Metrodata Siap
Menjual Ponsel
Merek Sendiri
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Setelah Lebaran, penjualan motor akan
terkoreksi 10%-15% sampai akhir tahun ini.
Thomas Wijaya, Deputy General
Manager Sales Division Astra Honda

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 16 Agustus 2013

Penjualan Truk

PT Metrodata Electronics bakal memperbanyak diler
Merlinda Riska

menjangkau 120 kota. "Kami
juga terus melakukan ekstensifikasi produk seperti merambah ke aksesori produk,
ponsel pintar, tablet, dan ponsel fitur," kata dia ke KONTAN, Rabu (14/8).
Khusus untuk penjualan
ponsel fitur, Metrodata baru
menjajakan secara terbatas di
kota-kota tertentu di Jawa
lantaran potensi pasarnya
terbilang gemuk. "Untuk merambah pulau lain, biaya pendistribusian masih tinggi," jelas Randy.
Untuk produk ponsel dan
tablet, perusahaan itu telah
mendistribusikan empat merek, yaitu ZTE, Sony, Asus,
dan Samsung. Rencananya,
Metrodata akan memasarkan
dua merek ponsel lagi tahun
ini. Malah, perusahaan ini juga

berencana membuat ponsel
merek sendiri. "Kami punya
rencana bisa mendistribusiJAKARTA. Perusahaan teknokan ponsel merek sendiri.
logi informasi dan komunikasi
Tapi, belum tahu kapan wak(TIK), PT Metrodata Electrotunya," paparnya.
nics Tbk (MTDL) optimistis
Tidak hanya ekspansif di
bisa menggapai target bisnis
bisnis distribusi, Metrodata
yang direncanakan tahun ini.
juga mulai memperbesar paSalah satu langkahnya adalah
sar layanan teknologi informemperluas pasar dengan
masi seperti menyalurkan
menambah diler penjualan
profesional display solution
sebanyak 500 diler menjadi
dan data protection.
3.000 diler di akhir 2013.
Sedangkan untuk memperRandy Kartadinata, Direkluas peluang bisnis unit bisnis
tur Keuangan dan Sekretaris
solusi, Metrodata juga gencar
Korporat Metrodata Electromenawarkan innovation sonics menuturkan, pihaknya
lution baru, seperti business
terus memperluas penetrasi
discovery, mobile enterprise
pasar hingga ke kota-kota
application solution, tools
tingkat kabupaten atau kotafor mining and exploration,
madya. Hingga kini, Metrodaserta infrastructure and serta sudah memiliki 19 titik invices cloud dan komputasi
frastruktur penjualan yang
awan.
Langkah ekspansi ini sejalan dengan pencapaian MetroAnak Usaha Metrodata Electronics
data di semester I-2013 yang
melonjak sekitar 34,12% dari
Nama
Bidang
periode yang sama tahun lalu
PT Synnex Metrodata Indonesia distribusi produk TI
dari sebesar Rp 2,37 triliun
PT Mitra Integrasi Informatika solusi TI
menjadi Rp 3,17 triliun. Laba
PT Soltius Indonesia
konsultan TI
bersih Metrodata pun meroket 76,02% dari Rp 29,83 miliar
PT My Icon Technology
ritel produk TI
menjadi Rp 52,51 miliar.
Sumber: RTI, Metrodata
Metrodata pun optimistis bisa mencapai
Kinerja PT Metrodata Electronics Tbk
target pendapatan tahun ini sebesar Rp
Sem I-2013
Sem I-2012
2012
2011
5,68 triliun dengan
Pendapatan Rp 3,17 triliun Rp 2,36 triliun Rp 5,17 triliun
Rp 4,4 triliun
laba bersih Rp 95,97
Laba
Rp 77,6 miliar Rp 45,22 miliar Rp 116,86 miliar Rp 69,62 miliar miliar.
■

KOMPAS/Heru Sri Kumoro

Truk-truk baru diparkir di Kebon Nanas, Tangerang, Kamis (15/8). Penjualan truk ringan pada semester I-2013 mencapai
59.191 unit atau meningkat 7,7% dibanding periode sama tahun lalu yang sebanyak 54.950 unit. Namun, penjualan truk
sedang dan berat turun dikarenakan permintaan industri pertambangan dan perkebunan sedang lesu.

■ PENJUALAN MOTOR

Paska Lebaran Penjualan Motor Menurun
JAKARTA. Lebaran memberi
berkah bagi industri sepeda
motor. Menjelang Lebaran
Penjualan sepeda motor Juli
2013 melonjak dari Juli 2012.
Penjualan PT Astra Honda
Motor (AHM) di Juli 2013 melonjak 20,77% menjadi 415.428
unit dari penjualan Juli 2012
yang tercatat 343.977 unit.
"Selain jelang Lebaran, hari
kerja Juli 2013 terpanjang di
2013," kata Thomas Wijaya,
Deputy General Manager Sales Divison AHM (15/8).
Sepeda motor matik masih
menjadi penopang utama penjualan Astra Honda yang tercatat sebanyak 297.373 unit.
Selanjutnya berasal dari motor bebek (underbone) sebanyak 76.854 unit. Sisanya berasal dari penjualan sepeda

motor sport sebanyak 41.542
unit.
Paska Lebaran penjualan
sepeda motor biasanya akan
terkoreksi hingga akhir tahun.
Besarnya antara 10%-15%. Bila
Astra Honda rata-rata mampu
menjual 400.000 unit motor,
maka sampai akhir 2013 ini
bisa mencapai 350.000 unit
sampai 360.000 unit.
Supaya penjualan tidak turun drastis, anak usaha Grup
Astra ini pasang strategi penjualan. Misalnya, di setiap diler penjualan menggelar promosi berhadiah. Harapannya,
target penjualan motor Honda
di akhir tahun ini bisa mencapai 4,5 juta unit.
Yohan Yahya, Marketing
and Business Development
Head PT Suzuki Indomobil

Sales juga menyatakan penjualan motor Suzuki di Juli 2013
naik 17,55% menjadi 45.911
unit dari 39.054 unit di Juli
2012.
Berbeda dengan Honda,

Honda dan
Suzuki
memprediksi
penjualan turun
paska Lebaran.
motor tipe bebek berkontribusi sekitar 75% atau terjual
34.433 unit di Juli 2013. Sisanya, sekitar 20% atau 9.182
unit dari motor matik dan 5%
dari motor sport.

Sama seperti Honda, Suzuki
juga memprediksi penjualan
sepeda motor akan turun paska Lebaran. Namun menurut
Yohan, kondisi ini hanya berlangsung satu bulan. Pasalnya,
Suzuki bakal memberi pemanis bagi setiap pengangsur
motor Suzuki. Yakni, tidak
ada kenaikan suku bunga pinjaman meski ada indikasi bunga acuan naik.
PT Yamaha Motor Indonesia juga mencatat kenaikan
penjualan 23,6% menjadi
229.654 unit di Juli 2013 dibanding Juli 2012 yang sebesar 185.783 unit. Motor matik
masih menjadi kontributor
utama dengan penjualan
119.284 unit di bulan lalu.
Aceng Nursalim

Info Tender & Lelang
Pekerjaan
di DKI Jakarta

Kekuatan Senyuman

S

etiap kultur memiliki
frekuensi tersenyum
yang berbeda, arti senyum yang berbeda-beda,
serta cara tersenyum yang
berbeda pula. Yang dimaksud
dengan kultur di sini termasuk kultur di dalam suatu
negara secara dominan, kultur dalam etnis, kultur dalam
kelas sosial, kultur dalam keluarga, kultur dalam organisasi, dalam kultur dalam
bisnis.
Tersenyum adalah suatu
soft skill yang jarang diperhatikan. Senyuman bisa
membantu banyak hal, termasuk kelancaran berbisnis,
memasarkan produk, dan
membangun kerja sama tim
yang luar biasa.
Senyum merupakan suatu
kekuatan (power) yang bisa
dilatih sebagaimana ketrampilan halus (soft skill) lainnya. Para model dan para
aktor dan aktris dikenal dengan senyum mereka yang
menjual. Mereka mampu
menciptakan kegembiraan
dan melunakkan hati yang
menerima senyuman.
Sering kali kita tersenyum
sebagai respon dari sesuatu.
Padahal, memberikan senyuman kepada orang lain maupun tersenyum bagi diri sendiri merupakan alat komunikasi fisik non-verbal yang

mendekatkan kita dan membuka hati penerima senyuman. Paul Ekman seorang
psikolog di tahun 1960an menyimpulkan bahwa ekspresi
wajah di kultur apa pun punya universalitas makna.
Detailnya agak berbeda, seperti tertawa karena malu
dan tertawa karena nervous.
Charles Darwin dalam
Expression of the Emotion in
Man and Animals (1872) menyimpulkan bahwa tersenyum adalah salah satu elemen penting evolusi yang dimulai dari sebelum lahir. Di
dalam kandungan pun, seorang bayi tersenyum karena
berbagai stimulasi. Setelah
dilahirkan, mereka tersenyum sebagai respon dan
tersenyum untuk memancing
respon. Dengan senyuman
pula, kita bisa mengenal bahwa seseorang merupakan ancaman atau kawan.
Ron Gutman, seorang investor dan pendiri startup
HealthTap di Silicon Valley,
mempraktikkan teori ini ketika berkeliling dunia selama
delapan bulan di 36 negara
dan empat benua. Sepanjang
perjalanan, ia ditemani kamera digital dan foto-foto
yang mengingatkannya akan
hari-hari bahagia di perjalanan.
Gutman membuktikan

Jennie S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California
bahwa dengan senyuman,
suasana lebih cair ketika ia
masuk ke lingkungan baru.
Secara psikologis, manusia
pasti membalas senyuman
dan sulit menahan senyuman

Senyuman
mendorong
dikeluarkannya
hormon-hormon
anti stres.
apabila menerima senyuman.
Bahkan ketika dalam keadaan
sangat sulit, seperti sedang
sakit dan sedih, senyuman

yang tulus memberikan energi positif. Ini dituangkannya
dalam buku Smile: The Astonishing Powers of a Simple Act.
Para periset Carnegie
Mellon University dalam jurnal Psychological Bulletin
menyimpulkan bahwa senyuman mendorong dikeluarkannya hormon-hormon anti
stres seperti cortisol, hormonhormon yang meningkatkan
mood positif seperti endorphine dan oxytocin, serta
menurunkan tekanan darah.
Dibandingkan dengan makan
coklat, satu senyum identik
dengan 2.000 batang cokelat.
Juga tipe senyuman merupakan indikator sepanjang
apa Anda hidup, menurut
para periset di Wayne State
University dalam jurnal Psychological Science. Mereka
yang tersenyum penuh dan
lebar dengan gigi yang terlihat atas dan bawah rata-rata
hidup hingga 79,9 tahun.
Yang tersenyum sedang-sedang saja hingga 75 tahun
dan yang senyum tanpa kelihatan gigi hanya 72,9 tahun.
Kultur Jepang lebih menghargai “senyuman dengan mata”
yang sama-sama juga memberikan kontribusi bagi kesehatan fisik dan mental.
Para pemimpin dunia
yang enlightened seperti Gandhi, Bunda Teresa, Paus John

Paul II, Nelson Mandela, Dalai Lama, dan pendeta Buddha Thich Nhat Hanh mempunyai senyum yang manis.
Mungkin itulah jiwa yang
tersenyum, terlepas dari besarnya penderitaan yang
mereka alami sebagai manusia biasa.
Bahkan mereka yang termasuk tidak terlalu spiritual
seperti Barack dan Michelle
Obama, Sir Alex Ferguson,
mendiang Putri Diana, Tom
Cruise, Anne Frank, Walt Disney, dan lainnya. Silakan diperhatikan foto-foto mereka.
Irama kehidupan di Indonesia memang berbeda dan
ini saya rasakan setiap kali
saya berada di sana. Sering
kali senyuman menjadi langka dan mempunyai konotasi
yang berbeda. Tersenyum
untuk kepentingan produktivitas bisa diterapkan tanpa
banyak perubahan sistem dan
struktur. Thich Nhat Hanh
berkata, “sometimes your joy
is the source of your smile, but
sometimes your smile can be
the source of your joy.”
Tersenyumlah untuk kesehatan, membuka diri kepada
orang lain, membangun kerja
sama, dan meningkatkan motivasi diri dan tim. Jadilah
seorang sukses yang tersenyum dan tersenyumlah yang
membawa kesuksesan.
■

■ Pekerjaan: informasi dan
dokumentasi melalui publikasi
produk informasi SDA melalui
program media
Satuan kerja: Bina Program SDA
Sub satuan kerja/PPK: Direktorat
Bina Program
Bidang/sub. bidang: penyedia jasa
lainnya/jasa periklanan
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 6.300.000.000
■ Pekerjaan: informasi dan
dokumentasi melalui publikasi
produk informasi SDA melalui
pembuatan film dan video
dokumenter
Satuan kerja: Bina Program SDA
Sub satuan kerja/PPK: Direktorat
Bina Program
Bidang/sub. bidang: penyedia jasa
lainnya/jasa periklanan dan jasa
pembuatan film
Klasifikasi: kecil
Nilai HPS paket: Rp 2.200.000.000

Satuan kerja: SNVT Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Kalimantan III
Sub satuan kerja/PPK: PPK
Prasarana Konservasi Sumber Daya
Air
Bidang/sub. bidang: sipil/
bendungan (22013)
Nilai HPS: Rp 262.000.000.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Jumat, 2 Agustus –Selasa, 20
Agustus 2013 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67

Pekerjaan di PU
■ Pekerjaan: pembangunan
rusunawa Kab. Sleman
Satuan kerja: Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis
Sub satuan kerja/PPK: PPK
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis I
Bidang/sub. bidang: 1.arsitektur
perumahan multi hunian, termasuk
perawatannya (21002) 2.mekanikal
perpipaan air dalam bangunan
termasuk perawatannya (23002) 3.
elektrikal instalasi listrik gedung
Nilai HPS: Rp 26.283.635.000

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Rabu, 24 Juli –Jumat, 16 Agustus
2013 melalui website: http://www.
■ Pekerjaan: pembangunan
pu.go.id/site/view/67
rusunawa Kota Surabaya 1
Satuan kerja: Satuan Kerja
Pekerjaan di BPS
Pengembangan Kawasan
■ Pekerjaan: pengadaan Data
Permukiman Perkotaan Strategis
Center (DC) Badan Pusat Statistik
Sub satuan kerja/PPK: PPK
tahun anggaran 2013
Pengembangan Kawasan
Agensi: Badan Pusat Statistik (kode Permukiman Perkotaan Strategis II
lelang: 104275)
Bidang/sub. bidang: 1.arsitektur
Satuan kerja: Sekretariat Utama
perumahan multi hunian, termasuk
Badan Pusat Statistik
perawatannya (21002) 2.mekanikal
Bidang/sub. bidang: pengadaan
perpipaan air dalam bangunan
barang /teknologi informasi
termasuk perawatannya (23002) 3.
Klasifikasi: non kecil
elektrikal instalasi listrik gedung
Nilai pagu: Rp 18.000.000.000
Nilai HPS: Rp 29.867.687.000
Nilai HPS : Rp 17.957.500.000
Sumber dana: APBN
Catatan: masih ada lima proyek
sejenis dengan nilai proyek minimal
Pendaftaran dan pengunduhan
Rp 30 miliar
dokumen pengadaan:
Jumat, 2 Agustus –Senin, 19
Pendaftaran dan pengunduhan
Agustus 2013 melalui website:
dokumen pengadaan:
http://lpse.bps.go.id/eproc/
Jumat, 2 Agustus –Rabu, 28
Agustus 2013 melalui website:
Pekerjaan di Samarinda http://www.pu.go.id/site/view/67
■ Pekerjaan: supervisi lanjutan
Pekerjaan di Bandung
pembangunan bendungan Teritip
Kota Balikpapan
■ Pekerjaan: pembangunan PSD
Satuan kerja: SNVT Pelaksanaan
revitalisasi Kawasan ITB Jatinangor
Jaringan Sumber Air Kalimantan III Kab. Sumedang
Sub satuan kerja/PPK: PPK
Satuan Kerja: SNVT Penataan
Prasarana Konservasi Sumber Daya Bangunan dan Lingkungan Jabar
Air
Sub Satuan Kerja/PPK: SNVT
Bidang/sub. bidang: jasa inspeksi
Penataan Bangunan dan Lingkungteknis/jasa enjiniring fase konstruksi an Jawa Barat
dan instalasi pekerjaan teknik sipil
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
keairan
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan
Nilai HPS paket: Rp 8.000.000.000 yang masih berlaku
Nilai HPS paket: Rp 1.500.000.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Pendaftaran dan pengunduhan
Jumat, 2 Agustus –Senin, 19
dokumen pengadaan:
Agustus 2013 melalui website:
Rabu, 14 Agustus –Rabu, 21
http://www.pu.go.id/site/view/67 Agustus 2013 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
■ Pekerjaan: lanjutan pembangunan bendungan Teritip Kota
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
Balikpapan
v3/lpselinks dan sumber lainya

