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Wacom Intuos 
4 yang saya 
gunakan sangat 
m e m b a n t u 
untuk kebutuhan 
m e n g g a m b a r 
r a n c a n g a n 
fashion. Pekerjaan 
jadi lebih cepat 
dan mudah 

dibanding dengan proses manual, 
misalnya teknik pewarnaan. Selain 
itu, fi le bisa langsung disimpan, 
berbeda jika menggunakan kertas 
biasanya tercecer dan hilang. 

Evelyn Francisca
Fashion Designer  
Jakarta

diupayakan agar dunia bisnis dapat 

semakin maju bersama Generasi ini ? 

Pada edisi Kontak kali ini, kami 

mencoba berbagi mengenai 

keunikan dan keunggulan Generasi 

Y yang saat ini merupakan angkatan 

kerja aktif, sekaligus konsumen 

yang cerdas. Semoga hal ini, dapat 

bermanfaat bagi Anda yang tentunya 

juga memiliki pengalaman bekerja 

dengan Generasi Y ini.

Edisi Kontak kali ini pun menyajikan 

beragam informasi terkini mengenai 

Sistem Keamanan Terpadu, hingga 

kulineran halal di Petak Sembilan. 

Selamat menikmati!

Sebuah generasi, seiring kemajuan 

teknologi, biasanya memang turut 

mengalami perkembangan dan memiliki 

karakteristiknya sendiri. Sebagian besar 

angkatan kerja maupun konsumen, saat 

ini banyak terdiri dari Generasi Y (kelahiran 

tahun 1980 – 1990-an, sumber: Majalah 

Marketeers). Bagaimana bekerja sama 

dengan Generasi Y ini? Apa yang dapat 

04

Dari Redaksi 

Riko Mappedeceng 
Juara 2 Tema  “Olahraga Yuk”

Canon PhotoMarathon Indonesia 
2014 – Jakarta

Dengarkan Gen Y, 
Tingkatkan Produktivitas 
dan Kreativitas 

Gen Y menjadi generasi terbaru dalam 

dunia kerja di Indonesia. Generasi 

ini memiliki karakter unik yang harus 

dipahami setiap perusahaan untuk 

memaksimalkan bisnisnya. Sebagai The 
One Stop Business Solutions, Datascrip 

sangat merespon secara positif kehadiran 

Gen Y ini.

13ask the expert

Tips Menjadi Animator 
Kelas Dunia
Rini Triyani Sugianto, Character 
Animator fi lm The Adventure of 
Tintin, The Avengers, The Hobbit  
dan Iron Man 3, akan berbagi tips 
bagaimana menjadi animator 
kelas dunia. Simak wawancara 
khususnya.

2 hello!

1818
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Kulineran (Halal) di Petak Sembilan
Kawasan Petak Sembilan Jakarta selalu ramai setiap hari. Maklum, banyak 
pusat bisnis di sekitarnya. Mulai dari Glodok, Pasar Asemka, hingga 
kawasan bisnis Lindeteves. Namun, semarak Petak Sembilan bukan 
hanya soal bisnisnya, namun juga wisata religi dan kulinernya.
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business solutionsDATASCRIP Peduli

Bantu Korban Kebakaran Canon PIXMA iP110

Printer Portabel 

Berteknologi Wi-Fi,

Solusi Hadapi

Mobilitas Tinggi

Datascrip berhasil memboyong enam penghargaan di TOP 
BRAND Award 2015 untuk merek Canon, Pronto dan STABILO®.

PENANGGUNG JAWAB UMUM Irwan Kamdani PEMIMPIN REDAKSI Siska Wahyuningrum 

ANGGOTA DEWAN REDAKSI  Irvan Firdaus, Mohamad Husni Mubarak, Andhika Octa, Astri 

Kharina DESAIN/LAYOUT  Stefanus Tugiman  KONTRIBUTOR  Divisi & Korporat PT Datascrip 

ALAMAT 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 Superblock (BSB)
Blok F-07
Balikpapan 76114, Kalimantan Timur  
Tel: 0542-8820552, 8820270 
Fax: 0542-8820566    
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. Karya No. 2  
Imam Bonjol Padang    
Tel: 0751-7870649, 7870539
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 offi ce 
design, space management and fi ling systems; stationery, offi ce equipment and 
supplies; multimedia presentation and conference room; digital imaging; time 
management and security systems; surveying and engineering; dan business 
software and IT solutions, di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan, 
kepuasan, dan kenyamanan pelayanan bisnis Anda.

Business Executives Specialist kami tidak sekadar menjual produk, tetapi juga 
bekerja bersama Anda untuk mencari solusi yang terbaik.
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Gen Y adalah generasi yang terlahir 
pada era awal 1980 hingga 1990-an. 

Pada tahun 2015 ini, artinya kini mereka 
berusia 25 tahun hingga 35 tahun. 
Karena tumbuh dan berkembang di 
era kemajuan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), karakter mereka pun 
terbilang unik. 

Menurut data MarkPlus Insight, 
terdapat tiga karakter yang melekat 
pada Gen Y, yaitu faster, better & easier; 
androgynous yang identik dengan 
karakter multitasking dan multirole, 
serta work smart, not hard.

Karena memiliki karakter itu, 
terkadang membuat Gen Y dicap 
sebagai generasi yang hanya ingin 
mencapai kesuksesan dengan 
instan, kerap mencari shortcut, 

Dengarkan Gen Y, Tingkatkan 
Produktivitas dan Kreativitas

Gen Y menjadi generasi terbaru dalam dunia kerja di Indonesia. Generasi ini memiliki karakter 

unik yang harus dipahami setiap perusahaan untuk memaksimalkan bisnisnya. Sebagai The One 

Stop Business Solutions, Datascrip sangat merespon positif kehadiran Gen Y ini. 

ambisius, kurang integritas, dan 
loyalitas. Generasi ini memiliki 
cara tersendiri untuk menunjukan 
produktivitas, kreativitas, integritas, 
dan loyalitasnya. 

Di balik keunikannya, tentunya Gen 
Y juga bisa memberikan warna 
bagi sebuah perusahaan. Ketika 
mereka merasa nyaman dan senang, 
perusahaan pun bisa mendapatkan 
kreativitas dan produktivitas dari 
Gen Y ini. Misalnya dalam urusan 
interior kantor. Gen Y adalah generasi 
yang mementingkan arti sebuah 
desain, hingga nama perusahaan 
di mana mereka bekerja. Ketika 
mereka senang dengan suasana yang 
ada, tentunya perusahaan dapat 
mendapatkan produktivitas dan 
kreativitas mereka. 

Oleh karena itu, jangan heran jika saat 
ini banyak perusahaan atau perkantoran 
yang menyediakan ruangan kerja 
yang memfasilitasi keinginan Gen Y 
ini. Misalnya, jika dulu kubikel (tempat 
ruang bekerja) memiliki pembatas yang 
tinggi dan saling berhadapan, banyak 
perusahaan yang mengubahnya lebih 
terbuka, hampir tanpa pembatas. 
Sehingga, ketika Gen Y ini ingin 
berkomunikasi dengan rekan kerjanya, 
mereka cukup memutar posisinya ke 
kanan, kiri atau menoleh ke depan. 

Tak hanya itu, banyak pula perusahaan 
di Indonesia yang mulai menyediakan 
sofa yang rileks, white board dengan 
peralatan yang berwarna, fasilitas 
video conference, hingga suasana yang 
nyaman.  Semua ini untuk mendukung 
pola kerja yang efi sien. 
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Akomodir Gen Y dengan Produk 

Berkarakter

Yang jelas, Datascrip tidak hanya 
menyadari kehadiran Gen Y ini 
sebagai aset di lingkungan kerja, 
melainkan juga secara luas sebagai 
konsumen. Karakter mereka dalam 
dunia kerja tentunya juga terpancar 
pada keinginan mereka terhadap 
sebuah produk. Itulah sebabnya 
dalam mendistribusikan produk, 
Datascrip terus memerhatikan 

karakter seluruh konsumennya, 
termasuk Gen Y. 

Misalnya printer Canon MAXIFY 
MB5370. Printer multifungsi ini hadir 
dengan berbagai fi tur menarik 
termasuk memindai dokumen 
sekaligus mengirimkannya ke Cloud. 
Meski bentuknya ramping, Canon 
MAXIFY MB5370 bisa menampung 250 
lembar kertas sekaligus. Pengguna 
juga diuntungkan karena printer ini 
memiliki kecepatan cetak di atas rata-
rata printer inkjet pada umumnya.

Untuk dokumen hitam putih 
kecepatannya mencapai 23 ipm 

(image per minute) dan 15 ipm untuk 
dokumen warna. Selain dilengkapi 
single-pass 2-side Auto Document 
Feeder (ADF), Canon MAXIFY MB5370 
juga bisa mengirimkan hasil pindaian 
ke e-mail, jaringan atau Cloud 
langsung dari printer karena telah 
dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. 

Dan yang menarik, produk ini juga 
memiliki teknologi tinta terbaru, yaitu 
Dual Resistant High Density Ink (DRHD) 
atau tinta anti air yang membuat 
kualitas hasil cetak dokumen lebih 
tahan lama. Produk ini seakan klop 
dengan karakter Gen Y, yang faster, 
better & easier; androgynous, serta work 
smart, not hard.

Bagi penggemar fotografi , tersedia 
kamera PowerShot SX710 HS hadir 
dengan produk yang ramping, 
ringkas, ringan, sekaligus juga cerdas. 
Dengan prosesor gambar DIGIC 6 dan 
kemampuan optical zoom 30x (25-
750 mm), produk ini memungkinkan 
penggunanya memotret dengan 
jarak jauh sehingga telefotografi  
menjadi lebih mudah. Produk yang 
sangat cocok untuk traveler ini juga 
memungkinkan proses merekam 
segala momen dalam bentuk video 
dan memaksimalkan kreativitas 
penggunannya. Produk ini pun cocok 
dengan karakter Gen Y yang bekerja 
dengan pintar dan cerdas. 

Joe Kamdani, Founder & 
Chairman pt. Datascrip mengakui 
bukan hal yang mudah untuk 
mendengarkan keinginan Gen Y, 
termasuk di Datascrip. Apalagi, 
Gen Y tidak sekadar bekerja 
demi mencari material tertentu, 
melainkan juga memiliki tujuan 
yang lebih tinggi atau higher 
purpose driven. Mereka memiliki 
tujuan dan hasrat tertentu yang 
ingin dicapai ketika bekerja. 
Setiap perusahaan harus 
bisa memahami karakter dan 
keinginan dari Gen Y. “Untuk itu 
kita harus mengenal apa spirit 
atau jiwa mereka. Manusia, siapa 
pun dia, akan melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu 
demi kepuasannya. Kita harus 
mengerti apa tujuan yang ingin 
mereka capai,” kata Joe.

Joe Kamdani – Founder & Chairman pt. Datascrip berbicara mengenai Gen Y pada pertemuan 
Jakarta CMO Club ke-53 di Penthouse Gedung Datascrip (19/3)

MAXIFY MB5370
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Adapun proyektor Panasonic PT- 
V2575-N adalah proyektor portabel 
pertama yang mempunyai resolusi 
WUXGA (1920x1200). Anda bisa 
menambahkan fi tur Memory 
Viewer yang memudahkan untuk 
menayangkan materi presentasi 
secara langsung tanpa harus 
menggunakan komputer/PC. Cukup 
hanya menggunakan USB drive. 
Selain didukung dengan resolusi dan 
lumens yang memuaskan, PT-VZ575-N 
juga dilengkapi koneksi Wi-Fi yang 
memudahkan dalam menampilkan 
sebuah tayangan. Produk ini pun 
menjawab karakter Gen Y yang sangat 
menuntut barang berkualitas tinggi 
demi menunjang aktivitas mereka 
yang gesit dan sangat mobile.

Karakter Gen Y yang ingin mencapai 
segalanya dengan sederhana dan 

pintar, dijawab oleh Datascrip dengan 
memperkenalkan layanan Priority 
Customer Online Order. Fasilitas 
berbasis teknologi ini memungkinkan 
kita memesan berbagai peralatan 
kantor dengan klik dan cukup 
berada di depan layar komputer. 
Selain mendapatkan keuntungan 
berupa harga yang kompetitif karena 
mengikat dalam periode tertentu, 
Anda tidak perlu dikhawatirkan 
dengan urusan seperti jasa 
pengiriman, penggunaan kertas, biaya 
administrasi, dan lainnya. 

Nah, untuk menjawab kebutuhan 
internet dan mobilitas yang 
tinggi dari Gen Y, Datascrip 
memperkenalkan 3G mobile Wi-Fi 
Huawei E5730. Perangkat Mobile Wi-Fi 
berkecepatan download 42 Mbps ini 
mendukung jaringan 2G/3G/HSDPA 

serta mampu berbagi sinyal Wi-Fi 
dengan 10 perangkat lainnya. 

Berbekal kekuatan baterai sebesar 5200 
mAh, Huawei E5730 dapat beroperasi 
selama 16 jam penuh, sementara 
saat posisi standby perangkat ini 
bisa bertahan lebih dari 500 jam. 
Kemampuan baterai sebesar ini 
membuat E5730 juga dapat dijadikan 
sebagai power bank untuk smartphone 
maupun perangkat bluetooth Anda.  

Berbagai produk berkarakter inilah 
yang menjadi jawaban Datascrip bagi 
Gen Y di Indonesia. Dengan karakter 
yang unik, sudah sewajarnya jika 
perusahaan mulai mendengarkan 
dan mengenal seperti apa jiwa 
dari generasi yang satu ini. Apakah 
perusahaan Anda telah memahami 
jiwa dan karakter Gen Y ini?

Priority Customer Online Order

PowerShot SX710 HS

Panasonic PT V2575-N

Huawei E5730
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Stylish and modern mesh swivel chair. 
Designed with ergonomic backrest curva-

ture, using highly comfortable and mesh 
fabric to ensure maximum comfort.

Fortis Swing Up
With its flexible shell, the newly developed 
Similar-Swing mechanism provides for 
perfect synchronism and lateral movement 
of the pelvic area.

Stylish design
 with Maximum Comfort

2015-02-0347 REV.ai   1   2/13/2015   3:32:08 PM
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menghubungkan tenant (pemilik apartemen) dengan 
tamu atau petugas keamanan. Dengan sistem intercom 
ini, tenant akan memiliki keamanan lebih karena dapat 
mengetahui siapa tamu yang hendak masuk ke ruangannya. 
Dibekali dengan teknologi layar sentuh LCD 5.6”, pemilik 
apartemen dapat melihat langsung siapa tamu yang datang 
melalui kamera CCTV. Jika penghuni sedang sungkan 
untuk melakukan penolakan secara langsung, sambungan 

Hunian Apartemen Nyaman dan Aman
           dengan Sistem Keamanan Terpadu

Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan kota-kota besar 
lainnya di Indonesia semakin padat. Kebutuhan akan 

hunian tempat tinggal pun seakan menjadi hal yang semakin 
sulit. Kaum urban memilih untuk menetap di kawasan kota 
agar lebih dekat dengan area bisnis atau perkantoran. Di 
sisi lain, lahan semakin sempit, harga tanah semakin mahal, 
dan perizinan mendirikan rumah tidak mudah. Hal ini yang 
mendorong penduduk perkotaan memilih untuk tinggal di 
apartemen. 

Perkembangan hunian modern berupa apartemen di 
kota-kota besar di Indonesia semakin menjamur. Para 
pengembang berlomba-lomba menawarkan berbagai 
fasilitas, mulai dari kemudahan akses, sarana belanja, 
hiburan, pendidikan, olahraga, hingga keamanan hunian. 
Keamanan hunian bagi masyarakat modern menjadi salah 
satu yang utama. Saat ini, apartemen modern di Indonesia 
hampir semua telah menerapkan sistem keamanan terpadu, 
mulai dari tenaga keamanan hingga teknologi pendukung 
seperti kamera pemantau CCTV. 

Untuk mengoptimalkan keamanan pemilik hunian 
apartemen, pt. Datascrip menghadirkan Audio Video 

Intercom dari Auta. Alat komunikasi yang berfungsi 

Hunian idaman tidak hanya nyaman, namun juga aman. pt. Datascrip sebagai penyedia solusi sistem 
keamanan menghadirkan audio video intercom, fi re alarm system dan building automation system 
untuk kebutuhan apartemen modern.

Audio Video Intercom dari Auta.
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KUIS
Apa nama alat komunikasi yang menghubungkan
pemilik apartemen dengan tamu atau petugas keamanan?

Kirim jawaban ke alamat email kontak@datascrip.co.id  
dengan subjek: Kuis Security System 4 dengan 
mencantumkan nama lengkap, nama perusahaan, jabatan, 
alamat dan nomor telepon kantor, serta nomor handphone. 

Jawaban Kuis Security System 4 paling lambat diterima         
31 Mei 2015. Ada 3 pemenang yanga masing-masing akan 
mendapatkan hadiah menarik berupa Voucher Belanja 

Carrefour senilai @Rp 500.000,-
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komunikasi bisa dialihkan 
ke petugas keamanan untuk 
melanjutkan pembicaraan.

Selain bahaya kejahatan, 
kebakaran jadi sesuatu yang 
sangat ditakuti penghuni karena 
menyangkut keselamatan jiwa. 
Pihak pengelola gedung wajib 
menerapkan sistem keamanan 
yang mumpuni dari bahaya 
kebakaran. Fire Alarm System 
dari Siemens mampu mendeteksi 
sesuatu yang dapat memicu 
timbulnya kebakaran, seperti asap, 
kenaikan suhu dan kebocoran gas, 
sehingga kebakaran bisa dicegah. 
Teknologi Full Addressable System 
tertanam pada setiap detector 
sehingga bila terjadi kebakaran, 
pihak pengelola gedung 
apartemen dapat langsung 
mengetahui lokasinya dan segera 
memadamkannya. 

“Masyarakat perkotaan tentu-
nya mendambakan hunian 
yang nyaman sekaligus 
aman. Datascrip yang juga 
dikenal dengan solusi sistem 
keamanannya hadir dengan 
produk Audio Video Intercom Auta 
dan Fire Alarm System Siemens. 
Dengan teknologi terkini, kedua 
produk tersebut dapat diandalkan untuk menjaga sistem 
keamanan khususnya untuk gedung apartemen,” ujar Sylvia 
Lionggosari – Division Director pt. Datascrip.

Apartemen sebagai hunian modern tentunya juga 
memberikan fasilitas dan kemudahan bagi setiap 
penghuninya. Siemens melalui pt. Datascrip menghadirkan 
Building Automation System yaitu sensor yang dapat 
mengatur kondisi ruang sesuai dengan yang diinginkan. 
Pencahayaan atau pun pendingin ruangan bisa diatur 
sehingga pada saat kondisi tidak dibutuhkan akan meredup 
atau mati. Sebagai contoh, ruang kamar ketika tidak ada 
orang pada jangka waktu tertentu pendingin ruangannya 
akan mati secara otomatis. 

Building Automation System Siemens ini juga dapat 
digunakan untuk melihat detail penggunaan listrik, air, atau 
pun gas. Tenant lain seperti penyedia makanan cepat saji 
atau minimarket dapat juga menggunakan alat ini sehingga 
pengeluaran listrik, air atau gas dapat dikontrol.

Bahaya dan tindak kejahatan bisa datang di mana saja. 
Apartemen modern pun tetap harus dibekali sistem 
keamanan yang andal. Datascrip memberikan solusinya.

Skema Building Automation System
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C anon melalui pt. Datascrip selaku 
authorized distributor-nya di 

Indonesia menghadirkan PIXMA 

iP110, printer portabel berteknologi 
Wi-Fi yang ringkas untuk mobilitas 
tinggi. 

Bentuknya ringkas dan ramping 
membuat PIXMA iP110 mudah dibawa 
bepergian. Printer ini memiliki dimensi 
322 x 185 x 62 mm dengan berat 
tidak lebih dari 3,8 kg. Pengguna bisa 
mencetak di mana pun, bahkan di 
tempat yang tidak memiliki sumber 
listrik karena PIXMA iP110 ada juga 
yang telah dilengkapi dengan baterai. 

Meskipun bentuknya kecil, printer ini 
mampu menghasilkan kualitas cetak 

yang luar biasa, baik untuk cetak 
dokumen hingga cetak foto. Printer 
protabel ini memiliki kemampuan 
resolusi cetak 9.600 x 2.400 dpi dengan 
kecepatan cetak rata-rata 53 detik 
untuk foto borderless ukuran 4x6”. 
Untuk dokumen hitam putih dapat 
dicetak dengan kecepatan rata-rata 
9 ipm (image per minute), sementara 
dokumen A4 berwarna dengan 
kecepatan rata-rata 5,8 ipm.

Selain bentuknya yang kecil dan 
ringkas, Anda semakin dimanjakan 
dengan mudahnya pengoperasian 
printer ini. Tidak harus terhubung 
dengan komputer untuk melakukan 
proses cetak. PIXMA iP110 ditunjang 
dengan teknologi Wi-Fi sehingga bisa 

dioperasikan menggunakan wireless 
LAN dengan standar IEEE802.11b/g/n. 
Hal ini memungkinkan pengguna 
mencetak tanpa sambungan kabel 
melalui notebook, smartphone dan 
bahkan langsung dari kamera digital 
Wi-Fi Canon.  

“Bagi Anda yang memiliki mobilitas 
tinggi, PIXMA iP110 sangat tepat, 
Printer ini bentuknya sangat ringkas 
sehingga mudah dibawa kemana pun. 
Teknologi Wi-Fi semakin memudahkan 
karena mencetak bisa langsung dari 
laptop, smartphone atau tablet tanpa 
harus terhubung dengan kabel,” ujar 
Merry Harun – Direktur Divisi Canon 
pt. Datascrip.

Bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi dan punya banyak kebutuhan mencetak dokumen, tentunya 
menginginkan sebuah perangkat cetak yang ringkas dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-
mana.

PIXMA iP110, Printer Portabel Berteknologi Wi-Fi

Solusi Hadapi Mobilitas Tinggi

Desainnya yang ringkas membuat PIXMA iP110 
mudah dan praktis dibawa bepergian.
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Menjawab perkembangan tekno-
logi tersebut, Huawei melalui pt. 

Datascrip selaku authorized distributor-
nya di Indonesia, menghadirkan 
perangkat modem Wi-Fi terbaru yang 
mendukung akses internet melalui 
jaringan 4G LTE, yaitu 4G LTE mobile 

Wi-Fi Huawei E5373.

Modem Wi-Fi 4G LTE dengan desain 
yang ramping (berdimensi 93,5 x 57,1 x 
12,8 mm) ini memiliki kecepatan unduh 
sebesar 150 Mbps. Meski bentuknya 
kecil, namun modem ini memiliki daya 
tahan yang kuat. Berkapasitas baterai 
1500 mAh, Huawei E5373 dapat 
digunakan selama 6 jam di jaringan 4G 
LTE sedangkan kemampuan standby-
nya bisa mencapai 300 jam. 

Perangkat yang juga mendukung 
jaringan 3G/2G ini mampu berbagi 
sinyal Wi-Fi ke 10 perangkat yang 
berbeda, seperti smartphone, laptop 
ataupun tablet. Dengan begitu, Anda 
tidak perlu lagi kerepotan membawa 
banyak modem saat sedang rapat di 
luar kantor dengan rekan-rekan kerja. 
Ditambah lagi, Huawei E5373 mudah 
dan praktis dibawa kemana saja karena 
bentuknya yang ringkas.  

Agar lebih cepat terhubung dengan 
perangkat lainnya, Huawei E5373 juga 
dilengkapi dengan QR barcode. Anda 
cukup memindai barcode tersebut 
dari perangkat mobile lalu secara 
otomatis gadget pun akan tersambung 
dengan koneksi internet Wi-Fi yang 

4G LTE Mobile Wi-Fi Huawei E5373

Modem Mini dengan

Kekuatan Maxi

dipancarkan Huawei E5373. Layar 
LED modem ini pun memberikan 
kenyamanan tersendiri bagi 
penggunanya karena tampilan yang 
cerah dan jernih dari berbagai sudut.  

“Huawei E5373 akan semakin 
menunjang konektivitas internet bagi 
siapapun, khususnya secara nirkabel 
atau Wi-Fi. Apalagi  perangkat ini 
sudah kompatibel untuk jaringan 4G 
LTE. Desain produk yang ringkas dan 
ringan membuatnya praktis dibawa 
bepergian sehingga aktivitas internet 
bisa dilakukan kapan pun dan di mana 
pun,” ujar Sylvia Lionggosari – Division 
Director pt. Datascrip.

Kebutuhan akses internet 
yang cepat terus meningkat 
dari waktu ke waktu. Baik 
untuk keperluan bisnis, 
pendidikan, keamanan, 
kesehatan maupun 
hiburan. Oleh karena 
itulah, teknologi dan 
jaringan internet terus 
dikembangkan. Yang 
terbaru adalah hadirnya 
jaringan 4G LTE yang 
merupakan peningkatan 
dari jaringan 3G.

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

Canon merancang PowerShot G7X 
dengan desain berkelas & nyaman 
digunakan.

  Thumb Grip: memberikan kenya-
manan dan genggaman yang 
mantap pada saat memotret.

Control Ring: ada pada bagian 
depan yang memberikan 
kemudahan pengaturan kamera 
terutama saat menggunakan mode 
TV & AV.

Dua Tombol Putar: terletak pada 
bagian atas yang memudahkan 
pemilihan pengaturan yang 
diinginkan dengan cepat dan 
mudah.

Teknologi & Fitur Terbaru

Meski hadir dengan dimensi yang 
kompak dan ringkas, kamera ini 
memiliki teknologi canggih di 
dalamnya. Sensor CMOS berukuran 1 
inci dengan resolusi 20,2 megapiksel 
milik Canon PowerShot G7X dapat 
diandalkan untuk memotret di 
segala suasana. Ukuran sensor yang 
besar memberikan kemudahan 

pengambilan foto di tempat yang 
minim cahaya sekalipun.

Canon merancang kamera ini dengan 
bukaan lensa f/1.8 - f/2.8,  yang 
dapat menghadirkan efek depth of 
fi eld dangkal, serta paduan 9 bilah 
diafragma berteknologi canggih untuk 
menghasilkan efek bokeh yang indah 
pada hasil foto.  Saat ingin memotret 
jarak jauh, terdapat teknologi 
ZoomPlus, pembesaran dari 4,2x zoom 
yang dapat ditingkatkan menjadi 
8,4x. Jangkauan zoom tersebut setara 
dengan kemampuan lensa 24-100mm.

Cocok untuk Selfi e dan Groupie

Anda gemar melakukan foto selfi e atau 
groupie? Kamera Canon PowerShot 
G7X ini telah dilengkapi dengan layar 
LCD 3 inci berteknologi layar sentuh. 
Layarnya dapat ditekuk hingga 180 
derajat ke atas sehingga memudahkan 
Anda untuk mengambil foto selfi e 
maupun groupie dengan cepat. 

Fitur Nirkabel

Setelah asyik berfoto ria, Anda dapat 
langsung mengunggah foto-foto 

Canon melalui pt. Datascrip 
selaku distributor tunggal produk 
pencitraan digitalnya di tanah air, 
memperkenalkan kamera Canon 
seri G terbaru, PowerShot G7X. 
Dengan desain berkelas, teknologi 
dan fi tur terbaru, kamera ini layak 
dijadikan andalan para pecinta 
fotografi  yang mengutamakan 
kualitas foto terbaik.

tersebut ke berbagai situs jejaring 
sosial melalui teknologi Wi-Fi yang 
ada di dalamnya. Selain Wi-Fi, 
PowerShot G7X dilengkapi dengan 
NFC yang memudahkan Anda untuk 
mengirimkan fi le foto maupun video 
ke berbagai perangkat mobile yang 
juga menggunakan teknologi NFC 
di dalamnya melalui aplikasi Canon 
Camera Windows. Tersedianya koneksi 
nirkabel yang mudah dihubungkan ke 
berbagai perangkat nirkabel seperti 
printer, smartphone, dan Canon Image 
Gateaway, memberikan kenyamanan 
ekstra bagi pengguna kamera ini.

”Bagi Anda penggemar foto selfi e 
maupun groupie, Canon PowerShot 
G7X menjadi kamera yang tepat. Layar 
LCD dapat ditekuk hingga 180 derajat 
ke atas, memotret menjadi lebih 
mudah dan hasilnya pun jauh lebih 
berkualitas dari kamera ponsel. Selesai 
memotret, foto bisa diunggah ke 
berbagai situs jejaring sosial langsung 
dari kamera ini,” ungkap Merry Harun, 
Canon Division Director, pt. Datascrip. 

Canon PowerShot G7X 
Kamera Digital Saku

Penuh Gaya & Berteknologi 

Mutakhir

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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13 ask the expert

Pernah nonton fi lm The Adventure of Tintin, The Avengers, The Hobbit  atau 
Iron Man 3? Siapa sangka kalau salah satu animator yang ikut berkontribusi 
dalam pembuatan fi lm box offi  ce tersebut adalah orang Indonesia. Ya, Rini 
Triyani Sugianto mampu membuktikan anak negeri bisa bersinar di kancah 
internasional sebagai Character Animator.

Rini yang sempat ditemui tim KONTAK usai acara workshop “Animator in VFX 
Industry” di Jakarta beberapa waktu yang lalu berbagi kiatnya untuk menjadi 
animator profesional yang andal. Berikut tipsnya:

1. Mulailah dari hal sederhana.

Seorang animator mulai dari menciptakan sesuatu yang biasa. Menggambarlah 
dan buat animasi dari yang mudah dan sederhana. Lalu, secara bertahap coba 
hasilkan karya-karya yang membuat banyak orang kagum.

2. Portofolio menjadi modal besar masuk ke industri.

Hasilkan banyak karya dan jadikan itu portofolio Anda. Portofolio tidak harus 
karya dari proyek permintaan klien. Semakin banyak dan semakin bagus 
portofolio yang dimiliki akan semakin dilirik oleh perusahaan besar.

3. Kembangkan kreativitas.

Jangan berpuas diri dan terus tingkatkan kemampuan desain Anda. Bisa belajar 
otodidak atau dari orang lain, dari buku, internet atau bahkan mengamati fi lm 
animasi yang sudah ada.

4. Gunakan digital pen.

Saya pakai Wacom Intuos 3 dan sangat membantu karena bisa lebih 
nyaman. Waktu pakai mouse, saya terkena carpal 
tunnel syndrome (penyakit yang terjadi 
pada pergelangan tangan  serta jari 
yang disebabkan oleh tekanan yang 
sering terjadi pada bagian tersebut. 
Biasanya sering diakibatkan karena 
terlalu sering memakai keyboard dan 
mouse-red.).

5. Rendah hati dan mau dikritik.

Meskipun sudah masuk perusahaan 
animasi kelas dunia bukan berarti sudah 
sempurna, harus mau menerima kritik dan 
masukan.

Menjadi Animator Kelas Dunia
Oleh: Rini Sugianto (Character Animator)

The Avengers

The Adventures of Tintin

The Hobbit: An Unexpected Journey

The Hunger Games: Catching Fire

Wacom Intuos Pro Rini dengan Wacom Intuos 3-nya



Datascrip berhasil memboyong enam 
penghargaan di TOP BRAND Award 

2015 untuk merek Canon, Pronto dan 

STABILO®. Merek Canon memenangkan 
kategori Printer, Scanner, Printer Toner 
dan Photo Paper. Sedangkan, Pronto 
madapatkan penghargaan untuk 
kategori stick notes, serta STABILO®.  
untuk kategori highlighter.

Tahun ini merupakan penghargaan 
TOP BRAND kali kesepuluh yang 
diraih printer Canon, kali kelima untuk 
scanner Canon, kali kedua untuk printer 
toner Canon dan kertas foto Canon. 
Sedangkan merek Pronto dan STABILO®, 
penghargaan ini menjadi yang kali 
pertama.

Datascrip Boyong Enam Penghargaan
di TOP BRAND Award 2015

TOP BRAND Award merupakan 
anugerah tertinggi bagi sebuah merek 
yang diberikan oleh Majalah Marketing 
berdasarkan hasil riset nasional oleh 
Frontier Consulting Group. Merek 
terkuat dalam TOP BRAND Award adalah 
merek yang mampu menempatkan 
diri pada posisi puncak (top) Top of 
Mind Share, Top of Market Share, Top 
of Commitment Share. Metodologi 
pengumpulan data menggunakan 
wawancara langsung dengan 
menggunakan kuesioner sebagai 
instrumen dengan target responden 
dari B2C dan B2B. Cakupan wilayah 
survei tersebar di 11 kota (Jakarta, 
Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, 
Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, 

Palembang, Samarinda, dan Denpasar) 
dengan total 7.500 responden dan 
1.600 perusahaan.

”Prestasi ini suatu hal yang sangat 
membanggakan sekaligus menunjukan 
produk-produk yang didistribusikan 
Datascrip menjadi pilihan masyarakat 
Indonesia. Penghargaan TOP BRAND 
ini juga menjadi salah satu bentuk 
komitmen PT Datascrip sebagai one 
stop business solutions untuk selalu 
menghadirkan produk-produk 
berkualitas tinggi sesuai dengan 
kebutuhan,” ujar Irwan Kamdani – 
Presiden Direktur pt. Datascrip.

Handi Irawan - CEO Frontier Consulting Group 
dan Monica Aryasetiawan - Division Manager 
of Canon Consumer System Product Div. pt. 
Datascrip saat menerima penghargaan di TOP 
BRAND Award 2015, yaitu untuk kategori Printer.

Enam penghargaan TOP BRAND Award 2015 
yang diperoleh pt. Datascrip untuk merek Canon 
kategori Printer, Scanner, Printer Toner dan Photo 
Paper. Merek Pronto untuk kategori stick notes, 
serta STABILO® untuk kategori highlighter.

Edy Putra Irawady - Deputi Menko Perekonomian RI 
Bidang Perniagaan & Kewirausahaan dan Marselinus 
Tjhai - Marketing Manager of Canon Consumer 
System Product Div. pt. Datascrip saat menerima 
penghargaan di TOP BRAND Award 2015, yaitu 
untuk kategori Printer Toner.

Edy Putra Irawady - Deputi Menko Perekonomian 
RI Bidang Perniagaan & Kewirausahaan dan Rafael 
Lilik Gunawan – Division Manager pt. Datascrip saat 
menerima penghargaan di TOP BRAND Award 2015, 
yaitu untuk kategori  stick notes.

the awards14 
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Sense™

Make more than memories 
with physical photography

Memiliki desain 3 Dimensi (3D) yang tidak hanya 
dapat dibuat dengan software 3D seperti Solid Work 
atau Zbrush, tapi juga bisa dihasilkan dengan cara 
memindai objek yang diinginkan dengan scanner 3D.

Hasil scan tersebut kemudian dapat digunakan untuk 
keperluan replika atau redesign yang nantinya dapat 
langsung diterjemahkan secara lebih “real” dengan 
bantuan output device yaitu printer 3D.

Sense merupakan scanner 3 Dimensi yang mudah 
digunakan. Dengan volume objek minimal
0.2 x 0.2x 0.2 m dan maksimal 3 x 3 x 3 m, pembuatan 
model 3D tentunya dapat menjadi semakin mudah 
dan menyenangkan.

Personal Handheld
3D Scanner

1 2 3Memindai menggunakan 
Sense 3D Scanner

Hasil scan kemudian di-edit 
menggunakan software 3D 

File kemudian dicetak 
menggunakan printer 3D 

3 langkah mudah membuat 3D sculpting

Video penggunaan Sense 3D Scanner dapat dilihat di: 
http://surveying-engineering.datascrip.com/product/sense-3d-scanner/

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:

http://surveying-engineering.datascrip.com

2015-03-0625 - KONTAK_SENSE rev.ai   1   4/6/2015   10:36:12 AM
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Di penghujung tahun 2014, 
musibah kebakaran melanda 

warga Kelurahan Karang Anyar, 
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta 
Pusat. Sebagai wujud kepeduliannya, 
pt. Datascrip memberikan bantuan 
berupa barang kebutuhan sehari-
hari dan perlengkapan sekolah 
melalui program Datascrip Peduli.

Meskipun tidak ada korban jiwa, 
kebakaran yang terjadi Jumat (5/12) 
malam ini telah menghanguskan 
120 rumah. Lebih dari 1.350 jiwa 
terpaksa harus tinggal di tempat 
pengungsian dan menumpang di 
sanak saudaranya. 

Banyak anak-anak yang menderita 
dengan adanya musibah kebakaran 
ini. Selain harus tinggal di tempat 
pengungsian, mereka tengah 
mengikuti ujian akhir semester 
di sekolahnya. Untuk itu, sebagai 
wujud Corporate Social Responsibility 
(CSR), pt. Datascrip menyerahkan 
bantuan mulai dari makanan dan 
susu untuk balita, obat-obatan, 

seragam sekolah, alat tulis, 
hingga perlengkapan sholat. 

Sibromasi, salah satu warga yang 
juga menjadi korban kebakaran, 
berterimakasih atas bantuan 
yang diberikan pt. Datascrip. 
“Semoga bisa menginspirasi 
perusahaan lain untuk ikut 
membantu kami,” ujarnya seusai 
acara serah terima bantuan 
Datascrip Peduli di Gedung 
Karang Taruna Kelurahan Karang 
Anyar. 

Sementara itu, Elysabeth 
Sinaga – HRO Manager pt. 
Datascrip mengatakan 
bantuan ini diharapkan dapat 
memberikan motivasi para 
warga untuk bangkit dari 
keterpurukan. “Melalui program 
CSR-nya, Datascrip senantiasa 
mendukung dan membantu 
masyarakat di berbagai bidang 
termasuk sosial dan pendidikan,” 
ujarnya.

Datascrip Peduli Bantu Korban Kebakaran

Perwakilan manajemen pt. Datascrip berfoto bersama saat 
penyerahan bantuan Datascrip Peduli kepada warga di 
Gedung Karang Taruna Karang Anyar

Tim Datascrip mengunjungi lokasi pemukiman yang 
terkena musibah kebakaran di Kelurahan Karang Anyar

Kebakaran yang terjadi pada 5/12/2014 ini menghanguskan 
120 rumah di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar
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Sengaja ketika berangkat dari rumah, 
saya hanya minum secangkir kopi. 

Daya tampung perut dikosongkan 
demi memberi ruang untuk masuknya 
jajanan ala Petak Sembilan. Di Jalan 
Pancoran (di seberang ITC Glodok) 
banyak toko penjual kudapan. Aneka 
kue khas China banyak dijual di 
kawasan ini, dari kue keranjang, aneka 
manisan kering (seperti kana, plum dan 
kulit jeruk yang dimaniskan) sampai 
jajanan jadul, seperti permen jagung, 
cokelat koin emas, kue moci hingga es 
krim Woody. 

Buat saya, jalan-jalan kali ini juga jadi 
“perjalanan nostalgia masa kecil” yang 
mengasyikkan. Makin seru lagi karena 
saya ditemani Canon PowerShot SX520 
HS, kamera saku dengan kemampuan 
zoom  tinggi yang praktis digunakan 
serta mudah dibawa. Cocok sekali untuk 
agenda kuliner dan street photography 
saya kali ini. 

Kawasan Petak Sembilan Jakarta 
selalu ramai setiap hari. Maklum, 
banyak pusat bisnis di sekitarnya. 
Mulai dari Glodok, Pasar Asemka, 
hingga kawasan bisnis Lindeteves. 
Namun, semarak Petak Sembilan 
bukan hanya soal bisnisnya, 
namun juga wisata religi dan 
kulinernya. 

Saya mencari kuliner khusus yang halal 
dan ternyata cukup banyak tersedia di 
Petak Sembilan. Ada dua gang yang saya 
susuri, yaitu Gang Gloria dan Gang Tian 
Liong (alias Jalan Pancoran V). Kedua 
gang ini berseberangan dan menjadi 
cabang dari jalan utama Pancoran.

Gang Tian Liong

Dinamakan seperti itu karena di depan 
gang ini ada toko kelontong bernama 
sama. Mayoritas kuliner di gang ini adalah 
non halal. Salah satu yang beken adalah 
Bakmie Ake. Namun, buat yang mencari 
makanan halal, tenang saja. Banyak 
pilihan yang bisa ditemukan. Salah 
satunya adalah warung penjual hidangan 
vegetarian. 

Yang unik dari warung veggie ini yaitu 
hidangannya dibuat serupa hidangan 
berdaging. Ada sate ayam (yang dibuat 
dari kedelai), rendang daging (yang 
dibuat dari kaki jamur yang disuwir-

Catatan Perjalanan Yuliandi Kusuma (Jurnalis Foto)

Canon PowerShot SX520 HS

Kedai penjual soto betawi Afung yang halal.

Kulineran (Halal)
di Petak Sembilan
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suwir), sampai hidangan daging merah 
(yang dibuat dari jamur). “Ini hasil olahan 
istri. Dibuat mirip dengan aslinya,” ujar 
Handi, sang pemilik warung. Tekstur 
rendang daging yang saya makan 
memang benar-benar mirip daging sapi. 
Kuliner di warung ini membuat saya 
takjub.

Jajanan di gang ini tidak hanya itu. Saya 
menikmati kue-kue pasar yang begitu 
lezat. Jangan lupa juga untuk menjajal 
Cempedak Goreng sambil menikmati 
Es Cincau Hijau  yang membuat lidah 
menari-nari. 

Aroma Gang Gloria

Buat pemburu kuliner, Gang Gloria 
di Petak Sembilan adalah spot wajib. 
Dari muka gang, Anda sudah disambut 
dengan aneka kudapan dan manisan 
khas berwarna-warni yang menggoda. 

Salah satu kedai yang ingin saya datangi 
di gang ini adalah warung kopi Tak Kie. 
Konon, kedai dengan es kopi sebagai 
suguhan utama ini sudah ada sejak 
tahun 1927. Es kopi ini sangat terkenal 
dengan racikannya yang mencampur 
berbagai jenis kopi, dari robusta 
maupun arabika dari berbagai daerah 
di nusantara. Kandungan kafeinnya 
rendah sehingga aman untuk penderita 
maag. 

Buat yang ingin menikmati kopi yang 
lebih kuat, ada menu Kopi Tak-Tak. Tidak 
seperti kedai kopi di mal, harga per gelas 
kopi di sini ramah kantong, mulai dari 
Rp 11.000 hingga Rp 15.000-an. Suasana 
di kedai ini sangat klasik, dan sempat 
dijadikan lokasi shooting sejumlah fi lm 
lokal. Kedainya hanya berjualan kopi 
dan minuman lain, sedangkan makanan 
dipasok dari lapak-lapak penjual 
makanan di sekitarnya. Salah satunya 
Bebek Sedap Wangi, bebek Peking yang 
sudah terkenal kelezatannya.

Tidak jauh dari warung kopi Tak Kie, 
terdapat Soto Betawi A Fung yang juga 
beken. Walau namanya menggunakan 
nama Tionghoa, namun dijamin halal. 
Soto betawi A Fung menawarkan soto 
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Salah satu sudut Gang Gloria

Gado-gado Direksi yang lezat dengan bumbu yang lembut.Hidangan vegetarian di Gang Tian Liong.

dengan isian daging sapi, babat maupun 
campur, dengan potongan-potongan 
daging yang  besar dan lembut. Rasa 
kuahnya juga sangat gurih. Jajal juga Rujak 
Juhi di depan kedai A Fung, makanan 
khas Betawi yang terdiri dari kentang, mi 
basah, ketimun, kol, selada serta dengan 
irisan cumi yang dikeringkan lalu disiram 
oleh bumbu kacang. Rujak Juhi ramai 
pengunjung juga ada di depan Jalan Toko 
Tiga, masih di kawasan yang sama.

Di ujung Gang Gloria, yang menuju 
ke area parkir kawasan Asemka, ada 
warung kecil berwarna biru yang juga 
terkenal. Namanya Gado-gado Direksi. 
Meski agak mahal, namun gado-gado ini 
sungguh lezat. Bumbu kacang yang halus 
bercampur sayuran rebusnya sangat 
enak. Gado-Gado Direksi yang sudah ada 
sejak 1967 konon menjadi langganan 
para direksi yang berkantor di sekitar 
Glodok.

Kuliner Gado-gado Direksi ini menjadi 
pamungkas perjalanan saya. Perut 
saya sudah kepenuhan. Padahal masih 
ada beberapa kuliner yang masih saya 
hendak jejalkan. Dari Es Selendang 
Mayang yang klasik (dan sudah jarang 
ditemukan), Es Kacang Ijo, hingga Cakwe 
goreng yang maknyuss. Biarlah. Toh, 
Gloria (saya berharap) akan terus ada, 
karena ikon kuliner Jakarta ini layak untuk 
dilestarikan. Dan di lain waktu saya akan 
teruskan penjelajahan kuliner ini. Setelah 
masa kosong perut saya berikutnya. ***

Suasana lorong Gang Gloria. Bebek Peking Sedap Wangi.
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*Tersedia untuk tipe tertentu *syarat dan ketentuan berlaku

Printer Inkjet MAXIFY

PRODUKTIF. EFISIEN.

NEW

Tingginya kebutuhan cetak di tempat kerja perlu printer yang handal.
Canon MAXIFY, printer inkjet terbaru dengan fitur-fitur yang mengedepankan efisiensi kerja dan

meningkatkan produktivitas.
Dengan kapasitas cetak B/W hingga 2500 halaman, baki kertas yang menampung hingga 500* lembar,

kecepatan cetak menyerupai printer laser, dan pemindai 2 sisi, akan membuat kerja Anda semakin cepat,
produktif, dan efisien.

2
tahun
2
tahun****

2003-2015
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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

Menjaga Etika di Kantor
Apakah sikap Anda di kantor sudah benar? Menjaga etika atau perilaku di kantor 
itu sangat penting. Menjaga etika sopan santun tidak hanya dengan atasan saja, 
melainkan sesama rekan kerja maupun lingkungan sekitarnya sudah seharusnya  
wajib Anda lakukan. Berikut adalah tips menjaga etika di kantor.

1. Mengucapkan Terima kasih

Mengucapkan kata ”terima kasih” mungkin sekilas terdengar mudah. Namun 
pada kenyataannya, kata tersebut seringkali kita melupakannya.  Bila Anda telah 
meminta bantuan kepada orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. 
Hal ini membuat lawan bicara Anda akan merasa senang dan dihargai.

2. Mengembalikan Barang yang Anda Pinjam

Ada saatnya Anda membutuhkan barang atau peralatan kerja milik rekan kerja 
Anda. Setelah selesai digunakan, sebaiknya langsung dikembalikan, agar rekan 
kerja Anda tersebut dapat menggunakan kembali barang atau peralatan kerja 
yang Anda gunakan tersebut. Sebaiknya berikan nama atau tanda pada barang 
atau peralatan kerja Anda agar tidak hilang atau mudah dicari.

3. Menjaga Kebersihan demi Kenyamanan Bersama

Menjaga kebersihan di kantor dan lingkungannya demi kenyamanan bersama. 
Oleh karena itu, baik di dalam ruangan kerja, di pantry, di kamar mandi, dan 
sebagainya harus terjaga dengan baik. Apabila Anda telah selesai bekerja, 
sebaiknya dilihat kembali meja kerja atau sekitar tempat Anda, bila kotor segera 
dibersihkan.

4. Tidak Bergosip

Perusahaan bukanlah tempat bagi orang-orang yang suka bergosip. Semakin 
Anda gemar membicarakan mengenai orang lain tanpa fakta, maka akan 
semakin banyak orang yang mengecap diri Anda sebagai tukang gosip. Tidak 
hanya rekan kerja yang akan tidak menyukai Anda, citra Anda akan turut menjadi 
buruk di mata atasan Anda. Ingat gosip bisa berubah menjadi fi tnah dan fi tnah 
itu sangatlah kejam.

5. Tidak Menjelekkan Rekan Kerja

Sama halnya dengan bergosip, membicarakan keburukan atau kekurangan 
rekan kerja sangatlah tidak sopan. Baik di dalam maupun di luar lingkungan 
kantor, sebaiknya Anda harus selalu menjaga nama baik rekan kerja Anda. 
Apabila Anda menjaga nama baik rekan kerja, maka Anda turut menjaga nama 
baik Anda sendiri.

(diolah dari berbagai sumber)
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Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI  3/2014:

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 Mei 2015. Pemenang akan diumumkan di 
Kontak Edisi 2/2015.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

INSPIRATIONAL 
QUOTES

It does not matter how slowly you go as long as 
you do not stop.

- Confucius - 

You have to learn the rules of the game. And then 
you have to play better than anyone else.

- Albert Einstein - 

You need to overcome the tug of people against 
you as you reach for high goals.

- George S. Patton - 

Seorang pemuda yang baru saja diangkat menjadi karyawan 
(Karyawan 1) ingin mengirimkan pesan rahasia ke kantor pusat 
melalui mesin fax. Dikarenakan dirinya kurang paham menggunakan 
mesin fax, ia pun meminta bantuan ke salah satu rekan (Karyawan 2) 
di kantor barunya. 

Karyawan 1: “Ibu mengerti 
cara mengirimkan pesan 
melalui mesin fax?”

Karyawan 2: “Saya paham 
sedikit, pak. Ada yang bisa 
saya bantu?”

Karyawan 1: “Tadi saya 
sudah mengirim pesan fax. 
Namun saya mendapat 
pesan dari bagian 
penerima, pesan yang 
saya kirim kosong. Saya 
sudah kirim berulang-ulang, namun mendapat jawaban yang sama”.

Karyawan 2: “Memangnya, cara Bapak mengirim pesannya 
bagaimana?”

Karyawan 1: “Saya tidak ingin pesan ini dibaca oleh semua orang 
baik sengaja maupun tidak sengaja, kertas pesannya saya lipat. Jadi, 
saya berharap hanya si penerima yang saya tuju saja yang berhak 
untuk membuka dan membacanya”.

Pesan Rahasia

1. Berapa berat Printer Portabel PIXMA iP110?
 a. 2,6 kg
 b. 2,8 kg
 c. 3,6 kg
 d. 3,8 kg

2. Rini Sugianto ikut berkontribusi dalam produksi      
fi lm di bawah ini, kecuali?
 a. The Adventure of Tintin
 b. Alice in Wonderland
 c. The Hobbit 
 d. Iron Man 3

3. Sebutkan modem mobile Wi-Fi Huawei terbaru 
yang bisa mengakses jaringan internet 4G LTE?
 a. Huawei C7737
 b. Huawei E5373
 c. Huawei B68 L
 d. Huawei E5730

4. Apa nama tipe kamera Canon yang digunakan 
pada artikel Kulineran (Halal) di Petak Sembilan ?
 a. PowerShot SX 60 HS
 b. PowerShot D30
 c. PowerShot SX520 HS
 d. EOS 1200D

1. Rani Ariyanthi Elvitasari Bandung
2. Firstiand Gita Leksmana Surabaya
3. Yulily Elfi ra DKI Jakarta
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