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LAPORAN MANAJEMEN 
 
I. KINERJA USAHA 
 

Laporan Manajemen ini dibuat berdasarkan data keuangan sembilan bulan pertama 
tahun 2020 (tidak diaudit). 
 
Penjualan bersih untuk periode sembilan bulan pertama tahun 2020  sebesar Rp 67,8 
milyar, mengalami penurunan sebesar 41,5 % bila dibanding dengan periode yang sama 
tahun 2019 sebesar Rp 95,9 milyar. Penjualan ini merupakan penjualan produk imaging 
Ricoh dari bisnis Entitas Anak yaitu PT Modern Data Solusi.  
 
Data Penjualan PT Modern Internasional dan Entitas Anak untuk periode sembilan 
bulan tahun 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut ( Rp. 000.000.000,- ):  
 

DIVISI 
PENJUALAN 

BERSIH PERTUMBUHAN 
2020 2019 % 

Product Imaging -Ricoh 67,8 95,9 (41,5%) 
Grand Total 67,8 95,9 (41,5%) 

 
Untuk beban operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp 6,7 
milyar atau turun 18,3 % yaitu dari sebesar Rp 43,1 milyar untuk sembilan bulan yang 
berakhir pada tahun 2019 menjadi Rp 36,5 milyar untuk sembilan bulan yang berakhir 
pada tahun 2020.   
  
Total rugi komprehensif  untuk periode sembilan bulan pertama tahun 2020 sebesar Rp 
35,1 milyar, kerugian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total rugi 
komprehensif periode berjalan untuk periode yang sama pada tahun 2019 yaitu 
membukukan total rugi komprehensif sebesar Rp 26,5 milyar. Terjadinya total rugi 
komprehensif selama 9 bulan pertama periode 2020 ini dikontribusikan dari penurunan 
pendapatan. Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak kepada semua sektor industri, 
pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan aktivitas 
perkantoran  yang kemudian berimbas pada penurunan anggaran belanja barang dan 
jasa IT. Antisipasi pertama yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah 
dengan melindungi keselamatan karyawan melalui penerapan protokol kesehatan serta 
memberikan edukasi kepada karyawan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di 
lingkungan, menjaga hubungan dan pelayanan yang baik kepada para customer, 
pengendalian biaya operasional dan mengeksplor peluang bisnis yang baru. 
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Berikut ini adalah   tindakan yang telah dan akan diambil oleh Perseroan dan Entitas 
Anak: 
 
1. PT MODERN INTERNASIONAL Tbk 

 
Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan  serta kondisi ekonomi nasional, 
Perseroan masih menjajaki berbagai pilihan bisnis untuk dapat dikembangkan di masa 
yang akan datang. Perseroan berencana secara bertahap di tahun 2021 ini akan 
menjajaki sebagai distributor dari produk olahan susu sapi  dan susu kedelai. Dari 
kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja Perseroan untuk kedepannya.  
 
2. PT MODERN DATA SOLUSI 

 
Untuk kinerja penjualan di Entitas Anak Perseroan yaitu PT Modern Data Solusi         
( MDS ) mengalami penurunan sebesar 41,5% yaitu untuk periode sembilan bulan 
pertama tahun 2020 sebesar Rp 67,8 milyar dibanding dengan periode yang sama di 
tahun 2019 sebesar Rp 95,9 milyar. Untuk periode sembilan bulan pertama tahun 2020 
terjadi total rugi komprehensif  sebesar Rp 11,9 miliar sementara untuk periode yang 
sama di tahun 2019 mencatat total rugi komprehensif sebesar Rp 973,3 juta. 
 
Dengan terbentuknya Divisi baru yaitu Divisi SI (System Integrator) di akhir tahun 
2019, MDS akan terus mengembangkan divisi ini di tahun 2021, dimana diharapkan 
kedepannya, MDS akan menjadi sebuah perusahaan System Integrator dengan kapasitas 
menyediakan solusi dan layanan informasi dan teknologi yang sepenuhnya dapat 
disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai perusahaan System 
Integrator, MDS menawarkan layanan penyediaan, beserta produk-produk mutakhir 
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, serta menyediakan sumber daya 
manusia untuk layanan pemeliharaan yang dibutuhkan pelanggan.  
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Untuk menuju PT MDS menjadi sebuah perusahaan System Integrator, di tahun 2021, 
akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 
 
1. MDS akan terus memperbaiki dan mengembangkan kinerjanya dengan terus fokus 

menangkap dan menciptakan peluang-peluang bisnis sebagai penyedia solusi 
manajemen dokumen yang berbasis IT, security dan networking. MDS sebagai 
pemegang hak distributor di wilayah Indonesia untuk produk- produk RICOH yang 
merupakan brand global tetap fokus memasarkan produk RICOH sebagai berikut : 

 
 Produk untuk perkantoran berupa MFP ( Multi Function Printer ), Interactive 

Whiteboards ( IWBs ), Video Conferencing dan Projectors. Produk- produk 
dengan tekhnolgi mutahir, tingkat keamanan yang tinggi serta mudah dalam 
pengoperasiannya sangat dibutuhkan oleh perkantoran, bank, rumah sakit, 
instansi- instansi pemerintah untuk membantu meningkatkan 
produktivitasnya dalam menghemat biaya, waktu dan proses kerja sehingga 
pekerjaan menjadi lebih produktif dan efesien.  

 
 Commercial & Industrial Printing untuk melayani kebutuhan cetak bagi para 

pelanggan grafis dan digital printing dengan solusi cetak total yang dapat 
menggabung cetak offset dan cetak digital, tersedia juga dalam bentuk wide 
format dengan  menggunakan tinta latex yang ramah lingkungan. Untuk 
mendukung perkembangan industri kreatif, MDS juga menyediakan produk 
DTG ( Direct to Garment ) yaitu mesin yang dapat mencetak di media 
berbahan kain seperti pakaian, tas, dan lain- lain dengan gambar yang dapat 
dipersonalisasi. 
 

 Services, MDS menyediakan juga berbagai macam layanan untuk membantu 
sebuah perusahaan dalam menyelaraskan bisnisnya dalam hal manajemen 
dokumen dan manajemen IT yang menawarkan solusi inovatif kepada sebuah 
perusahaan diantaranya dalam mengontrol biaya sehingga lebih efisien dan 
juga menjaga tingkat keamanan perusahaan. MDS melihat potensi yang cukup 
besar di bidang services ini sehingga manajemen memperkuat divisi ini 
dengan merekrut tenaga- tenaga  khusus untuk memasarkan produk services 
ini. 

 
2. Meningkatkan dan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra strategis terutama mitra-

mitra Technology Partner seperti : 
a. Sangfor 
b. Ruckus 
c. Polycom 
d. Qlue 
e. Sophos 
f. Condeco 
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3. Di masa pandemi ini yang memasuki masa new normal,  MDS tetap aktif melakukan 
webinar-webinar secara online untuk tetap memberikan pelayanan dan update 
informasi kepada pelanggan-pelanggannya dengan cara  bekerjasama dengan media 
maupun  asosiasi  seperti APKOMINDO 
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4. Mengembangkan jaringan pemasaran melalui pembukaan cabang-cabang, 

penunjukan dealer- dealer baru di seluruh Indonesia serta merambah pada bentuk 
bisnis Lapak E-Commerce melalui penjualan di website jual-beli online dan E-
Catalogue LKPP. Pada saat ini MDS telah mempunyai 8 cabang. 

 
5.  Memperkuat after sales team  dengan jalan : 

- Meningkatkan jumlah service point ( depo ) di seluruh Indonesia dengan 
prioritas  DKI Jakarta,Pulau Jawa, Bali. 

- Penerapan hybrid technician, dimana mengembangkan tehnisi Ricoh untuk 
mempunyai kemampuan IT & technical yang baik serta juga mempunyai 
kemampuan untuk memasarkan produk- produk Ricoh. 

- Penambahan tehnisi juga terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan 
ke pelanggan. 

 
5. Terus aktif dan berkesinambungan melakukan kegiatan pemasaran, seperti pameran- 

pameran besar dan road show-road show dari kantor ke kantor baik di Jakarta 
maupun di kota-kota besar lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang 
sudah ditetapkan oleh pemerintah 
 

 
 

 
Perseroan berkeyakinan bahwa bisnis di Entitas Anak ini dapat berkembang lebih baik lagi.  
 

****************** 


