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Profil singkat

Berdiri tahun 2008 di Magetan – Jawa 
Timur, dengan spesialisasi di sistem 
monitoring, security dan sistem berbasis 
cloud.

Seiring perkembangan IT yang semakin 
pesat dan kebutuhan pasar yang terus 
meningkat, SSI membuka jasa perawatan 
komputer dan jaringan, pembuatan 
aplikasi berbasis database, membuat 
aplikasi berbasis smartphone (mobile 
application) serta pelatihan berbasis 
teknologi IT. 

Melengkapi sistem pengamatan dan 
pengawasan berbasis software, kami 
mengembangkan sistem pengawasan 
berupa hardware (CCTV dan GPS Tracking)



Perkembangan yang terus maju menuntut 
kami ikut berkembang, maka SSI 
memutuskan untuk membuka jasa 
monitoring sosial media dan profiling 
sesuai permintaan konsumen

Permintaan dibidang keamanan yang terus 
meningkat membuat SSI membuka 
pelatihan siber (cyber security)

Pada akhirnya, SSI lebih dikenal karena 
produk berbasis pengamanan perangkat 
dan komunikasi berbasis smartphone



2008

Mulai beroperasi di 
Magetan, Jawa Timur, 
dengan fokus kepada 

maintenance perangkat 
komputer dan jaringan 

2012

Pembuatan dan 
pemasaran produk 
monitoring untuk 
perangkat mobile 

(smartphone), CCTV, 
GPS dan perangkat 

komputer

2009

Mengadakan pelatihan 
Ms.Office dan teknisi 

komputer untuk 
kelurahan dan 
kecamatan di 

karasidenan Madiun

2013

Pembuatan website 
dan CMS berbasis web 

sesuai permintaan

2016

Pelatihan dan 
pengajaran keamanan 
siber di institusi militer

2022

Terbit status badan 
hukum atas brand 
Semesta Sarana 

Informatika, dibawah 
PT MEDIA 

KEAMANAN DIGITAL

Sejarah 

Catatan 
Brand semestainformatika dapat dicek di https://who.is/whois/semestainformatika.com



Visi Misi

Menciptakan, mengembangkan dan 
mengimplementasikan Sistem Informasi yang 
menjamin akurasi data dalam setiap lini, baik 
cyber maupun real, sehingga mampu bersaing di 
era global dan menghasilkan benefit bagi 
penggunanya.

VISI

Melakukan pengawasan dan 
pengamanan terhadap aset dan lalu 

lintas data, serta meningkatkan 
kualitas SDM yang menjamin 

terlaksananya sistem informasi yang 
akurat

MISI



Services

01 

System & App 
Development

Pembuatan sistem 
berbasis web dan 
aplikasi berbasis 

smartphone

04 

Security 
Tools

Pengembangan 
keamanan komunikasi 
berbasis smartphone 
dan perangkat digital 

lain

03 

Social Media 
Monitoring

Melakukan monitoring 
branding dan hashtag di 

sosial media untuk 
perencanaan strategi 

marketing

02 

Monitoring 
Tools

Pemasangan sistem 
monitoring asset 
untuk keperluan 
keamanan dan 
pengamanan

05 

Training

Pengadaan pelatihan untuk 
meningkatkan awareness 

dibidang siber, dan IT yang 
memerlukan kemampuan 

khusus



Aspek Legal







NUCIRA BUILDING
Jl. MT Haryono No.27
Tebet – Jakarta Selatan

Ph. (021) 228 34 060
HP. 0812 400 17 753

www.semestainformatika.com
info@semestainformatika.com
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