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Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) Susanto Djaja menggunakan faceshield saat Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) MTDL di Jakarta, Jumat (26/6/2020). Metrodata Electronics, perusahaan solusi 
digital dan distribusi, memutuskan untuk kembali membagikan dividen sebesar Rp81,03 miliar atau 22,7% dari laba 
2019. (Foto: Beritasatu Photo) 

 
Jakarta, Beritasatu.com - PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) bersama dengan anak usahanya 
yakni PT Mitra Integrasi Informatika (MII), pada tahun ini berkomitmen untuk terus 
mengembangkan bisnis cyber security, sejalan dengan maraknya transformasi digital di masa 
pandemi. 
 

https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro
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Presiden Direktur Metrodata Electronics Susanto Djaja menjelaskan, pandemi mengharuskan 
perusahaan untuk berkembang secara digital agar tetap produktif. Digitalisasi tersebut tentunya 
membutuhkan keamanan data, oleh karena itu perseroan menyediakan Solusi dan Konsultasi 
bagi perusahaan lintas industri. 
 
“Terjadinya kebocoran data dapat menimbulkan kerugian reputasi yang cukup besar. kami hadir 
memberikan solusi di era digital dengan menawarkan solusi cyber security terbaik,“ jelasnya 
dalam keterangan resmi, Kamis (18/2/2021). 
 
Susanto menambahkan, melalui MII perseroan telah memiliki 23 konsultan bersertifikasi 
internasional seperti Global Information Assurance Certification (GIAC) dan Offensive Security 
Certified Professional (OSCP). 
 
Dengan kapabilitas tersebut, perseroan dapat memberikan layanan terbaik untuk memastikan 
bahwa tidak ada celah ataupun kerentanan di dalam teknologi dan informasi yang diterapkan 
oleh para pelanggannya. 
 
Adapun sejauh ini, Metrodata Electronics telah melayani sejumlah sektor mulai dari industri 
keuangan, e-commerce, oil & gas, hingga industri pertambangan. Meningkatnya tren tersebut, 
lanjut Susanto mendorong pertumbuhan bisnis perseroan. 
 
“Hingga kuartal III-2020, pendapatan unit bisnis solusi dan konsultasi kami meningkat sebesar 
9,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu,” ujarnya. 
 
Sementara itu, Direktur Mitra Integrasi Informatika Edwin Putra Oetama Octosa memaparkan, 
solusi cyber security yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan yakni melalui 
pendekatan yang komprehensif (people, process, technology). 
 
Salah satunya seperti data loss prevention (DLP) yang proses implementasinya dilakukan secara 
komprehensif masing-masing area untuk menjaga keamanan aset dan informasi berharga hingga 
ke Managed Service Security Provider dan juga Expertise Security. Semua layanan ini dirangkum 
dalam model bisnis Operating Expenses secara bulanan dengan minimum kontrak 1 tahun. 
 
Menurut dia, hal yang membedakan dengan implementasi security pada umumnya dengan milik 
MII yakni dengan turut berfokus di area people awareness dan business process. Hal tersebut 
bertujuan untuk memberikan penerapan teknologi yang tepat sejalan dengan perkembangan 
korporasi yang sedang mengalami percepatan transformasi digital. 
 



 
 

“Ditambah lagi tren work from home juga membawa dinamika baru dalam melakukan 
pengamanan produktivitas kerja,” kata dia. 
 
Belum lama ini, anak usaha Metrodata Electronics pada sektor cloud services yakni PT Synnex 
Metrodata Indonesia (SMI) perkuat variasi layanan cloud dengan menjadi distributor tunggal 
Cloud Technology Solution (CloudM). 
 
Dengan kemitraan ini SMI ditunjuk untuk memasarkan lini produk CloudM Manage & Migrate 
yang dapat membantu proses bisnis dalam mengelola dan mengamankan digital workplace di 
Indonesia. Target pasar SMI yakni segmen middle market dan enterprise. 
 
Bisnis layanan cloud yang sedang booming di masa pandemi menjadi alasan perseroan 
melakukan kerja sama ini sekaligus memperkuat portofolio di bidang cloud services. 
 
 
 
Sumber: https://www.beritasatu.com/ekonomi/734815/tangkap-peluang-metrodata-electronics-

terus-kembangkan-bisnis-cyber-security 
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