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Setelah mengikuti 
seminar dan 
workshop 
“Storytelling with 
Heart” yang diadakan 
beberapa waktu lalu, 
banyak hal yang saya 
dapatkan mengenai 
videografi dan 
fotografi wedding. 
Pembicara dan 
tema yang diangkat 
sangat menarik dan 

berhubungan dengan profesi saya sebagai 
fotografer. Semoga ke depannya Canon dan 
Datascrip terus mengadakan acara serupa 
dengan tema-tema lain yang menarik, serta 
menambah durasi workshop-nya.

Datascrip sebagai penyedia 
kebutuhan peralatan kantor dan 
bisnis pun selalu siap memenuhi 
kebutuhan para pelaku bisnis 
yang dalam era MEA nanti 
membutuhkan rangkaian produk 
yang memungkinkan pelaku bisnis 
tersebut menjadi semakin efisien.
 

Ulasan mengenai hal ini dapat 
Anda jumpai di halaman 6.

Semoga sajian KONTAK edisi akhir 
tahun ini, bermanfaat bagi Anda 
serta mendukung upaya Anda 
untuk menjadi “Faster, Stronger, 
Better” di tahun 2015.

Memasuki penghujung tahun 2014, 
sebagian besar dari kita sudah 
memulai penyusunan strategi 
bisnis untuk tahun 2015. Dengan 
menganalisa pencapaian selama ini, 
serta memahami kekuatan peluang 
dan tantangannya para pelaku bisnis 
bersiap menyongsong era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA).
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Faster, Stronger, Better

Hardianto Marante 
Juara 1 Tema  “Sunyi”

Canon PhotoMarathon Indonesia 
2013 - Jakarta

Sambut Masyarakat 
Ekonomi ASEAN
Kenali Lebih Dekat, 
Menangkan Hati Mereka
Indonesia dan negara ASEAN lainnya bakal 
menyambut MEA di penghujung 2015. Di 
tengah persaingan yang ketat, mengenal 
apa yang ada di benak konsumen tentunya 
bisa menjadi nilai lebih bagi Anda. 
Tujuannya tak lain untuk memenangkan 
hati mereka.

business solutionsPengumuman Pemenang 
“Wacom Datascrip Comic 
Competition” 

Canon ImageCLASS 
LBP6030w
Printer Laser Monokrom 
Wi-Fi yang Andal dan 
Efisien

Canon 
PhotoMarathon 
Indonesia 2014
Ajang kompetisi foto terbesar di 
Indonesia dan Asia kini masuk 
tahun keenam digelar di Indonesia. 
Bagaimana kemeriahaan acara yang 
diadakan di Medan, Yogyakarta dan 
Jakarta ini?

15ask the expert

Tips Menjadi 
Komikus Profesional
Menjadi seorang komikus 
janganlah dipandang sebelah 
mata. Bermula dari hobi 
menggambar dan bercerita, 
komikus bisa menjadi profesi yang 
menjanjikan. Is Yuniarto akan 
berbagi tips menjadi komikus 
profesional.

PENANGGUNG JAWAB UMUM Irwan Kamdani PEMIMPIN REDAKSI Siska Wahyuningrum 
ANGGOTA DEWAN REDAKSI  Irvan Firdaus, Mohamad Husni Mubarak, Andhika Octa, Astri 
Kharina DESAIN/LAYOUT  MSD-Studio  KONTRIBUTOR  Divisi & Korporat PT Datascrip ALA-
MAT REDAKSI kontak@datascrip.co.id
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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. Jendral Sudirman 
Kompleks Balikpapan Super Blok (BSB)
Blok F-07 
Balikpapan 76114   
Tel: 0542-7023577
Fax: 0542-7023597     
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: 0761-8400174, 860132 
Fax: 0761-864503     
Email: kpc_pekanbaru@datascrip.co.id

SURABAYA     
Ruko Icon 21 Blok R-37
Jalan Dr. Ir. Soekarno (MERR-IIC) 
Klampis Ngasem - Sukolilo, Surabaya 60117
Tel: 031-36020555, 99005112
Fax: 031-9005113
Email: kpc_surabaya@datascrip.co.id

Datascrip – THE ONE STOP BUSINESS SOLUTIONS COMPANY

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.

hello!

Angelus Agustinus
Fotografer & Pemilik KyuFoto  
Jakarta

18leisure

Festival Danau Toba 

Selain keindahan panorama 
alamnya, Danau Toba juga dikenal 
dengan seni budayanya yang 
juga memang unik. Kali ini, Ferdy 
Siregar, pewarta foto dari harian 
Analisa, akan bercerita tentang 
budaya Batak lewat Festival Danau 
Toba 
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Tahun ini, Canon PhotoMarathon 
Indonesia memberikan nuansa 
yang berbeda dan menarik. Selain 
memperebutkan 3 tiket perjalanan 
foto klinik ke Jepang, Canon 
PhotoMarathon Indonesia 2014 
membuka kategori khusus Pelajar. 
Dengan dibukanya kategori tersebut, 
para fotografer muda yang masih 
duduk di bangku pelajar mulai dari 
SD/sederajat hingga SMA/sederajat 
mendapat kesempatan untuk 
berkompetisi di kalangan mereka 
sendiri dengan lebih percaya diri. Tidak 
hanya itu saja, untuk pertama kalinya 
Canon PhotoMarathon Indonesia 
digelar di wilayah Sumatera, tepatnya 
di Kota Medan (Sumatera Utara). 
Ada tiga tema yang diperlombakan 
dan nama Samot Stefanus Hutagaol 
berhasil keluar sebagai Juara Umum 

Canon PhotoMarathon Indonesia 2014 
di Medan dan berhak mendapatkan 
satu unit kamera DSLR Canon EOS 60D 
serta Trip Photo Clinic ke Jepang. 

Kisah manis penyelenggaraan 
Canon PhotoMarathon Indonesia 
2014 berlanjut ke kota berikutnya, 
Yogyakarta. Hampir 1800 fotografer 
berkumpul di Jogja City Mall. Keseruan 
acara di kota pelajar dan budaya ini 
berakhir dengan pengumuman para 
pemenang lomba, termasuk sang Juara 
Umum, Agus Supriyanto. Sesi lomba 
yang terbagi dalam 3 tema dimulai 
dengan tema 1, yaitu “Menyambut 
Pagi”.  Setelah batas waktu kurang lebih 
60 menit untuk berburu foto tema 1 
berakhir, maka tema 2, yaitu “Indahnya 
Persahabatan”  pun diumumkan. Tema 
terakhir yang mengakhiri tantangan 
kecepatan dan kreativitas para peserta 
di ajang ini adalah “Waktunya Belanja”. 
Tampil Agus Supriyanto sebagai juara 
umum.

Sabtu, 25 Oktober 2014 menjadi 
puncak penyelenggaraan Canon 
PhotoMarathon Indonesia 2014 
berakhir di Plaza  Selatan, Gelora 
Bung Karno, Senayan. Tercatat lebih 
dari 2.000 fotografer bersiap untuk 

berkompetisi menjadi fotografer 
terbaik dari yang terbaik. Endang 
Tonari berhasil menjadi juara umum 
dan berhak ikut perjalanan klinik 
foto ke Jepang bersama juara umum 
dari Medan dan Yogyakarta serta 
para pemenang utama dari negara 
penyelenggara Canon PhotoMarathon 
Asia 2014 lainnya. Selain sesi lomba 
yang ditujukan untuk mengasah 
kreativitas fotografi para peserta, 
ajang ini juga menjadi sarana bagi 
para komunitas pecinta foto untuk 
berkumpul dan saling berbagi. 

Kemampuan para peserta dalam 
membidik foto model yang baik di 
tengah keramaian layaknya dalam 
sebuah pagelaran mode pun turut 
diasah dalam sesi hunting foto 
model yang menampilkan model-
model profesional di berbagai titik 
pemotretan di seputar lokasi acara.

Para peserta benar-benar merasakan 
pengalaman begitu unik dan 
menyeluruh dalam sehari ini yang tidak 
akan mereka dapatkan di acara lomba 
atau ajang fotografi lainnya. Selain 
itu, para peserta juga mendapatkan 
ilmu di sesi seminar fotografi yang 
dibawakan oleh para profesional, yaitu 
Justin Mott, Ferry Ardianto, dan Tigor 
Siahaan. Sampai jumpa lagi di ajang 
Canon PhotoMarathon Indonesia 
2015.

Sejak diselenggarakan 6 tahun 
silam, ajang fotografi terbesar 

di Asia dan Indonesia, Canon 
PhotoMarathon selalu diminati 
oleh para fotografer  dari beragam 
profesi, mulai dari para pelajar, 
mahasiswa, ibu rumah tangga, 
profesional hingga para pekerja. 

4000 lebih Fotografer 
Mengikuti Ajang Fotografi 
Tahunan Terbesar, Canon 
PhotoMarathon Indonesia 
2014

Kemeriahan Canon PhotoMarathon Indonesia 2014 - Jakarta

Justin Mott - Fotografer Profesional, saat sesi seminar. 
Merry Harun - Direktur Divisi Canon pt. Datascrip (tengah) bersama dewan juri saat pembukaan 
Canon PhotoMarathon Indonesia 2014 - Yogyakarta

Endang Tonari - Juara Umum Canon PhotoMarathon Indonesia 2014 Jakarta, bersama Merry Harun - Direktur Divisi 
Canon pt. Datascrip dan Irwan Kamdani - Presiden Direktur pt. Datascrip.

Para peserta berlomba mendapatkan gambar terbaiknya

Sesi hunting foto model

Senyum merekah di wajah Rusidah 
ketika menerima seperangkat 
peralatan studio foto dari pt. Datascrip, 
Sabtu (18/10), sehari sebelum Canon 
PhotoMarathon Indonesia 2014 – 
Yogyakarta. Warga Purworejo ini 
merasa bersyukur atas bantuan 
tersebut. Pasalnya, beberapa waktu 
sebelumnya studio foto milik Rusidah, 
Merry New Photo kemalingan. 

“Saya dan keluarga berterima 
kasih sekali kepada Canon dan pt. 
Datascrip. Bantuan ini semakin 
menambah semangat kami untuk 
mengembangkan usaha. Semoga 
membawa berkah untuk semuanya,” 
ujar Rusidah yang memulai usahanya 
dengan menjadi fotografer keliling 
pada 1995. 

Prinsip hidup Rusidah yang tak mudah 
menyerah dan gigih menurut Merry 
Harun – Direktur Divisi Canon, pt. 
Datascrip adalah hal yang luar biasa 
dan sangat menginspirasi. Karena 
itulah, Canon melalui pt. Datascrip 
memberikan dukungan kepada 
Rusidah. 

Bantuan yang diberikan mulai dari 
peralatan fotografi, printer sampai 
pendirian studio foto, sehingga kini 
Rusidah bisa menjalankan usaha 
jasa fotografi yang lebih lengkap 
dibandingkan sebelumnya melalui 
studio foto Merry New Photo. 

“Semoga dukungan kami ini 
bermanfaat sehingga studio foto Ibu 
Rusidah dapat semakin maju dan terus 
berkembang,” ungkap Merry.

Fotografer Difabel Rusidah 
Menerima Bantuan Peralatan Studio 
dari pt. Datascrip

PROGRAM CSR DATASCRIP

Asa Theodorus - Marketing Executive Canon Image Communication
Product Div. pt Datascrip, menyerahkan bantuan kepada Ibu Rusidah
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Menurut riset MarkPlus Insight 
bersama Majalah Marketeers dengan 
tajuk The Indonesia Millennials, 
terdapat tiga subkultur konsumen, 
yaitu Youth, Women, dan Netizen 
yang memegang peranan penting 
dalam dunia bisnis dan pemasaran. 
Meski berbeda, terdapat beberapa 
kesimpulan. Konsumen Millenialls atau 
juga populer dengan sebutan Gen-Y 
memiliki karakter; pertama, Faster, 
Better, & Easier. Maksudnya Millennials 
dengan semua pengetahuan dan 
pengalamannya menginginkan 
shortcut untuk menggapai impiannya 
dengan lebih cepat dan mudah. 

Kedua, Androgynous. Karena dituntut 
untuk meraih target yang tinggi, 
Millennials dibentuk menjadi pribadi 
yang multitasking dan multirole, serta 
bisa melakukan beberapa peran 
sekaligus. Terakhir, Work smart, not 
hard. Mereka yang lahir antara tahun 
1980 hingga awal 2000 ini adalah 
insan yang pintar mengoptimalkan 

segala kesempatan yang ada untuk 
mencapai hasil yang lebih baik. Asal 
tahu saja, jumlah generasi Millenialls 
menguasai hampir sepertiga jumlah 
penduduk Indonesia.

Yang jelas, karakter itu melekat pada 
tuntutan mereka terhadap barang dan 
jasa. Hal inilah yang menjadi perhatian 
pt. Datascrip dalam merilis berbagai 
produknya. 

Berawal dari kesepakatan di Bali 
pada tahun 2003, sejumlah negara 

yang tergabung dalam Association of 
Southeast Asian Nations bakal segera 
menyambut Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) pada akhir 2015. 

Dibandingkan negara ASEAN lain, 
Indonesia memang menjadi pasar 
yang sangat empuk bagi siapa pun. 
Daya beli yang semakin menguat, 
jumlah masyarakat kelas menengah 
yang kian membesar, hingga bonus 
demografi yang berlanjut hingga 
tahun 2035 membuat Indonesia 
menjadi incaran para pemain di 
industri apa pun. Itulah mengapa 
banyak pemain asing yang berebut 
kue di negeri ini. 

Namun, Indonesia adalah pasar 
yang unik. Jika Anda tidak mengenal 
karakter konsumennya, tentunya 
bukan hal yang mudah untuk 
menaklukkan hati mereka. 

Faster, Better, & Easier
Di tengah era yang serba terkoneksi, 
seorang konsumen dapat terhubung 
dengan siapa pun, di mana pun, dan 
kapan pun sehingga membuat mereka 
semakin pintar dan kritis. Mereka 
dapat membandingkan produk yang 
satu dan lainnya dengan mudah. 
Kebutuhan terhadap produk yang 
cepat, lebih baik, dan mudah pun 
menjadi sebuah tuntutan, khususnya 
bagi generasi Millennials.

Hal inilah yang melekat pada 
router Huawei WS 319. Kebutuhan 
mengakses internet yang telah 
menjadi bagian dari mayoritas 
penduduk Indonesia membuat 
mereka membutuhkan infrastruktur 
yang serba cepat. 

Huawei bekerja sama dengan pt. 
Datascrip memperkenalkan router 
Huawei WS 319. Router multifungsi ini 
mendukung konektivitas Wi-Fi 802.11 
b/g/n dengan empat port Ethernet 
10/100 Mbps RJ-45 sehingga satu port 
dijadikan port utama untuk akses data 
berbasis kabel LAN dengan sangat 
mudah dan cepat. Dengan dimensi 
yang kompak dan dibekali dengan 
dua antena luar, router ini andal 
memancarkan sinyal Wi-Fi.

Huawei WS 319 memiliki fitur parental 
lock, yaitu suatu sistem keamanan 
yang dapat memblok situs-situs yang 
tidak diinginkan dengan mudah. 
Tentunya ini menjadi sebuah diferensi 
unik yang membuat router ini lebih 
baik ketimbang produk lainnya.

Androgynous
Seperti yang sudah disinggung 
sebelumnya, karakter Gen-Y lainnya 
adalah Androgynous. Mereka adalah 
insan yang bisa menjalani berbagai 
penugasan dan peran secara 
bersamaan. Sehingga, tuntutan seperti 

itu juga tercermin pada produk-
produk mereka. 

Ciri itu muncul pada SEDUS SWING 
UP. Pasalnya, kursi ini memberikan 
keleluasaan gerak bagi pinggul 
pengguna untuk bergerak intuitif 
dan alami. Oleh karena itu, sirkulasi 
peredaran darah tetap lancar sehingga 
mendukung Anda untuk memiliki 
produktivitas kerja yang tinggi. 

Selain memiliki tampilan yang elegan, 
kursi “Swing Up” hadir dengan pilihan 
fitur sandaran kepala yang dapat 
diatur ketinggian dan sudutnya. 
Berbagai peran seakan disandang 
oleh SEDUS SWING UP, bukan sebagai 
produk yang mampu meningkatkan 
produktivitas Anda saja, melainkan 
juga mendukung kesehatan Anda. 

Ciri multirole pun juga tersemat pada 
produk Panasonic PT-LB Series(PT-
LB280, PT-LB300, PT-LB330 dan PT-
LB360). Dengan dimensinya 
yang ramping (335mm x 96mm x  
252mm) dan berat 2,8 kg, proyektor 
ini mudah untuk ditempatkan dan 
dipindahkan dari ruang rapat atau 
kelas yang satu ke ruang yang lain. 

Indonesia dan negara ASEAN lainnya bakal menyambut MEA di penghujung 2015. Di tengah 
persaingan yang ketat, mengenal apa yang ada di benak konsumen tentunya bisa menjadi nilai lebih 
bagi Anda. Tujuannya tak lain untuk memenangkan hati mereka. 

Produk lain yang juga cocok dengan 
karakter Faster, Better, & Easier adalah 
Canon imageFORMULA DR-F120. 
Dengan bentuk dan desain yang  
ramping, Canon imageFORMULA 
DR-F120 menjadi jawaban bagi 
para pelaku bisnis, mulai dari UKM, 
pemerintah, atau organisasi yang 
membutuhkan mesin pemindai yang 
praktis dan mumpuni.

Pengoperasiannya yang sangat mudah 
plus kecepatan tinggi memungkinkan 
Anda memindai berbagai macam 
dokumen dalam berbagai ukuran.

Sambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 
Kenali Lebih Dekat, Menangkan Hati Mereka

 www.aseanbac.ph

Huawei WS 319

Showroom Datascrip

Canon imageFORMULA DR-F120

SEDUS SWING UP
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Bahkan, proyektor seri PT-LB330 dan 
PT-LB360 sudah dilengkapi dengan 
fitur Curved Screeen Correction 
sehingga proyeksi dapat dilakukan 
pada layar cembung maupun cekung.

Anda juga tidak perlu terhubung 
dengan komputer untuk presentasi. 
Pasalnya, PT-LB330 dan PT-LB360 
telah dilengkapi dengan Memory View 
Function sehingga file text, PDF dan 
JPG/BMP dapat ditampilkan cukup 
dengan memasukkan thumb drive 
Anda ke USB port yang ada pada 
proyektor. 

Work smart, not hard
Untuk apa Anda bekerja dengan 
sepenuh tenaga, jika hal tersebut 
sebenarnya bisa dicapai dengan 
sederhana dan tindakan yang pintar. 
Rupanya ciri itulah yang melekat pada 
generasi Millennials. 

Melihat karakter itu, pt. Datascrip 
memperkenalkan Priority Customer 
Online Order. Fasilitas berbasis 
teknologi ini memungkinkan Anda 
memesan berbagai peralatan kantor 
dengan klik. 

“Berbagai produk Datascrip bisa 
dipesan melalui Priority Customer 
Online Order, mulai dari PaperOne, 
Stabilo, Pronto, Canon, dan lainnya. 
Konsumen bisa mendapatkan benefit 
berupa harga yang kompetitif karena 
mengikat dalam periode tertentu dan 
jasa pengiriman. Sehingga, efisiensi 
pada waktu, ongkos pengiriman, 
penggunaan kertas, biaya administrasi 
dan lainnya pun bisa ditekan,” ujar 
Liana Setiawan – Direktur Penjualan 
pt. Datascrip. 

Produk lain yang juga mewakili ciri itu 
adalah Canon imageCLASS LBP6030w. 
Printer yang dirilis pada 1 Oktober 
2014 ini memungkinkan Anda 
memenuhi kebutuhan pembuatan 
proposal hingga laporan untuk klien 
melalui koneksi Wi-Fi.

Dengan desain yang ramping, Canon 
imageCLASS LBP6030w sangat tepat 

untuk para pelaku usaha rumahan 
atau UKM yang tidak memiliki ruang 
kerja luas. Melalui teknologi On-
Demand Fixing, printer ini membuat 
pengguna tidak perlu menunggu 
lama untuk mencetak. Dilengkapi 
dengan fitur yang mendukung 
pemakaian energi yang rendah, 
imageCLASS LBP6030w menjadi 
printer yang paling efisien di kelasnya. 
Produk ini pun seakan menjawab 
sebuah tuntutan, yaitu bekerja 
dengan pintar, bukannya keras.

“Berbagai produk Datascrip bisa 
dipesan melalui Priority Customer 
Online Order, mulai dari PaperOne, 
Stabilo, Pronto, Canon, dan lainnya. 
Konsumen bisa mendapatkan benefit 
berupa harga yang kompetitif karena 
mengikat dalam periode tertentu 
dan jasa pengiriman. Sehingga, 
efisiensi pada waktu, ongkos 
pengiriman, penggunaan kertas, 
biaya administrasi dan lainnya pun 
bisa ditekan,” ujar Liana Setiawan – 
Direktur Penjualan pt. Datascrip. 

Canon imageCLASS LBP6030w

Proyektor 
Panasonic 
PT-LB Series

Priority Customer Online Order
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Memahami kebutuhan tersebut
pt. Datascrip menghadirkan 

konsep baru yang disebut SMART 
Meeting Room. SMART sendiri 
merupakan singkatan dari lima 
elemen, yakni Sophisticated, Modern, 
Advanced, Real Time dan Techonology.

“Konsep SMART ini tepat untuk para 
pelaku bisnis yang membutuhkan 
rapat/pertemuan dengan para 
koleganya yang berada di lain 
tempat/kota, bahkan di luar negeri. 
Misalnya, rapat koordinasi rencana 
kerja yang dihadiri para pelaku bisnis 
terkait tidak perlu digelar dengan 
memberangkatkan para undangan 
rapat ke sebuah lokasi tertentu,” jelas 
Zaky Makarim, Division Manager pt. 
Datascrip.  

Dengan Professional Format Display 
paling mutakhir, para peserta bisa 
bertatap muka dan berkomunikasi 
secara real time. Tentunya, ukuran layar 
yang besar memberikan keleluasaan 
dan kenyamanan tersendiri.

Apa dan bagaimana konsep SMART 
Meeting Room? Berikut uraian 
selengkapnya. 

SOPHISTICATED

•	 Penggunaan panel layar sentuh 
untuk pengoperasian sistem 
dan koneksi nirkabel membuat 
ruangan lebih rapi dan efisien. 

•	 Monitor/layar dengan resolusi 
gambar berkualitas tinggi.

•	 Furnitur yang dipilih berdesain 
minimalis dan mudah 
dibersihkan, menghadirkan 

konsep clean look di ruang rapat.
•	 Interior ruangan, termasuk 

jendela, langit-langit, dinding 
serta furnitur dirancang 
sedemikian rupa untuk 
memberikan efek cahaya alami.  

MODERN

•	 Sambungan Wi-Fi untuk 
mendukung konektivitas 
internet yang praktis dan cepat 
serta cocok untuk segala jenis 
perangkat komputer masa kini.  

•	 Desain mengikuti tren masa kini 
memberikan tampilan yang tak 
lekang oleh waktu (everlasting).

ADvANCED
  
Pengaturan suhu ruang, pencahayaan 
hingga tombol power terdapat dalam 
satu panel membuat pengoperasian 

sistem sangat praktis. Panel bisa 
disesuaikan mengikuti perkembangan 
teknologi informasi.

REALTIME
 
Presentasi dan komunikasi melalui 
video conference dapat dilakukan 
secara realtime.

TECHNOLOgy
 
Menerapkan teknologi mutakhir yang 
mudah digunakan (user friendly), 
hemat energi dan ramah lingkungan. 
Kecanggihan teknologinya 
mendukung penerapan konsep green 
office.  

business solution10 

Datascrip Hadirkan SMART Meeting Room 
untuk Kesempurnaan Rapat dan Presentasi Anda

Canon LEgRIA Mini X
Camcorder Mungil Pendukung Kreativitas 
yang Dilengkapi Wi-Fi

Kemacetan yang kian menjadi, harga bahan bakar motor yang meningkat serta kenaikan biaya 
transportasi membuat urusan perjalanan dinas (dalam kota, luar kota maupun luar negeri) bisa menjadi 
sesuatu yang kurang efisien. Baik itu dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Namun, kini hal tersebut 
bisa diatasi. Caranya, dengan menghadirkan ruang rapat berteknologi tinggi dengan sarana video 
conference yang canggih, menjadikan rapat lebih efisien dan nyaman.
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Apa saja jenis meterai? Berdasarkan 
peraturan yang berlaku dari 

pemerintah, ada empat jenis meterai. 
Pertama, meterai tempel yang paling 
umum dan sering digunakan. Jenis meterai 
ini ada dua nilai, meterai 3.000 dan meterai 
6.000. Penggunaan meterai ini harus 
ditandatangani dan diberi tanggal, bulan 
dan tahun agar sah.

Jenis meterai yang kedua yaitu meterai 
komputerisasi yang khusus untuk 
dokumen yang menyebutkan penerimaan 
uang, pembukuan uang, saldo rekening 
dan pengakuan hutang. Selama ini, masih 
ada beberapa salah penggunaan meterai 
komputerisasi, contohnya penggunaan 
untuk polis asuransi. Penggunaan meterai 
komputerisasi untuk polis asuransi 
dianggap tidak sah karena di dalam polis 
tidak ada dokumen yang menyebutkan 
penerimaan uang. 

Jenis meterai yang ketiga adalah meterai 
cetak yang hanya diperbolehkan untuk 
cek, giro dan efek. Meterai jenis ini harus 
mendapatkan ijin khusus dan hanya boleh 
dibuat oleh percetakkan yang ditunjuk 
kantor pajak.

Jenis meterai yang keempat adalah meterai 
teraan digital. Kelebihan dari meterai 
teraan digital ini yaitu jauh lebih efisien 
dan praktis dibandingkan dengan meterai 
tempel. Anda tidak perlu menempel lagi 
sehingga lebih cepat dan hemat waktu, 
dan posisi peletakan pada dokumen pun 
bisa diatur sehingga dokumen terlihat 
lebih rapih dan profesional. 

Memahami kebutuhan tersebut, pt. 
Datascrip menghadirkan Neopost IJ-25, 
mesin tera digital yang dilengkapi dengan 
laporan penggunaan dan logo perusahaan 
sehingga penggunaan meterai lebih 
terkontrol dan tidak dapat disalahgunakan. 

Dengan menggunakan meterai teraan 
digital ini pengguna tidak perlu lagi 
menulis tanggal, bulan dan tahun karena 
sudah tercetak di meterai.

“Neopost IJ-25 juga memiliki fitur Low Fund 
Warning yang bisa memberikan peringatan 
ketika sisa saldo akan habis. Proses 
pengisian saldo pun mudah, tidak harus 
membawa mesin ke kantor pajak. Cukup 
menyetorkan Surat Setoran Pajak (SSP) ke 
bank,” ujar Yenni Suhartanto - Marketing 
Manager pt. Datascrip.

Proses kerja pun jadi lebih cepat dan 
efisien karena Neopost IJ-25 ini memiliki 
kecepatan cetak 1.200 lembar dokumen 
per jamnya. Selain itu, kapasitas tintanya 
sanggup mencetak hingga 7.000 kali cetak 
dengan hasil cetak lebih tajam dan cepat 
kering. 

Ketika mendengar kata meterai tentunya Anda sudah tidak asing lagi. Namun, sebetulnya apa fungsi meterai? 
Meterai merupakan alat yang salah satu fungsinya sebagai media pembayaran pajak kepada pemerintah. 
Selain itu, meterai berfungsi untuk melegalkan dokumen di mata hukum. 

Praktis, Aman dan Efisien dengan Mesin Tera Digital 

Neopost IJ-25

Tidak perlu bawa ke 
kantor pajak

Lebih Efisien & 
Hemat Waktu

Dapat memberikan
laporan penggunaan 
materai

REPORT

Teknologi Inkjet
(kapasitas 7.000x print)

Aman dan 
tidak dapat 
disalah 
gunakan
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Printer LBP6030w telah dibekali 
dengan koneksi Wi-Fi sehingga 

pengguna bisa mencetak lebih mudah 
dan leluasa di mana pun tanpa harus 
tergantung dengan koneksi kabel. 
Anda juga akan lebih nyaman lagi 
dalam mencetak dokumen karena 
proses mencetak bisa dilakukan 
dengan aplikasi Canon Mobile 
Printing, yang dapat mencetak 
langsung dari smartphone atau tablet 
dengan sistem operasi iOS atau pun 
Android.  

Selain itu, printer ini dilengkapi pula 
dengan teknologi On-Demand Fixing 
yang memungkinkan pengguna tidak 
perlu menunggu lama untuk mencetak. 
Saat pertama kali dihidupkan, printer 
laser ini hanya membutuhkan waktu 
tunggu 7,8 detik untuk mencetak. 

Canon mendesain printer ini dengan 
dimensi yang ramping. Hal tersebut 
membuat Canon imageCLASS 
LBP6030w mudah untuk diletakkan 
di mana pun dan efisien dalam 
penggunaan ruang. Dimensinya 
hanya  364 x 249 x 199 mm saja, dan 
bisa mencetak hingga kecepatan 18 
lembar per menit dengan kualitas 
hasil cetak profesional.  Driver UFR 
II LT mampu membagi proses kerja 
konversi data ke printer dan komputer 
sehingga respon untuk melakukan 
proses cetak jadi lebih cepat.

“Fitur Wi-Fi belakangan ini menjadi 
syarat mutlak dalam perkembangan 
produk IT. Di Indonesia, pertumbuhan 
pengguna perangkat mobile dengan 
fitur Wi-Fi juga terus meningkat. 
Printer laser imageCLASS LBP6030w 
yang diluncurkan Canon mengusung 
teknologi terkini dengan fitur Wi-Fi 

yang tidak hanya cepat, namun hemat, 
berkualitas dan andal,” ujar Merry 
Harun – Canon Division Director pt. 
Datascrip.

Untuk mencetak berlembar-lembar dokumen tentunya tidak hanya ingin cepat, tapi mudah. Dengan 
teknologi Wi-Fi, Anda bisa mencetak dengan mudah dari perangkat mobile seperti smartphone atau 
tablet, tanpa harus terhubung dahulu dengan komputer. Canon melalui pt. Datascrip sebagai authorized 
distributor-nya di Indonesia menghadirkan Canon imageCLASS LBP6030w, printer laser monokrom 
terbaru yang efisien dengan teknologi Wi-Fi.

Canon ImageCLASS 
LBP6030w
Printer Laser Monokrom Wi-Fi 
yang Andal dan Efisien

Mencetak langsung dari smartphone dengan aplikasi 
Canon Mobile Printing

Printer Canon imageCLASS LBP6030w
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1. Pilih Sistem Industri Komik
Pola industri komik ada beberapa jenis, namun yang paling umum adalah komikus 
membuat karya lalu diterbitkan dan dicetak oleh penerbit. Dalam hal ini komikus 
membuat cerita dan gambarnya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan 
komikus bekerjasama dalam tim, yaitu ada pembagian kerja (penulis naskah, 
penciller, inker, coloris, dll.). 

Selain bentuk umum, penerbitan komik ada juga pola pembuatan karya komik 
digital yang diterbitkan secara online, baik itu berbayar maupun gratis. Pola yang 
lain yaitu pekerjaan membuat komik berdasarkan pesanan dari klien.

2. Konsistensi Kualitas
Komikus tidak hanya harus menjaga kualitas gambar, tapi juga harus mampu 
menampilkan komposisi panel dan kesinambungan cerita secara menarik. 
Dalam beberapa pola industri komik, komikus dipandu oleh editor komik untuk 
menghasilkan karya gambar dan cerita yang berkualitas.

3. Buat Jadwal Kerja Secara Teratur
Membuat komik secara profesional tidak boleh mengandalkan mood untuk 
berkarya. Untuk itu tentukan jadwal  bekerja secara teratur untuk memenuhi 
tenggat waktu.

4. Bekerja Secara Efisien
Maksimalkan alat gambar secara efisien. Kenali berbagai pilihan alat gambar baik 
manual maupun digital. Proses pengerjaan komik bisa dilakukan secara manual 
menggunakan pensil dan tinta di atas kertas, dan juga bisa menggunakan teknik 
digital, apalagi saat ini teknologi pen tablet seperti Wacom sangat mudah didapat 
dan terjangkau, sehingga dapat mendukung kinerja dan efisiensi waktu.

5. Promosikan Karya
Tugas marketing dan promosi tidak dimonopoli oleh penerbit atau bagian promosi 
saja. Komikus juga bertanggung jawab atas karyanya dengan berinteraksi dengan 
pembaca dan memperkenalkan karyanya kepada calon pembaca baru.

Menjadi seorang komikus janganlah 
dipandang sebelah mata. Bermula 
dari hobi menggambar dan 
bercerita, komikus bisa menjadi 
profesi yang menjanjikan. Berikut 
tips menjadi komikus profesional:

Tips Menjadi 
Komikus 
Profesional
Oleh: Is Yuniarto 
(Komikus Profesional)
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PART 
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Solusi Mesin Absen untuk 
Optimalisasi Kinerja 
Perusahaan

Time Management & Security Systems merupakan 
salah satu komponen penting untuk membantu 
perencanaan dan pengelolaan sumber daya 
manusia yang baik di sebuah perusahaan. Salah satu 
perangkat yang menunjang hal tersebut adalah 
mesin absensi. Ada sejumlah manfaat mesin absensi 
yang dapat membantu mengoptimalkan kinerja 
perusahaan.

Pertama, memantau kehadiran karyawan. Kegunaan 
utama mesin absensi adalah untuk memantau dan 

mendata kehadiran karyawan. Dengan menggunakan 
teknologi biometrik, mesin absensi mampu mendeteksi 
karakteristik atau ciri spesifik karyawan seperti sidik jari, 
wajah, atau suara, karyawan dapat langsung diabsen. 

Kedua, menghitung jam kerja karyawan. Untuk 
menghitung jam kerja karyawan, pemilik kantor harus 
mempertimbangkan mulai dari pencatatan pukul berapa 
karyawan datang ke kantor hingga pukul berapa karyawan 
pulang. 

Ketiga, menghitung pembayaran gaji karyawan. Metode 
penghitungan gaji secara otomatis menggunakan mesin 
absensi ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang 
mempekerjakan puluhan atau bahkan ratusan karyawan 
karena selain gaji pokok, juga dapat menghitung uang 
lembur karyawan.

Keempat, mengontrol akses pintu. Dengan penggunaan 
akses kontrol pada mesin absensi biometrik, hanya orang-
orang yang telah tersimpan karakteristik tubuh tertentunya 
yang dapat masuk ke ruangan tersebut

Belakangan ini mulai muncul tren memalsukan sidik 
jari untuk tujuan-tujuan yang kurang terpuji yang bisa 
membahayakan bahkan merugikan perusahaan. Bahan 
sidik jari palsu yang digunakan mulai dari kertas, film, karet, 

sampai dengan silikon dan gelatin. “Untuk menghadapi 
tantangan ini, produsen mesin absensi telah menyiapkan 
mesin absensi generasi terbaru yang dilengkapi dengan 
teknologi yang mampu mengenali sidik jari palsu dan 
menolaknya,” ujar Sylvia Lionggosari, Division Director pt. 
Datascrip. 

Datascrip selaku penyedia solusi bisnis, menghadirkan 
mesin-mesin absensi mutakhir yang telah dilengkapi 
dengan pengenal sidik jari palsu, yaitu SECURE SM-504 
dan SM-501. Untuk meningkatkan faktor keamanan, SM-
504 dilengkapi dengan intercom, kamera 1.3 MP, LCD touch 
screen dan multi technology card reader. Sementara itu, SM-
501 dilengkapi dengan teknologi water-proof, touch keypad, 
serta fitur support control lock door.

Sebutkan empat manfaat mesin absensi?

Kirim jawaban ke alamat e-mail kontak@datascrip.co.id dengan 
subjek: Kuis Security System 3 dengan mencantumkan nama 
lengkap, nama perusahaan, jabatan, alamat dan nomor telepon 
kantor serta nomor handphone.

Jawaban Kuis Security System 3 paling lambat diterima 31 
Januari 2015. Akan ada 3 pemenang yang akan diundi setelah 
seri ke-4. Masing-masing pemenang akan mendapatkan 
hadiah menarik berupa voucher Belanja Carrefour senilai @
Rp500.000,-

KUIS
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Kategori SMP :
1. “Expo Ekskul” oleh Hamdan Katsiro, Ammar Fatah Usama, 

Muhammad Naufal Ariq dari SMPIT Al-Masykar Bina Insani, Serang, 
Banten.

2. “Veritable Amitie” oleh  Diana Tanamas & Karensa Marvella dari SMPK 
4 Penabur, Jakarta

3. “Unknown Signal” oleh Afifa Alifia dari SMPIP Daarul Jannah, 
Cibinong, Bogor.

 
Kategori SMA :
1.	 “Hypocrisy”, oleh Nadine Marijke Oen & Maudy Nathania dari SMAK 

Yahya, Bandung.
2.	 “Home” oleh Anissa Dhia Baswedan & Meylinda Rukmana dari SMAN 

1 Yogyakarta
3.	 “Last Promise” oleh Ayu Devita Christanti, Gede Mahaputra & Bagus 

Khrisna Aditya dari SMAN 1 Denpasar

Kategori Mahasiswa :
1.	 “Smile” oleh Cherie Eirene & Adelia Aprilianti dari Universitas Kristen 

Maranatha, Bandung
2.	 “Akademi Gumbala” oleh Taufiq Aji Permana & Muhammad Izzudin 

Abdullah dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya
3.	 “People Love Good Badboy Don’t They” oleh  Karina Khairunisa dari 

Sumedang

Pengumuman Pemenang 

“Wacom Datascrip 
Comic Competition” 

Intel sebagai produsen prosesor terbesar di dunia mempererat 
hubungan kerjasamanya dengan pt. Datascrip. Dalam 

kunjungannya ke kantor pusat Datascrip (2/10), Intel ingin 
meningkatkan kontribusi produk-produk Teknologi Informasi  
dan Komunikasi (TIK) yang menggunakan prosesor Intel dengan 
memperkuat lini distribusinya melalui Datascrip.

pt. Datascrip merupakan perusahaan pemasaran dan distribusi 
produk dan solusi bisnis, termasuk perangkat TIK. Sebagai salah 
satu perusahaan distributor terbesar di Indonesia, Datascrip 
memiliki jaringan yang kuat di pasar modern maupun tradisional. 
Saat ini, Datascrip telah memasarkan produk-produk ASUS yang di 
dalamnya tertanam prosesor Intel, mulai dari PC, notebook, tablet 
hingga smartphone Zenfone.

”Intel dan Datascrip diharapkan bisa semakin memperkuat lini 
distribusi produk-produk yang menggunakan prosesor intel 
untuk menunjang aktivitas bisnis di Indonesia, sesuai dengan 
keberadaan Datascrip sebagai The One Stop Business Solutions,” ujar 
Irwan Kamdani – Presiden Direktur pt. Datascrip. 

Datascrip dan Intel 
Pererat Kerjasama

Setelah melewati masa penjurian, pt. Datascrip secara resmi 
mengumumkan para pemenang Wacom Datascrip Comic Competition 

(WDCC) di Penthouse Gedung Datascrip (28/10). Terkumpul lebih dari 200 
komik yang terdiri dari kategori pelajar SMP, SMA maupun mahasiswa dari 
berbagai daerah di Indonesia seperti: Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra, 
Kalimantan, sampai Sulawesi. WDCC digelar 1 Juli – 30 September 2014 
dengan mengangkat tema “Kehidupan Sekolah”. 

Masing-masing pemenang dan sekolah mendapatkan hadiah mulai dari 
Wacom Intuos Pen, Wacom Intuos Pen and Touch, hingga Wacom Intuos 
Pro serta sertifikat. Ada 9 pemenang dari tiga kategori yang berhasil 
memenangkan kompetisi tersebut. Mereka adalah:

Juara 1 Kategori SMP Juara 1 Kategori SMA Juara 1 Kategori Mahasiswa

Mary T Oetomo - Direktur Divisi pt. Datascrip (tengah),  bersama tim dewan juri, tim Wacom 
Datascrip dan para pemenang Wacom Datascrip Comic Competition

Menutup rangkaian perayaan HUT Datascrip ke-45, kegiatan Donor 
Darah Datascrip kali ini terlihat begitu spesial. Rutin diadakan setiap 3 

bulan sekali, jumlah pendonor kali ini meningkat signifikan dan pesertanya 
bukan hanya dari karyawan Datascrip saja, tetapi turut berpartisipasi 
karyawan dari perusahaan - perusahaan yang berada satu gedung dengan 
Datascrip  dan  lingkungan sekitar seperti KODIM 0501, Badan Pertanahan 
Negara dan Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika, pada kegiatan 
yang bertajuk “Rayakan dengan Peduli” di Penthouse Gedung Datascrip 
(30/10).

Rayakan Dengan Peduli

Tampak pada gambar : (atas, Ki – ka) Ferdi Kurniadi – Marketing Campaign Manager Intel Indonesia,  Hermawan 
Sutanto – Marketing Director Intel Indonesia, Cekiel Danielson – Director Retail Sales & Marketing Intel Asia Pacific, 
Jeffrey P. McCrea –  Vice President, Global Marketing and Communications Director Intel Consumer Channels Group, Irwan 
Kamdani – President  Director pt. Datascrip, Harry Nugraha – Director Channel Sales Intel Indonesia, Herry Lodewicjk – 
Retail Account Manager Intel Indonesia, Dicky Tandiono – Department Manager Modern Market pt. Datascrip dan Willy 
Angkara – Marketing Manager pt. Datascrip. (bawah, Ki-Ka) Rini F Hasbi – Marketing Manager Channel Retail Intel 
South East Asia, Josephine Lim – Marketing & Consumer Sales Head Intel South East Asia, Mary T. Oetomo – Division 
Director pt.Datascrip, Merry Harun - Canon Division Director, pt. Datascrip dan Liana Setiawan, Sales Director pt. 
Datascrip.

Waktu itu namanya Toko Matahari, ada di daerah 
Pecenongan. Kemudian, kantor Datascrip pindah 

ke Jalan Angkasa, ada juga di Kuningan, lalu tahun 1998 
pindah ke Gedung Datascrip yang ditempati sekarang,” 
kenang Sapti Hoemar saat ditemui di kediamannya di jalan 
Brawijaya, Jakarta Selatan.

Hoemar Tjokrodiatmo dan Sapti Hoemar Tjokrodiatmo 
merupakan konsultan perencana arsitektur dan interior 
yang telah lama menjadi pelanggan Datascrip. Pada awal-
awal berdirinya Datascrip, Joe belajar dan banyak bertanya 
tentang apa kebutuhan dari seorang arsitek kepada 
Hoemar. Mulai saat itu, Hoemar menjadi pelanggan dengan 
membeli produk meja gambar Mutoh, dan kemudian 
kebutuhan lainnya seperti alat-alat tulis, furnitur kantor, 
hingga sekarang terus menggunakan produk Datascrip, 
seperti printer dan kamera digital Canon untuk kebutuhan 
kantornya. Menurut Hoemar, salah satu kunci sukses pt. Datascrip bisa 

besar dan bertahan hingga usia 45 tahun yaitu memiliki 
karyawan yang andal dan loyal. “Perusahaan ini sangat 
menghargai dan memperhatikan karyawannya,” ujarnya. 
 
Sapti menyebutkan salah satu karyawan yang sangat 
dikenalnya dan lama bersama Datascrip yaitu Enung 
Kusmanah. Ia merupakan staf showroom  yang telah 
berkiprah lebih dari 35 tahun di Datascrip, dan sekarang 
sudah pensiun. Hal ini menunjukkan para karyawan sangat 
loyal kepada Datascrip tempat mereka bekerja.

Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 
tanggal 4 September 2014, Hoemar Tjokrodiatmo dan Sapti 
Hoemar Tjokrodiatmo mendapatkan piagam penghargaan 
istimewa karena telah menjadi pelanggan Datascrip paling 
setia selama lebih dari 40 tahun. 

Hoemar Tjokrodiatmo, 
Saksi Sejarah 45 Tahun Datascrip

Pasangan suami istri Hoemar Tjokrodiatmo (83 tahun) dan Sapti Hoemar Tjokrodiatmo (72 tahun) menjadi 
saksi sejarah Datascrip yang telah berusia 45 tahun. Mereka mengenal Joe Kamdani, founder 
pt. Datascrip, saat masih menggunakan sepeda untuk memasarkan barang dagangannya.

“

Merry Harun - Direktur Divisi Canon pt. Datascrip, Hoemar Tjokrodiatmo, Sapti 
Hoemar dan Siska Wahyuningrum - Marketing Support Department Manager pt. 
Datascrip saat penyerahan piagam penghargaan dalam rangka hari pelanggan.

Sapti Hoemar dan Hoemar Tjokrodiatmo foto bersama di depan meja gambar Mutoh, 
yang merupakan produk pertama yang dibeli dari pt. Datascrip.

16 pelanggan 17 event
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Selain keindahan panorama alamnya, 
seni budayanya juga memang unik. 
Etnis Batak, merupakan dominan etnis 
yang tinggal di kawasan Danau Toba. 
Gabungan antara panorama alam, 
seni budaya, serta arsitektur rumahnya 
menjadi potensi utama pariwisata di 
kawasan ini hingga dikenal ke manca 
negara.

Salah satu hal yang menjadi daya tarik 
kawasan ini adalah Festival Danau 
Toba (FDT). Tahun ini, Kota Balige, 
Kabupaten Toba Samosir, Sumatera 
Utara menjadi tuan rumah acara 
yang berlangsung dari tanggal 17-
21 September 2014. Sebenarnya 
perayaan ini sudah berlangsung sejak 
tahun 1982 yang dikenal dengan nama 
Pesta Danau Toba (PDT). Mulai tahun 
2013 acara ini berubah nama menjadi 
Festival Danau Toba (FDT).

Tepat pukul 14.00 WIB dengan cahaya  
mentari yang cukup keras, FDT dibuka 
oleh Sapta Nirwandar – Wakil Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 

Siapa yang tak kenal Danau 
Toba? Danau yang terbentuk 

akibat letusan gunung hingga 
terjadi danau vulkanik dengan 
panjang 100 Km dan lebar 30 
Km, terletak di Provinsi Sumatera 
Utara. Di tengah-tengah danau 
terbesar di Asia ini terdapat pulau 
yang bernama Pulau Samosir.

didampingi Gatot Pujo Nugroho –  
Gubernur Sumatera Utara, dengan 
Tarian Tortor bersama lengkap dengan 
busana tradisionalnya yang membuat 
suasana festival kental dengan etnis 
Bataknya.

Di festival ini juga digelar Ulos Sadum 
yang panjangnya 426 Meter. Ulos yang 
dibuat dengan alat tenun manual 
ini memakan waktu delapan bulan 
untuk pengerjaannya. Ulos Sadum ini  
sekaligus memecahkan rekor MURI, 
sebagai kain tenun ulos terpanjang. 
Ulos ini sebelumnya diarak di dalam 
Kota Balige hingga dibentang di 
Lapangan Sisingamangaraja oleh 
ratusan pelajar. 

Usai acara tarian Tortor dan parade 
ulos, para pengunjung dikejutkan 
dengan ratusan penari yang lengkap 
dengan busana tradisional Batak 
sambil membawa cawan di atas kepala 
mereka. Dengan rapi mereka masuk 
ke arena Lapangan Sisingamangaraja 
disertai musik tradisional Batak 

Catatan Perjalanan Ferdy Siregar (Fotografer harian Analisa)

tentunya. Konon tarian yang khusus 
dibawa oleh kaum hawa ini dulunya 
merupakan tarian yang diturunkan 
oleh tujuh wanita bidadari yang 
berasal dari khayangan di kawasan 
perbukitan Pusuk Buhit, Pulau Samosir, 
Danau Toba. 

Keesokan harinya, secara bergilir 
sejumlah permainan, ketangkasan dan 
budaya digelar. Di antaranya Margalah 
(sejenis permainan hadang), Marjalekat 
(sejenis permainan enggrang), dan 
Marultop (sejenis permainan dengan 
alat sumpit). Yang paling poluler 
adalah Solu Bolon. Solu bermakna 
perahu yang terbuat dari batangan 
pohon, dan Bolon adalah besar. Jadi 
Solu Bolon adalah sebuah perahu yang 
besar. Perahu ini dulunya merupakan 
satu-satunya alat transportasi etnis 
Batak di Danau Toba.

Pertandingan Solu Bolon sangat 
dinanti para pengunjung. Para peserta 
berasal dari tujuh kabupaten yang 
daerahnya mengitari Danau Toba, 

yakni Kabupaten 
Karo, Simalungun, 
Samosir, Toba 
Samosir, Tapanuli 
Utara, Humbang 
Hasundutan, dan 
Dairi. Pertandingan 
ini menjadi ikon di 
setiap perayaan FDT 
karena membawa 
nama baik 
kabupaten masing-
masing.

Mengabadikan perayaan budaya 
memang memiliki daya tarik tersendiri 
bagi para fotografer. Banyak momen 
unik dan sakral dapat diabadikan 
sebagai bentuk bagian kecintaan atas 
budaya Indonesia. Kamera Canon EOS 
5D Mark III dengan lensa EF 24-70mm 
f/2.8L II USM dan EF 70-200mm f/2.8L 
IS II USM sangat mumpuni untuk 
merekam dan melaporkan hasil kerja 
saya. Sampai jumpa di Festival Danau 
Toba tahun depan. 

Festival 
Danau Toba

19 leisure

Canon EOS 5D Mark III

Lomba Perahu Solu Bolon

Ulos Sadum Etnis Batak

Tari Tortor

Tari Cawan

Kini juga tersedia kamera Canon
EOS 7D Mark II
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Saat Anda memutuskan untuk membeli sebuah 
high speed scanner yang akan digunakan sebagai 
salah satu perangkat pendukung operasional 
perusahaan Anda setiap harinya, pasti Anda 
mengharapkan sebuah scanner yang dapat 
diandalkan. Tidak hanya dapat diandalkan untuk 
memberikan hasil scan dengan akurasi terbaik 
dalam kecepatan tinggi, namun juga dapat 
diandalkan dalam hal ketahanannya, dan pastinya 
tidak merepotkan dalam layanan purna jualnya.

Canon imageFORMULA dapat diandalkan untuk 
kebutuhan alih media Anda, oleh karena itu kami 
berikan garansi 3 tahun untuk semua model Canon 
imageFORMULA yang Anda beli. Garansi 3 tahun ini 
sebagai bentuk jaminan untuk Anda akan 

kehandalan semua model imageFORMULA yang 
diproduksi oleh Canon, dan garansi ini meliputi 
perbaikan dan suku cadang*.

Didukung dengan jangkauan servis berstandar 
internasional di 410 kota/kabupaten di seluruh 
Indonesia, Anda tidak perlu khawatir lagi kesulitan 
menjangkau service center saat Anda butuhkan. 
Waktu respon yang cepat, hanya membutuhkan 3 
jam sejak pertama Anda terhubung dengan call 
center dari Canon Care Center kami. Pemberian 
solusi terbaik akan diberikan untuk permasalahan 
pada unit Anda di Jakarta dalam hari yang sama, bila 
keluhan Anda kami terima sebelum  pukul 10.00WIB 
atau di hari berikutnya bila keluhan kami terima 
setelah pukul 10.00WIB. Sedangkan untuk luar 

P A S T I K A N  A N D A  M E N D A P A T K A N  K A R T U  G A R A N S I  D A R I  P T.  D A T A S C R I P

Jakarta, solusi terbaik akan diberikan dalam 2 - 3 hari 
kemudian.

Layanan khusus kami berikan untuk Anda di Jakarta 
yang membeli Canon imageFORMULA dengan 
kecepatan scanning sama atau lebih dari 40ppm, 
yaitu FREE Maintenance. Dengan FREE Maintenance, 
Anda akan mendapat kunjugan berkala selama 
masa garansi. Dalam kunjungan, teknisi kami akan 
melakukan maintenance pada mesin yang Anda 
miliki. Selain itu, sifat layanan perbaikannya adalah 
onsite service, sehingga Anda tidak perlu lagi repot 
mendatangi service center kami (Carry-in).

3tahun
GARANSI
3tahun
GARANSI

JAMINANJAMINAN

Jangkauan Service Center 
tersebar hingga 410 kota/kabupaten

di seluruh Indonesia

Jangkauan Service Center 
tersebar hingga 410 kota/kabupaten

di seluruh Indonesia

SERVICE COVERAGE

SLA Service Level
Agreement

• Waktu respon yang cepat, hanya 3 jam
  sejak menghubungi customer service
  Canon Care Center
• Memberikan solusi terbaik langsung
  di hari yang sama 

SLA Service Level
Agreement

• Waktu respon yang cepat, hanya 3 jam
  sejak menghubungi customer service
  Canon Care Center
• Memberikan solusi terbaik langsung
  di hari yang sama 

ISO 9001: 2008 Certified
Quality Management System
Certificate No : 2011-2-2043

PELAYANAN SERVICE DENGAN
STANDAR MUTU INTERNATIONAL
ISO 9001:2008

PELAYANAN SERVICE DENGAN
STANDAR MUTU INTERNATIONAL
ISO 9001:2008

Garansi 3 Tahun
untuk Semua Model, Meliputi Semua Jenis
Perbaikan dan Suku Cadang

P-208II P-215II DR-C225W DR-C130

DR-M160

DR-F120

DR-M140 DR-G1130 DR-X10C

8ppm 15ppm 20ppm 25ppm 30ppm

40ppm
DR-M1060
60ppm - A360ppm 130ppm - A3 130ppm - A3

Hebat dengan Jaminan Purna Jual Terbaik di Indonesia
Canon imageFORMULA

*Tidak termasuk consumable
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Manajemen Waktu
Menghadapi deadline yang sudah di depan mata bisa jadi salah satu 
pemicu stres di tempat kerja. Apalagi, ketika laporan yang satu belum 
selesai, tugas berikutnya sudah menanti untuk segera dirampungkan.  
Jangan dulu patah semangat, bisa jadi ini karena Anda belum 
menerapkan manajemen waktu yang tepat. Dengan mengefektifkan 
waktu, Anda akan lebih fokus, tenang dan bisa mengontrol situasi lebih 
baik. Berikut tips manajemen waktu untuk Anda.

1. Skala Prioritas
Susunlah daftar pekerjaan yang harus Anda rampungkan berdasarkan 
prioritas penyelesaiannya. Misalkan, yang harus dirampungkan pada 
hari ini sebelum pukul 17.00 menjadi prioritas pertama, prioritas kedua 
yang harus dirampungkan besok, lusa, minggu depan dan seterusnya. 
Sebaiknya, skala prioritas ini disusun sebelum Anda mengakhiri jam 
kerja karena apabila Anda baru menyusunnya di keesokan harinya 
malah membuang waktu Anda untuk mulai mengeksekusi tugas yang 
bisa dikerjakan. 

2. Mencicil
Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pribahasa ini bisa juga 
dikaitkan dengan kebiasaan tidak menunda pekerjaan. Jangan sampai 
Anda menunggu sampai deadline sedemikian dekat baru mulai 
mengerjakan tugas. Apabila ada pekerjaan yang bisa dicicil dan Anda 
memiliki waktu untuk itu, maka mulailah mengerjakannya. 

3. Mendelegasikan Tugas
Delegasi dalam manajemen waktu adalah hal yang berkaitan. Seleksi 
pekerjaan Anda dan pilahlah, mana hal-hal yang bisa didelegasikan 
ke rekan kerja atau tim Anda agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih 
efektif dan efisien. 

4. Memanfaatkan Teknologi
Manfaatkanlah teknologi yang ada untuk menyelesaikan tugas 
Anda secara lebih cepat, efisien dan akurat.  Ada beragam fitur dan 
aplikasi di perangkat mobile saat ini tersedia untuk mendukung Anda 
menyelesaikan pekerjaan lebih efektif. 

(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

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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NORMAL PRICE 
USD 540

Projector Expert

MULTIMEDIA PROJECTOR

Travel Companion

• XGA, 3000 lumens 
• 10.000:1 contrast ratio 
• Ideal for on-the-road presentations (1.5kg)
• HDMI connectivity 1.4a

X-304M
• XGA 3000 lumens

X-304M

PK-320
• WVGA 100 lumens
• LED light source (up to 20.000 hours)
• Office viewer (Word, Excel, Powerpoint)
• Mini HDMI, VGA, MicroSD, MicroUSB
• Battery Operated (up to 2 hours)

Fully 3D capable for the most amazing,
immersive viewing experience 

HDMI connectivity for maximum
compatibility 

Easy to operate

Ideal for on-the-road presentations

Advanced energy saving features to
reduce the cost of operation   

HARGA PROMO

Rp 5.000.000,-

HARGA PROMO

US$ 990

NORMAL PRICE 
USD1.210

DAPATKAN PRODUK OPTOMA ASLI DAN BERGARANSI RESMI HANYA DARI PT. DATASCRIP
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quiz22 

Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI 2/2014:

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 Januari 2015. Pemenang akan diumumkan 
di Kontak Edisi 1/2015.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

INSPIRATIONAL 
QUOTES
Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable 
confidence in your own powers you cannot be successful or happy. - Norman 
vincent Peale

Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define 
you. - Thomas Jefferson

Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are 
small. A journey of a thousand miles must begin with a single step.- Lao Tzu

Sebuah perusahaan besar, memutuskan 
untuk mempekerjakan seorang CEO baru.

Bos baru tersebut bermaksud untuk 
memberikan sedikit demonstrasi 
keahliannya dalam mengambil keputusan 
dengan cepat. Ia bermaksud untuk 
menyingkirkan para pekerja yang malas 
di dalam perusahaan.

Di saat dirinya sedang berkeliling di dalam perusahaan, CEO tersebut melihat 
seorang pemuda yang sedang asyik bersandar di tembok. Sedangkan di ruangan 
tersebut, banyak pegawai yang sedang bekerja. Ia ingin memperlihatkan kepada 
para pegawai bahwa ia tidak main-main dengan keputusannya.

Dia pun mendatangi pemuda tersebut dan bertanya kepadanya, “Berapa banyak 
gaji yang Anda terima dalam sebulan?”

Dengan sedikit terkejut, pemuda tersebut menjawab pertanyaan sang CEO 
tersebut, “Saya dapat 3 juta dalam sebulan. Kenapa, pak?”

CEO baru tersebut memberikan uang kepada pemuda tersebut sebesar 6 juta 
dalam bentuk cash, dan dengan nada tinggi ia berkata “Ini terimalah uang 
pembayaran Anda untuk dua bulan ke depan. Sekarang, silakan Anda pergi dari 
perusahaan ini dan jangan kembali lagi”.

Dengan sedikit bangga atas apa yang sudah ia putuskan, ia pun bertanya kepada 
para pegawainya. “Ada yang bisa memberitahukan saya, apa yang sedang pemuda 
itu lakukan di sini?”

Dari seberang ruangan terdengar suara, “Iya, pak. Pemuda tersebut adalah seorang 
pengantar pizza”.

Salah Sangka

1. Berikut adalah kota di mana Canon 
 PhotoMarathon Indonesia 2014 diadakan, 
 kecuali?
  a. Jakarta
  b. Surabaya
  c. Medan
  d. Yogyakarta

2. Apa nama aplikasi pada printer Canon LBP6030w  
 untuk mencetak melalui smartphone?
  a. Canon Mobile Printing
  b. Canon App Printing
  c. Canon Demand Printing
  d. Canon Wi-Fi Printing

3. Apa nama mesin tera digital yang membuat  
 proses kerja jadi praktis, aman dan efisien?
  a. GPrint-J12
  b. Repost-B32
  c. Neopost IJ-25
  d. Secure SM-504

4. Dimana Festival Danau Toba 2014 diadakan?
  a. Medan
  b. Balige
  c. Deliserdang
  d. Berastagi

1. Sari Retnowati   DKI Jakarta 
2. Satria Sapoetra   Makassar
3. Susanti  Balikpapan
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