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Metrodata Electronics Tebar Dividen Rp 90,85 Miliar 
 

 
 
Jakarta, Beritasatu.com - Emiten teknologi informasi dan komunikasi (TIK) PT Metrodata Electronics Tbk 
(MTDL) membagikan dividen senilai Rp 90,85 miliar atau Rp 37 per lembar saham. Dividen yang tersebut 
setara dengan 25% dari laba bersih pada tahun 2020 yang tercatat Rp 364,93 miliar. 
 
Presiden Direktur Metrodata Electronics Susanto Djaja menyebutkan, dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST), perseroan memutuskan untuk meningkatkan rasio dividen dari 22,7% menjadi 
sekitar 25%. “Langkah ini kami lakukan sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pemegang 
saham dimana secara nominal juga naik 12,1% dari total dividen yang dibagikan pada RUPST 2019 lalu,” 
jelas Susanto usai RUPST Selasa (8/6/2021). 
 
Untuk diketahui, sepanjang tahun 2020 lalu, perseroan berhasil catatkan kinerja positif dengan laba naik 
2,2% menjadi Rp 364,93 miliar dibandingkan 2019, senilai Rp 357 miliar. Pertumbuhan laba bersih 
ditopang oleh meningkatnya penjualan di unit bisnis solusi dan konsultasi yang menghasilkan margin laba 
kotor lebih baik. 
 
Sedangkan untuk kuartal pertama 2021, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 3,9 triliun atau 
meningkat 13,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp 3,4 triliun. 
Direktur perseroan Randy Kartadinata mengungkapkan, hal ini berasal dari pertumbuhan pendapatan di 
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kedua lini bisnis MTDL. ”Lini bisnis distribusi pada kuartal I 2021 meraih pertumbuhan pendapatan 14,3% 
YoY, serta lini bisnis solusi dan konsultasi yang naik 11,7% YoY,” ujarnya. 
 
Randy menambahkan, masing-masing lini bisnis MTDL turut memberikan kontribusi yang positif berkat 
diversifikasi produk dan jasa yang ditawarkan. Dari unit bisnis distribusi, peningkatan penjualan berasal 
dari smartphone yaitu sebesar 93,0% dibandingkan dengan kuartal I tahun sebelumnya. 
 
Di sisi lain, unit bisnis solusi dan konsultasi membukukan pertumbuhan pendapatan berulang (recurring 
revenue) sebesar 22,6% pada kuartal I 2021 dari layanan cloud, IT security dan juga digital business 
application serta layanan lainnya. 
 
“Saat ini kontribusi dari pendapatan berulang mencapai 40% dari total pendapatan unit bisnis tersebut 
dan diharapkan akan terus bertumbuh di masa mendatang. Pada kuartal I 2021 yang lalu, MTDL juga 
berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 121,6 miliar, meningkat sebesar Rp 27,3 miliar atau naik 
29,0% YoY,” kata dia. 
 
Sementara itu, hingga akhir tahun 2021, Metrodata Electronics menargetkan kenaikan pendapatan dan 
laba bersih masing-masing 8% dan 10%. Untuk mencapainya, perseroan akan fokus pada penambahan 
kerja sama dengan mitra baru untuk produk-produk TIK. Selain itu, opsi diversifikasi unit bisnis solusi, 
konsultasi, dan distribusi bakal dilaksanakan. 
 
Pada unit bisnis distribusi, perseroan diketahui sedang mengembangkan digital platform business untuk 
memfasilitasi mitra maupun dealer yang melakukan penjualan produk perseroan. Sehingga nantinya 
perseroan dapat melakukan pengiriman barang secara langsung atau biasa dikenal dengan sistem 
dropship. Langkah ini diharapkan dapat menjadi penggerak bisnis unit distribusi. 
 
Pada unit bisnis solusi, kata Randy, Metrodata akan menyasar segmen bank kelompok Bank Umum 
Kegiatan Usaha (BUKU) II dan BUKU III, perusahan startup, unicorn, serta sektor publik lainya, seperti 
BUMN. Perseroan juga akan menambah mitra baru untuk produk-produk software, cloud, IT security, IoT, 
gaming, hingga home appliances. 
 
 
Sumber: BeritaSatu.com 
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