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PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk memperoleh Akreditasi peringkat “A” 

dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

 
 

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (dengan kode saham MFMI) sebagai Lembaga Jasa 

Penyelenggara Kearsipan memperoleh Akreditasi Kearsipan dengan peringkat A (“Sangat Baik”) 

dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Bapak Dr. Mustari Irawan, yang 

diserahkan pada hari ini di Gedung ANRI Jl. Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan. Dengan 

akreditasi kearsipan ini mencatatkan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“MMI”) sebagai 

perusahaan terbuka pertama di Indonesia yang memperoleh Akreditasi Kearsipan yang telah 

melaksanakan tata kelola jasa kearsipan sesuai dengan standar, prinsip dan kaidah kearsipan. 

 

“Puji syukur atas hasil akreditasi yang diperoleh dengan nilai Sangat Baik.  Ini membuktikan 

komitmen MMI untuk terus menjalankan jasa kearsipan dengan memiliki kualitas penuh pada 

standar dan mutu sesuai pedoman kearsipan. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada semua pihak,  yang telah mendukung dan berkonstribusi dalam keberhasilan proses 

akreditasi ini. Kami percaya hasil akreditasi kearsipan ini dapat meningkatkan mutu dan 

memperkuat tingkat kelayakan MMI sebagai lembaga jasa penyelenggara kearsipan yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku. Hasil yang sangat 

membanggakan untuk semua karyawan, pimpinan dan para stakeholder” kata Sylvia 

Kertawihardja, Presiden Direktur MMI. 

 

Akreditasi Kearsipan ANRI adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penilaian kualitas 

mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa 

kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan. Proses penilaian 

akreditasi kearsipan MMI ini dilakukan oleh Tim Ahli Akreditasi ANRI di awal tahun 2016.  

 

Tentang PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk 

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1992 dan telah dikenal sebagai 

perusahaan penyedia jasa manajeman kearsipan terakreditasi dengan memiliki 12 kantor 

operasional yang tersebar di Indonesia, yaitu Lippo Cikarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, 

Bandung, Semarang/Kendal, Klaten, Surabaya, Pasuruan, Bali, Makassar dan Balikpapan. 

Informasi lengkap mengenai MMI dapat dilihat pada www.mmi.co.id    

  

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

 
Corporate Secretary 

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk 

Delta Silicon Industrial Park, Jl. Akasia II Blok A7-4A 

Lippo Cikarang, Bekasi 17550 

Telp/Fax : +62 21 8990 7636/8972 527 

E-Mail : corsec@mmi.co.id   
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