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eventwisdom

Dear Kontak,

Wacom sangat 

berguna untuk 

bekerja atau 

mengekspresikan 

ilustrasi digital. 

Aku sudah pakai 

Wacom sejak 2009, 

sekarang pakai 

CTH-470. Aku 

bisa menggambar 

atau mengolah visual secara detail 

karena pen-nya oke banget. Pen-nya 

pun sering jatuh, tapi tidak mengurangi 

sensitivitasnya sama sekali.

perlengkapan yang menunjang 

kelancaran bisnis. Majalah Kontak 

menyediakan informasi lengkap seputar 

perlengkapan kantor yang dapat 

menunjang kinerja perusahaan Anda.

Bertepatan di tahun kuda kayu ini 

pula Datascrip memasuki usia ke-45 

tahun. Perjalanan Datascrip sejak 

awal berdiri hingga kini tak lepas dari 

dukungan dan kepercayaan seluruh 

mitra kerja Datascrip. Terima kasih 

kami sampaikan kepada para mitra 

kerja Datascrip selama ini. Kami akan 

terus bekerja keras dan menjaga 

komitmen Datascrip untuk senantiasa 

memberikan pelayanan terbaik bagi 

Anda.  

Selamat membaca. Semoga informasi 

yang kami sajikan mampu membakar 

semangat Anda!

hello!

Tangguh dan pekerja keras. Kata yang 

tepat untuk menggambarkan seekor kuda. 

Sesuai karakternya, tahun ini akan menjadi 

momentum bagus bagi para pekerja keras.

Namun, Anda tak bisa hanya mengandalkan 

peruntungan. Usaha keras dan cerdas 

tetap menjadi faktor penentu, termasuk 
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Selamat Datang Tahun 
Kuda Kayu

 The only way 
to do great work 

is to love 
what you do

Steve Jobs

Jambore Nasional 
Bersama Ring of Fire 
Adventure

Datascrip bekerjasama dengan Ring of 
Fire Adventure mengadakan Jambore 
Nasional. Acara yang digelar pada 31 
Januari – 2 Februari 2014 ini bertempat 
di Wisata Agro Kebun Teh Kaligua, 
Kecamatan Paguyungan, Kabupaten 
Brebes, Jawa Tengah.

Ratri Endah Rahayu

Graphic Designer 
Majalah CHIP

18leisure

Surga Tropis 
di Pulau Derawan

Bingung menemukan 
tempat cocok liburan? Tak 
ada salahnya pergi ke Pulau 
Derawan yang terletak di 
Kalimantan Timur. Medan 
menuju kawasan wisata ini 
penuh tantangan. Sangat 
menarik, berwisata ala 
petualang di surga tropis yang 
sempurna. 

gner

Wacom CTH-470
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KANTOR PUSAT & SHOWROOM
Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9
Kompleks Kemayoran    
Jakarta 10610    
Tel: 021-6544515
Fax: 021-6544811-13
SMS: 0812 118 1008
Email: info@datascrip.co.id

KANTOR PENJUALAN CABANG:

BALIKPAPAN    
Jl. Sudirman Blok I-2 No. 3, Bandar Klandasan,     
Balikpapan 76113    
Tel: 0542-7023577, 7203343
Fax: 0542-739242    
Email: dtsbpp@datascrip.co.id

BANDUNG    
Jl. Lengkong Besar No. 3-A, Bandung 40261,     
Tel: 022-4233193, 4232252
Fax: 022-4203865     
Email: kpc_bandung@datascrip.co.id

MAKASSAR    
Jl. Sam Ratulangi No. 4, Makassar 90125    
Tel: 0411-875211, 875225
Fax: 0411-854402     
Email: kpc_makassar@datascrip.co.id

MANADO    
Gedung Griya Sintesa Lt. 1     
Jl. Dr. Soetomo, Manado 95122    
Tel: 0431-845639
Fax: 0431-845636     
Email: kpc_manado@datascrip.co.id

MEDAN     
Jl. Raden Saleh No. 65-67 Medan 20111    
Tel: 061-4575081, 4514633
Fax: 061-4575010     
Email: kpc_medan@datascrip.co.id

PALEMBANG
Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 24,
Palembang 30114
Tel: 0711-713699
Fax: 0711-714742     
Email: kpc_plg@datascrip.co.id

PADANG    
Jl. Khatib Sulaiman No. 15    
Padang 25137    
Tel: 0751-7870649, 7870539
Fax: 0751-445663    
Email: kpc_padang@datascrip.co.id

PEKANBARU    
Kompleks Riau Business Center Blok B-07,     
Jl. Riau, Pekanbaru 28292    
Tel: 0761-864502, 860132
Fax: 0761-864503    
Email: kpc_pekanbaru@datascrip.co.id

SURABAYA    
Jl. Mayjend Sungkono No. 91H, Surabaya 60225    
Tel: 031-5665335, 36020555
Fax: 031-566 9978    
Email: kpc_surabaya@datascrip.co.id

Datascrip – THE ONE STOP BUSINESS SOLUTIONS COMPANY

Datascrip merupakan perusahaan yang menawarkan solusi bisnis meliputi offi ce 
design, space management and fi ling systems; stationery, offi ce equipment and 
supplies; multimedia presentation and conference room; digital imaging; time 
management and security systems; surveying and engineering; dan business 
software and IT solutions, di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan, 
kepuasan, dan kenyamanan pelayanan bisnis Anda.

Business Executives Specialist kami tidak sekadar menjual produk, tetapi juga 
bekerja bersama Anda untuk mencari solusi yang terbaik.

2020

managementCanon Business 
Partner Gathering 
2014
Semangat kebersamaan dan kekeluargaan 
menyatu di antara peserta Canon Business 
Partner Gathering 2014.

Membangun 
Jiwa Kepemimpinan 
Dalam Tim

Melesat Kuat 
dan Cepat 
di Tahun Kuda 
Kayu
Datangnya tahun kuda disambut penuh 

harapan. Sifat kuda yang penuh energi, 

bergerak cepat, tidak suka menunda-

nunda, dan bertindak keras menuju 

kemenangan, diharapkan mengimbas 

kepada kita untuk menjadikan tahun ini 

sebagai peluang meraih keberhasilan.
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Kota yang berjuluk Ambon 
Manise, yang berarti Kota Ambon 
yang indah, kali ini menjadi tuan 
rumah ajang Canon Business 
Partner Gathering. Acara yang 
diselenggarakan pada 17-19 
Januari 2014 ini dihadiri para 
dealer dari seluruh Indonesia. 

Kegiatan ini diadakan untuk 
mempererat hubungan tim 
Canon Datascrip dengan para 
dealer sekaligus memberikan 
penghargaan kepada para dealer 
yang berprestasi.

Acara selama tiga hari tersebut 
berlangsung meriah. Para 
peserta menyatu dalam tim, 
saling bekerjasama bagai satu 
keluarga untuk menyelesaikan 
permasalahan bersama yang 
dikemas dalam games yang 
menyenangkan. Para peserta juga 
dapat menikmati keindahan alam 
Ambon dengan berjalan-jalan ke 
Pantai Liang dan Desa Waai.

Semangat kebersamaan 
dan kekeluargaan 

menyatu di antara peserta 
Canon Business Partner 

Gathering 2014. Inilah 
kekuatan luar biasa yang 
menjadi tulang punggung 

Canon Datascrip dalam 
memasarkan produk-

produk unggulannya di 
seluruh Indonesia.

Puncak acara gathering  adalah 
Gala Dinner yang dibuka dengan 
tarian tradisional Ambon. Malam 
semakin meriah karena PT 
Datascrip memberikan reward 
kepada dealer yang berperforma 
baik di tahun 2013. 

Para peserta sangat menikmati 
rangkaian acara. Menurut mereka, 
acara yang diadakan kali ini sangat 
seru dan menantang, apalagi 
hampir semua peserta baru 
pertama kali ke Ambon.  

“Kami berharap semoga 
kebersamaan ini dapat 
memberikan semangat serta 
motivasi pada seluruh peserta agar 
siap menghadapi tantangan dan 
pencapaian di tahun Kuda Kayu,” 
ujar Merry Harun, Canon Division 
Director PT Datascrip. 

CANON BUSINESS PARTNER GATHERING 2014
SUKSES REKATKAN KERJASAMA DENGAN MITRA BISNIS
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Peserta antusias mengikuti keseruan rangkaian acara
Canon Business Partner Gathering 2014 di Ambon.

Sebagai wujud kepedulian terhadap 
musibah bencana alam belakangan 
ini, Canon melalui PT Datascrip 
sebagai distributor produk pencitraan 
digitalnya di Indonesia menggelar 
program khusus Canon Peduli kepada 
para pengguna kamera dan printer 
Canon di wilayah sekitar yang terkena 
bencana.  

Canon Peduli ini mencakup program 
tukar tambah dan pemberian harga 
khusus bagi pelanggan yang ingin 
mengganti kamera maupun printer-
nya dengan berbagai tipe pilihan 

baru. Selain itu, juga digelar program 
pengecekan kamera dan printer Canon 
secara gratis serta diskon suku cadang 
bagi unit yang diperbaiki.

Di Manado, Bandung, Surabaya, Medan 
dan Semarang, program Canon Peduli 
berlangsung   5-12 Maret 2014 dan 
digelar di Kantor Penjualan Cabang 
Datascrip serta Datascrip Service Center 
yang berada di kota-kota tersebut.

Sementara untuk Yogyakarta dan Solo 
berlangsung pada 8-12 Maret 2014. 
Khusus di Yogyakarta, program Canon 

Peduli digelar bertepatan dengan 
pameran Mega Bazaar Consumer 
Show di Jogja Expo Center. 

Pada stan Canon Peduli pengguna 
kamera digital Canon EOS 
berkesempatan mendapatkan fasilitas 
pengecekan dan pembersihan sensor 
CMOS secara gratis, serta diskon suku 
cadang selama pameran berlangsung. 
Sementara di kota Solo, Canon Peduli 
digelar bekerja sama dengan dealer 
setempat. 

Bentuk Kepedulian 
untuk 

Meringankan Beban 
Sesama

Suasana  layanan gratis pengecekan dan pembersihan sensor kamera di Jogja Expo Center.
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Wacom Datascrip memberikan edukasi teknologi digital di 
SMA Xaverius Tanjung Karang Lampung. Kegiatan ini dikemas 

dalam bentuk seminar dan workshop. Peserta acara ini terdiri dari para 
guru dan siswa di sekolah tersebut. Guru mendapat Seminar “Digital 
Interactive Classroom”,  sementara siswa mendapat materi Seminar 
dan Workshop “Let’s Draw Digital”.  Acara digelar selama dua hari, yakni 
pada Jumat dan Sabtu, 24 – 25 Januari 2013.

Siswa SMA Xaverius Tanjung Karang, Lampung, saat mengikuti 
Workshop “Let’s Draw Digital”.

TIm Wacom Datascrip sedang menyampaikan 

materi seminar “Let’s Draw Digital”

Systems integrator mengacu pada 
spesialisasi untuk menyatukan subsistem-
subsistem dan memasti kan subsistem 
tersebut berfungsi bersama.  

“Saat ini kunci kesuksesan usaha bukan 
saja ditentukan oleh hard working (kerja 
keras) melainkan juga smart working 
(kerja cerdas). Dengan smart working, 
pekerjaan lebih efi sien dan efekti f, serta 
hasil akan lebih opti mal. Melalui solusi-
solusi yang kami miliki, Datascrip hadir 

untuk membantu para pelaku bisnis 
meningkatkan kinerja dan produkti vitas 
di era smart working,” ujar Liana 
Seti awan, Sales Director PT Datascrip. 

Selama acara berlangsung, para 
undangan dapat melihat langsung dan 
menggali informasi lebih dalam mengenai 
produk-produk yang dimiliki Datascrip. 
Diantaranya, printer dan kamera digital 
Canon, laptop ASUS, video conference 
Kedacom, serta perangkat absensi 
fi ngerprint dari Secure.

Seminar dan Workshop 
Bersama Wacom

PT Datascrip kembali menggelar 
Datascrip Systems Integrator (SI) 

Gathering, yang untuk tahun 2014 ini 
mengambil tema “The Era of Smart 
Working”. Acara yang diselenggarakan 
pada 25 Februari 2014 di Hotel Alila 
Jakarta ini bertujuan mempererat 
hubungan dan kerjasama antara PT 
Datascrip dengan mitra bisnisnya, 
sekaligus memperkenalkan produk dan 
solusi yang dimiliki Datascrip, khususnya 
terkait systems integrator.

event

Para peserta sangat antusias mengikut acara ini. Terbukti dari banyaknya 
peserta selama acara. Workshop “Let’s Draw Digital” saja digelar sebanyak 
dua kali, dengan peserta masing-masing 35 siswa dan 20 siswa terpilih. 
Sementara acara seminar “Let’s Draw Digital” juga tak kalah seru, 
sebanyak 400 siswa yang datang. 

Melalui acara ini Wacom ingin mengenalkan teknologi menggambar 
secara digital. Sehingga, siswa memiliki kesempatan mendapat pelatihan dasar 
menggambar digital dari para profesional. Bagi guru, acara ini dapat memberikan 
informasi mengenai alternatif perangkat yang digunakan untuk konsep Digital 
Interactive Classroom dan update teknologi terbaru dari perangkat yang umum 
digunakan. Guru juga mendapat informasi memilih perangkat dan teknologi yang 
tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Tahun ini, Wacom Datascrip akan lebih agresif memberikan edukasi mengenai 
teknologi digital, khususnya di dunia pendidikan. Jika sekolah Anda berminat untuk 
diadakan kegiatan serupa, pihak sekolah bisa mengajukan proposal ke Datascrip 
melalui infowacom@datascrip.co.id.

Datascrip SI Gathering 2014, 
“The Era of Smart Working”

Liana Setiawan, Sales Director PT Datascrip menyampaikan
sambutan pada Datascrip SI Gathering 2014.

Para peserta Datascrip SI Gathering 2014 mengikuti games. Suasana Datascrip SI Gathering 2014 di Hotel Alila, Jakarta.
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ekstrim adalah Magellan GPS, yakni 
perangkat GPS genggam yang tahan 
air, kuat dan ringan, mudah dibawa dan 
disimpan, serta dilengkapi fi tur navigasi 
yang canggih. Keunggulan lainnya dari 
Magellan GPS adalah memiliki layar yang 
mampu dibaca dengan baik di bawah sinar 
matahari, tersedianya Magellan World 
Edition Map Preloaded yang mencakup 
area jalanan lebih dari 200 negara dan 
mampu memandu pengguna kembali ke 
titik awal ketika memulai perjalanan.

“Dengan berpartisipasi dalam Jambore 
Nasional Ring of Fire Adventure, Datascrip 
berharap dapat ikut mendukung dan 
mengembangkan industri adventure 
di Indonesia,” ujar Gatot Priyo Laksono, 
Division Manager PT Datascrip.  

Peserta Jambore Nasional Ring of Fire 
mendapatkan materi antara lain: adventure 
riding dengan instruktur Kadek Ramayadi; 
pelatihan survival dan pertolongan pertama 
pada kecelakaan; pelatihan navigasi; cara 
membuat dokumentasi; dan ekspedisi yang 
dipandu oleh Youk Tanzil.  

Sambil  mengendarai motor, para 
peserta bisa menikmati indahnya alam 
dan trek yang beragam di kawasan 
perkebunan. Mulai dari jalanan berbatu 
hingga masuk ke jalur sempit di tengah 
perkebunan teh dengan kontur tanah 
bergelombang bercampur akar pohon, 
serta menyeberangi sungai dan tanjakan 
licin. Melalui acara ini, diharapkan dapat 
mengembangkan industri adventure 
melalui edukasi pasar.

Datascrip bekerjasama dengan Ring of 
Fire Adventure mengadakan Jambore 

Nasional. Acara yang digelar pada 31 
Januari – 2 Februari 2014 ini bertempat di 
Wisata Agro Kebun Teh Kaligua, Kecamatan 
Paguyungan, Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah.
 
Acara ini mengambil tema “Bersatu, Belajar 
dan Berlatih”. Adapun pesertanya terdiri 
dari para anggota Rofers (Ring of Fire 
Lovers),  Komunitas Yamaha Vixion Club 
Indonesia, Kawasaki Ninja Club Indonesia, 
dan beberapa anggota motor besar seperti: 
Ducati Diavel, BMW R1200 GS, KTM 1190 
dan BMW F800GS.

Dalam acara ini, Datascrip mengisi 
kelas Basic Navigation Training. Para 
peserta dapat menjajal produk Datascrip 
Magellan GPS dan Action Camera Mio 
Mivue M350, yang dapat menunjang para 
bikers dalam melakukan adventure riding.

Camera Mio MiVue M350 dapat diletakkan 
di sepeda motor, sepeda gunung atau 
dilekatkan di helm untuk snowboarding 
maupun skateboard. Desainnya yang 
ringan, kecil dan kokoh memudahkan Mio 
MiVue M350 dibawa kemanapun. Bahkan, 
saat berkegiatan ekstrim seperti caving 
atau climbing. Mio MiVue M350 memiliki 
kemampuan Camera Full HD dengan 
fi eld of view sampai dengan 1700. Kamera 
ini juga sudah dilengkapi mounting 
untuk helm, sepeda motor ataupun  
sepeda sehingga Anda tak perlu repot 
dan khawatir saat membawa ataupun 
meletakkan posisi kamera. 

Perangkat yang juga handal untuk para 
penggemar aktivitas outdoor dan olahraga 

Jambore Nasional 
bersama Ring of Fire Adventure

Peserta Jambore Nasional Ring of Fire menjajal Magellan GPS 
dan Action Camera Mio Mivue M350

Action Camera Mio 
Mivue M350

Magellan eXplorist 610

Peserta Ring of Fire Adventure saat menjelajah 
kebun teh Kaligua, Brebes Jawa Tengah

Youk Tanzil memperlihatkan door prize untuk 
peserta yaitu Mio MiVue M350.

Action Camera Mio 
Mi M3 0

Mag

Peserta sedang mencoba GPS Magellan eXplorist
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A
pakah perusahaan Anda telah 

memiliki sistem keamanan 

canggih yang mampu memberikan 

keamanan dan kenyamanan bagi 

karyawan, manajemen, dan tamu 

perusahaan?  Jika belum, sebaiknya 

perusahaan Anda segera memilikinya. 

Sistem keamanan ini didesain untuk 

memproteksi areal terbatas baik 

berupa perkantoran, pabrik, pusat 

perbelanjaan modern, maupun 

perumahan, dari kejahatan yang tidak 

kita inginkan sekaligus memberikan 

rasa aman kepada para karyawan, tamu 

pengunjung, maupun para penghuninya.

“Penggunaan teknologi ini sekaligus 

untuk memproteksi area terbatas 

perusahaan dari tindakan kriminalitas 

dan aksi terorisme,” kata Sylvia 

Lionggosari, Division Director PT 

Datascrip. 

Datascrip,  memahami kebutuhan 

konsumennya dan  memberikan solusi  

tepat dan cerdas, dengan menyediakan 

perangkat terpadu yang mampu 

mendeteksi  kendaraan saat memasuki 

areal terbatas tersebut  hingga parkir  

secara akurat  dan detail.

Ditambahkan Sylvia, enam perangkat 

canggih proteksi area terbatas ini 

merupakan Car Access Solution yang 

mampu mendeteksi secara akurat, 

setiap kendaraan yang memasuki area 

Car Access Solution
Enam Perangkat Canggih 
Proteksi  Area Terbatas

terbatas perkantoran dan perusahaan, 

baik milik karyawan maupun tamu 

perusahaan. Teknologi pengamanan 

tersebut menggunakan enam  alat 

deteksi canggih iVACS dengan merek 

Stratech, Long Range Reader (Nedap), 

Road Blocker (Optima), Access Control 

(Secure), Boom Gate (Secure), dan 

Parking Guidance System (Secure). 

Cara kerja alat deteksi tersebut relatif 

simpel. Ketika sebuah mobil memasuki 

area terbatas perusahaan kita yang telah 

menggunakan produk tersebut, di pintu 

masuk mobil tersebut  akan di-scanning 

oleh Stratech yang berfungsi sebagai  

iVACs (Intelligent Vehicle Access Control 

System). Alat ini membantu melakukan 

scanning area bawah mobil saat melaju 

memasuki area fasilitas terbatas. 

Stratech bahkan memiliki kemampuan 

memberikan penandaan secara otomatis 

pada bagian yang mencurigakan.

 

Pemasangan  iVACS,  bisa dilakukan 

fi xed based (posisi tertanam di atas 

permukaan tanah), mobile ( dapat 

dipindahkan), hingga  robotics (mampu 

bergerak maju mundur pada mobil yang 

diam). Selanjutnya, mobil tersebut akan 

diidentifi kasi dengan Nedap  berupa LPR 

(License Plate Recognition), alat untuk 

mengidentifi kasi nomor polisi  yang 

sudah terdaftar ke dalam sistem. Apabila 

kendaraan tersebut belum terdaftar, 

sistem tidak akan mengenali dan proses 

dilanjutkan dengan pendataan secara 

manual.

Kendaraan juga dideteksi oleh  LRR 

(Long Range Reader)  dengan merek 

Optima. Alat ini  untuk identifi kasi 

pengemudi dan kendaraan secara 

bersamaan.  LRR mampu mendeteksi 

kendaraan  hingga radius 10 meter. 

Teknologi ini mampu mengidentifi kasi ID 

pengemudi tanpa perlu mengeluarkan 

anggota badan dari balik jendela. LRR  

sangat akurat untuk mencocokkan kedua 

ID secara bersamaan dengan data yang 

terdaftar di dalam sistem. 

Setiap pengemudi mobil  dan 

kendaraannya yang terdaftar dalam 

sistem memiliki ID yang berbeda –beda. 

Proses identifi kasi dilakukan secara 

cepat untuk meminimalisir penumpukan 

kepadatan kendaraan di tahapan 

pemeriksaan. 

Maraknya  aksi  kriminalitas dan  terorisme baik di ruang 
publik seperti pusat perbelanjaan modern maupun ruang 
privat seperti  gedung perkantoran dan  pabrik, membuat Anda 
makin meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya 
tersebut. Ada enam perangkat canggih  sebagai Car Access 
Solution untuk memproteksi area terbatas dari ancaman 
kejahatan, sehingga Anda merasa nyaman memasuki area 
kantor maupun perusahaan Anda.

SECURITY SYSTEM SERIESSECURITY SYSTEM SERIES
PART 
1/4

Long Range Reader

Road Blocker
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hingga 80 Kmph. RB pada keadaan 

normal akan tetap terangkat di 

atas permukaan tanah, jika muatan 

kendaraan dinyatakan clear, RB  akan 

sejajar dengan tanah untuk memberi 

jalan kendaraan.

Agar karyawan maupun tamu yang 

membawa kendaraan bisa memarkir 

kendaraannya dengan nyaman, PGS 

(Parking Guidance System) bermerek 

Secure,  akan memandunya, dengan 

menampilkan display  untuk melihat  

tempat dan jumlah  parkir yang kosong. 

Saat kendaraannya  menyusuri lokasi 

parkir di tiap lantai, kita akan dibantu 

dengan lampu indikator. Warna merah 

mewakili slot parkiran telah terisi 

kendaraan, dan warna hijau mewakili 

slot parkir yang kosong. Kita pun bisa 

memarkir kendaraannya secara aman 

dan nyaman.

Agar tidak terjadi penumpukan 

kendaraan yang mau masuk ke areal 

terbatas,  Boom Gate, bermerek 

Secure. Alat ini untuk mengontrol 

kendaraan agar tetap terjaga jarak 

yang aman. Jika terjadi penumpukan 

kendaraan, proses pembukaan Boom 

Gate dilakukan secara otomatis karena 

telah terintegrasi dengan LRR. 

Mobil yang masuk  akan dideteksi 

secara detail muatannya oleh RB (Road 

Blocker) bermerek Optima. Alat ini akan 

mendeteksi apakah muatan yang dibawa 

oleh pengemudi mengandung bahan 

peledak atau tidak. RB berupa perangkat 

hidrolik yang  mampu menghentikan 

kendaraan jika pengemudi memaksa 

masuk ke dalam area terbatas. 

RB yang memiliki sertifi kasi khusus 

K12/ PAS 68:2010 mampu menahan 

kendaraan seberat 7.5 ton yang melaju 

Sebutkan 5 produk yang dimiliki 
solusi Access Car Management? 

Kirim jawaban ke alamat email 
kontak@datascrip.co.id dengan 
subjek : Kuis Security System 
1 dengan mencantumkan nama 
lengkap, nama perusahaan, jabatan, 
alamat dan nomor telepon kantor, 
serta nomor handphone.

Kuis ini terdiri dari 4 
seri. Bagi 3 peserta 
yang menjawab 
seluruh pertanyaan 
dari keempat seri 
dengan benar, akan 
mendapatkan hadiah menarik 
berupa Voucher Belanja 
Carrefour senilai @Rp 500.000,-. 
Jawaban Kuis Security System 1 
paling lambat diterima 31 Mei 2014.

KUIS

4 

h menarik 
lanja 
R 500 000

Tampilan hasil scanning menggunakan iVACs ( Intellegent Vehicle Access Control System)

Tampilan Parking Guidance System yang menunjukkan tempat dan jumlah lokasi parkir  yang kosong
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Mencetak foto kini semakin mudah dan menyenangkan 
berkat kehadiran Canon Printer PIXMA MG7170.
Apa saja kelebihannya?

P
erangkat kerja seperti printer 

tak melulu identik dengan warna 

putih, hitam atau abu-abu. Kini 

printer pun bisa memberikan nuansa 

yang berbeda di ruang kerja Anda dengan 

desain dan warna-warna yang trendi. 

Seperti yang dihadirkan oleh Canon 

PIXMA MG7170. Printer foto all in one ini 

hadir dengan tiga pilihan warna elegan 

dan menarik, yaitu coklat, merah dan 

hitam. Selain tampilan yang colourful, 

printer ini pun didukung teknologi Wi-Fi. 

Kegiatan mencetak dapat dengan mudah 

dilakukan tanpa harus terkoneksi 

dengan PC atau jaringan router, karena 

Canon Printer PIXMA MG7170 telah 

dilengkapi koneksi Wi-Fi. Printer 

PIXMA MG7170 juga dilengkapi dengan 

Access Point Made yang didesain untuk 

menjawab kebutuhan cetak tanpa harus 

menghubungkan perangkat melalui 

kabel. Dengan demikian, kegiatan 

mencetak foto yang baru saja anda ambil 

bisa langsung dilakukan dari kamera 

digital yang telah didukung DPS over IP 

protocol atau Wireless Pictbridge.

Dengan desain yang kompak, 

memberikan keleluasaan dan efi siensi 

dalam penempatan di berbagai sudut 

rumah atau kantor. Dibekali Canon’s 

Intelligent Touch System (fi tur layar 

sentuh untuk panel operasional dan 

layar LCD), PIXMA MG7170 hanya akan 

menyala pada tombol tertentu saat 

dioperasikan.

Bagaimana jika kita ingin mencetak foto 

langsung dari jejaring sosial? seperti 

Facebook, Twitter atau situs-situs 

foto seperti Picasa, Photobucket dan 

Flickr? Atau bahkan dari layanan cloud 

storage seperti Evernote dan Dropbox? 

Jawabannya tentu saja bisa, malah 

membuat kegiatan mencetak menjadi 

lebih seru karena anda cukup login 

lalu memilih foto atau dokumen mana 

saja yang ingin Anda cetak. Semua bisa 

dilakukan melalui layar LCD printer 

tanpa menggunakan PC. 

Nah, bagi para pengguna tablet atau 

smartphone yang berbasis iOS atau 

Android juga bisa langsung mencetak 

atau mendapatkan fi le scan dari printer ini. 

Kegiatan mengirimkan dokumen menjadi 

sangat mudah karena anda tidak perlu 

repot-repot membawa berlembar-lembar 

dokumen hard copy. 

Cetak Cepat Kualitas Prima

Dengan teknologi FINE (Full 

photolithography inkjet nozzle engineering) 

untuk membuat tetesan tinta mikroskopis 

hingga 1 pl, kualitas printer Canon PIXMA 

dan PIXMA MG7170 tidak diragukan lagi 

karena teknologi menghasilkan gambar 

dengan kualitas tinggi dan halus. Dengan 

resolusi 9600 x 2400 dpi, printer ini memiliki 

enam tangki cartridge individual yang 

semakin memaksimalkan hasil cetak foto 

anda.

Printer ini mampu mencetak dokumen 

berwarna dengan kecepatan 10 images per 

minute (ipm) untuk ukuran 4x6” borderless 

photo, hanya dalam waktu 21 detik.

business solution10 

PRINTER TRENDI PIXMA MG7170,
MENCETAK JADI LEBIH SERU



Datascrip - The One Stop Business Solutions Companywww.datascrip.com

11 business solution

Pemanfaatan teknologi 
yang semakin 
canggih, selain dapat 
mempermudah 
pekerjaan ternyata 
juga dapat menghemat 
biaya operasional. 
Seperti pada 
penggunaan proyektor 
Optoma versi baru 
yang bisa diandalkan 
dan hemat energi.  

B
agi para profesional muda 

sekarang ini, menampilkan 

performa yang prima sama 

pentingnya dengan menyajikan 

presentasi yang terang dan jelas. 

Dulu, kita menemukan kesulitan untuk 

menampilkan gambar karena cara 

putar yang masih manual sehingga 

gambar yang disajikan pun tidak bisa 

dilihat dengan jelas karena output yang 

dihasilkan terlalu kecil. Namun kini, 

masalah tersebut sudah bisa teratasi 

dengan proyektor portabel Optoma 

keluaran terbaru.

Proyektor terbaru di kelas portabel ini 

dapat menjadi perangkat pembantu 

yang mendukung kegiatan presentasi 

dengan hasil yang lebih terang dan 

Multimedia Projector 
Optoma X304M

jelas. Optoma X304M, begitu nama 

proyektor seri paling mutakhir 

yang dirancang khusus untuk para 

profesional yang membutuhkan 

perangkat yang tidak hanya canggih 

tapi juga kuat dan ringkas.

Dirancang dengan menggunakan 

material yang kuat dan ringkas, 

Optoma yang berdimensi 

220x72x178mm dengan berat 1,5 kg 

sangat mudah dibawa dalam perjalanan 

bisnis. Anda tidak perlu lagi bersusah 

payah untuk menghubungkannya 

dengan VGA, karena proyektor ini sudah 

terkoneksi VGA dan HDMI sehingga 

memungkinkan Anda untuk melakukan 

presentasi menggunakan Optoma 

X304M langsung melalui perangkat 

notebook maupun personal computer. 

Penggunaannya sangat cepat dan 

menghemat waktu presentasi Anda.

Optoma yang telah dilengkapi built-

in speaker dan audio input output ini 

memiliki jenis tampilan layar yang 

dapat diproyeksikan (26,87 – 311 inci) 

dengan hasil tayangan presentasi 

berkualitas prima. Kualitas warna dan 

tingkat kecerahan ini merupakan yang 

terbaik di kelasnya, karena Optoma 

X304M telah mengusung teknologi 

Digital Light Processing (DLP) dengan 

resolusi berkualitas tinggi dan tingkat 

kecerahan hingga 3000 lumens.

Anda tak perlu cemas dengan tingkat 

pencahayaan ruangan yang lebih sering 

tidak bisa ditebak kala presentasi 

mengharuskan Anda berpindah-

pindah tempat, karena Optoma X304M 

memastikan kualitas kecerahan yang 

maksimal. Dengan dukungan input 

HDMI 1.4a, Optoma X304M membantu 

anda mendapatkan hasil presentasi 

yang senantiasa terang dan jelas.

Selain itu, Anda juga bisa menampilkan 

presentasi dalam format 3D dengan 

menggunakan fi tur full 3D yang 

disediakan terpisah dengan kacamata 

3D (ZD302). Fitur ini juga bisa Anda 

manfaatkan untuk sarana hiburan 

bersama keluarga tercinta di rumah.

“Memproyeksikan materi presentasi 

berupa teks, grafi k, foto maupun 

video menjadi sangat mudah dengan 

Optoma X304M. Bagi para profesional 

yang kerap bepergian, Optoma X304M 

merupakan perangkat bisnis yang bisa 

diandalkan dan tidak merepotkan. 

Selain itu, teknologi hemat energi 

turut membantu menghemat biaya 

operasional,” ujar Jeremy Hermanto, 

Division Manager PT Datascrip.
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Bertambahnya surat-surat 

ke bagian arsip tanpa ada 

penyusutan, membuat tempat 

penyimpanan tidak lagi mencukupi. 

Apalagi jika tata kerja dan peralatan 

kearsipan tidak berkembang, dan tidak 

mengikuti perkembangan zaman.

Di tahun inilah saatnya melakukan 

review penyimpanan arsip di perusahaan 

Anda.  Selain membiasakan diri 

Jangan anggap sepele penyimpanan arsip. Jika tidak benar 
menyimpannya, proses bisnis Anda mungkin saja terhambat. 
Masalah yang kerap muncul antara lain tidak dapat 
menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat saat Anda 
membutuhkannya.

menyimpan arsip dengan benar, faktor 

penting lainnya adalah menggunakan 

perlengkapan  fi lling system yang tepat. 

Peralatan yang dapat memudahkan 

Anda menyimpan arsip adalah Rotary 
Filing System. Ini adalah sarana 

penyimpanan arsip konvensional dengan 

akses tercepat.

Sistem penyimpanan arsip pada 

Rotary Filing System tergantung 

pada carousel. Tiap map dilengkapi 

system indexing khusus di punggung 

yang dapat membentuk pola sehingga 

memudahkan akses dokumen, 

memudahkan deteksi arsip tidak 

di tempat dan dapat menyamarkan 

kerahasiaan. “Rotary Filing System 
dilengkapi dengan sistem indeks 

yang praktis dan efektif sehingga 

sangat menghemat waktu akses dan 

mengurangi risiko kehilangan fi le,” 

ungkap Zaky Makarim - Division 

Manager pt. Datascrip.

Alat penyimpan ini memiliki desain 

simpel dan hemat ruangan. Jadi 

ruangan kantor tidak akan terlihat 

penuh dengan perlengkapan ini. Anda 

dapat memilih empat jenis Rotary 
Filing System sesuai kebutuhan, 

antara lain: Rotary 6 Tiers, 5 Tiers, 

4 Tiers dan 3 Tiers. Rotary Filing 
System juga dilengkapi dengan enam 

jenis map, yakni prong fi le, combifl ex 

fi le, expanding fi le, box fi le, lever arc 

mechanism fi le dan ring binder. 

Map prong fi le merupakan map dari 

embossed bufallo skin 230 gr serbaguna 

untuk menyimpan surat dan dokumen. 

Map combifl ex fi le dilengkapi fi tting 

khusus sehingga lembaran dalam 

kumpulan dokumen dapat mudah 

terbaca, sehingga memudahkan 

pengambilan dokumen tanpa harus 

mengeluarkan dokumen lainnya. 

Map expanding fi le memiliki satu buah 

kantong diagonal. Map box fi le memiliki 

bentuk map meyerupai kotak terbuka 

yang cocok digunakan untuk brosur, 

majalah dan fi le yang tidak boleh 

dilubangi. Map ring binder menyerupai 

odner dengan mekanisme ring. Selain 

jenis-jenis map tersebut, Anda juga 

dapat memesan map-map khusus 

sesuai kebutuhan. Datascrip akan 

menyiapkannya untuk Anda.

Menyimpan File 
Praktis dan Efektif dengan 
Rotary Filing System

2014-02-0324-OCE-KONTAK-FA.FH10   1   5/3/2014   2:33:43 PM
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Datangnya tahun kuda disambut penuh harapan. Sifat kuda yang penuh 
energi, bergerak cepat, tidak suka menunda-nunda, dan bertindak keras 
menuju kemenangan, diharapkan mengimbas kepada kita untuk menjadikan 
tahun ini sebagai peluang meraih keberhasilan.

tradisional Cina meyakini sifat-sifat 

binatang yang menaungi tahun berjalan 

turut mempengaruhi peruntungan manusia 

di tahun tersebut.

Para ahli feng-shui memprediksi tahun 

kuda sebagai tahun penuh persaingan, 

yang bila tak terkendali dapat mengarah 

ke konfl ik. Meski diprediksi dapat 

menimbulkan konfl ik dan krisis, namun 

tahun kuda kayu juga menjanjikan 

banyak peluang. Bahkan krisis (wei-ji) di 

dalam aksara Cina digambarkan sebagai 

perpaduan dua aksara wei-xian (bahaya) 

dan ji-hui (peluang). Ini menyiratkan, di 

balik bahaya sesungguhnya ada peluang 

yang dapat dipetik. 

“Kuda memiliki sifat-sifat yang 

bisa memberikan inspirasi untuk 

meningkatkan bisnis Anda. Di antaranya 

cepat, kuat, setia, dan siap tanding,” 

ujar Dedy Budiman, The Champion Sales 

Trainer.

Agar menjadi pebisnis sukses di tahun 

kuda yang penuh gejolak ini, menurut 

Dedy, kita harus mempunyai naluri 

kompetitif untuk memenangkan setiap 

target yang diberikan oleh perusahaan. 

Sejak 31 Januari 2014 

hingga 18 Februari 2015 kita 

memasuki Tahun Kuda yang 

menggantikan Tahun Ular. 

Lebih spesifi k lagi, tahun 2565 

pada sistem penanggalan Cina 

ini disebut tahun kuda kayu (Jia Wu), karena 

unsur yang mempengaruhinya adalah 

unsur kayu.

Di dalam kalender Cina, kuda yang 

menempati urutan ke-7 dari 12 xiao ini 

merupakan simbol kebangsawanan, 

keperkasaan, kecepatan, ketangkasan, 

kesetiaan, sekaligus ketekunan. Kearifan 

Melesat Kuat dan Cepat 
di Tahun Kuda Kayu
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akhir bulan. Papan penampung DR-M160 

mampu menampung hingga 60 lembar 

kertas sekaligus dalam satu kali proses 

pemindaian. Anda pun dapat menyelesaikan 

kurang lebih 7000 pemindaian dalam satu 

hari.

”Perangkat kerja yang  dapat dioperasikan 

dengan mudah dan cepat tidak hanya 

membuat kinerja bisnis semakin produktif, 

namun juga kian efektif dan efi sien,” ujar 

Merry Harun, Canon Division Director, PT 

Datascrip. 

Kecepatan juga erat kaitannya dengan 

keringkasan. Bagi Anda yang memiliki 

mobilitas tinggi dalam beraktivitas, 

peralatan yang ringkas dan praktis 

digunakan tentu menjadi idaman. 

Terutama Anda yang sering bepergian 

untuk presentasi bisnis. Proyektor portable 

seperti Optoma X304M bisa menjadi 

pilihan.

Proyektor dengan tingkat kecerahan hingga 

3000 lumens ini dirancang menggunakan 

material yang kuat dan model yang ringkas. 

Dengan dimensi 220 x 72 x 178 mm dan 

berat 1,5 kg menjadikan Optoma X304 salah 

satu yang teringan di kelas XGA. Desain 

yang demikian membuat Optoma X304M 

bisa dengan mudah ditempatkan dan 

dibawa dalam tas kerja setiap kali Anda 

bepergian.

Kecepatan juga dibutuhkan dalam 

penyampaian informasi. Misalnya, untuk 

berkoordinasi dengan rekan-rekan bisnis 

yang berada di luar kota maupun luar 

negeri Anda tidak perlu menunggu untuk 

bertemu langsung terlebih dulu. Anda 

cukup menggunakan perangkat video 

conference yang terintegrasi seperti pada 

Kedacom. Anda dapat terkoneksi dengan 

kolega bisnis di luar kota/negeri untuk 

memaparkan perkembangan atau ide 

bisnis, cukup dari ruang kerja Anda.

Kecepatan mengakses dokumen-dokumen 

juga akan menunjang kelancaran bisnis. 

Agar tidak kerepotan menemukan arsip 

penting yang dibutuhkan segera dan 

seketika, Anda memerlukan sarana arsip 

yang bisa diakses tercepat. Rotary Filing 
System bisa menjadi solusi. Sarana arsip 

konvensional dengan akses tercepat 

ini tergantung pada carousel. Tiap map 

dilengkap isi stemindeks khusus di 

punggung yang dapat membentuk pola 

sehingga memudahkan mengakses 

cepat dan tepat pada mode Live View, 

baik untuk pengambilan foto maupun 

perekaman video. Perpaduan sensor 

CMOS APS-C beresolusi 20, 2 megapiksel, 

prosesor gambar DIGIC 5+, serta 19 titik 

fokus membuat EOS 70D menghasilkan 

kinerja pengambilan foto dan video 

berkualitas prima. Selain itu, kecepatan 

pemotretan beruntun (continuous shooting) 

7 fps memastikan pengguna tidak akan 

kehilangan momen penting dari setiap aksi 

dan gerakan yang dibidik.

Begitu pula dengan inkjet printer Canon 
PIXMA MG5570 yang mampu mencetak dan 

menyalin dokumen dengan cepat. Untuk 

mencetak foto berwarna berukuran 4x6 inci 

kecepatannya 44 detik, dokumen berwarna 

8,7 image per minute (ipm), sedangkan 

dokumen hitam putih kecepatannya 12,2 

ipm. Adapun kecepatan menyalin dokumen 

berwarna adalah 7,2 ipm.

Kelebihan lainnya, EOS 70D dan PIXMA 

MG5570 sama-sama memiliki fi tur Wi-Fi 

yang memungkinkan foto dan dokumen 

bisa dibagikan keperangkat mobile lainnya 

dengan mudah dan cepat.

Selain itu juga ada CanonDR-M160, yakni 

perangkat document reader yang mampu 

menghasilkan data dengan fl eksibel, cepat, 

dengan jaminan akurasi yang tinggi. Tidak 

perlu khawatir jika beban pekerjaan Anda 

menumpuk pada masa-masa menjelang 

Salah satu cara agar target tersebut 

dapat tercapai adalah dengan menyiapkan 

perangkat bisnis yang  tepat guna,cerdas, 

dan terjamin kualitasnya.

PT Datascrip sebagai The One Stop 

Business Solution Company memahami 

betul kebutuhan para pebisnis dalam 

menghadapi tantangan dan peluang yang 

ada. Solusi-solusi yang disediakan oleh 

PT Datascrip di antaranya, furnitur kantor, 

multimedia, digital imaging, serta sistem 

keamanan, dapat membantu para pelaku 

usaha menjalankan bisnisnya lebih cepat, 

kuat dan siap menghadapi kompetisi. 

Cepat

Sifat kuda yang mampu berlari dengan 

cepat dan konsisten ini dapat menjadi 

inspirasi para pebisnis. Pebisnis yang 

hebat harus mampu bergerak dengan 

cepat. Mereka cermat dalam melihat 

dan memanfaatkan setiap peluang, serta 

cepat dalam mengerjakan setiap tugas 

pekerjaannya. 

Kecepatan juga menjadi karakter dari 

produk-produk yang disediakan Datascrip. 

Termasuk pada produk-produk digital 

imaging dari Canon. Baik itu kamera digital, 

printer, maupun document reader.

Canon EOS 70D misalnya, dengan teknologi 

unggulan Dual Pixel CMOS AF System 

menghasilkan performa autofocus yang 
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aset perusahaan melalui security system.

Kehadiran security system akan 

memberikan serangkaian manfaat. Mulai 

dari menciptakan suasana kerja yang 

disiplin, aman dan teratur, memonitor 

aktivitas bisnis sampai memberikan 

peringatan apabila terjadi sesuatu yang 

tidak sewajarnya atau di luar kebiasaan.

Misalnya, melalui SECURE Fake Finger-
Proof SM-504 yang telah dilengkapi 

teknologi untuk mengenali sidik jari 

palsu. Ketika memindai sidik jari palsu, 

secara otomatis mesin akan menolak 

otorisasi dan menutup akses masuk serta 

tidak mencatat kehadiran pemilik sidik 

jari palsu itu tadi. Untuk meningkatkan 

factor keamanan, SM-504 dilengkapi 

dengan intercom, kamera 1.3 MP, LDC 

touch screen dan multi technology card 

reader yang memungkinkan mesin ini 

mengenali berbagai jenis kartu ID.

Mesin ini dilengkapi dengan peranti lunak 

yang memudahkan bagian personalia 

mencatat dan menghitung data kehadiran 

serta jam kerja karyawan. Selain itu, untuk 

memastikan hanya pihak berkepentingan 

saja yang bisa mengakses area kantor. Hal 

ini sekaligus menjaga properti maupun 

dokumen penting perusahaan Anda agar 

tidak sembarangan diakses oleh orang-

orang tidak bertanggung jawab.

“Penerobosan akses masuk dengan sidik 

jari palsu menunjukkan adanya celah dalam 

sistem keamanan perusahaan. Di sinilah 

pentingnya mesin akses dengan teknologi 

yang dapat mengenali sidik jari palsu dan 

menolak akses yang tidak seharusnya,” 

ungkap Sylvia Lionggosari, Division Director 

PT Datascrip.

Bicara soal kekuatan berarti juga bicara 

mengenai kesehatan. Untuk membantu 

kesehatan di tempat kerja, salah satu 

caranya adalah dengan menyediakan 

furnitur kantor berdesain ergonomis. 

Seperti pada Ergomatic Chair, kursi kerja 

yang memiliki varian fi tur pengatur posisi 

tubuh pengguna (kepala, punggung, tangan 

dan kaki). Desain ergonomis berguna untuk 

mendukung kenyamanan dan kesehatan 

pengguna serta menambah produktivitas 

kerja.

Fokus pada Tujuan

Selain memiliki nilai-nilai positif yang 

inspiratif, kuda juga memiliki kelemahan, 

yaitu sangat mudah tergoda oleh berbagai 

hal. Kiat ini menyiratkan pesan, agar 

sukses mencapai tujuan, kita harus fokus. 

Jangan mudah tergoda oleh berbagai hal 

di sekitar yang bisa membuat langkah kita 

menuju sasaran melenceng.

Dedy Budiman menambahkan, kita harus 

mempunyai naluri kompetitif untuk 

memenangkan setiap target yang diberikan 

oleh perusahaan. Kesetiaan dan kecintaan 

kepada profesi membuat seseorang tak 

mudah menyerah ketika menghadapi 

rintangan.

dokumen, mendeteksi arsip ada/tidak di 

tempat dan menyamarkan kerahasiaan 

data.

“Agar tidak tertinggal menghadapi 

tantangan di era yang serba cepat 

dan mobile seperti sekarang, Anda 

membutuhkan peralatan dengan teknologi 

yang sesuai. Pemilihan peralatan bisnis 

yang tepat bukan hanya menghemat biaya 

dan waktu, melainkan juga membantu 

mempercepat pengambilan keputusan 

bisnis,” ujar Mary T. Oetomo, Division 

Director PT Datascrip.

Kuat

Kekuatan juga menjadi hal yang sangat 

penting bagi kalangan pebisnis. Dengan 

persaingan yang kian hari kian ketat, para 

pebisnis harus bekerja keras dan cerdas 

untuk mencapai hasil maksimal.  Salah 

satu cara untuk menjaga bisnis tetap kuat 

adalah dengan menjaga keamanan aset-

Ergomatic Chair 

Optoma X304M

Canon EOS 70D
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Segenap keluarga besar PT Datascrip menyampaikan 
solidaritas dan kepedulian kepada para korban 

bencana alam di tanah air. Bantuan tersebut 
disalurkan ke beberapa wilayah. Di antaranya ke lokasi 
pengungsian letusan Gunung Sinabung, kawasan yang 
terkena abu letusan Gunung Kelud, serta daerah banjir 
di Karawang.

Datascrip Gelar Bakti Sosial & 
Pengobatan Gratis untuk Korban 
Bencana

Abu vulkanik letusan Gunung Kelud 
menyebar hingga radius ratusan kilometer 
dari puncak Gunung Kelud yang berada 
di wilayah Kediri, Jawa Timur.  Salah satu 
daerah yang mendapat imbas adalah 
daerah Surakarta, Jawa Tengah.  

Sebaran abu vulkanik ini mengandung 
kadar besi yang berbahaya bagi kesehatan 
apabila sampai terhirup dan terserap ke 
paru-paru. Oleh karena itu, masyarakat di 
wilayah yang terkena abu vulkanik letusan 
gunung berapi diwajibkan menggunakan 
masker.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan 
masker masyarakat di kota Surakarta 
dan sekitarnya, PT Datascrip turut 
menyediakan dan membagikan 
masker secara gratis pada Sabtu, (15/2). 
Pembagian masker ini bekerja sama 
dengan Kodim 0735/Surakarta.  

Sebanyak 600 orang warga yang terkena 
banjir di daerah sekitar Karawang Barat 
memenuhi Vihara Vessantara, di Desa 
Bantar Jaya (Karawang) pada Sabtu, (22/2) 
untuk memperoleh pengobatan gratis 
melalui Bakti Sosial yang diselenggarakan 
oleh PT Datascrip.

“Kesehatan merupakan hal yang penting 
dan utama, apalagi di tengah kondisi 
bencana alam. Melalui pengobatan gratis 
ini, kami ingin membantu mereka yang 
berkekurangan supaya tetap terjaga 
kesehatannya tanpa perlu memusingkan 
soal biaya,” ujar Merry Harun, Canon 
Division Director, PT Datascrip.

Selain memberikan bantuan pengobatan 
gratis, Bakti Sosial Datascrip Peduli ini juga 
menyalurkan bantuan lainnya berupa susu 
bagi balita, alat tulis bagi anak-anak usia 
sekolah, serta paket sembako bagi warga 
yang berobat. Paket sembako ini juga 
disalurkan melalui lurah setempat.  

Di samping bantuan tersebut, PT Datascrip 
juga memberikan sumbangan Sanyo Sollar 
Cell Lantern dan multimedia projector untuk 
Vihara Vessantara.

Selain di dua daerah tersebut, Datascrip 
juga memberikan sumbangan pakaian 
kepada korban letusan Gunung Sinabung. 
Bantuan ini disalurkan melalui Panitia 
Tanggap Darurat & Pasca Erupsi Sinabung 
Keuskupan Agung Medan – Paroki Brastagi 
(Sumatra Utara). 

Bencana alam ini hendaknya dapat 
menjadi pelajaran sekaligus mengingatkan 
kita untuk selalu memperhatikan 
kelestarian alam dan mencintai 
lingkungan, serta tidak membuang 
sampah sembarangan. 
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Sinar matahari di Pulau Derawan terasa begitu 
hangat. Lautnya jernih berpadu pemandangan 
pantai pasir putih nan halus. Kehidupan 
bawah lautnya pun luar biasa. Di sana kita bisa 
menemukan kura-kura raksasa, lumba-lumba, 
ikan pari, duyung, barakuda, serta ubur-ubur 
stingless.

Kepulauan Derawan adalah salah satu destinasi 
wisata laut yang mulai populer di Indonesia 
saat ini. Yang menarik di kepulauan ini adalah 
pantai, terumbu karang dan danau ubur-ubur 
Kakaban yang langka. Danau jenis ini hanya ada 
dua lokasi di dunia, yakni di Kepulauan Derawan 
Indonesia dan Republik Palau. Bahkan, ubur-ubur 
yang ada di danau Kakaban jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan yang ada di Republik Palau.

So, Anda tidak perlu jauh-jauh  pergi ke 
Maladewa. Di Indonesia banyak tempat 
yang eksotis nan cantik. Cobalah ke  Pulau  
Derawan Kalimantan Timur.  Hanya dengan 
bujet sepertiga biaya ke Maladewa, Anda bisa 
menikmati pemandangan yang indah nan 
romantis di Pulau Derawan. 

Pergi ke Pulau Derawan membutuhkan 
kesabaran ekstra dan jiwa petualang. Sebab, 

Bingung menemukan 
tempat cocok liburan? Tak 

ada salahnya pergi ke Pulau 
Derawan yang terletak di 

Kalimantan Timur. Medan 
menuju kawasan wisata ini 

penuh tantangan. Sangat 
menarik, berwisata ala 

petualang di surga tropis 
yang sempurna. 

sesampainya di Balikpapan, Anda harus 
menunggu selama 4 jam sebelum bertolak ke 
Berau. Tak hanya itu, saat menuju Tanjung Batu 
di Berau, medan yang dilewati pun cukup berat. 
Jalannya masih berlapis tanah, berupa kelokan 
dan perbukitan yang terjal. Total perjalanan 
pulang pergi memakan waktu dua hari, selain itu 
stamina Anda juga harus kuat untuk menempuh 
perjalanan yang lumayan lama.  

Namun, sulitnya jalan yang dilalui selama 
perjalanan terbayarkan ketika sampai di Pulau 
Derawan. Di sini, kita bisa berpuas diri menikmati 
biru laut dan pasir putih. Puluhan Gusung yang 
muncul saat air surut pun siap diburu. Yang unik, 
kita bisa datang ke penangkaran penyu dan ikut 
melepaskan bayi-bayi penyu ke laut.

Selama berada di Pulau Derawan, jangan lupa 
mengunjungi spot romantis yang ada di pulau 
ini,  salah satunya Pulau Maratua. Kecantikan 
alam pulau ini sudah tak perlu diragukan lagi,  
air lautnya sungguh jernih. Dengan mudah kita 
bisa melihat penyu-penyu berenang di perairan 
dangkal. Pulau Maratua adalah salah satu pulau 
yang berkesan di daerah ini.

Surga Tropis 
di Pulau Derawan

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Selain itu, jangan lupa mengunjungi  Danau Kakaban. 
Air asin yang terperangkap di Pulau Kakaban 
membentuk sebuah danau yang unik. Di sini, 
kita bisa berenang sepuasnya dengan beragam 
spesies ubur-ubur yang tidak bersengat.

Tempat yang tak kalah menarik lainnya adalah 
Nabucco, sebuah pulau kecil tempat dibangunnya 
resort pertama di Derawan. Pulau ini dapat 
dicapai melalui Maratua, dan hanya orang 
Maratua saja yang tahu jalan tembus untuk 
mencapai tempat cantik ini. Yang unik  di 
Nabucco Resort, segala transaksinya diterima 
hanya dengan mata uang Euro.

Manfaatkanlah waktu luang Anda  untuk 
snorkeling. Dalam sehari, kita bisa menceburkan 
diri sebanyak empat kali untuk melihat cantiknya 
perairan Derawan. Tak ada cara lebih baik untuk 
mendapatkan keindahan bahari Derawan kecuali  
mencelupkan diri ke bawah lautnya. Dengan 
cara menyelam Anda akan merasakan sensasi 
luar biasa. Hmm, sambil istirahat, kita juga bisa 
menikmati hamparan pasir.

Nah, sebelum pergi ke Pulau Derawan, ada 
baiknya kita perhatikan beberapa tips dalam 

menikmati liburan di Pulau ini. Pertama, 
siapkan sunblock dengan SPF tinggi 
dan rajin oleskan setiap satu jam sekali. 
Kedua, bawa dan minumlah obat anti 
mabuk. Perjalanan darat dari bandara 
ke Tanjung Batu merupakan medan 
yang paling brutal. Banyak wisatawan 
yang mabuk selama perjalanan. Ketiga, 
jangan banyak makan selama jalan darat, 
makanan tersebut bisa terbuang sia-sia karena 
medan yang berat. Keempat, jaga mood karena 
perjalanan yang menantang bisa merusak mood. 
Kelima, pilih tanggal. Ini penting untuk menghindari 
cuaca buruk di Derawan. Keenam, kantongi 
diving license. Jika snorkeling di Derawan bisa 
memukau, apalagi diving.

Jangan lupa membawa kamera Canon PowerShot 
D20 untuk mengabadikan momen Anda
di bawah laut.

Datascrip - The One Stop Business S

n momeadikan
erShot 

A dn momen Anda
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K
epemimpinan bukan hanya 

dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Kepemimpinan harus ada dalam 

diri setiap orang. Istilah Kepemimpinan 

pada dasarnya berhubungan dengan 

keterampilan, kecakapan, dan tingkat 

pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh 

sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki 

oleh orang yang bukan pemimpin.

Satu syarat penting dalam 

kepemimpinan adalah memiliki 

tanggung jawab terhadap tugas. Rasa 

tanggung jawab harus timbul dari dalam 

diri sendiri, bukan paksaan atasan. 

Atasan hanya mendorong Anda untuk 

bekerja maksimal dan memberikan 

solusi agar mudah mengerjakan semua 

tugas. Jika Anda seorang pemimpin, 

berikut ini tiga kiat untuk menumbuhkan 

jiwa kepemimpinan dalam tim Anda.

Pertama, belajar dari anak kecil. 

Ketika kita masih anak-anak dan 

MEMBANGUN 
JIWA KEPEMIMPINAN DALAM TIM
Siapapun bisa menjadi pemimpin karena jiwa kepemimpinan bukan anugerah 
ataupun bakat yang didapat sejak lahir. Jiwa kepemimpinan dapat dipelajari dan 
dikembangkan. Nah, bagaimana membangun jiwa kepemimpinan dalam tim?

bersekolah maka tanggung jawab 

yang harus dilakukan adalah belajar 

untuk mendapatkan nilai yang baik. 

Nah, ketika kita bekerja maka pola 

dan strategi pun harus disiapkan agar 

mendapat prestasi yang gemilang. Kita 

harus harus berani mengambil risiko 

dan bertanggung jawab atas hasilnya.

Kedua, mendelegasikan orang yang 

tepat. Seringnya para pekerja tidak 

berani mengambil keputusan ataupun 

bersikap layaknya seorang pemimpin 

karena mereka tidak yakin dengan 

dirinya sendiri. Untuk mengatasi 

masalah ini maka yakinlah ketika 

memberikan tugas mendelegasikannya 

dengan cara yang benar dan orang yang 

tepat.

Ketiga, memiliki rencana. Buatlah 

pemetaan yang tepat dalam tim 

dan kemudian mengajak masing-

masing  untuk memberikan 

pendapat. Buatlah penghargaan 

bahwa keterlibatan mereka sangat 

dibutuhkan sehingga kekompakan 

dalam tim pun terjadi. Dengan 

demikian, rasa saling memiliki dan 

membantu akan timbul. Ini akan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik. 

Sebagai pemimpin, Anda pun harus 

cermat membaca situasi dan kondisi. 

Ibarat pribahasa, lain padang 

lain belalang, tim yang berbeda 

membutuhkan gaya kepemimpinan 

yang berbeda pula. Kenali karakter 

tim Anda dan bersinergilah dengan 

mereka. Mengutip kata-kata penulis 

buku-buku kepemimpinan ternama, 

John C Maxwell, “A leader is one who 

knows the way, goes the way, and 

shows the way”.

(Diolah dari berbagai sumber)
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Bila Anda berminat mendapatkan 

majalah KONTAK secara rutin, kirimkan 

formulir di bawah yang sudah diisi 

lengkap ke:

Fax: (021) 654 4811-13
Email: kontak@datascrip.co.id

 Ya, saya berminat : 

      Mendapatkan majalah KONTAK 

gratis secara rutin

 Menjadi pelanggan baru

 Ubah informasi seperti di bawah

 Harap kirimkan kepada rekan saya

 Harap tidak mengirimkan lagi

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Bidang usaha :

Alamat kantor :

Kota : Kode Pos :

Telpon : Email :

HP : Fax :

Tanda tangan  Tanggal

Kepada:

PT Datascrip
Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9

Kompleks Kemayoran Jakarta 10610

21 tips & trick

P
ersaingan di tempat kerja kerap kita temui. Ada yang bersaing 

merebutkan jabatan, perhatian atasan, hingga prestasi 

kerja. Persaingan yang sehat dapat memicu kinerja. Namun, 

berhati-hatilah dengan persaingan yang tidak sehat. Untuk mengatasi 

persaingan, Anda dapat mengembangkan personal branding. Ann 

Pickering, Direktur SDM untuk Telefonica Inggris, mempunyai tips agar 

personal branding Anda berkembang.

Pertama, identifi kasi personal branding Anda. Caranya dengan menilai 

segala sesuatu mulai dari gaya, bahasa tubuh, dan intonasi suara, juga 

cara berkomunikasi, baik melalui email atau telepon.

Kedua, tentukan yang Anda ingin orang tahu tentang Anda. Caranya 

dengan memikirkan mengapa seseorang ingin Anda berada di timnya.

Ketiga, fokus pada kekuatan utama. Cari kesempatan untuk 

menunjukkan keahlian Anda, misalnya menawarkan diri bekerja dengan 

seseorang yang mampu mengeluarkan kekuatan dan kelebihan Anda.

Keempat, fokus pada hal-hal yang membuat Anda berbeda. 

Berkonsentrasilah pada hal-hal positif yang ada dalam kepribadian 

dan profesionalisme Anda. Pertimbangkan cara Anda merespon situasi 

sehari-hari, entah itu cara Anda mengelola orang, menghadapi situasi 

stres, berkreativitas, atau cara Anda berpikir dan memproses informasi.

Kelima, minta kritikan. Minta umpan balik dari orang lain, seperti teman 

atau keluarga, ataupun rekan-rekan lainnya. Respon orang lain biasanya 

lebih jujur.

Keenam, praktikkan. Ketika Anda sudah menemukan konsep personal 

branding Anda, segera praktikkan. 

Ketujuh, manfaatkan peluang digital. Anda dapat memanfaatkan 

media sosial untuk berjejaring dan membangun pengaruh pada suatu 

kelompok tertentu.

(Diolah dari berbagai sumber)

MENCIPTAKAN 
PERSONAL BRANDING

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI 4/2013:

J  kes
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini dan tulis/isi jawaban Anda di 

form yang tersedia di www.datascrip.
com/kuiskontak. Tiga pemenang yang 

beruntung akan mendapatkan voucher 
KFC senilai masing-masing Rp. 100.000

1. Dimana diadakannya Jambore 
Nasional Datascrip dan Ring of Fire 
Adventure Januari lalu?
a. Kebun Teh, Puncak, Jawa Barat
b. Teh Kaligua, Brebes, Jawa 

Tengah
c. Cibodas, Tangerang, Banten
d. Candi Borobodur, Yogyakarta

2. Hingga berapa meter, LRR (Long 
Range Reader) mampu dideteksi 
kendaraan secara bersamaan?
a. 10 meter
b. 15 meter
c. 5 meter
d. 12 meter

3. Sebutkan tipe inkjet printer yang 
memiliki 3 pilihan warna (coklat, 
merah dan hitam) ?
a. Canon DR-M160
b. Canon EOS 70D
c. Canon PIXMA MG7170
d. Optoma X304M

4. Berapa kecepatan Canon PIXMA 
MG5570 dalam menyalin dokumen 
berwarna?
a. 8,7 ipm
b. 4,4 ipm
c. 12,2 ipm
d. 7,2 ipm

Batas pengiriman jawaban sampai dengan 
31 Mei 2014. Pemenang akan diumumkan di 
Kontak Edisi 2/2014.

1.  Fanny Widjaja DKI Jakarta

2.  Triana Abas Putra Bekasi

3.  Afris Syahada Semarang

4.  Agus Cahyadi Bandung

5.  Eka Maulana DKI Jakarta

6.  Chandra Wijaya DKI Jakarta

7.  Ratna Kusumawardani Surabaya

8.  Andy Firmansyah Padang

9.  Dwi Ayuningtyas Pekanbaru

10. Benny Gunawan DKI Jakarta

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

BUSINESS CALL
Seorang pengusaha muda baru saja akan memulai perusahaannya 
sendiri. Ia menyewa sebuah perkantoran yang mewah dan elegan.

Ia melihat ada seseorang di luar kantornya dan berharap orang 
tersebut adalah calon kliennya. Agar terlihat lebih meyakinkan, ia 
mengangkat telepon dan dengan suara yang lantang ia berpura-pura 
melakukan sebuah perjanjian besar. Ia lantas menyebutkan beberapa 
tokoh ternama dan membuat kesepakatan bersama.

Setelah ia menutup teleponnya dan bertanya kepada tamunya, “Ada 
yang bisa saya bantu?”

Si tamu pun menjawab “Iya, pak. Saya datang kemari untuk memasang 
sambungan telepon Bapak”.

“Kemampuan menyampaikan ide dan solusi secara sederhana, to the 
point, dan cepat adalah tiket untuk melesatkan karir Anda.” 
(Handry Satriago – CEO GE Indonesia)

“Good leaders solve problems, keep it simple, and stand up for what they 
believe in.” (Sir Richard Branson)

“Share your knowledge, it is a way to achieve immortality.” (Dalai Lama)

“I think a simple rule of business is: if you do the things that are easier fi rst, 
then you can actually make a lot of progress.” (Mark Zuckerberg)

INSPIRATIONAL 
QUOTES
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