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Matrix Comsec telah mengalami proses panjang dari pemain domestik menjadi kekuatan 
global dalam dunia teknologi telekomunikasi dan keamanan. Perusahaan ini mengekspor 
produk-produknya ke lebih dari 40 negara. Dengan distribusi yang stabil dan jaringan 
SI yang kuat, Matrix Comsec bertekad menjadi penyedia solusi sistem keamanan dan 
telekomunikasi terdepan di dunia.

Visi tersebut diungkapkan secara terperinci oleh Ganesh Jivani, Managing Director Matrix 
Comsec, secara eksklusif kepada Majalah Indo Security System. Dengan segala sumber 
daya manusia dan teknologi yang mereka miliki, dia percaya perusahaan ini suatu saat 
akan menjadi salah satu pemimpin di dunia, walaupun harus melewati proses yang cukup 
panjang.

GANESH JIVANI 
MANAGING DIRECTOR MATRIX COMSEC

MATRIX COMSEC
STRATEGI MENGUASAI 
PASAR GLOBAL
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Berdiri sejak 1991 dengan fokus awal di 
bidang telekomunikasi, Matrix Comsec secara 
bertahap mampu berbicara di pasar global. 
Bahkan untuk menggapai cita-cita tersebut, 
sebanyak 40% SDM Matrix ditugaskan untuk 
mengembangkan berbagai produk baru. 
Oleh karenanya, perusahaan ini mampu 
meluncurkan produk-produk seperti sistem 
video surveilans yang terdiri dari perangkat 
lunak manajemen video, NVR, kamera IP, serta 
produk lain seperti akses kontrol dan sistem 
kehadiran karyawan.

Dengan memproduksi perangkat-perangkat 
kaya fitur yang sudah memenuhi standar 
internasional, Matrix Comsec berhasil 
mengembangkan sayap bisnisnya dari seluruh 
Asia ke kawasan lain seperti Eropa, Amerika 
Utara, Amerika Selatan, dan Afrika dengan 
jalinan kerja sama dengan lebih dari 2.500 
mitra bisnis.

Ganesh menuturkan bahwa kekuatan 
Matrix terletak pada diferensiasi dalam 
segala hal, baik itu pada segi produk atau 
penempatannya. Dengan begitu, pihaknya 
selalu fokus dalam melakukan riset pasar, 
memantau pergerakan tren teknologi produk, 
dan mengidentifikasi target pasar yang baru 
agar dapat menjadi sebuah kesempatan bisnis 
anyar, tak hanya bagi perusahaan namun juga 
bagi rekan bisnis terkait.

Dia juga menjelaskan bahwa Matrix adalah 
merek yang mewakili ‘substansi’ dalam hal 
teknologi, keaslian, kedalaman, hingga 
menawarkan lebih banyak orientasi dan 
integritas kepada penggunanya. Beberapa 
pemikiran penting Ganesh untuk menjadikan 
Matrix sebagai salah satu penyedia solusi 
telekomunikasi dan sistem keamanan global 
tertuang dalam wawancara berikut ini.

Apa strategi Matrix dalam 
usahanya memimpin pasar global?

Kami selalu menempatkan diri kami sebagai 
‘substansi’. Jadi semua yang kami lakukan 
adalah hal yang substansial. Maksud dari 
substansi tersebut adalah pendalaman di 
setiap aspek. Matrix menawarkan fungsi lebih, 
kaya fitur, lebih fleksibel, dan lebih dapat 
dikembangkan dalam setiap produknya. Saat 
pengguna percaya dengan substansi dari solusi 
Matrix, maka masalah harga akan menjadi 
pemikiran sekunder bagi mereka.

Strategi pemasaran kami adalah menggapai 
organisasi atau perusahaan yang 
membutuhkan sistem telekomunikasi, akses 
kontrol, dan video surveilans dengan biaya 
yang dapat dioptimalkan. Kami juga rajin 
mempromosikan produk dengan berbagai 
cara, seperti mengikuti pameran dan ekshibisi, 
maupun memasang iklan di berbagai media. 

Diferensiasi telah menjadi strategi bisnis utama 
di perusahaan ini. Oleh karenanya, kami selalu 
bekerja keras dalam menciptakan diferensiasi 
dalam apapun yang dikerjakan, baik itu dalam 
hal mendesain, memproduksi, dan memasarkan 
produk, serta dukungan purnajualnya juga.
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Apa keunggulan yang dimiliki 
Matrix dari segi produk dan 
teknologi?

Lantas apa strategi purnajual yang 
diberikan Matrix kepada konsumen?

Bagaimana dengan proses riset dan 
pengembangan Matrix?

Kami selalu fokus untuk mengembangkan 
produk yang disertai teknologi terkini sehingga 
pengguna selalu merasa percaya diri. Hal 
ini dapat terwujud dari hasil pusat riset dan 
pengembangan milik kami sendiri. Hasilnya, 
setiap produk Matrix yang berasal dari tiga 
segmen berbeda dapat terintegrasi satu sama 
lain. 

Tak hanya itu, produk kami juga dapat 
terintegrasi dengan infrastruktur pihak ketiga 
yang sudah dipakai sebuah perusahaan. 
Melalui kelengkapan varian produk ini, 
diharapkan Matrix dapat memenuhi kebutuhan 
setiap perusahaan, baik dari yang kecil hingga 
besar. Seperti contohnya perusahaan di 
segmen manufaktur, kesehatan, perhotelan, 
pendidikan, dan sebagainya.

Kami telah menciptakan kerja sama yang 
erat dengan para mitra bisnis di seluruh dunia 
tak hanya untuk pemasaran dan penjualan, 
melainkan juga untuk penyediaan suplai 
barang beserta dukungan lainnya. Mereka 
mendapatkan keuntungan lain berupa produk 
berteknologi canggih, solusi yang sudah terbukti 
di lapangan, pelatihan pemasaran dan teknis 

terpadu, bantuan rancangan solusi, presentasi, 
suplai produk yang lancar, dukungan teknis 
saat instalasi, dan dukungan teknis saat 
konsumen melakukan komplain.

Layanan bantuan kami juga terus buka selama 
24 jam setiap hari untuk membantu para mitra 
memecahkan masalah yang ada di lapangan. 
Sedangkan untuk kebijakan servis produk, kami 
memastikan waktu pengembalian selama 4 
hari untuk perbaikan hingga pengembalian 
ke tangan konsumen, terlepas dari produk 
itu masih terikat masa garansi atau tidak. Tim 
teknis kami juga secara aktif membantu para 
klien dari mitra bisnis saat akan menginstalasi 
sistem keamanan, mulai dari awal rancangan 
proyek sistem keamanan hingga keberhasilan 
implementasinya.

Matrix adalah salah satu perusahaan yang 
memiliki tim riset dan pengembangan produk 
sendiri. Tim ini meriset dan mengembangkan 
berbagai aspek mulai dari perangkat keras, 
perangkat lunak yang tertanam, aplikasi 
perangkat lunak, aplikasi mobile hingga teknik 
permesinan. Lebih dari 40% anggota tim 
tersebut lebih diarahkan untuk pengembangan 
produk-produk baru, karena kami sadar hal 
ini adalah fondasi dari pertumbuhan dan 
pendapatan perusahaan. Intinya, Matrix 
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Di mana semua produk Matrix 
diproduksi?

Lalu apa yang membuat Matrix ingin 
memasuki pasar sistem keamanan 
Indonesia?

Apa ekspektasi Anda untuk 
pertumbuhan perusahaan di tahun 
ini secara global?

Profil Pribadi Ganesh Jivani

Matrix memiliki pabrik pembuatan produk seluas 
60 ribu meter persegi di India. Pembuatan 
produk di pabrik kami melibatkan banyak 
proses, di antaranya perencanaan bahan baku, 
pembelian material, manajemen penyimpanan 
dan inventaris, pengecekan kualitas, produksi, 
logistik serta RMA (proses pengembalian produk 
untuk diperbaiki/diganti). 

Seluruh infrastruktur, peralatan, dan perangkat 
yang ada di pabrik kami sudah memenuhi 
standar internasional. Perusahaan juga sangat 
menghargai para pegawai yang bekerja di 
sana, namun kami juga mengharapkan mereka 
memberikan kemampuan terbaiknya. Untuk itu 
kami merekrut sumber daya manusia terbaik 
agar bisa maju bersama Matrix.

Indonesia adalah salah satu negara yang 
memiliki pertumbuhan perekonomian 
dengan angka lebih dari 5%. Pembangunan 
infrastuktur di Indonesia juga meningkat cukup 

signifikan. Sedangkan sistem keamanan dan 
telekomunikasi adalah salah satu dasar dari 
setiap infrastruktur dalam dunia modern saat 
ini. Pasar sistem keamanan di Indonesia kami 
lihat juga terus tumbuh, karena banyak institusi 
pemerintah maupun swasta terus meningkatkan 
investasi di sektor ini dengan berbagai 
pertimbangan. Kami melihat ada potensi yang 
besar untuk memenuhi kebutuhan pasar sistem 
keamanan dan telekomunikasi di Indonesia. 

Matrix sendiri fokus pada solusi video surveilans 
berbasis IP dan manajemen mobilitas manusia 
untuk suatu lokasi di mana banyak orang 
melakukan aktivitas di dalamnya, seperti 
bekerja, bermain, atau belajar. Pangsa 
pasar yang kami targetkan di Indonesia 
akan mencakup seluruh tipe bisnis mulai dari 
perkantoran, pabrik, toko retail, pergudangan, 
pelabuhan, kampus universitas, perumahan, 
dan sebagainya.

Proyeksi pertama dari saya, solusi video 
surveilans dan manajemen mobilitas manusia 
milik Matrix akan menjadi primadona. Kami 
memang masih terbilang baru di industri 
ini, namun kesempatan untuk tumbuh juga 
terbuka lebar. Kedua, kami akan meluncurkan 
produk-produk baru dengan teknologi mutakhir 
pada tahun ini. Ketiga, kami terus berusaha 
memperluas jaringan mitra bisnis dengan 
menunjuk sistem integrator, baik itu di India dan 
juga di seluruh dunia. Lalu yang terakhir, kami 
akan bekerja sama untuk lebih dekat dengan 
konsumen agar mereka lebih percaya dengan 
produk dan solusi yang ditawarkan Matrix.
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memiliki kemampuan untuk memproses dan 
dilengkapi infrastruktur yang mendukung untuk 
menciptakan produk berkaliber dunia yang 
memenuhi standar internasional.
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Sebagai salah seorang yang menjadi aktor 
utama di balik berdirinya Matrix Comsec, 
Ganesh Jivani merupakan pribadi yang 
memiliki hasrat kewirausahaan yang tinggi. Ia 
berkisah, sejak lulus kuliah jurusan teknik dan 
ilmu komputer di Maharaja Sayajirao University 
di Vadodara, Gujarat, India, pada 1986 silam, 
Ganesh memiliki keinginan untuk membuat 
lini produk teknologi yang bisa dipasarkan tak 
hanya di India namun juga ke seluruh dunia.

Jalan menuju ke sana mulai terbuka sejak 
Ganesh bertemu rekannya, Dhirendra Savla. 
Mereka memutuskan untuk membangun 
Matrix, walau masing-masing masih bekerja 
di perusahaan lain sebagai tim riset dan 
pengembangan. “Sambil bekerja, kami 
merancang segala hal teknis untuk Matrix. 
Ketika sudah mantap, kami mendirikan Matrix 
secara resmi pada 1991, tak hanya sebagai 
pembuat produk, tapi juga memasarkannya. 
Waktu itu kami baru memproduksi produk 
telekomunikasi. Kemudian pada 2007 kami 
terjun ke solusi video surveilans,” katanya.

Ganesh menuturkan, lika-liku mendirikan Matrix 
tak ubahnya dengan perusahaan rintisan atau 
pengusaha pemula lainnya. Membidani Matrix 
di masa awal berdiri adalah sesuatu yang 
sangat menantang namun dirasakan cukup 
mengasyikkan baginya. “Pada saat itu kami 
berjibaku dengan pembangunan infrastruktur 
perusahaan, perekrutan SDM, pengembangan 
produk, serta bagaimana menciptakan pasar 
dan meraih hati konsumen. Semua dikerjakan 
secara enjoy dan menyenangkan,” ungkapnya.

Dia sadar bahwa perusahaan yang bergerak di 
bidang teknologi sangat mengandalkan bakat 
dan keahlian individu. Untuk membuat Matrix 
semakin besar, Ganesh dan Dhirendra pertama 
kali berinvestasi pada perekrutan pegawai 
berkualifikasi dan sekaligus membentuk 
berbagai macam tim di perusahaan. Setelah 
itu, mereka disediakan infrastuktur tempat 

bekerja, perangkat, dan peralatan dengan 
standar kelas dunia. Saat keduanya sudah 
terpenuhi, maka seluruh individu di Matrix akan 
dididik dengan budaya inovasi dan kualitas 
kerja yang benar.

Selama membidani Matrix, Ganesh mengaku 
sudah menggapai beberapa prestasi penting, 
di antaranya: 
• Memenangkan kepercayaan lebih dari 1 

juta konsumen

• Membangun jaringan bersama dengan 
lebih dari 2.500 sistem integrator

• Menjual produk dan teknologi ke lebih 
dari 50 negara di dunia, termasuk Amerika 
Serikat, Kanada, Jerman, Italia, dan 
Australia

• Memenangkan berbagai penghargaan 
seperti: iF Germany, Red Dot Singapore, 
GOOD Design Japan, dan India Design 
Mark 

Dalam 10 tahun ke depan, Ganesh bertekad 
menjadikan Matrix Comsec sebagai salah satu 
pemimpin dalam industri sistem keamanan.

 “Kami terus fokus 
menciptakan produk 

berkualitas dunia dalam 
ketiga sektor yang dimiliki 

saat ini, yaitu video 
surveilans, telekomunikasi, 

dan akses kontrol. Kami juga 
akan membangun jaringan 

bisnis yang kuat secara 
bertahap untuk menggapai 

seluruh segmen pasar 
dengan cara berinvestasi 

dalam pemasaran, penjualan, 
dan dukungan konsumen.”

Ganesh Jivani


