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Datascrip merupakan perusahaan yang menawarkan solusi bisnis meliputi office 
design, space management and filing systems; stationery, office 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.
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Datascrip Solution Days 
2014 - Efisien dan Kreatif 
untuk Pertumbuhan Bisnis
Seminar yang mengangkat strategi
bisnis yang efisien dan kratif dengan 
para pembicara yang kompeten 
di bidangnya. Tentunya rangkaian 
seminar ini sangat bermanfaat dalam 
menghadapi tantangan sekaligus 
peluang bisnis di masa depan. 
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Ambon Manise
Julukan Ambon Manise tidak 
hanya ditujukan untuk pria 
dan wanita suku Ambon yang 
berparas cantik dan rupawan, 
namun keindahan alamnya 
terutama pantainya yang 
eksotis, membuat pengunjung 
ingin kembali lagi ke pulau ini.

Ulang Tahun 
ke-45 Datascrip

Koneksi Internet Mudah 
Kapan pun dan Di mana 
pun dengan Mobile Wi-Fi 
Huawei E5336

k i I t t M d h

Seminar dan Workshop 
“Storytelling with Heart”

business solution

Salam sejahtera pembaca KONTAK yang kami hormati,

Di usia yang ke-45 tahun ini, kami mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh para pelanggan kami, 
pembaca majalah Kontak. Pepatah mengatakan “Tak kenal maka tak 
sayang” . Dari awal terbitnya pertama kali pada tahun 1976 dalam bentuk 
buletin, sampai dengan sekarang, keberadaan Kontak ini ditujukan untuk 
mengenalkan dan mendekatkan Datascrip dengan pelanggan, dan 
sebaliknya. 

Kami berharap, pada Kontak edisi ulang tahun ke-45 ini, Anda dapat 
menemukan berbagai informasi yang berguna bagi kemajuan dan 
kelancaran operasi perkantoran dalam bidang usaha Anda. Di antaranya 
adalah informasi mengenai Datascrip Solution Days, yang diselenggarakan 
untuk ketiga kalinya, dengan berbagai topik seminar dan pembicara yang 
kompeten di bidangnya. Tak hanya itu, informasi mengenai beragam produk 
terbaru dari berbagai kategori solusi kebutuhan bisnis, tetap hadir pada 
edisi ini. 

Pada edisi ini juga, kami menghadirkan sebuah artikel kontribusi dari salah 
satu karyawan Datascrip, yang berbagi cerita dari sudut pandang karyawan, 
mengenai perjalanan Datascrip selama 45 tahun.

Semoga kehadiran Datascrip sebagai The One Stop 
Business Solutions, senantiasa dapat membantu 
kemajuan dan kelancaran operasi usaha  Anda dan 
dunia usaha di tanah air. Selamat menikmati Kontak 
edisi 45 tahun Datascrip!

Irwan Kamdani
Presiden Direktur pt. Datascrip
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Lantas bagaimana? Mari berkaca 
pada pengalaman Jeff Bezos dalam 
membangun Amazon menjadi situs 
jual beli online terbesar di dunia. 
Meminjam ucapan Bezos “Every 
new thing creates two new questions 
and two new opportunities.” Secara 
sederhana, bagi Bezos, Founder & 
CEO Amazon, hal baru justru bisa 
mendatangkan ragam pertanyaan 
yang berujung pada peluang baru. 

Jadi, apakah Anda termasuk pebisnis 
yang optimistis menghadapi pasar 
bebas? Atau justru deg-degan 
sekaligus pesimistis membayangkan 
serbuan pebisnis negeri tetangga? 
Di atas kertas, setumpuk pekerjaan 
rumah menanti pebisnis Tanah Air 
agar bisa bersaing menghadapi arus 
barang dan jasa yang bakal semakin 
deras. 

Nah, berbagai pertanyaan tentang 
strategi dan kiat yang diperlukan agar 
perusahaan lebih efisien dan kreatif 
untuk pertumbuhan bisnis inilah yang 
bakal disodorkan oleh pt. Datascrip 
lewat ajang Datascrip Solution Days 
2014. Di perhelatan ini, berbagai 
tema fokus mengupas berbagai solusi 

Dalam hitungan bulan, 
ekonomi Indonesia akan 

memasuki babak baru. Betul, 
per 1 Januari 2015 nanti, 

Indonesia resmi mengusung 
praktik pasar bebas. Sontak, 

pebisnis ngebut berbenah 
demi menghadapi pasar 

bebas. Maklumlah, realitas 
jumlah penduduk di atas 

250 juta jiwa menempatkan 
Indonesia sebagai target 

pasar paling empuk dalam 
perdagangan bebas ASEAN. 

kreatif dan efisien dalam menghadapi 
tantangan sekaligus peluang bisnis 
di masa depan. Sesuai moto The One 
Stop Business Solutions, pt.Datascrip 
menawarkan berbagai solusi mulai 
dari hulu hingga ke hilir lewat ajang 
Datascrip Solution Days 2014. 

Misal, seminar yang mengusung topik 
“Membangun Purchasing Strategy 
yang Berorientasi Profit” Seminar yang 
dibawakan Rahmat Noviandi, MBA, 
CSCP, CPP, CPPM (Founder & Chairman 
of Indonesian Procurement Society) 
ini bakal menguliti secara mendalam 
fungsi purchasing sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari proses 
bisnis untuk terus bertumbuh. 

Liana Setiawan, Direktur Penjualan 

“Saya senang dengan adanya 
Datascrip Solution Days karena sangat 
membantu memberikan masukan 
mengenai kiat-kiat menghadapi 
tantangan bisnis. Penyampaian 
seminarnya sangat menarik dengan 
pembicara yang sangat kompeten,” 
ujar Tedjo Moekti, Marketing PT 
Indodata Pratama, salah satu peserta 
Datascrip Solution Days 2013. 

Ibarat pohon yang membutuhkan 
asupan air dan pupuk agar tetap 
berbuah lebat di tengah tiupan angin 
atau badai hujan. Menghadapi pasar 
bebas, pebisnis Indonesia tentu 
membutuhkan asupan strategi dan 
solusi praktis agar bisnis mampu 
bertumbuh dan bersaing.

“Rangkaian seminar 
dengan berbagai topik 
dengan menghadirkan 
pembicara dari kalangan 
praktisi bisnis dan ahli di 
bidangnya masing-masing 
ini, bertujuan sebagai 
ajang untuk sama-sama 
berbagi pengetahuan 
untuk meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi 
dalam berbisnis, sekaligus 
meningkatkan networking 
para profesional di dunia 
bisnis,”

Liana Setiawan, 

Direktur Penjualan 

pt. Datascrip

Suasana salah satu seminar dalam
Datascrip Solution Days 2013 

Kafi Kurnia menjadi salah satu pembicara di
Datascrip Solution Days 2013 

Peserta seminar tidak hanya mendapatkan informasi seputar solusi bisnis, namun juga dapat 
menikmati penawaran khusus selama acara berlangsung di showroom Datascrip Kemayoran

Peserta Datascrip Solution Days 2013 
melakukan registrasi

Efisien dan Kreatif 
untuk Pertumbuhan Bisnis

25-29 AGUSTUS 2014

pt. Datascrip, mengatakan, 
perubahan paradigma tentang 
fungsi purchasing memiliki pengaruh 
besar terhadap proses negosiasi 
dan pengambilan keputusan. Beliau 
pun menambahkan, “Rangkaian 
seminar dengan berbagai topik 
dengan menghadirkan pembicara 
dari kalangan praktisi bisnis dan ahli 
di bidangnya masing-masing ini, 
bertujuan sebagai ajang untuk sama-
sama berbagi pengetahuan untuk 
meningkatkan produktivitas dan 
efisiensi dalam berbisnis, sekaligus 
meningkatkan networking para 
profesional di dunia bisnis,” ujar Liana. 

Mari bergeser ke topik lain. 
Misalnya, topik “Disaster Recovery 
Planning : 3D Data for Asset 
Management”. Belakangan, bencana 
alam silih berganti menimpa 
Indonesia. Lewat diskusi ini, pebisnis 
bisa memperoleh solusi yang berguna 
untuk melindungi aset-aset berharga 
perusahaan. Perihal mengembalikan 
(recovery) aset perusahaan yang rusak 
karena bencana juga menjadi salah 
satu bahasan penting dalam topik ini.

Sebagai gambaran, Datascrip Solution 
Days 2014 menawarkan berbagai 
topik praktis yang bisa memacu 
kinerja bisnis di tengah tantangan 
pasar bebas ASEAN. Total, selama lima 
hari berturut-turut, para peserta akan 
disuguhi pembahasan yang segar 
dan interaktif tentang tantangan dan 
peluang yang dihadapi sehari-hari.

Pt. Datascrip untuk ketiga kalinya 
menggelar Datascrip Solution 
Days. Tahun lalu, ajang ini telah 
menginspirasi peserta lewat berbagai 
topik menarik. Simak pengalaman 
peserta Datascrip Solution Days 
2013 yang mengusung tema “Cerdas 
Menghadapi Tantangan Bisnis”.  
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peserta mengirim jawaban beserta foto diri 
bersama produk STABILO® Exam Grade lalu 
posting di Fanpage STABILO®  Indonesia. 
Dari awal diselenggarakannya acara ini 
hingga batas akhir pengumpulan jawaban 
tercatat 753 peserta dari usia 14 hingga 
35 tahun yang mengikuti permainan ini. 
Hanya peserta yang menjawab dengan 
benar dan foto diri yang unik sambil 
menggunakan produk STABILO®, berhak 
menjadi juaranya. Pada 30 Mei 2014 
pemenang pun diumumkan di Fanpage 
STABILO® Indonesia. Pemenang utama 
diraih oleh Jarot Ponco yang berhak 
mendapatkan Samsung Galaxy Note 3. 

Untuk membangun interaksi dengan 
para STABILO® Lovers, STABILO® 

bersama Datascrip menggelar sebuah 
game yang menantang bertajuk “Hapus 
Salahmu Bersih Tak Bersisa”. Game tebak 
kata ini digelar dari tanggal 11 Maret 2014 

Canon melalui pt. Datascrip menghadirkan seminar dan 
workshop bertaraf internasional dengan tajuk “Storytelling with 

Heart”. Acara yang diperuntukkan bagi mereka yang berprofesi 
atau sekadar ingin mendalami teknik dalam mengisahkan 
perkawinan dalam video berkesan ini berlangsung pada tanggal 
18-19 Juni 2014, di Jakarta dengan menghadirkan pembicara 
Grant Peelle & Joyce Tsang – Creative Director of Stillmotion, peraih 
sederetan penghargaan Emmy-award.
Di hari pertama, peserta mengikuti seminar tentang bagaimana 
mengisahkan pernikahan sepasang insan manusia secara 
berkesan, mudah dipahami, dan menyentuh penontonnya. Di hari 

kedua, peserta workshop diajak mempraktikkan secara langsung 
simulasi seluruh proses yang telah dipaparkan di hari pertama, 
dan menerapkan teknik pengambilan gambar dari ilmu yang 
telah didapatkan pada saat seminar. Workshop ini begitu interaktif, 
peserta juga dapat mencoba berbagai alat dan berdiskusi secara 
intensif dengan kedua pembicara.
Momen pernikahan merupakan momen yang sangat spesial. Para 
pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan menginginkan 
momen ini diabadikan dengan sesuatu yang spesial pula. Hal ini 
pula yang menjadikan wedding cinematography sebuah ceruk 
yang menarik di industri kreatif Indonesia. 

Seminar dan Workshop 
“Storytelling with Heart”
Ajang Internasional untuk Meningkatkan Kemampuan Sinematografer 
& Videografer Wedding di Indonesia

“Hapus Salahmu Bersih Tak Bersisa”       
  bersama STABILO®

j b b t f t di i
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hingga 29 Mei 
2014. Dengan 
mengikuti game 
ini para peserta 
tidak hanya dapat 
unjuk kebolehan 
m e n j a w a b 
p e r t a n y a a n 
dengan gaya yang 
unik melainkan 
juga dapat 
memperebutkan 
h a d i a h - h a d i a h 
menarik, seperti  
1 unit Samsung 
Galaxy Note 3, 
10 unit Samsung 

Galaxy Ace dan 200 hadiah hiburan lainnya.
Sebelum mengikuti permainan ini, 
para peserta diharuskan memiliki akun 
Facebook dan bergabung di Fanpage 
STABILO® Indonesia. Setelah itu, para 
peserta harus melengkapi kalimat yang 
terhapus oleh penghapus STABILO® 
Exam Grade. Sebagai syarat terakhir, para 

Supported by:

Gedung Datascrip
Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9, Kompleks Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

DATASCRIP SOLUTION DAYS 2014
EFISIEN DAN KREATIF UNTUK PERTUMBUHAN BISNIS
Jakarta, 25 - 29 Agustus 2014

Direkomendasikan untuk :

Supply Chain General Affair Team
Procurement Team

Panitia Lelang

Membangun Purchasing Strategy yang
Berorientasi Profit
Menggali unsur-unsur lain dalam purchasing selain
“harga murah” yang akan lebih menguntungkan perusahaan.

Rahmat Noviandi, MBA, 
CSCP, CPP, CPPM
(Founder & Chairman
Indonesian Procurement Society)

Direkomendasikan untuk :

Bagian procurement dalam perusahaan 
maupun organisasi yang ingin 
memberikan inovasi dalam mengelola 
supplier.

Teknik Menjadi Buyer yang Produktif & Efisien
Cara-cara inovatif dalam mengelola supplier untuk
meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan
harga yang sesuai anggaran perusahaan.

Dedy Budiman, M.Pd.
(Champion Sales Trainer dan Founder
KOMISI - Komunitas Sales Indonesia)

Direkomendasikan untuk :

Organisasi maupun badan usaha,
khususnya unit kerja yang berhubungan 
dengan dokumen.

Implementasi Manajemen Dokumen Praktis
Kunci sukses mengatur dokumen, baik hard copy maupun
soft copy, dokumen aktif maupun tidak aktif, untuk organisasi 
maupun badan usaha.

Fuad Gani
(Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, 

Dokumentasi Universitas Indonesia)

Natar Adri
(Pakar Kearsipan)

Direkomendasikan untuk :

Direkomendasikan untuk :

Production House

New Trend in Security Design
Kunci sukses proses desain sistem kemanan untuk
gedung perkantoran terkemuka dan hotel-hotel mewah.

Digital Creative
Memproduksi film animasi dengan cita rasa Hollywood.

Direkomendasikan untuk :Disaster Recovery Planning:
3D Data for Asset Management
Strategi perencanaan menghadapi dan meminimalkan risiko 
bencana dengan pendokumentasian secara 3D yang efektif dan 
efisien.

Ir. Hasto Atmoko
(Kepala Seksi Penanggulangan Bencana 

Maximizing Your Design Value
Optimalisasi desain guna meningkatkan value
desain interior.

Direkomendasikan untuk :

Project 
Jimmy Josef Setiabudi, S.T., 
MFA
(Principle

Direkomendasikan untuk :

Production House
Wedding Photographer Creative  

Coordinator Corporate PR

Tips Dokumentasi Acara yang Efisien 
Pentingnya persiapan sebelum melakukan dokumentasi, 
penguasaan lighting, target foto dan lapangan untuk proses 
dokumentasi yang efektif dan efisien.

SENIN,
25/08/2014

SELASA,
26/08/2014

RABU,
27/08/2014

KAMIS,
28/08/2014

JUMAT,
29/08/2014

09.00  - 12.00

13.30 - 16.30

09.00  - 12.00

13.30 - 16.30

09.00  - 12.00

13.30 - 16.30

09.00  - 12.00 Taufik Dasaad
(Fotografer Profesional)

Waktu Topik Pembicara Undangan / Target Audience

09.00  - 16.30

Teknik Dasar Dokumentasi Video
Sukses menciptakan kesatuan cerita dalam sebuah
dokumentasi video.

14.00 - 17.00 Ivan Natadjaja

Prof. Dr. M. Suyanto
(

Aryanto Yuniawan

Chandra Wirapati
(Security Designer 

fransiska_lusia@datascrip.co.id
nanda@datascrip.co.id
(021) 6544515 Ext. 8139/ 8153

RSVPBIAYA per Seminar Rp. 500.000,- /orang
EARLY BIRD Rp. 400.000,- /orang (s.d. 20 Agustus 2014) 

Termasuk coffee break, sertifikat,materi seminar dan voucher untuk pembelanjaan di showroom Datascrip/
website Datascrip Online Store (store.datascrip.com) senilai Rp. 250.000,-

����������	
����
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Apa nama mesin X-ray yang ada 
dalam artikel? 

Kirim jawaban ke alamat email 
kontak@datascrip.co.id dengan subjek: 
Kuis Security System 2 dengan 
mencantumkan nama lengkap, nama 
perusahaan, jabatan, alamat dan 
nomor telepon kantor, serta nomor 
handphone.

Jawaban Kuis Security System 2 paling 
lambat diterima 31 Oktober 2014. Akan 
ada 3 pemenang yang akan diundi di akhir 
seri ke-4. Masing - masing pemenang akan 
mendapatkan hadiah menarik berupa 
Voucher Belanja Carrefour senilai @Rp 
500.000,-

KUIS

SECURITY SYSTEM SERIES
PART 
2/4

Perangkat Canggih yang Dapat Mencegah 
Tindak Kejahatan di Lingkungan Gedung
Meningkatnya ancaman terhadap keamanan area publik, baik berupa tindakan 
kriminal, seperti pencurian, perampokan, perusakan, hingga terjadinya 
serangan terorisme menjadi dasar perlunya bagi pengelola gedung untuk 
melakukan antisipasi yang lebih efektif, efisien dan terintegrasi. Kenapa? 
Karena ancaman keamanan gedung bisa terjadi sejak awal. Ancaman tersebut 
bisa dilakukan oleh siapa saja yang memasuki area dalam gedung. 

Visitor Access 
Management Solution 

“Tindak kejahatan yang mengancam banyak nyawa sudah seharusnya dicegah sejak dini, khususnya di ruang publik maupun 
di gedung-gedung perkantoran. Hal inilah yang mendorong terciptanya teknologi yang dapat mencegah terjadinya tindakan 
kriminal di dalam gedung. Selain dibantu dengan teknologi tentunya kesadaran masing-masing individu untuk mencegah 
terjadinya kejahatan sangat diperlukan,” ujar Sylvia Lionggosari, Division Director, pt. Datascrip.

pt. Datascrip sebagai perusahaan One Stop Business Solution menawarkan sistem keamanan terpadu untuk mengantisipasi 
terjadinya tindak kejahatan di dalam gedung. Apakah Anda yakin dengan sistem keamanan gedung yang dimiliki saat 
ini bisa mencegah lebih awal tindakan kejahatan? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah 
tindakan kejahatan di dalam gedung.

Memeriksa semua bawaan pengunjung gedung

Bayangkan betapa repot dan tidak nyamannya jika petugas harus membuka barang bawaan setiap pengunjung gedung, 
seperti tas atau koper. Tidak hanya itu saja, bagian tubuh seperti tangan, kaki, pinggang juga tidak luput diperiksa untuk 
memastikan pengunjung tidak membawa benda–benda yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan jiwa 
penghuni gedung.
Dengan memanfaatkan teknologi mesin X-ray, barang bawaan pengunjung dapat diperiksa tanpa harus dibongkar secara 
manual. Cukup dengan melewatkan barang tersebut melalui mesin X-ray, semua isi di dalamnya dapat dilihat dengan cepat 
dan lebih efisien. 
Pemilihan mesin X-ray yang tepat dapat mengidentifikasi barang atau benda berdasarkan jenis materialnya. Kemudian 
barang atau benda tersebut akan diklasifikasikan dengan warna tertentu. Hal tersebut dapat dilakukan oleh mesin X-ray 
dari Astrophysics yang telah menggunakan teknologi khusus. Mesinnya dapat mengklasifikasikan material ke dalam enam 
warna berbeda sehingga lebih memudahkan operator dalam memonitor benda yang diperiksa.
Apabila ditemukan material yang berbahaya atau mudah meledak, mesin X-ray Astrophysics telah dilengkapi dengan 
software TIP dan SA yang secara otomatis akan memberikan peringatan dini sebagai benda berbahaya yang wajib diperiksa 
oleh petugas keamanan maupun petugas operator mesin X-ray.

Pemasangan CCTV untuk melakukan monitoring setiap sudut gedung 

Fungsi CCTV sebagai pemantau segala aktifitas dalam gedung lebih mudah 
dilakukan. Selain itu, semua kejadian dapat terekam secara terus menerus 
sehingga memudahkan apabila dibutuhkan bukti otentik jika ada peristiwa yang 
tidak dikehendaki.
CCTV dari SECURE memiliki varian yang lengkap dimulai dari dome, bullet, speed 
dome yang menggunakan komunikasi analog ataupun teknologi IP. Resolusi 
gambar yang tinggi hingga 3MP sangat membantu dalam penyelidikan suatu 
perkara atau kejadian. 

Kehadiran CCTV sangat diperlukan khususnya pada gedung-gedung yang 
memiliki berbagai macam ruangan penting ataupun lingkungan gedung yang 
bisa menjadi celah untuk diterobos oleh pihak dari luar. Dengan demikian, CCTV 
dapat selalu menjaga keamanan, baik di luar maupun di dalam gedung dan dapat 
memantau selama 24 jam tanpa henti.

Gedung–gedung pencakar langit yang 
didatangi hingga ribuan pengunjung 
setiap harinya sangat rentan terhadap 
ancaman keamanan.

Melalui sistem keamanan yang tepat, 
bukanlah hal yang mustahil untuk bisa 
mengontrol alur setiap pengunjung 
yang datang. Visitor Management 
System adalah solusi yang tepat untuk 
mengontrol setiap pengujung yang 
datang. 

Alur pengunjung dapat ditentukan 
dimulai dari pedestrian barrier yang 
harus dilewati terlebih dahulu, 
kemudian masuk ke area lift yang 
telah dilengkapi dengan lift controller. 
Setelah itu pengunjung menuju 
ruangan yang memiliki access control. 
Sistem akan mencatat alur pengunjung 
yang datang, ke area mana saja dan 
juga mencatat periode waktunya.

Pedestrian barrier dari KABA 
memungkinkan pengunjung yang 
telah mendapatkan otorisasi bisa 
melewati akses ini dengan nyaman, 
tidak ada kekhawatiran akan diikuti 
oleh “pengunjung tidak sah”. Hal 
ini berkat tersedianya fasilitas tail 
gating yang memastikan hanya 
satu pengunjung yang dapat lewat 
setiap kali melalui pedestrian barrier. 
Sedangkan Access Control dari CEM 
yang berbasis-IP dan anti-kloning 
memberikan fitur sekuriti yang paling 
maksimal di bidangnya.

Memastikan pengunjung yang datang merupakan orang yang telah 
diberikan akses
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Setiap aktivitas perusahaan maupun 
organisasi erat kaitannya dengan 

dokumen. Salah satu contoh dokumen 
dasar yang pasti ada di setiap 
perusahaan adalah tagihan berupa 
invoice yang harus dimasukkan ke 
dalam sistem keuangan atau akuntansi. 

Input data ini cukup melelahkan dan 
pada umumnya sulit diotomatisasi 
karena bentuk dokumen yang berbeda 
dari pihak pemberi invoice serta 
bervariasinya sistem akuntansi atau 
keuangan yang digunakan penerima 
invoice. Sama seperti invoice, proses 
memindahkan informasi dari selembar 
kertas ke dalam komputer secara 
manual (mengetik satu per satu) 
sangat melelahkan dan tidak efisien. 

Padahal seiring perkembangan 
teknologi  informasi, kebutuhan input 
data dokumen yang bersifat digital 
(terkomputerisasi) sangat diperlukan. 
Untuk mempersingkat pemindahan 
informasi dari kertas ke komputer, 
maka diperlukan sebuah pemindai 
(scanner) andal yang dapat bekerja 
cepat dan akurat. 

Canon LEGRIA Mini X dilengkapi 
dengan prosesor DIGIC DV4 

dan sensor CMOS 12 megapiksel 
yang membuat hasil rekaman tetap 
cemerlang dan rendah noise meskipun 
kondisi minim cahaya. Untuk kualitas 
suara tak perlu khawatir. Canon 
mengusung microphone teranyar yang 
dilengkapi dengan audio compressor 
yang membuat kualitas audio jadi 
lebih jernih dan mampu mengurangi 
noise. Dengan format Linear PCM 
(16-bit/48KHz), hasil rekaman 
audionya memiliki kualitas tinggi 
layaknya sebuah rekaman CD.

Ber-“selfie” ria tidak hanya untuk foto. 
LEGRIA Mini X dilengkapi dengan vari-
angle LCD sentuh sehingga pengguna 
dapat mengatur sudut rekaman dari 

berbagai sudut bahkan merekam aksi 
sendiri atau “selfie” sekalipun. Selain itu, 
camcorder mini ini memiliki teknologi 
EIS (Electronic Image Stabilizer) untuk 
mengurangi guncangan saat merekam 
dengan camcorder dalam genggaman 
tangan. Camcorder ini juga dilengkapi  
dengan adjustable built-in stand 
yang memudahkan penempatannya 
di mana saja tanpa memerlukan 
bantuan tripod dan dapat diatur posisi 
horizontal hingga sudut kemiringan 
60°. 

Dengan dukungan teknologi Wi-Fi 
pada Canon LEGRIA Mini X, Anda 
dapat mengendalikan LEGRIA Mini X 
dari jarak jauh dengan memanfaatkan 
aplikasi CameraAccess Plus yang 
tersedia di App Store dan Google 

Play secara gratis. Fitur unggulan ini 
dapat juga digunakan sebagai kamera 
pemantau seperti dalam mengawasi 
hewan peliharaan atau mengawasi 
bayi sementara pengguna berada di 
ruangan lain.

“Canon LEGRIA Mini X yang ringkas dan 
memiliki desain unik serta dilengkapi 
berbagai fitur unggulan memudahkan 
siapapun untuk mengabadikan aksinya 
dalam rekaman video berkualitas 
tinggi dan berbagi dengan siapa saja 
lewat media sosial maupun media 
konvensional. Cocok digunakan untuk 
para jurnalis foto dan video, blogger, 
maupun para seniman” ujar Sintra 
Wong – Division Manager of Canon 
Image Communication Product Div., 
pt. Datascrip.

pt. Datascrip menyediakan solusi untuk 
kebutuhan tersebut melalui document 
reader Canon imageFORMULA. Canon 
imageFORMULA mempermudah 
ekstraksi informasi dari dokumen 
dengan menggunakan software 
pengolahan dokumen yang dapat 
mengekstraksi informasi dari invoice, 
kartu nama, formulir pendaftaran, dan 
sebagainya.

“Setiap dokumen digital yang tercipta 
dapat menjadi aset yang sangat 
bernilai bagi setiap perusahaan/
organisasi. Di sisi lain, performa 
sebuah unit kerja dalam perusahaan 
dinilai dari cara mereka menyelesaikan 
pekerjaan dengan efektif dan 
efisien. Canon imageFORMULA hadir 
untuk mengurangi beban kerja 
input manual sekaligus membantu 
mendigitalisasi dokumen-dokumen 
penting perusahaan/organisasi Anda 
secara cepat dan akurat,” ujar Monica 
Aryasetiawan – Division Manager 
Canon Consumer System Product
pt. Datascrip.

Tipe terbaru Canon imageFORMULA 
adalah DR-G1130 dan DR-G1100. Kedua 
tipe ini cocok ditempatkan di berbagai 
lini perusahaan, mulai dari bagian 
legal, keuangan, hingga logistik yang 
membutuhkan pengarsipan dokumen 
ke format digital dalam jumlah banyak. 
Canon imageFORMULA DR-G1100 dan 
DR-G1130 mampu memindai 75 dan 
100 halaman per menit. Tray keduanya 
dapat menampung hingga 500 lembar 
dokumen dalam sekali pengoperasian. 
Jenis kertas yang dipindai pun 
bervariasi, dari kertas yang paling tipis 
(20 gsm) hingga kertas berukuran 
tebal (255 gsm). 

business solution10 

Canon LEGRIA Mini X
Camcorder Mungil Pendukung Kreativitas 
yang Dilengkapi Wi-Fi
Bosan dengan cara merekam video yang biasa-biasa saja? Kini, ada camcorder 
generasi terbaru dari Canon, yaitu LEGRIA Mini X hadir dengan desain yang 
mungil, ramping, namun sudah dibekali fitur dan teknologi mutakhir serta 
mampu menghasilkan gambar dan suara yang memukau. 

Digitalisasi Dokumen Lebih Cepat dan Akurat 
dengan Canon imageFORMULA

Canon imageFORMULA  DR-G1130



Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com

12 business solution 13 

Anda pasti kesal jika aktivitas 
tersebut tidak bisa dilakukan karena 
kesulitan mendapatkan akses 
internet. Memahami kebutuhan 
tersebut, Huawei sebagai perusahaan 
raksasa dunia penyedia jaringan 
dan perangkat telekomunikasi 
bekerjasama dengan pt. Datascrip 
sebagai authorized distributor-nya di 
Indonesia menghadirkan Huawei 
E5336, mobile Wi-Fi terbaru dengan 
desain trendi yang akan memudahkan 
Anda untuk dapat menikmati akses 
internet kapan pun dan di mana pun.

Akses internet jadi lebih seru dan 
mengasyikkan dengan Huawei E5336. 
Dengan mobile Wi-Fi ini pengguna bisa 
berbagi hingga ke 10 perangkat, baik 
itu laptop, tablet maupun smartphone. 
Selain desain yang unik dan menarik, 

dimensi Huawei E5336 sangat mungil 
dan ringkas sehingga memudahkan 
untuk dibawa ke mana pun.

Presentasi dengan klien jadi lancar 
karena data-data yang dibutuhkan bisa 
dengan mudah dan cepat diunduh. 
Acara kumpul dengan teman-teman 
juga lebih seru karena bisa berbagi 
akses internet dengan Huawei E5336. 
“Selain bisa berbagi sinyal internet 3G 
ke 10 perangkat dalam waktu yang 
bersamaan, modem ini bisa menjadi 
Wi-Fi extender sekaligus yang juga 
akan membagi ke 10 perangkat yang 
berbeda,” ujar Sylvia Lionggosari – 
Division Director, pt. Datascrip.

Huawei E5336 ini sangat mudah 
pengoperasiannya, tidak harus 
terhubung dengan komputer. Dengan 

memanfaatkan paket data dari salah 
satu operator seluler, pengguna 
sudah bisa menikmati jaringan 3G/2G. 
Setelah tombol power dinyalakan, 
cukup menunggu 5 detik maka tablet, 
laptop, atau smartphone sudah bisa 
langsung terhubung ke internet Wi-Fi.
 
Pengguna juga tidak perlu takut 
kehabisan baterai karena modem ini 
bisa bertahan hingga 6 jam selama 
pemakaian atau 12 hari dalam keadaan 
standby. Dengan layar LCD 1,45 inci, 
pengguna juga bisa melihat indikator 
kekuatan sinyal dan kapasitas baterai 
yang tersisa. 

Kebutuhan akses internet kini telah menjadi suatu hal yang mutlak. Tidak hanya 
untuk kebutuhan bisnis, internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-
hari, mulai dari mencari informasi, melihat berita, berkirim e-mail, belanja online, 
hingga berinteraksi lewat media sosial. 

Koneksi Internet Mudah Kapan 
pun dan Di mana pun dengan 
Mobile Wi-Fi Huawei E5336
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Saya pernah berpartisipasi di ulang 
tahun ke-35, ke-40 dan sekarang ke-
45. Selain itu, dengan berpartisipasi 

dalam pementasan ini saya 
semakin mengenal dekat 
rekan-rekan dari lintas 
departemen,” ujar Estella 
yang telah berkarya selama 
17 tahun di Datascrip. 

Terus Mengembangkan 
Diri 

Seiring bertambahnya usia, 
Datascrip terus berupaya 
mengembangkan segala 
lini bisnis serta mengelola 
strategi marketing dan sales 
yang terintegrasi. Irwan 
Kamdani menjelaskan 
berbagai upaya yang 
dilakukan mulai dari  
pengembangan infrastuktur 
seperti warehouse, logistik 
hingga kualitas Sumber 
Daya Manusia yang baik 
agar operasional sehari-hari 
berjalan lancar dan efisien. 

“Peningkatan jumlah 
pelaku bisnis dan jenis industri 
serta meningkatnya kinerja retailer 
tradisional maupun modern market, 
menuntut kami bergerak cepat dalam 
pemenuhan dan penyediaan berbagai 
kebutuhan barang perkantoran 
maupun bisnis yang berkualitas,” jelas 
Irwan Kamdani. 

Selamat ulang tahun, pt. Datascrip. 
Semoga semangat untuk terus tumbuh 
dan berkembang tak kunjung padam. 

15 main storymain story14 

Sebagai bentuk syukur dan kebahagiaan memasuki usia ke-45, pt. Datascrip 
menggelar perayaaan bertajuk Datascrip 45th Anniversary Celebration yang digelar 
10 Agustus 2014 malam di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park. 

Acara ini dihadiri antara lain oleh 
principal, business partner dan 
para pelaku bisnis nasional yang 
telah banyak berjasa mendukung 
perjalanan pt. Datascrip selama 
ini. Pada kesempatan istimewa 
ini, Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia – Chairul 
Tanjung turut hadir dan memberi kata 
sambutan. Beliau menjadi saksi sejarah 
perjalanan 45 tahun Datascrip. Tempat 
tinggal dimana Chairul Tanjung 
dibesarkan berdekatan dengan kantor 
Datascrip, yaitu di daerah Kemayoran. 
”Selamat ulang tahun Datascrip. 
Terus berkembang dan memberikan 
kontribusi yang luar biasa bagi bangsa 
Indonesia,” ujarnya.

Drama Musikal Datascrip

Perayaan ulang tahun ke-45 Datascrip 
semakin istimewa dengan penampilan 
karyawan Datascrip dalam tarian 
dan drama musikal yang bercerita 
tentang perjalanan pt. Datascrip dari 
awal berdiri hingga sekarang. Ketua 
Perayaan Ulang Tahun ke-45 Datascrip 
yang juga Canon Division Director pt. 
Datascrip, Merry Harun menjelaskan, 
tarian pembuka dan penutup 
dibawakan oleh 45 orang karyawan 
Datascrip. Mereka yang berpartisipasi 
lintas jabatan dan bagian. Mulai dari 
Komisaris, Direktur, Manager, bagian 
sales, tim marketing, staf accounting, 
finance, sampai staf gudang. 

Hari ini kami 
mensyukuri makna 
pengabdian dan 

pelayanan. Dua kata yang 
menghasilkan kepercayaan 
dari mitra bisnis dan 
para pelaku bisnis, yang 
membawa Datascrip 
sampai ke tahun yang ke-
45,” ujar  Irwan Kamdani, 
President Director pt. 
Datascrip.

Semarak & Semangat 
Perayaan Ulang Tahun ke-45 pt. Datascrip

“Kami ingin karyawan juga terlibat 
secara aktif dalam perayaan ini. Salah 
satunya dengan ikut serta dalam 

pementasan tersebut. Kami sangat 
menghargai kerja keras dari rekan-
rekan yang telah berpartisipasi, apalagi 
mereka telah bersedia meluangkan 
waktu untuk mengikuti latihan secara 
intensif selepas jam kerja,” ujar Merry.

Salah satu karyawan yang ikut dalam 
drama musikal ini adalah Estella J. 
Soeryadjaja, General Affairs Manager 
pt. Datascrip. Ia mengaku senang bisa 
berpartisipasi dalam pementasan ini. 

“Bangga bisa menjadi bagian dari 
event akbar ulang tahun Datascrip. 

“

Edy Tidharso - Corporate Development Project Director 
CT Corp, Mary T Oetomo - Division Director pt. Datascrip,
Irwan Kamdani - President Director pt. Datascrip, dan
Agung Adiprasetyo - CEO Kompas Gramedia

Joe Kamdani - Founder & Chairman pt. Datascrip dan 
Mari Elka Pangestu - Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif

Kensaku Konishi - President & CEO Canon Singapore 
Pte Ltd dan Merry Harun - Canon Division Director 
pt. Datascrip

Direksi dan Komisaris Datascrip juga ikut dalam 
pementasan tari dan drama musikal ulang tahun ke-
45 Datascrip
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Empat puluh lima tahun 
bukanlah usia yang muda bagi 

sebuah perusahaan nasional yang 
menggantungkan hidupnya dari 
kegiatan penjualan dan pemasaran 
yang tak pernah luput dari persaingan 
sengit di pasar domestik Indonesia.

Pt. Datascrip yang hari ini dikenal 
sebagai perusahaan penyedia solusi 
bisnis terkemuka di tanah air, lahir 45 
tahun silam dalam wujud sepetak toko 
sederhana yang menjual berbagai alat 
tulis dan perlengkapan perkantoran 
bernama ‘Matahari’. 

Disertai kegigihan dan ambisi sang 
pendiri, Joe Kamdani, bertransformasi 
dan berkembanglah pt. Datascrip dari 
sekadar sebuah toko alat tulis dan 
perlengkapan kantor hingga menjadi 
sebuah perusahaan penyedia solusi 
bisnis (Business Solutions Company) 
yang dikenal sampai hari ini.

Ketika sebuah perusahaan membesar 
dan jumlah karyawan yang bekerja 
semakin bertambah dari beragam 
latar yang berbeda-beda, secara 
sendirinya berbagai tantangan akan 
menampakkan diri. Mulai dari birokrasi 
yang semakin kompleks dan inefisien, 
kontrol atas kinerja internal yang 
semakin rumit, hingga pelayanan 
ke pihak luar yang semakin sulit 
diseragamkan dan dikendalikan.

Perjalanan pt. Datascrip selama 45 
tahun juga tentunya bukanlah setapak 
jalan yang mulus. Semua kendala yang 
dicontohkan di atas pun tak pelak 
muncul. Di sinilah peran sang pendiri 
perusahaan, Joe Kamdani, menjadi 
begitu penting dalam mengarahkan 
gerak transformasi perusahaan dari 
tahap awal yang didasarkan pada 
sejumlah sila budaya yang sebagian 
tertuang dari ideologi dan pengalaman 
pribadi sang pendiri sendiri. 

Sila-sila ini kemudian yang membentuk 
karakter unik perusahaan dan akhirnya 
dirumuskan menjadi Catur Sila 
Datascrip, yang terbagi atas 4 sila yaitu 
SUCCEED ABOVE SUCCESS, CARE, SMILE, 
dan CoCoCoCo. 

Catur Sila Datascrip menjadi panduan 
bersikap dan berinteraksi bagi ribuan 

karyawan pt. Datascrip, membentuk 
lingkungan kerja yang nyaman, serta 
menciptakan tim besar yang bergerak 
seirama. 

Dalam hubungan dengan para 
pelanggannya, Catur Sila Datascrip 
menjadi ujung tombak yang 
membentuk karakter pelayanan 
dari para karyawannya. Berbagai 
penghargaan seperti Indonesian 
Customer Satisfaction Award (ICSA) dan 
Service Quality (SQ) Award yang kerap 
diraih pt. Datascrip menjadi bukti 
keberhasilan Catur Sila Datascrip dalam 
menciptakan kepuasan pelanggan.

Berkat keempat sila budaya ini jua, 
pt. Datascrip berhasil melewati masa-
masa sulit, termasuk  salah satu yang 
terburuk di antaranya krisis moneter 
tahun 1998. 

Berbekal Catur Sila ini, pt. Datascrip 
percaya bahwa seluruh komponen 
karyawan perusahaan akan bekerja 
dengan semangat yang sejalan dengan 
misi perusahaan dan senantiasa 
memberikan pelayanan prima yang 
unik dan berbeda dari perusahaan 
lainnya kepada para konsumen, klien, 
dan rekan bisnisnya hingga tahun-
tahun yang akan datang. 

(Sintra Wong, Divison Manager 
Canon Image Communication Product

pt. Datascrip)

Kekuatan di Balik 45 Tahun Perjalanan 
Mengarungi Dunia Bisnis Indonesia

Congratulations on your 45th anniversary, PT Datascrip.
You have done a great job along the road.
 
I’d like to take this opportunity to thank you for your 39 years’ trust 
and support to Canon. As our most-valued business partner in Asia, 
you have set up many milestones in our history: No.1 sales results for 
15 consecutive years, a 65% national market share, No.1 in DSLR and 
digital compact camera, let alone 10 million cumulative units of inkjet 
printers by last year. Thanks to your powerful sales force, Indonesia has 
become one of our top markets globally.
 
We have every reason to believe that your business has an infinitely 
bright future. May our cooperation and friendship be long; together 
we’ll look into PT Datascrip’s 50th, 100th anniversary!

Congratulatory Message from Canon
for PT Datascrip

Hideki Ozawa
President, Canon Asia Marketing Group
President & CEO, Canon (China) Co., Ltd.

Canon raih penghargaan Top Brand 2014
untuk kategori camcorder dan kamera digital

Pembukaan Canon PhotoMarathon Indonesia 
2013 di Jakarta

Canon PhotoMarathon Indonesia 2013 
di Surabaya

Kemeriahan Peserta Canon PhotoMarathon 
Indonesia 2013 

Canon Raih Rekor Bisnis 2014 
sebagai “Printer Inkjet Pertama dengan 

Casing Berbagai Warna”
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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

leisure18 

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Dari bandara Pattimura, untuk mencapai 
kota Ambon, kami menyusuri jalanan 
melingkar seperti sabuk sepanjang Teluk 
Ambon. Pemandangan kapal yang sibuk 
melintasi teluk pun menjadi santapan 
mata di pagi itu. Pantas saja, kalau bangsa 
Portugis dan Belanda pernah mati-matian 
mempertahankan Ambon sebagai area 
kekuasaan mereka. Keindahan alamnya 
memang menggoda. Sayang, jejak-jejak 
peninggalan masa-masa kolonial tersebut 
sudah kurang berasa. Di tengah kota, ikon 
wisatanya tinggal benteng Amsterdam 
yang berada di dalam kompleks tentara.    

Rencana perjalanan pertama saya di 
kepulauan Ambon ini adalah menikmati 
pantai-pantainya. Menurut cerita seorang 
teman, salah satu pantai terkenalnya 
adalah Pintu Kota. Namun, tujuan pertama 
saya justru ke Pantai Natsepa. Alasannya, 
Natsepa adalah pantai paling ramai. 
Lokasinya masuk di wilayah Maluku 
Tengah, tidak terlalu jauh dari pusat kota 
Ambon. Selain bisa menikmati pantai, di 
Natsepa pengunjung bisa rehat sejenak 
sambil menikmati rujak—kuliner yang jadi 
andalan tempat wisata tersebut.

Perjalanan dari tengah kota Ambon ke 

Pesawat yang kami tumpangi 
dijadwalkan mendarat di 

Ambon pukul enam pagi. Saya 
mengecek jam dan mendapati 
pesawat bakal mendarat tepat 
waktu. Beruntung, cuaca pagi 
sedang baik. Pemandangan 
indah Teluk Ambon pun 
langsung menyapa begitu 
pesawat memasuki wilayah 
kepulauan yang dulu terkenal 
sebagai penghasil rempah-
rempah tersebut.  Sungguh 
sebuah penawar lelah setelah 
menempuh penerbangan 
selama hampir empat jam dari 
Jakarta.

Natsepa 
hanya 
memakan 
waktu 
sekitar 30 
menit. Cara 
yang paling mudah ke tempat tersebut 
adalah memakai jasa ojek. Jasa tersebut 
bisa kita dapatkan dengan tarif yang 
cukup murah. Sekali jalan, kita tidak perlu 
merogoh kantong lebih dari dua puluh 
ribu rupiah. Seperti kebanyakan tempat 
wisata di daerah, tarif masuknya juga 
murah.

Saya tidak mau berlama-lama di Natsepa 
karena tujuan utama saya hari itu ke Desa 
Liang di Salahatu. Di Desa Liang akan ada 
atraksi Bambu Gila, di mana tujuh orang 
pemuda akan melawan sebatang bambu 
yang sudah diisi mantra. Bambu akan 
bergerak sendiri dan tujuh orang pemuda 
itu ditantang untuk bisa menaklukkannya. 
Atraksi ini bernuansa mistis khas Maluku.

Segera, atraksi tersebut saya rekam 
dengan kamera Canon PowerShot S95 
yang menemani saya dalam perjalanan 
ini. Walaupun bekerja untuk sebuah 
majalah fotografi, terkadang saya lebih 

Catatan Perjalanan Sri Sadono (Redaksi Majalah CHIP FOTO VIDEO)

suka membawa kamera-kamera kecil 
seperti Canon PowerShot S95. Yang 
terpenting, kamera kategori compact 
prosumer tersebut dilengkapi dengan 
mode pemotretan manual. Dengan tas 
dan dibantu tripod berukuran kecil, saya 
sudah bisa menghasilkan berbagai kreasi 
dari kamera kecil tersebut. 

Untuk kebutuhan cetak di majalah, kamera 
kecil beresolusi 10 megapiksel tersebut 
sudah bisa menyajikan foto dengan 
kualitas yang baik. Jaminannya, kamera 
tersebut punya pilihan menyimpan foto 
dalam format RAW. Kualitas hasilnya bisa 
dilihat dari foto-foto sepanjang perjalanan 
ini. 

Bukan hanya pemandangan alamnya 
yang membuat saya terkesan dengan 
Ambon. Di Desa Negeri Waai, kita bisa 
melihat dari dekat belut air tawar raksasa 
yang hidup di Ambon. Warga setempat 
menyebutnya Morea. Yang unik, belut-
belut itu hidup di sumber air yang juga 
digunakan warga sekitar sebagai kolam. 
Warga menggunakannya tanpa mengusik 
keberadaan belut-belut tersebut. Morea 
terbesar yang bisa saya lihat panjangnya 
sekitar dua meter.

Pada hari-hari biasa, Morea 
selalu bersembunyi di lubang-
lubang sepanjang sumber air. 
Untuk bisa melihatnya, perlu 
bantuan seorang pawang untuk 
memancing mereka keluar dari 
sarang. Pancingannya hanya 
dengan menggunakan bau 
telur ayam. Di tangan pawang, 
belut raksasa tersebut jadi jinak. 
Pawang tersebut bercerita 
bahwa binatang besar itu belum 
pernah sekali pun menyerang 
warga. 

Semua objek yang saya 
kunjungi sangat berkesan. Tak 
salah kalau pulau ini punya 
panggilan sayang Ambon 
Manise.

Ambon Manise

d h k b

Canon PowerShot S95

Suasana Teluk Ambon

Pantai Namalatu

Atraksi Bambu Gila
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Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI 1/2014:

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

Batas pengiriman jawaban sampai dengan 

31 Oktober 2014. Pemenang akan diumumkan 

di Kontak Edisi 3/2014.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

INSPIRATIONAL 
QUOTES

Bersemangat untuk Mengesankan Bos

Seorang Eksekutif Muda baru saja tiba setelah seharian berada di luar kantor. 
Ia melihat sang CEO berdiri berada di depan mesin paper shredder dengan 
secarik kertas di tangannya.

CEO: “Mohon perhatiannya. Di tangan saya ada dokumen penting, dan 
sekretaris saya hari ini sedang tidak masuk. Apakah ada yang bisa bantu saya 
menghidupkan mesin ini?”

Eksekutif Muda: “Tentu saja, pak.” 

Kemudian, Eksekutif Muda tersebut menghidupkan mesin tersebut, 
memasukkan kertas dokumen penting tersebut ke dalamnya. Lalu ia 
menekan tombol Start.

Sambil melihat kertasnya masuk ke dalam mesin, sang CEO pun berujar.

CEO: “Bagus sekali. Saya butuh kopiannya satu kali saja, ya”

I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 
26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve 
failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. – 
Michael Jordan

Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein

A leader is best when people barely know he exists, when his work is 
done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves. – Lao Tzu

I believe that if you show people the problems and you show them the 
solutions they will be moved to act. – Bill Gates

1. Tahun berapa Datascrip didirikan?
  a. 1966
  b. 1969
  c. 1979
  d. 1949

2. Apa nama prosesor yang tertanam di camcorder 
 LEGRIA Mini X?
  a. Prosesor DIGIG 4
  b. Prosesor DIGIC 5
  c. Prosesor DIGIC DV4
  d. Prosesor DIGIC DV5

3. Siapa nama pembica pada acara Seminar 
 & Worskhop “Storytelling with Heart”?
  a. Grant Peelle & Joyce Tsang 
  b. Tyler Stableford & Grant Peele
  c. Vincent Laforet & Tyler Stableford
  d. Vincent Laforet & Joyce Tsang

4. Berapa kecepatan memindai 
 Canon image FORMULA DR-G1130?
  a. 50 halaman per menit
  b. 100 halaman per menit
  c. 150 halaman per menit
  d. 200 halaman per menit

1.  Istiqamah Khairunnisa  Makassar

2.  Septiyanie   DKI Jakarta

3.  Heny Susanti   DKI Jakarta




