. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah 

Mada, yogyakarta pada tahun 1990, Master of Business Administration 
dari The University of Dallas, Irving, Texas, USA pada tahun 1994, Magister 

Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2003 dan Sarjana 

Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta pada tahun 2007. Karirnya 

diawali pada tahun 1990 di PT Bank Danamon Indonesia, Jakarta sebagai 

Management Trainee kemudian Credit Auditor. Pernah bekerja sebagai 

Research Analyst dan sebagai Manager Corporate Finance di PT Dharmala 

Securities pada tahun 1994 – 1998 dan menjadi Sekretaris Perusahaan pada 

PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 1998 – 2005, sebelum akhirnya bergabung 

dengan PT Multipolar Tbk sebagai Sekretaris Perusahaan & Legal Head pada

tahun 2005.

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Beliau telah menjabat sebagai Direktur 

Perseroan Bidang Sales dan Teknologi sejak tahun 2008. Gelar Sarjana 

Teknik jurusan Electronic Engineering diperolehnya dari Universitas Kristen 

Indonesia pada tahun 1989, dan memperoleh gelar Magister Management 
Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan di bidang Pemasaran pada 

tahun 1998. Karirnya dimulai pada tahun 1989 di PT Multipolar Tbk sebagai 

Programmer, kemudian sebagai Electronic Banking Product Manager, 
Assistant General Manager-System Integration Business Unit, Manager of 
Strategic Competency Center, Manager of Enterprise Application Architecture, 
Manager of Solution & Networking, Head of System Integration Business Unit
dan Account Management Group Head.

Jip Ivan Sutanto
Direktur

Chrysologus R.N. Sinulingga
Direktur
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Profil Komite Audit

Jonathan L Parapak
Ketua Komite Audit

Herman Latief
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 70 tahun.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010 

dan diangkat sebagai Ketua Komite Audit pada Maret 2011. Bapak Parapak 

mempunyai pengalaman beragam selama lebih dari 40 tahun di perusahaan 

berskala besar dan institusi pemerintahan di Indonesia.  Karir profesional 

beliau di Telecom Australia dan PT Indosat Indonesia telah mengantarkan 

beliau menjadi salah seorang pakar dalam industri telekomunikasi dan 

anggota terhormat dari berbagai organisasi  internasional.  Beliau juga 

menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Matahari Putra Prima Tbk 

dan PT lippo Karawaci Tbk dan sebagai Rektor Universitas Harapan sejak 

tahun 2006 sampai sekarang. Beliau memperoleh gelar Master of Engineering 
Science dari Universitas Tasmania, Australia dan memperoleh gelar The 
Honorary Doctor of Humanity dari Ouachita Baptist University, USA. serta The 
Honorary Doctor of Engineering dari University of Tasmania, Australia.

Warga Negara Indonesia, 65 tahun

Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada Maret 2011.  Beliau mempunyai 

berbagai pengalaman di bidang properti.  Setelah lulus dari Diplom Ingenieur 

Architect (Dipl. Ing) pada TFH – Hamburg, Jerman pada tahun 1976, beliau 

bekerja sebagai arsitek pada PT Widya Pertiwi Engineering.  Pada tahun 1979 

– 1988 menjabat sebagai Direktur pada salah satu perusahan Grup Kalbe 

Farma. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT lippo Cikarang (dahulu 

lippo City Development) sejak tahun 1990 – 2000. Pada tahun 2000  beliau 

diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris PT lippo Cikarang Tbk.  Kemudian 

tahun 2001 – 2004  menjabat sebagai Komisaris PT lippo land Development, 

Komisaris di PT Bukit Sentul Tbk dari tahun 2004 – 2005  dan sejak tahun 

2004 – 2010  beliau menjabat sebagai Direktur PT East Jakarta Industrial Park 

(Sumitomo Group).  Beliau juga terlibat aktif di berbagai organisasi antara lain 

sebagai Wakil Presiden Dewan Penasehat Asosiasi Kawasan Industri sejak 

tahun 2000 sampai sekarang, Wakil Presiden Real Estate Indonesia sejak 

tahun 1999 – 2010  dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Tata Ruang, Kamar 

Dagang & Industri Indonesia untuk periode 2009 – 2013.
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Willi Toisuta
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 74 tahun.

Beliau  meraih gelar Ph.D dalam bidang Educational Planning dari 

Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 1974. Beliau 

merupakan figur penting dalam dunia pendidikan domestik maupun 

internasional. Karirnya dimulai sebagai guru di Sekolah Pendidikan 

Guru di Soe – Kupang, Timor Barat. Tahun 1983 sampai 1993 

menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 

Jawa Tengah. Tahun 1994 sampai 2004 menjabat sebagai penasehat 

Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH) lippo Karawaci. Tahun 1997 

sampai 2003 menjabat sebagai Sekretaris Badan Akreditas Nasional 

Perguruan Tinggi Depdiknas, Indonesia. Beliau dianugerahi gelar 

Doctor Honoris Causa (Dr.H.C.) dalam bidang hukum  pada tahun 

1997 oleh Kwansei Gakuin University, Nishinomya, Kobe Japan. 

Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT lippo Karawaci 

Tbk pada tahun 2000 hingga 2004. Beliau diangkat menjadi Komite 

Audit Perseroan sejak  Maret 2011.
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Sumber Daya Manusia

SUMBER DAyA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan tulang punggung dan kunci sukses 

pencapaian kinerja positif Perusahaan. Oleh karena itu Perseroan senantiasa 

berkomitmen untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia. Perseroan juga selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan 

sumber daya manusia dengan tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap 

peraturan ketenagakerjaan.

Selain itu, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, Perseroan 

memandang bahwa perkembangan teknologi menjadi kunci penting lain 

yang diselaraskan dengan peningkatan kualitas SDM. Dengan kesadaran 

itu Perseroan menerapkan strategi pengembangan teknologi yang dikaitkan 

dengan pengembangan kualitas SDM. Perusahaan berkeyakinan keunggulan 

teknologi dan kualitas SDM yang baik akan memberi kontribusi positif terhadap 

perkembangan berbagai jenis jasa yang dapat ditawarkan kepada pelanggan.

Strategi ini juga diyakini bisa meningkatkan efisiensi kerja Perseroan di masa 

datang. Dengan kata lain, perkembangan teknologi yang senantiasa didukung 

SDM yang andal akan berdampak pada tingkat produktivitas Perseroan.

Komposisi Karyawan 
Berdasarkan Jabatan

83%

Tahun 201112%

2%

0,01%

2%

1%

Direktur (5 Orang)
Manajer (10 Orang)
Head Territory (2 Orang)
Supervisor (11 Orang)
Koordinator/Admin/Bc/
Controller (55 Orang)
Staf (399 Orang)

Keterangan :

Komposisi Karyawan 
Berdasarkan Pendidikan

87%

Tahun 2011

7%

4%

1%

1%

Pasca (4 Orang)
S1 (36 Orang)
D3 (20 Orang)
SLTA (419 Orang)
SLTP (3 Orang)

Keterangan :

87%

4%

1%

Tahun 2011

46 - 57 (2 Orang)
31 - 45 (20 Orang)
17 - 30 (78 Orang)

Keterangan :

Komposisi Karyawan 
Berdasarkan Usia
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Sumber Daya Manusia

sumber daya manusia adalah Penting bagi 

keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, 

maka Pt multifiling mitra indonesia tbk. terus 

beruPaya meningkatkan kualitas dan komPetensi 

karyawan serta memacu Produktivitas dan 

motivasi karyawan.
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Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan dan kemajuan 

usaha Perseroan, maka PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. terus berupaya 

meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas 

dan motivasi karyawan, antara lain dengan memberikan penghargaan yang 

dinilai berjasa. Hal ini ditujukan untuk mendorong seluruh karyawan untuk 

terus meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kinerja yang telah dicapai 

dalam satu periode pencapaian produksi aktual.

Karena itu, Perseroan juga selalu mengikuti dan memenuhi berbagai ketentuan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah berkaitan dengan 

kesejahteraan. Kebijakan mengenai gaji karyawan, misalnya, peninjauan gaji 

dilakukan minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi 

dan berupaya melakukan penyesuaian besaran gaji dan upah yang sejalan 

dengan tingkat kinerja karyawan serta laju inflasi. Paket pengupahan yang 

diterapkan Perseroan berusaha mengacu pada prinsip dasar pengupahan, 

yaitu komparatif secara internal dan eksternal  di industri yang sama.

Perseroan juga menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang tujuannya 

diharapkan bisa mendorong motivasi, peningkatan kinerja, dan produktivitas 

Perseroan. Pola ini diterapkan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya 

secara teratur setiap tahun, asuransi penggantian biaya perawatan rumah 

sakit, asuransi pengobatan dan dokter, pemberian bantuan duka bagi 

karyawan yang meninggal, pemberian penghargaan kepada karyawan yang 

berprestasi, pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah 

akibat force majeure, pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui 

Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan 

jaminan kematian.

Perseroan selalu berupaya menciptakan sistem pengelolaan dan 

perkembangan kualitas sumber daya manusia yang secara berkelanjutan, 

terprogram, dan terarah dengan tujuan mendukung strategi Perseroan. 

Pengembangan kualitas karyawan dilakukan dengan cara memberikan 

pendidikan maupun berbagai pelatihan secara terpadu dan berkelanjutan, 

baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun peningkatan 

kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan.
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Sumber Daya Manusia

Program pelatihan Perseroan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, 

in house training yang diselenggarakan oleh Perseroan. Program ini meliputi 

peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan 

program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan, 

teknologi informasi dan sebagainya. Kedua, Perseroan juga melakukan 

pelatihan eksternal yang diselenggarakan pihak luar. Perseroan secara teratur 

mengirimkan karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang 

diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Selama tahun 2011, Perseroan telah melakukan program pelatihan baik yang 

dilakukan Perseroan maupun pihak luar yakni 77 orang.

Untuk mendukung program peningkatan mutu sumber daya manusia, 

Perseroan juga senantiasa melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja 

individu atau evaluasi sumber daya manusia. Sejalan dengan pola ini, 

Perseroan juga melakukan pengendalian dan perencanaan jalur karier bagi 

seluruh sumber daya manusia.

Perseroan juga senantiasa menerapkan sistem pelatihan kepada seluruh 

sumber daya manusia melalui program employee development dan talent 
management. Hal ini disadari betul oleh Perseroan sebagai strategi untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan produktivitas 

sumber daya manusia, yang pada akhirnya meningkatkan mutu sumber daya 

manusia Perseroan.
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Pt multifiling mitra 

indonesia tbk terus 

melakukan eksPansi

usaha seiring dengan 

meningkatnya 

kesadaran banyak 

Perusahaan untuk

mendelegasikan 

fungsi-fungsi 

PengarsiPan dan 

manajemen data kePada

Perusahaan yang 

memPunyai sPesialisasi 

dalam bidangnya.

Tinjauan Usaha
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Tinjauan Usaha

TINJAUAN USAHA

Kegiatan Usaha 

Tahun 2011 merupakan  tahun operasional yang baik bagi Perseroan, seiring 

kondisi ekonomi nasional yang tetap positif, di tengah deraan krisis Eropa 

dan Amerika Serikat yang tidak kunjung reda. Sebagai pionir dan pemimpin 

dalam bidang outsourcing dokumentasi, Perseroan telah sukses dalam 

meningkatkan dan mengembangkan berbagai produk baru dan layanan 

inovatif untuk pelanggan, termasuk alih media ke dokumen elektronik, sehingga 

dapat diakses 24 jam per hari, Jasa Manajemen Arsip, Jasa Manajemen 

Data Komputer, Jasa Penyimpanan Surat Berharga, Jasa Alih Media, Jasa 

Manajemen Slip EDC dan Jasa Manajemen Fasilitas.

Jasa Manajemen Arsip

layanan ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal 

pengelolaan dan penyimpanan arsip secara aman dan dapat diandalkan. 

Jasa Manajemen Arsip diberikan mulai dari pembenahan arsip yang belum 

teratur, penyimpanan, peminjaman, pemusnahan arsip yang sudah habis 

masa retensinya serta penyediaan boks standar untuk penyimpanan arsip 

tersebut.

Jasa Manajemen Data Komputer

Jasa Manajemen Data Komputer adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dalam hal pengelolaan dan penyimpanan backup data-

data komputer yang disimpan dalam media komputer seperti tape, cartridge, 

DVD, dan lain-lain secara aman dan dapat diandalkan. Jasa yang disiapkan 

Perusahaan mulai dari antar jemput backup media setiap hari, penyimpanan 

di ruang khusus, dan peminjaman backup media.
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Jasa Penyimpanan Surat Berharga

Jasa ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pengelolaan 

dan penyimpanan surat-surat berharga di ruang penyimpanan khusus secara 

aman dan dapat diandalkan. Jasa yang diberikan mulai dari pembenahan 

dokumen yang belum teratur, penyimpanan, dan peminjaman per dokumen 

apabila diperlukan.

Jasa Alih Media (E-doc)

Jasa Alih Media ke Elektonik Dokumen adalah jasa yang diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal alih media dari dokumen kertas 

ke dokumen elektronik. Jasa yang diberikan meliputi persiapan dokumen, alih 

media (scanning), sampai dengan indexing dan upload ke server.

Jasa Manajemen Slip EDC

Jasa Manajemen Slip EDC adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dalam hal pengelolaan dan penyimpanan slip EDC 

kartu kredit secara aman dan dapat diandalkan. Jasa yang diberikan mulai dari 

penjemputan slip EDC di tiap merchant Card Center, penyusunan slip yang 

belum teratur, rekonsiliasi data, penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan 

slip yang sudah habis masa retensinya.

Jasa Manajemen Fasilitas

Jasa ini diberikan khusus kepada perusahaan yang sudah punya fasilitas 

sendiri untuk penyimpanan/pengelolaan arsip. Didukung sembilan gudang 

yang berlokasi di lippo Cikarang (2 gudang), Surabaya (2 gudang), 

Medan, Bandung, Semarang, Palembang dan di Makassar maka sebagai 

Tinjauan Usaha
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perusahaan besertifikasi ISO 9001:2008, PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk 

terus melakukan ekspansi usaha seiring dengan meningkatnya kesadaran 

banyak perusahaan untuk mendelegasikan fungsi-fungsi pengarsipan dan 

manajemen data kepada perusahaan yang mempunyai spesialisasi dalam 

bidangnya. Pendelegasian ini bagi pelanggan juga berarti peningkatan 

efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan pelanggan 

karena pelanggan dapat lebih fokus pada usaha inti mereka.

Pengalaman Manajemen dalam mengoperasikan usaha yang berpedoman 

pada kepuasan pelanggan dan dengan dukungan teknologi adalah kunci 

Perseroan dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usaha. 

Aktivitas pemasaran yang berkelanjutan juga memberikan kontribusi signifikan 

terhadap peningkatan penjualan serta semakin meningkatkan loyalitas dari 

pelanggan.

Peningkatan pendapatan dan laba Perseroan serta margin laba usaha 

pada tahun 2011 selain didukung oleh adanya aktivitas pemasaran yang 

efektif dan konsisten juga semakin efisiennya kinerja Perseroan. Efisiensi ini 

terwujud seiring pertambahan jumlah gudang-gudang penyimpanan dan 

semakin beragamnya jasa produk yang diberikan kepada pelanggan, serta 

meningkatnya jumlah pelanggan Perseroan. Pada tahun 2011 kontributor 

utama pendapatan Perseroan adalah Jasa Manajemen Arsip, Jasa Manajemen 

Slip EDC, dan Jasa Manajemen Data Komputer. Atas keberhasilan tersebut, 

Perseroan telah mendapatkan kepercayaan dari konsumen korporasi yang 

cukup terkenal, baik lokal maupun internasional.

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan terus melakukan antisipasi 

terhadap berbagai perubahan. Mengingat pangsa pasar usaha Perseroan ini 

merupakan konsumen korporasi dengan kebutuhan jasa penyimpanan dan 

jasa lain yang diprediksikan terus meningkat, faktor yang dominan adalah 

kredibilitas Perseroan serta peningkatan brand awareness Perseroan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan terus-menerus berusaha 

menerapkan strategi-strategi pemasaran secara efektif dan telah menetapkan 

untuk mempertahankan posisi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk sebagai 

perusahaan yang memilik kemampuan berkompetisi sebagai berikut:

 . Memiliki keanekaragaman produk yang berbasis pelanggan.

 . Senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.

 . Mempertahankan Perseroan sebagai pemain yang solid di dalam industri 

pengelolaan arsip dan manajemen dokumen.

Tinjauan Usaha
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Dari aspek pemasaran, saat ini Perseroan mempunyai unit pemasaran khusus 

serta turut aktif dalam tender baik proyek-proyek swasta maupun pemerintah. 

Perseroan juga lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas serta jaringan-jaringan yang dimiliki Perseroan dalam 

mengembangkan kegiatan usaha. Pengalaman lebih dari 18 tahun dalam 

kegiatan usaha ini menjadi pendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai bagi 

pelanggan dalam jangka panjang.

Dokumen-dokumen yang diperoleh dari pelanggan dipusatkan di gudang 

penyimpanan. Pembagian ruang dibagi dengan ruang penyimpanan utama 

(warehouse) dan ruang khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen dengan 

sifat khusus seperti surat-surat berharga dan backup komputer data.

Untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan, teknologi informasi 

merupakan hal yang sangat krusial dan Perseroan berupaya untuk memiliki 

teknologi informasi yang fleksibel, andal, dan tepat guna dalam menghasilkan 

sistem informasi yang akurat untuk membantu manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan. Saat ini Perseroan mengembangkan secara internal 

sistem teknologi informasi terpusat (centralized).

Sistem keamanan juga diterapkan, dipantau, dan dievaluasi secara periodik 

dan terus ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi terkini. Perseroan 

memiliki data center dengan lokasi terpisah dengan akses terbatas untuk 

menjamin keamanan data yang masing-masing dilengkapi dengan peralatan 

untuk backup data. Disaster and recovery plan atas sistem informasi dilakukan 

setiap hari di kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian seluruh database 

dari kantor pusat maupun cabang di-backup setiap hari dengan sistem dan 

prosedur yang telah ditentukan.

Perseroan terus melakukan usaha-usaha meningkatkan kinerja di masa 

mendatang agar tetap bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal 

pokok yang menjadi acuan ialah berfokus pada jasa dan pelayanan prima 

dan terus meningkatkan jumlah pelanggan. Di samping itu, Perseroan terus 

mempertahankan dan terus meningkatkan kondisi keuangan yang sudah baik 

dalam memperkuat struktur pendanaan internal maupun eksternal dengan 

tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Tinjauan Usaha
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Selanjutnya Perseroan juga terus meningkatkan inovasi atas jasa-jasa yang 

dapat meningkatkan fee based income. Meningkatkan kapasitas gudang 

penyimpanan baik di kota-kota yang sudah ada maupun di lokasi strategis 

baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia, dan 

menggunakan teknologi informasi secara maksimal dan efisien menjadi 

kegiatan tetap dan terus diupayakan. 

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha di bidang pengelolaan 

arsip masih memiliki prospek dan potensi yang baik dengan pertumbuhan 

positif. Peluang itu didukung oleh beragam faktor yang dapat menunjang 

perkembangan kegiatan usaha. Rendahnya budaya pengelolaan arsip 

yang tertib serta kurangnya organisasi sistem penyusunan dokumen pada 

perusahaan-perusahaan merupakan faktor utama. Di samping itu, adanya 

kesadaran dari perusahaan-perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan 

arsipnya melalui jasa outsourcing. Perkembangan pengelolaan arsip dengan 

tren digital dan elektronik yang telah menjadi layanan Perseroan membuat 

pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Semua 

faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak positif bagi prospek usaha 

pengelolaan arsip dan manajemen dokumen yang pada akhirnya mendorong 

pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

Tinjauan Usaha
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Analisis Dan Pembahasan Manajemen

Di sisi makroekonomi, secara umum kondisi Indonesia berada dalam kategori 

aman.  Artinya, kondisi ekonomi Indonesia masih dalam keadaan positif meski 

perekonomian global masih diliputi dampak krisis di kawasan Eropa.  Terbukti, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan catatan Bank Pembangunan 

Asia (Asia Development Bank/ADB) mencatat nilai 6,6%.  Sementara BI Rate 

6,5% di awal tahun dan turun 6% di akhir tahun.  lalu tingkat inflasi berada di 

kisaran 3,79%, dan surplus perdagangan mencapai USD 24,8 miliar.

Kondisi ini tentu saja memengaruhi iklim usaha di Indonesia yang tetap 

menunjukkan kinerja pertumbuhan positif.  Kendati begitu, dampak krisis 

global tahun 2008 yang belum juga sepenuhnya pulih, ditambah krisis baru 

di kawasan Eropa membuat hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia 

usaha di dalam negeri.  Tetapi, dampak yang muncul tidak terlalu signifikan.  

Hal ini dibuktikan dengan tingkat daya beli masyarakat yang masih dalam 

batas normal meski ada sedikit penurunan. 

Akan tetapi, kondisi makro ekonomi Indonesia bagi PT Multifiling Mitra 

Indonesia Tbk. menjadi momentum yang baik untuk terus mengembangkan 

usaha.  Hal ini dibuktikan dengan ekspansi yang dilakukan Perseroan di 

sejumlah kota di Indonesia.

Di samping itu, dana yang diperoleh dari hasil Initial Public Offering (IPO) 

yang rencananya digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, dengan 

rincian 65%  untuk pengembangan gudang dokumen baru dan 35% untuk 

modal kerja yang meliputi gaji karyawan, biaya administrasi, dan operasional, 

menjadi bukti bahwa Perseroan layak menjadi perusahaan publik.

Di samping itu, Perseroan juga akan terus mengembangkan berbagai strategi 

usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan.  

Karena itu, Perseroan akan senantiasa mengedepankan pelayanan prima dan 

selalu melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan dan senantiasa 

meminta masukan dan tanggapan atas hasil pelayanan yang diberikan. yang 

tak kalah pentingnya, Perseroan juga akan senantiasa melakukan kerja sama 

dengan pelanggan baru dan meningkatkan jumlah pelanggan, baik di kota-

kota di mana Perseroan sudah beroperasi maupun di daerah strategis baru.
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Analisis Dan Pembahasan Manajemen

PendaPatan usaha Perseroan untuk tahun 

yang berakhir Pada tanggal 31 desember 2011 

mencaPai rP 50,7 miliar, terutama didorong oleh 

Peningkatan Penjualan dari jasa manajemen 

arsiP, jasa manajemen fasilitas dan Penjualan 

boks arsiP yang meningkat.

Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, Perseroan juga senantiasa 

mengembangkan jumlah gudang-gudang penyimpanan baru untuk 

menambah jaringan bisnis Perseroan.  Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan 

dan memenuhi permintaan pasar atas jasa pengelolaan arsip dan manajemen 

dokumen.
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Sebab, proses optimalisasi pelayanan dan setiap organisasi akan menjadi 

prima jika didukung dua hal.  Pertama, adalah pemenuhan pelayanan 

melalui pendekatan kemanusiaan yang dilakukan para karyawan.  Hal ini 

sangat penting artinya untuk menjadikan setiap interaksi pelayanan terasa 

nyaman dan menyenangkan.  Kedua, adalah dari sisi prosedur pelayanan 

yang sistematis, transparan dan mudah.  Hal tersebut akan menentukan 

pengelolaan pelayanan. Tanpa ada standar prosedur operasi terpadu, maka 

layanan prima tidak akan tercapai.  Untuk itu sangat dituntut kedisiplinan 

dalam menjalankan prosedur operasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari proses pelayanan.

Dalam bisnis manajemen kearsipan, baik arsip kertas maupun arsip elektronik, 

yang utama selain penyimpanan yang aman, adalah kecepatan dan keakuratan 

dalam mengakses kembali arsip yang dibutuhkan oleh pelanggan perseroan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Perseroan terus membuat 

perencanaan strategis sejalan dengan perkembangan  teknologi informasi 

dari waktu ke waktu, agar pelayanan kepada pelanggan terus meningkat dan 

mendorong pertumbuhan yang positif bagi Perseroan menuju kemajuan yang 

gemilang.

Hasil-hasil Operasi

Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2011 mencapai Rp 50,7 miliar atau meningkat 15,38% 

dibandingkan periode yang sama di tahun 2010, terutama didorong oleh 

peningkatan penjualan dari Jasa Penyimpanan Surat Berharga, Jasa 

Manajemen Arsip, Jasa Manajemen Fasilitas dan penjualan boks arsip yang 

meningkat.

laba Bersih pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 11,8 miliar, mengalami 

peningkatan sebesar 7,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 

Rp 11,0 miliar terutama sebagai hasil dari peningkatan pendapatan usaha dan 

efisiensi yang telah dilakukan Perseroan selama tahun 2011.

Analisis Dan Pembahasan Manajemen
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Kondisi Keuangan

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011, sebesar Rp 140,5 miliar atau 

mengalami kenaikan sebesar 1,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

sebesar Rp 138,5 miliar.  Peningkatan di tahun 2011 dikarenakan adanya 

penambahan aset tetap dan beban sewa dibayar dimuka dalam rangka 

ekspansi usaha

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011, sebesar Rp 24,7 miliar 

atau mengalami penurunan sebesar 25,93% dari tahun 2010 sebesar Rp 33,4 

miliar.  Penurunan liabilitas di tahun 2011 terutama disebabkan pembayaran  ke 

pemasok dan pembayaran angsuran hutang bank jangka panjang Perseroan.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011, sebesar Rp 115,8 miliar 

atau mengalami kenaikan  sebesar 10,11% dari tahun 2010 ke tahun 2011.  

Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan saldo laba 

Perseroan dari tahun 2010.

Analisis Dan Pembahasan Manajemen
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Tata Kelola Perusahaan

TATA KElOlA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/
GCG) merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perusahaan. Apalagi jika 

hal ini didasarkan pada Pedoman Umum GCG Indonesia serta UU Perseroan 

Terbatas Nomor 40/2007, bahwa perusahaan yang menerapkan GCG secara 

konsisten akan memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kredibilitas 

perusahaan baik di mata dunia usaha secara umum maupun di mata para 

pemegang saham. Karena itu, Perseroan sejak awal sangat meyakini bahwa 

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam melakukan proses 

bisnis harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Sebab, tata 

kelola perusahaan yang baik merupakan pijakan kokoh untuk melangkah maju 

mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Oleh sebab itu, Perseroan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik kepada seluruh karyawan. Di 

samping itu, Perseroan telah menginternalisasi tata kelola perusahaan yang 

baik dalam setiap proses bisnis dengan mengembangkan struktur dan proses 

yang memungkinkan checks and balances. 

Perseroan sejak 
awal sangat 
meyakini bahwa
PrinsiP-PrinsiP tata 
kelola Perusahaan 
yang baik dalam 
melakukan Proses 
bisnis harus 
diteraPkan secara 
konsisten dan 
berkesinambungan. 
sebab, tata kelola 
Perusahaan yang 
baik meruPakan 
Pijakan kokoh 
untuk melangkah 
maju mewujudkan 
visi dan misi 
Perseroan.
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Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa menjalankan usaha tanpa terlepas dari prinsip kehati-

hatian, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, kesetaraan 

dan kewajaran, serta pengambilan keputusan yang obyektif dan independen. 

Tak kalah penting, Perseroan selalu melaksanakan komitmen keterbukaan 

informasi serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Fakta ini 

menunjukkan bahwa Perseroan mewujudkan salah satu tanggung jawabnya 

sebagai perusahaan publik yang beroperasi di wilayah hukum  Indonesia.

Di samping itu, profesionalisme menjadi unsur penting lain yang menjadi 

landasan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam mewujudkan 

kredibilitas perusahaan. Karena itu, Perseroan meyakini bahwa kesetaraan 

perlakuan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, penerapan 

kebijakan dan standar etika yang memastikan kesesuaian fungsi  serta tugas 

dan setiap elemen perusahaan sesuai dengan standar tata kelola perusahaan 

yang baik.

Penerapan Prinsip GCG

1. Transparansi

Perusahaan terbuka dalam menyampaikan informasi yang bersifat material dan 

relevan. Keterbukaan juga dilakukan dalam proses pengambilan keputusan 

dan penyusunan kebijakan dalam lingkup perusahaan. Pengambilan 

keputusan dilakukan secara transparan sesuai dengan hierarki wewenang 

dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.
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2. Akuntabilitas 

Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam tubuh perusahaan dijalankan dengan 

membagi fungsi dan tanggung jawab yang jelas dan terukur. langkah ini 

diambil agar setiap lini manajemen perusahaan dapat bekerja dengan efektif

3. Tanggung Jawab

Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis senantiasa menjalankan prinsip 

memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

dalam melaksanakan kegiatan usaha. Di samping itu, Perseroan juga selalu 

memegang prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Perseroan 

juga berkomitmen untuk menjadi warga komunitas yang baik (good corporate 
citizens) dengan mengembangkan sejumlah program untuk melaksanakan 

program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 
dengan memberikan kontribusi dari anggaran Perseroan.

4. Kewajaran dan Kesetaraan 

Perseroan memperhatikan hak dan kewajiban dalam memberikan perlakuan 

setara bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, khususnya 

dalam hal mendapatkan informasi. Perseroan menjalankan kewajiban 

keterbukaan informasi dan membuka akses bagi para pemangku kepentingan 

dan pemegang saham untuk memberikan saran dan masukan bagi kemajuan 

Perseroan.

Tata Kelola Perusahaan

Laporan Tahunan 201142
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Struktur Penerapan GCG

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata 

kelola perusahaan yang baik.

Selama tahun 2011 Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan sebanyak 

4 (empat) kali serta membuat beberapa keputusan tertulis yang diambil 

secara sirkular untuk memberikan persetujuan kepada Direksi atas tindakan 

hukum tertentu dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris masing-masing 

100% (seratus persen). Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk 

mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila dihadiri lebih dari 50% 

(lima puluh persen) anggota. Dalam setiap rapat, setiap anggota berhak atas 

satu suara dan juga dapat memberikan satu suara bagi anggota lain yang 

diwakilinya.

Dewan Komisaris saat ini terdiri atas Presiden Komisaris dan 2 (dua) anggota 

Komisaris, di mana 1 (satu) anggota yang mewakili lebih dari 30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen 

sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bapepam-lK No.SE-03/PM/2000 tertanggal 

5 Mei 2000 dan Peraturan BEI No.1-A tanggal 19 Juli 2004. 

Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam 

mengelola Perseroan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan 

tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan 

wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota 

Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Tugas dan wewenang Direksi adalah memimpin dan memastikan:

1. Tercapainya sasaran Perseroan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan 

misi serta Rencana Jangka Panjang Perseroan, dan bertanggung jawab 

atas jalannya Perseroan.

2. Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian fungsi Sekretaris 

Perusahaan, fungsi Pengawasan Internal dan fungsi Manajemen Risiko.

Tata Kelola PerusahaanTata Kelola PerusahaanTata Kelola Perusahaan
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Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-lK No. IX.I.5 tentang Pembentukan 

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk 

Komite Audit pada tanggal 25 Maret 2011 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Bapak Jonathan Parapak (Komisaris Independen)

Anggota : Bapak Herman latief

Anggota : Bapak Willi Toisuta

Unit Audit Internal

Merujuk pada Peraturan Bapepam-lK No. X.I.7 tentang Pembentukan 

dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah 

membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Saudari Sunny Winata 

sebagai Auditor Internal sejak tanggal 31 Januari 2011.

Adapun tugas dan tanggung jawab Auditor Internal yaitu bertugas mengawasi 

jalannya operasional Perseroan setiap saat. Juga untuk memastikan bahwa 

manajemen telah mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan dari ketentuan atau kebijakan yang 

telah ditetapkan.

Dengan berjalannya pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan teknologi 

informasi yang andal, Perseroan dapat bergerak cepat dan maju dengan 

kerangka operasional yang lebih efektif serta kepastian kepatuhan atas 

pelaksanaan kebijakan yang ada.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan No. 083/DIR/XI/2010 tanggal 7 September 2010 

perihal Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Multifiling Mitra Indonesia 

Tbk., yang ditujukan kepada PT Bursa Efek Indonesia, Direksi Perseroan telah 

menunjuk Chrysologus R.N. Sinulingga sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan
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Manajemen Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan 

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Secara 

proaktif manajemen Perseroan mengidentifikasi permasalahan yang ada, 

mengantisipasi, dan mengakomodasi risiko yang mungkin ditimbulkan 

dan merancang langkah yang perlu diambil secara tepat guna, kemudian 

memitigasi risiko yang ada.

Permasalahan Hukum

Selama tahun 2011 tidak ada kasus hukum yang dihadapi Perseroan, Dewan 

Komisaris dan Direksi, baik kriminal, sipil, komersial, administrasi, hubungan 

industri, perpajakan, maupun arbitrase.

Penyebaran Informasi

Upaya PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. dalam memastikan setiap 

informasi yang dikeluarkan Perseroan agar dengan mudah diakses publik 

dilakukan dengan penyebaran informasi melalui situs resmi Perseroan yaitu 

www.mmi.co.id. Situs ini memberi informasi mengenai profil Perseroan, berita 

tentang Perseroan, press release, laporan tahunan, dan informasi lain yang 

menghubungkan Perseroan dengan publik secara langsung. Informasi itu 

diperbarui secara berkala dengan tujuan memastikan informasi yang diterima 

publik merupakan informasi yang terbaru.

Selain itu, media seperti koran, radio, televisi, dan media publikasi lain 

juga turut menjadi bagian dalam penyebaran informasi Perseroan. Upaya 

penyebaran informasi selalu dijunjung tinggi Perseroan guna mengusung 

komitmen Perseroan dalam menampilkan akuntabilitas sekaligus melindungi 

hak publik dalam kebutuhan akan informasi.

Tata Kelola Perusahaan
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Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Perseroan memiliki komitmen 

tinggi untuk mendukung dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility/CSR). Komitmen tersebut dilandasi hal-hal sebagai berikut:

 . Tuntutan global terhadap penerapan CSR.

 . CSR merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

 . Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis.

 . Harapan bahwa Perseroan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara 

berdampingan.

Melalui pelaksanaan CSR, Perseroan memastikan kelangsungan bisnisnya mencakup 

aspek-aspek perekonomian, sosial, dan pelestarian lingkungan hidup serta membawa 

manfaat baik bagi Perseroan maupun para pemangku kepentingan. Perseroan ingin 

memberikan kontribusi yang nyata dan berarti di masyarakat di mana Perseroan secara 

konsisten mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif komunitas dengan memberikan 

kontribusi sosialnya dengan bekerja sama dengan Mitra CBN (Cahaya Bagi Negeri) 

berupa donasi rutin setiap bulan.
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melalui Pelaksanaan csr, Perseroan ingin 

memberikan kontribusi yang nyata dan berarti di 

masyarakat di mana Perseroan secara konsisten 

mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif 

komunitas dengan memberikan kontribusi 

sosialnya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
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Pertanggungjawaban Atas Laporan Tahunan 2011
laporan Tahunan 2011 ini, berikut laporan keuangan dan informasi lain terkait di dalamnya, dipersiapkan oleh 
manajemen PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan Tahunan ini.

Jakarta, Maret 2012

Harijono Suwarno
Presiden Komisaris

Jonathan L. Parapak
Komisaris Independen

Ketut Budi Wijaya
Komisaris

Dewan Komisaris

DireKsi

Sylvia Lestariwati F.K.
Presiden Direktur

Hanny Untar
Direktur

Jip Ivan Sutanto
Direktur

Jenny Kuistono
Direktur

Chrysologus R.N. Sinulingga
Direktur
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Laporan
Keuangan

2010 - 2011



 

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk 

Laporan Keuangan 
31 Desember 2011 dan 2010 serta  
1 Januari 2010/31 Desember 2009
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PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk 
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PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)



    


  


 

   
    

    
    


    
    
   
   




    
    
   

   





    

    


    
   

   
   






  

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF





  
 

   


   
   
   
   
  


   
  

  

   

  

  

  






  

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS




 













     

     


      

      

      


      

      

     

     

      

      

     

     








  

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk 
LAPORAN ARUS KAS
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
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3.   Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting 
















4.  Kas dan Setara Kas 
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5.  Investasi Jangka Pendek


 
 



  
  
  
  

  



  

  











6.  Piutang Usaha
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7.  Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi
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8.  Perpajakan
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9.  Aset Tetap


    
    



     
     
     
     
     
     

    


     
     
     
     

    
  










PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN




  

    
    



     
     
     
     
     
     

    


     
     
     
     

    
  















 





10.  Hutang Usaha


 
 

  
  
  





 
 

  
  
  
  
  
   








PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN




  

11.  Biaya yang Masih Harus Dibayar






12.  Hutang Bank

             

            

               
             







13.  Pendapatan Diterima Dimuka 







14.  Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 
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15. Modal Saham
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16.  Tambahan Modal Disetor - Bersih


 
 


  
  
  
  

17.  Pembagian Laba dan Pembentukan Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya 
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18.  Pendapatan Usaha


 
 

  
  
  
  
  
  
  
  




   



19.  Beban Operasional 

          



20.  Beban Umum dan Administrasi  


 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21.  Pendapatan (Beban) Bunga – Bersih 
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22. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Valuta Asing 





 
 


  
  
  





 
 


  
  
  
  










23.   Manajemen Risiko Keuangan dan Nilai Wajar Instrumen Keuangan  
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24.  Pengelolaan Permodalan










25.  Reklasifikasi Akun






 

 
  

  


   
   


   
    


               

       




26.  Standar Akuntansi Keuangan Baru 
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27.  Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan
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