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SIARAN PERS 

 
DIDORONG OLEH PENJUALAN DIGITAL, MD PICTURES CETAK LABA SEBESAR 

 RP 34,6 MILIAR PADA ENAM BULAN PERTAMA 2021 
 

*** 
 

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Menyetujui Pembayaran Dividen Tunai Sebesar 
 Rp 11/lembar saham dan Pengangkatan Priyadarshi Anand sebagai Direktur  

 
 
Jakarta, 20 Agustus 2021- PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) mengumumkan kinerja keuangan 
untuk enam bulan pertama dengan masa pelaporan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 
Dengan angka penjualan yang melesat tajam menjadi Rp 126,4 miliar, Perseroan membukukan 
laba bersih sebesar Rp 34,6 miliar. Perseroan juga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan dan Luar Biasa (RUPST dan RUPS-LB) pada tanggal 19 Agustus 2021, yang, antara lain, 
menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp 11/lembar saham dan pengangkatan Priyadarshi 
Anand sebagai Direktur. 
 
Pada enam bulan pertama tahun 2021, angka penjualan berlipat ganda dari Rp 56,8 miliar pada 
semester pertama tahun 2020 menjadi Rp 126,4 miliar pada periode yang sama tahun 2021, atau 
tumbuh sebesar 123% secara setahunan. Kontributor utama pada angka penjualan ini adalah 
kategori film yang menyumbang 89,3% dari of total penjualan, yang pada semester ini tercatat 
sebesar Rp 112,8 miliar atau tumbuh 165,4% dibandingkan Rp 42,5 miliar pada tahun 
sebelumnya. Kategori film terdiri dari pendapatan dari digital, film bioskop, dan televisi. 
Kontributor penjualan lainnya adalah sewa gedung dan sewa perlengkapan syuting. 
 
Sebagai bagian dari strategi pivot, MD Pictures membukukan pertumbuhan besar pada penjualan 
digital sebesar 443,9% dari Rp 19,6 miliar pada semester pertama tahun lalu menjadi Rp 106,6 
miliar di periode yang sama tahun 2021. Penjualan digital berkontribusi sebesar 94,5% dari 
penjualan film total dan 84,3% dari total penjualan. Sejalan dengan era new normal akibat 
pandemi, penjualan televisi berlipat ganda, sementara penjualan film bioskop pada semester ini 
masih relatif rendah.     
 
Direktur Utama MD Pictures, Manoj Punjabi, mengatakan, “Meskipun masih berada di iklim 
usaha yang menantang karena pandemi COVID-19, kami mampu mencetak pertumbuhan laba 
secara pesat. Pencapaian ini karena inisiatif cepat kami untuk memasuki pasar-pasar dan format 
hiburan baru, terutama media digital streaming. Memanfaatkan tren media digital yang kian 
bertumbuh di Indonesia, MD Pictures menjadi produser dan distributor terkemuka di format 
hiburan digital melalui kerjasama dengan, antara lain, Disney+Hotstar, WeTV dan Iflix, Viu, 
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Netflix, Vidio, Migo, dan Telkomsel Maxstream.  MD Pictures berencana untuk terus melanjutkan 
pertumbuhan pesatnya di industri untuk menjadi pemimpin pasar.” 
 
Pertumbuhan pesat pada penjualan yang didukung oleh kinerja kuat di kategori film digital 
mendorong MD Pictures untuk membalikkan kondisi keuangan yang sebelumnya mencetak 
kerugian sebesar Rp 33,9 miliar pada tahun lalu menjadi laba bersih sebesar Rp 34,6 miliar pada 
enam bulan pertama tahun 2021.  
 
Selain mengumumkan kinerja untuk semester pertama tahun 2021, MD Pictures juga 
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 19 Agustus 
2021. Pada rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui, antara lain, laporan keuangan 
Perseroan untuk tahun 2020, pembayaran dividen tunai sebesar Rp 11/lembar saham, 
penunjukan Kantor Akuntan Publik atas audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2021, 
dan perubahan susunan Direksi Perseroan.  
 
“Sebagai komitmen MD Pictures dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, kami 
bangga RUPST menyetujui pembayaran dividen tunai sebesar Rp 11/lembar saham tahun ini. 
Dengan ini, kami harap para pemegang saham akan terus memberikan dukungannya ,” tambah 
Manoj Punjabi. 
 
RUPS-LB Perseroan menyetujui perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan sejalan dengan 
Peraturan OJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Emiten. RUPS-LB 
juga menyetujui pengangkatan Priyadarshi Anand sebagai Direktur. Beliau sebelumnya bekerja 
sebagai Kepala Keuangan Group MD dan meniti karier di berbagai perusahaan multinasional 
seperti Bertelsmann dan Metlife. Memiliki gelar sarjana dari RCC Delhi University di India, beliau 
merupakan Akuntan Bersertifikat yang terdaftar di Institute of Chartered Accountant of India. 
Dengan pengangkatan Priyadarshi Anand sebagai Direktur, berikut susunan Direksi Perseroan: 
 
Direktur Utama: MANOJ DHAMOO PUNJABI 
Direktur:   SHANIA MANOJ PUNJABI 
Direktur:   VENKATACHARI SOUNDARARAJAN 
Direktur:   SAJAN LACHMANDAS MULANI 
Direktur:   DAVID ELLIOTT ULMER, Jr   
Direktur:  PRIYADARSHI ANAND 
 
 
Tentang PT MD Pictures Tbk 
MD Pictures adalah perusahaan software media terbesar di Indonesia dan satu-satunya yang saat ini tercatat di 
Bursa Efek Indonesia Stock Exchange (IDX). Perseroan memiliki sistem data terintegrasi dan fasilitas inovatif pada 
setiap lini produksi. MD Picture bertujuan untuk menghibur, mendidik dan memberikan inspirasi kepada para 
penonton, dan juga menjadi yang terdepan di industri film lokal melalui inovasi, kolaborasi dan produksi nilai tinggi 
untuk film dan acara secara konsisten. 
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###  

Contact: 
Astrid Suryatenggara (astrid@mdpictures.com) 


