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Setiap pelaku bisnis, pasti memiliki 
strategi agar tetap bertahan dan 
berkembang. Sebagai perusahaan 
One Stop Business Solutions, 
Datascrip siap mendukung strategi 
para pelaku bisnis melalui Datascrip 
Solution Days 2016 yang bertema 
“Kreatif Membangun Bisnis yang 
Kompetitif”. Melalui rangkaian 
seminar yang hadir dalam acara ini, 

kami berharap dapat menghadirkan 
rangkaian solusi guna mendukung 
kreatifitas dan strategi bisnis Anda.
Simak juga ulasan menarik tentang 
keindahan alam di negeri tercinta 
yang tak disangka-sangka, tepatnya 
di Maumere, Nusa Tenggara Timur. 
Mungkin, bisa menjadi destinasi 
libur Anda berikutnya.
Selamat membaca!

Di edisi kali ini, Datascrip menghadirkan 
beragam informasi mengenai produk-
produk terbaru berkualitas yang dapat 
menunjang aktivitas bisnis Anda seperti 
Canon PIXMA Ink Efficient G-Series, 
Canon PowerShot G5 X dan PowerShot 
G9 X, mouse Logitech M337 dan 
keyboard Logitech K480,  tablet Wacom 
Intuos, serta printer multifungsi Océ 
ColorWave 500.
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Dari Redaksi 

Ares Jonekson Saragi
Juara Umum CPMI 2015 Jakarta

Foto Tema 1

Océ
ColorWave 500
Printer Multifungsi All-in-One
untuk Produktivitas Tinggi
Cetak Format Besar Warna &
Hitam Putih

313ask the expert

W.S. Pramono
Strobist Food Photography
Menampilkan foto makanan 
hingga membuat orang yang 
melihat tergiur untuk memakannya 
merupakan tanda keberhasilan 
food photography.  WS Pramono 
fotografer profesional dan 
pendiri komunitas idstrobist akan 
berbagi teknik strobist dalam food 
photography.

2 hello!
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the news
Datascrip Solution Days 2016
Kreatif Membangun Bisnis yang Kompetitif
Pelaku bisnis dan institusi jangan sampai melewatkan kesempatan 
ini. Seminar dengan berbagai topik menarik dengan pembicara ahli 
di bidangnya akan diselenggarakan 18-22 April 2016.

CubePro Duo 
sangat membantu 
dalam proses 
kreatif, terlebih 
untuk pembuatan 
dummy atau mock-
up desain produk. 
Selain itu, terbukti 
efi sien mengurangi 
budget pembuatan 
dummy atau mock-
up. Tim kami dengan mudah mempresentasikan 
kepada divisi lain untuk melihat dan merasakan 

secara fi sik dari sketsa 
yang telah dikonsep 
sebelumnya.

- Aldi & Ditho, Dept. 

Kreatif, Bag. Digital 
Imaging, Retoucher dan 

3D Modelling, PT Kino 

Indonesia.

dearkontak



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

6616
event

leisure

1818

1010

business solution

Canon Image Square

Kini Hadir di Bandung

Wujudkan Mimpi Kreatif 

Anda dengan Tablet 

Wacom Intuos

Maumere “Surga” Kecil di Indonesia Timur

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:

MEDAN
Jl. Raden Saleh No. 65-67 Medan 20111
Tel: (061) 457 5081, 451 4633
Fax: (061) 457 5010
E-mail: kpc_medan@datascrip.co.id

PADANG 
Jl. Proklamasi No. 51E
Padang 25122
Tel: (0751) 840 350-51
Fax: (0751) 753 0086
E-mail: kpc_padang@datascrip.co.id

PALEMBANG 
Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 24,
Palembang 30114
Tel: (0711) 713 699
Fax: (0711) 714 742
E-mail: kpc_plg@datascrip.co.id

PEKANBARU
Komplek Riau Business Center Blok F-03,
Jl. Riau, Pekanbaru 28292
Tel: (0761) 864 502, 860 132
Fax: (0761) 864 503
E-mail: kpc_pekanbaru@datascrip.co.id

BANDUNG 
Jl. Lengkong Besar No. 3-A, Bandung 40261
Tel: (022) 423 2230, 423 2252
Fax: (022) 420 3865
E-mail: kpc_bandung@datascrip.co.id

SURABAYA 
Ruko Icon 21 Kav. R-37
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR2C)
Klampis Ngasem Sukolilo, Surabaya 60177
Tel: (031) 9900 5112 (hunting), 3602 0555
Fax: (031) 99005113 
E-mail: kpc_surabaya@datascrip.co.id

BALIKPAPAN 
Komplek Balikpapan Superblok (BSB) Blok F-07 
Jl. Jendral Sudirman, Balikpapan 76114
Tel: (0542) 882 0552, 882 0270
Fax: (0542) 882 0566
E-mail: dtsbpp@datascrip.co.id

MAKASSAR
Jl. Sam Ratulangi No. 4, Makassar 90125
Tel: (0411) 875 211, 875 225 
Fax: (0411) 854 402
E-mail: kpc_makassar@datascrip.co.id

MANADO 
Gedung Griya Sintesa Lt. 1
Jl. Dr. Soetomo, Manado 95122
Tel: (0431) 845 639
Fax: (0431) 845 636
E-mail: kpc_manado@datascrip.co.id

Sekelumit pt. Datascrip – THE ONE STOP BUSINESS SOLUTIONS

Datascrip sebagai perusahaan Marketing dan Distribusi menghadirkan rangkaian 
produk bermutu yang terbagi dalam 13 kategori, yaitu: Camera, Video and 
Accessories; Desktop & Notebook; Computer Accessories & Peripherals; 
Printer, Scanner, Ink & Photo Paper; Tablet & Gadget; Electronic Filing System; 
Presentation Equipment; Business Machine; Security System; Surveying & 
Engineering; Offi ce Furniture; Filing System, Safes & Locker; Offi ce Supplies. 

Business Executives kami bukan hanya menjual produk, namun bekerja bersama 
Anda untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
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Meski belum bisa berlari 
kencang, pengamat mengata-
kan tahun 2016 ini prospek 

perekonomian Indonesia diprediksi 
lebih baik dari tahun sebelumnya. Lalu 
bagaimana mempersiapkan agar tidak 
kehilangan kesempatan dan mampu 
bertahan di peta persaingan bisnis 
yang semakin ketat? 

Faktor ekonomi global seperti turunnya 
harga minyak dunia serta melemahnya 
nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 
Amerika rupanya cukup berpengaruh 
terhadap pertumbuhan perekonomian 
nasional. Namun demikian, funda-
mental ekonomi nasional yang kokoh 
ternyata mampu menahan semua itu 
sehingga Indonesia terhindar dari resesi 
ekonomi. 

Pemerintah terus berupaya dengan 
menerbitkan kebijakan untuk memacu 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di 
sisi lain, para pelaku usaha dituntut 

untuk bisa menghadapi tantangan 
seperti menurunnya daya beli hingga 
persaingan usaha. Mereka harus bisa 
menjalankan bisnisnya secara kreatif 
dan efi sien agar bisa bertahan, bahkan 
tumbuh berkembang. 

Salah satu strateginya adalah dengan 
menggali informasi terkini seputar 
dunia bisnis. Para pelaku usaha 
dapat mengikuti Datascrip Solution 
Days 2016. Acara yang berlangsung                      
18-22 April 2016 ini akan mengulas 
beragam topik yang sejalan dengan 
perkembangan dunia bisnis dan 
menghadirkan para pembicara yang 
kompeten di bidangnya. 

PT Datascrip sebagai The One Stop 
Business Solutions secara rutin meng-
adakan Datascrip Solution Days ini 
tiap tahunnya untuk membekali 
kalangan pelaku bisnis, instansi maupun 
organisasi agar dapat terus tumbuh 
dan berkembang. “Acara yang telah 

Datascrip Solution Days 2016
Kreatif Membangun Bisnis yang Kompetitif

berlangsung sejak tahun 2012 ini 
mendapatkan sambutan yang sangat 
positif karena banyak sekali memberikan 
ilmu dan informasi terkini dari berbagai 
bidang yang dibutuhkan perusahaan 
dan instansi,” ujar Liana Setiawan – 
Direktur Penjualan PT Datascrip.

Beberapa topik yang dibahas dalam 
Datascrip Solution Days 2016 
antara lain “Pemanfaatan Arsip 
untuk Meningkatkan Daya Saing”, 
“Pemanfaatan Cloud Storage untuk 
Data 3D Manajemen Aset” serta “Jakarta 
City dan Peluang Bisnisnya”. Topik-
topik ini serta sejumlah topik lainnya 
yang juga menarik dan menginspirasi 
tersebut dapat diterapkan di berbagai 
bidang usaha.

Jangan kehabisan tempat. Segera 
hubungi Yosi/Fransiska di (021) 
6544515 ext. 8530/8139 atau email 
ke yosi_sepita@datascrip.co.id / 
fransiska_lusia@datascrip.co.id.

Cosmas D. Gozali - pakar arsitektur menjadi pembicara pada saat Datascrip Solution Days 2015. 
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Future Working Space

Interior Design,
setiap organisasi

maupun badan usaha 
khususnya unit kerja
yang berhubungan

dengan space management

Setiap organisasi maupun

badan usaha khususnya

unit kerja yang

berhubungan

dengan dokumen, Umum

Perubahan working behavior dan pengaruh teknologi terhadap office space. Design Consultant

Francis
Surjaseputra

H.M. AsichinARSIP, Simpan dan Lupakan atau Simpan dan Manfaatkan?

The Importance of Creativity in Business

Media,
Integrator System,

Influencer,
Umum

Finance, Insurance,
Banking, Accounting,

Tax Office, Trading company,
Logistic, perusahaan yang 

mengeluarkan invoice,
polis dalam jumlah banyak

Heritage, Developer,
Government,

Asset Building Management
dan perusahaan atau

instansi yang membutuhkan
pengelolaan aset bangunan

Kontraktor,
Developer,

Pemerintahan,
IT Manager,

Umum

Umum,
IT Team,

General Affair

Production House,
Event Organizer,

Wedding
  Photographer,

Creative Coordinator,
Corporate PR, Humas,

Media Cetak &
Online

Champion Sales Trainer, 
Founder KOMISI
(Komunitas Sales Indonesia),
Penulis Buku-buku Bestseller

Dedy Budiman

Co-founder Jagat Review

Dedy IrvanEasy, Smart, and Rich with Only 5 Fingers
Peranan gadget untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.
Bagaimana masa depan gadget dan efeknya bagi kita.

SCM,
General Affair Team,
Procurement Team,

PPK/ PPA/
Panitia Lelang  

Sosialisasi e-Faktur dan Bea Meterai
Kepala Seksi Peraturan PTLL
Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak 

Mashar Resmawan

Sales Engineer 3D
Documentation FARO

Ryan AlmontePemanfaatan “Cloud Storage” untuk Data 3D Manajemen Aset

“Jakarta Smart City” dan Peluang Bisnisnya
Kepala UPT Jakarta
Smart City DKI Jakarta

Setiaji, S.T., M.Si.

Commercial Product Manager -
 ASUS Indonesia

Wiewie LiuGain Maximum Business Value with Affordable Device

Fotografi sebagai Media Komunikasi Visual

Professional Photographer 

Herman ‘Mancil’ 
Harsoyo

Professional 
Cinematographer

Ahmad TaufikCorporate Video Production
Tips jitu menghasilkan video perusahaan dan membuatnya viral.

Selasa,

19
April
2016

Rabu,

20
April
2016

Kamis,

21
April
2016

09:00 -

12:00

13:30 -

16:30

Temukan berbagai cara menjadi procurement team yang kreatif sehingga proses 
tawar-menawar meningkat, perusahaan dan karier pun makin berkembang.

Pembahasan tentang e-Faktur, tujuan, kelebihan, cara penerapan e-Faktur 
dalam perusahaan, dan juga landasan hukum meterai, jenis-jenis meterai dan 
aplikasinya. 

Kelola aset dengan 3D data dalam sistem cloud sehingga aset dapat dimonitor & 
dianalisa secara nyata di mana pun dan kapan pun, secara cepat.

09:00 -

12:00

09:00 -

12:00

09:00 -

12:00

Kenali lebih dalam konsep “Jakarta Smart City” yang sedang dijalankan 
Pemerintah Kota DKI Jakarta, dan temukan peluang bisnis di dalamnya.

Memaksimalkan performa kerja dan business value dengan fitur perangkat 
yang mendukung.

09:00 -

11:30
Berbagai tips menghasilkan karya foto event indoor maupun outdoor agar 
menjadi lebih hidup.

Ketua Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI 2010 - 2013),
Dosen IPDN (2013 - sekarang)

        Waktu Topik Pembicara Direkomendasikan untuk:

Jakarta, 18 - 22 April 2016
Gedung Datascrip Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9, Kompleks Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Biaya per seminar Rp 500.000/orang - EARLY BIRD Rp 400.000/orang
(s.d. 15 April 2016) 

Termasuk coffee break, sertifikat dan voucher untuk pembelanjaan di showroom Datascrip/website 
Datascrip Online Store (store.datascrip.com) senilai Rp 100.000

www.datascrip.com

yosi_sepita@datascrip.co.id

fransiska_lusia@datascrip.co.id

(021) 6544515 ext. 8530/8139

Dengan alasan sulitnya akses (mencari dan menemukan) terhadap ARSIP,
hampir 90% ARSIP tak pernah tersentuh lagi. Sadarkah Anda bahwa ada informasi
di dalamnya yang dapat dimanfaatkan dan mungkin sangat penting?
Oleh karena itu akses terhadap ARSIP haruslah mudah.

2016-02-0000 Iklan DSD 2016 - KONTAK-A4.ai   1   3/10/2016   9:10:08 AM



memudahkan mencetak di mana pun dan kapan pun.  

“Canon PIXMA Ink Effi  cient G-series merupakan printer 
yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang 
mengharapkan biaya cetak ekonomis. Dengan hadirnya 
printer ini dapat memberikan solusi cetak dokumen dalam 
jumlah banyak,  bahkan untuk pencetakan foto. Kesemuanya 
bisa dilakukan tanpa perlu merisaukan biaya tinta dan 
kualitas cetak yang super karena menggunakan sistem tinta 
hibrid yaitu gabungan pigment ink dan dye ink,” ujar Merry 
Harun, Canon Division Director pt. Datascrip. 

Kebutuhan mencetak dokumen 
teks maupun foto dalam jumlah 
banyak, namun tetap ekonomis 

dari segi biaya, telah memunculkan 
tren mencetak dengan printer 
bertangki tinta botol yang bisa diisi 
ulang. Menjawab tantangan tersebut, 
Canon menghadirkan PIXMA Ink 
Effi  cient G-series dengan desain tangki 
tinta botol yang berkapasitas besar, 
mudah diisi ulang, efi sien, serta mampu 
mencetak dengan hasil berkualitas 
prima. PIXMA Ink Effi  cient G-Series 
terdiri dari 3 model, yaitu single function 
printer G1000, multifunction printer 
G2000 dan wireless multifunction 
G3000. 

Keekonomisan mencetak dengan 

Cetak Lebih Banyak dan Efi sien

business solution6 
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dengan Printer Bersistem Tangki Botol
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Tangki Tinta CANON PIXMA G-Series

printer G-series didukung oleh botol tinta asli Canon 
berukuran besar yang akan memuaskan untuk penggunaan 
printer di rumah maupun home-offi  ce, yakni mampu 
mencetak lebih dari 6.000 halaman dokumen hitam putih 
dan 7.000 halaman full colour. Keunggulan lainnya dari 
printer G-series ini adalah dapat mencetak foto berukuran 
4R secara penuh (borderless) hanya dalam waktu 60 detik, 
serta bisa juga digunakan untuk mencetak foto ukuran A4.

PIXMA Ink Effi  cient G-series memiliki bentuk yang lebih 
kompak dibandingkan printer lainnya yang juga memiliki 
tangki tinta besar. Alhasil, printer ini tidak membutuhkan 

tempat yang terlalu besar dan 
memudahkan pengguna melihat 
volume tinta yang tersisa. Untuk 
pemakaian nirkabel di rumah maupun 
kantor, PIXMA Ink Effi  cient G3000 
dilengkapi dengan kemampuan 
mencetak dari layanan cloud dan 
mobile. Dengan demikian, mencetak 
dokumen dan foto secara nirkabel 
dari smartphone, tablet dan laptop pun 
mudah dan praktis.

Jika ingin mencetak tanpa harus 
mengunduh aplikasi cukup 
menggunakan Canon Print Service 

pada Android atau fi tur Apple Airprint 
pada perangka berbasis iOS. PIXMA Ink 
Effi  cient G3000 juga bisa digunakan 
untuk Google Cloud Print, jadi semakin 
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Canon telah mengeluarkan produk baru large format 
printer Oce ColorWave 500 sebagai penerus ColorWave 

650. Oce ColorWave 500 merupakan sebuah unit sistem 
yang compact dan multifungsi, baik untuk cetak warna dan 
hitam putih, fotokopi, dan juga scanner dalam satu sistem 
yang mudah digunakan. Seperti generasi sebelumnya, 
ColorWave 500 didasarkan pada teknologi Oce CrystalPoint 
yang memadukan dari LED toner terbaik dan inkjet. Oce 
ColorWave 500 merupakan generasi berikutnya dari sistem 
pencetakan format lebar dengan toner warna dari keluarga 
produk Oce CrystalPoint, dimana ada beberapa peningkatan 
pada Oce ColorWave 500 ini.

Dengan sistem baru ini, scanner, printer & layar panel 
ditempatkan dalam 1 unit mesin yang compact, sehingga 
mesin ini merupakan sebuah multifungsi yang terdapat 
dalam 1 sistem yang terintegrasi. Mampu mencetak untuk 
volume besar, yang didukung dengan 2 tray yang mampu 
menampung hingga 4 roll kertas.

Anda dapat mencetak peta full color pada media plain 
paper dengan hasil cetak berkualitas tinggi. Hasil cetaknya 
dapat bertahan lama berkat hadirnya teknologi PAINT (Piezo 
Acoustic Integrated Nozzle Technology). Fitur baru ini dapat 
diaplikasikan untuk mendapatkan diagnosa yang canggih 
dan mengoreksi kesalahan untuk mengatasi masalah nozzle 
yang cukup sering terjadi pada mesin inkjet konvensional. 

Océ ColorWave 500

Teknologi PAINT mengoreksi kegagalan nozzle saat 
mencetak dan memastikan koreksi hasil cetaknya. Sistem 
pencetakan yang cepat, untuk memproses fi le yang besar 
dan kompleks, untuk fi le CAD, GIS maupun grafi s full color. 
Dalam 1 jam mampu mencetak 225 lembar A1 hitam putih 
dan 212 lembar A1 warna. Hasil cetakan langsung kering 
dan terpotong otomatis, sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas Anda.

”Teknologi dan fi tur yang ada di dalam Oce ColorWave 500 
dapat membuat kinerja Anda semakin produktif dan efi sien. 
Selain itu, ColorWave 500 dilengkapi dengan layar multi-
touch yang dapat menampilkan live view pada saat Anda 
melakukan proses memindai ataupun menyalin. Dengan 
demikian, Anda dapat memperbesar atau memperkecil 
tampilan fi le sebelum Anda mencetak. Oce ColorWave 500 
juga dapat mencetak dari fi le Anda yang tersimpan di Cloud, 
atau fi le yang tersimpan di USB drive” ujar Gatot P. Laksono 
Division Manager, pt. Datascrip.

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

Printer Multifungsi All-in-One
untuk Produktivitas Tinggi
Cetak Format Besar Warna &
Hitam Putih

Large Format Printer Océ ColorWave 500
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Industri kreatif di tanah air 
yang semakin tumbuh dan 
berkembang perlu didukung 

dengan peralatan yang 
menunjang. Salah satunya 
adalah dengan menggunakan 
tablet grafi s yang memiliki 
kinerja yang baik dan andal.  
Wacom yang merupakan 
produsen tablet grafi s asal 
Jepang memperkenalkan empat 
model generasi terbaru dari 
seri Intuos, yaitu   Intuos Draw, 
Intuos Art, Intuos Comic, dan 
Intuos Photo. Intuos ini didedikasikan 
bagi para penggiat industri kreatif di 
bidang yang bervariasi.

Intuos Draw dirancang bagi 
pemula yang memiliki semangat 
untuk berkreasi. Pengguna dapat 
menggunakan perangkat lunak 
ArtRage Lite yang bisa diberikan 
secara gratis, yang akan membantu 
mereka mengembangkan minat 
dan bakat di bidang desain grafi s. 
Intuos Draw tersedia dalam ukuran 
kecil dan memiliki dua warna pilihan, 
yakni putih dan biru mint, serta hanya 
tersedia dalam versi Pen Only.

Intuos Art ditujukan bagi pengguna 
yang memiliki kemampuan 
melukis dan cita rasa artistik yang 
tinggi. Menawarkan pengalaman 
melukis yang realistis, Intuos Art 
memungkinkan pengguna untuk 
mengeksplorasi berbagai gaya melukis 
secara digital dengan berbagai jenis 
kuas yang tersedia di dalam paket 
perangkat lunak seperti Corel Painter 
Essentials.

Intuos Photo didedikasikan bagi editor 
foto yang ingin bereksplorasi dengan 
berbagai teknik kreatif dan inovatif. 
Baik digunakan untuk merapikan foto, 

meningkatkan kualitas warna 
dan tone foto, mengkomposisi 
gambar, atau hanya sekedar 
menambahkan teks ke dalam foto 
agar terlihat lebih personal.

Intuos Comic hadir untuk pecinta 
komik dan manga. Menyediakan 
segala hal yang dibutuhkan 
komikus atau penggambar manga, 
tablet ini adalah perangkat penting 
untuk menciptakan karakter yang 
ikonik, mulai dari gambar sketsa, 
pewarnaan, hingga penintaan 

secara digital. 

“Wacom telah menghabiskan banyak 
waktu bekerja sama dengan para 
konsumennya untuk merancang ulang 
produk Intuos agar dapat memenuhi 
lebih banyak kebutuhan penggunanya. 
Intuos generasi terbaru hadir dengan 
berbagai fi tur dan fasilitas yang 
dibutuhkan untuk mengabadikan, 
memproses, dan membagikan 
imajinasi dan kreativitas pengguna 
serta menginspirasikan mereka untuk 
membawa kreativitas satu tingkat 
lebih tinggi,” ujar Jeremy Hermanto, 
Division Manager, pt. Datascrip.

Wujudkan Mimpi Kreatif  Anda
dengan Tablet Wacom Intuos

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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Magnetic Boards
Powder-coated steel for placing magnetic accessories, with 9 color variants.

Tray Compartments
For archiving daily file documents, and stationery. Can be fitted at anytime simply by slotting in.

Slatwall
Panel made of steel sheet to install. Accesories such as hook, trays, simply can be attached to the chosen panel.

Display Shelf
Made from steel sheet to place brochure or catalogue unit.

“The multi access & multifunctional rotating cabinets
for document storage at your office!”

Compaqfile is fully rotating cabinet and a perfect 
alternative for conventional storage shelves as it 

accomodates items and files very well.

For more information about this product, contact:
E-mail :  eldo_agustino@datascrip.co.id  or cal l  Datascrip Cal l  Center: 021-2664 8999
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Perkembangan teknologi Canon 
terus membekali kamera digital 
sakunya dengan beragam 

kecanggihan untuk menghasilkan foto 
yang tajam dengan warna cemerlang. 
Canon menghadirkan dua kamera 
digital saku premium terbaru, yaitu 
Canon PowerShot G5 X dan PowerShot 
G9 X untuk memberikan kemudahan 
bagi para pecinta foto yang ingin 
mengabadikan foto di setiap momen 
dengan cepat. 

Keindahan foto yang dihasilkan oleh 
kedua kamera saku Canon dari seri 
G yang legendaris ini tidak perlu 
diragukan lagi. Hadirnya sensor CMOS 
berukuran 1 inci dengan resolusi 
setinggi 20.2 megapiksel, prosesor 
DIGIC 6, serta ISO hingga 12800 
menjamin hasil foto berkualitas tinggi 
dengan detail yang menawan di 
berbagai kondisi pencahayaan. 

Bagi Anda yang menggemari foto 
potret dan close up, Canon melengkapi 
PowerShot G5 X dengan lensa yang 
mengusung pembesaran maksimum 
hingga 4.2x atau setara lensa 24-100 
mm sementara PowerShot G9 X hadir 
dengan lensa yang bisa melakukan 
pembesaran maksimal hingga 3x atau 
setara lensa 28-84 mm. 

Canon PowerShot G5 X merupakan 
kamera seri G pertama yang dilengkapi 
jendela bidik/ EVF (Electronic View 
Finder) beresolusi setinggi 2,36 juta titik 
yang setara dengan warna gamut pada 
monitor komputer (sRGB). EFV yang 
kaya warna semakin memudahkan 
fotografer untuk memastikan bahwa 
hasil fotonya akan sama dengan 
bidikan yang dilihatnya melalui EVF ini

Kedua kamera ini juga dilengkapi 
dengan kemampuan merekam video  

dengan resolusi 1080p full HD (pada 
24p dan 60p di format MP4). Selain 
itu, PowerShot G5 X dan G9 X sudah 
dibekali dengan NFC dan Wi-Fi untuk 
memudahkan pengguna berbagi 
foto dan video di antara kamera yang 
kompatibel, ke perangkat smartphone, 
Canon Connect Station CS100 maupun 
langsung ke media sosial melalui 
Canon iMage Gateaway (CiG). 

“Untuk pertama kalinya pada 
PowerShot seri G, Canon memberikan 
opsi kemudahan mengisi ulang 
daya baterai melalui kabel USB, di 
samping perangkat charger baterai 
konvensional. Kegiatan memotret 
semakin mudah dan praktis melalui 
PowerShot G5 X dan PowerShot G9 
X”, ujar Merry Harun – Canon Division 
Director, pt. Datascrip.

Hasilkan Foto Memukau
dari Genggaman Tangan Anda
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Apa itu Strobist? Sebuah teknik fotografi  
menggunakan fl ash atau speedlite  
dengan cara memisahkannya dari 
kamera. Keuntungannya adalah kita 
bisa mengatur arah pencahayaan sesuai 
dengan konsep yang kita inginkan. 
Masih banyak keuntungan yang didapat 
ketika menggunakan teknik strobist. 

Food Photography. Maraknya dunia 
media sosial memberikan tempat 
tersendiri bagi penggemar food 
photography. Dalam memotret genre 
satu ini diperlukan keahlian khusus 
karena memotret makanan memerlukan 
sebuah angle tertentu agar makanan 
itu bisa terlihat menggugah selera.  
Tentunya diimbangi dengan pengaturan 
cahaya yang baik. Strobist membantu 
kita dari segi mobilitas dan detail yang 
akan kita kejar pada makanan atau 
minuman yang kita foto. 
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STROBIST Food Photography

Aksesori dalam strobist. Bicara aksesori 
penting sekali diperhatikan dalam 
bermain strobist. Karena konsep lighting 
yang kita tuju akan tergantung dengan 
aksesori yang kita gunakan. 

Pada dasarnya aksesori digunakan untuk 
mengubah karakter cahaya dari fl ash. 
Hot shoe fl ash yang kecil, karakternya 
keras. Untuk mengubahnya digunakan 
aksesori, antara lain berupa payung atau 
softbox.

Payung, ada dua jenis yang dipantulkan 
(biasanya bagian luar berwarna hitam, 
bagian dalam bisa silver atau kadang 
gold) dan yang diteruskan (shoot 
through) biasanya transparan. 

Softbox. Sesuai namanya biasanya 
berbentuk kotak, ada pembatas yang 
membuat cahayanya lembut dan lebih 
terarah. Kadang juga dilengkapi dengan 
grid (kotak kotak kecil seperti sarang 
lebah) yang membuatnya lebih terarah.

Mengetahui karakter dari aksesori 
akan mempermudah kita membuat 
pencahayaan yang sesuai dengan 
konsep yang kita buat.

Mengenal power fl ash. Mungkin 
beberapa dari Anda belum mengerti 
bahwa ketika kita memilih fl ash yang 
perlu diperhatikan adalah power (Guide 
Number) pada fl ash tersebut. Barulah 
setelah itu, fi tur-fi tur lainnya kita 
perhatikan. 

Mengapa Guide Number (GN) penting, 
karena penggunaan aksesori, seperti 
payung dan softbox akan mengurangi 
kekuatan fl ash. 

Kerap kali kita butuh detail yang 
tinggi, sehingga menggunakan angka 
diafragma yang besar pula. Kalau fl ash 
yang kita gunakan GN-nya kecil, sulit 
untuk mendapatkan angka diafragma 
yang besar. 

Food stylist. Peranan penting seorang 
food stylist dalam food photography 
commercial sangat membantu dalam 
penataan saat pemotretan nanti. 
Kolaborasi antara fotografer dan food 
stylist nanti akan berujung pada konsep 
lighting yang akan kita gunakan. 

Peralatan yang digunakan:
1. Canon EOS 6D
2. Canon EF100mm F2.8 Macro
3. Canon Speedlite 430EXII
4. Canon ST-E2 Speedlite Transmitter

Oleh: W.S. Pramono (Fotografer Profesional dan Pendiri id-strobist)

ask the expert
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Tren penggunaan perangkat mobile terus meningkat 
seiring dengan perkembangan teknologi. Tidak 
hanya laptop, perangkat seperti tablet atau 

smartphone sudah menjadi benda yang tidak asing lagi. 
Dalam penggunaannya terkadang ada keterbatasan karena 
harus menggunakan layar sentuh. Memahami hal tersebut, 
Logitech melalui pt. Datascrip sebagai authorized distributor-
nya di Indonesia menghadirkan keyboard Logitech K480 
dan mouse Logitech M337. Kedua perangkat nirkabel ini 
didesain khusus serta dibekali teknologi mutakhir sehingga 
nyaman untuk digunakan kapan pun dan di mana pun. 
  
Keyboard Logitech K480 memberikan keleluasaan dan 
kebebasan yang menghubungkan tiga perangkat gadget 
dalam satu keyboard. Jika Anda sedang berada di depan 
komputer, tapi saat itu Anda ingin membalas pesan dari 
handphone atau harus membalas e-mail dari tablet maka 
Anda tak perlu melepaskan tangan dari keyboard untuk 
melakukan hal-hal tersebut.

Hanya dengan menghubungkan keyboard Logitech K480 
dengan gadget Anda yang memiliki fi tur Bluetooth, maka 
Anda dapat berpindah tanpa jeda dari satu gadget ke 

gadget yang lain. Keyboard ini dapat digunakan oleh 
berbagai macam OS perangkat pintar, baik PC, Android 
atau iOS. Dengan menggunakan dua baterai AAA yang 
mampu bertahan hingga dua tahun, K480 juga memiliki 
jangkauan Bluetooth hingga 10 meter dan fi tur yang dapat 
melindungi terhadap tumpahan cairan.

Untuk melengkapi kenyamanan pengguna ketika 
menggunakan perangkat mobile, mouse Logitech M337 
didesain untuk memberikan kebebasan berkreasi kapan 
pun dan dimana pun. Berbentuk melengkung dengan 
pegangan karet dan desain yang ringkas, Anda dapat 
dengan nyaman menggunakan di permukaan meja besi, 
kayu atau pun ubin. Dengan koneksi bluetooth, mouse 
ini memiliki jangkauan hingga 10 meter serta dapat 
dioperasikan di perangkat dengan sistem operasi Windows, 
Mac, Chrome OS dan Android.

“Keyboard Logitech K480 dan mouse Logitech M337 
memberikan kenyamanan, dan pengalaman  dalam 
menggunakan perangkat gadget sehingga lebih 
menyenangkan, lebih produktif, dan lebih praktis,” ujar 
Rafael Lilik Gunawan - Manajer Divisi pt. Datascrip.

Lebih Nyaman Kapan pun
dan Di mana pun dengan
Keyboard Logitech K480
dan Mouse Logitech M337

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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with Web-based Online 
Reporting & Log Data

SECURE

Support Control
Door Lock

Access:
Fingerprint, EM Card,

Password

Memory Capacity
10.000 User / 
100.000 Log

TFT LCD 
3.5” Colour

3.5”

For further information, please contact: benny_setiady@datascrip.co.id

Datascrip provides intelligent attendance system completed with 
a web-based online reporting & log data which has already been 
used in government and private sector nationwide. This system is 
suitable for those who need centralized human resources 
management and flexibility to work anywhere and anytime with a 
simple web browser.

Secure Vision – C is a state-of-the-art biometric system with a very 
fast and accurate fingerprint technology. It comes with a 3.5” TFT 
Colour LCD Display and could store up to 10,000 user accounts. It is 
an intelligent attendance system for those who dare to vision BIG.

Do you have a vision to enlarge your company?
Or you dream to have it expanded to other cities 
but you encounter difficulties in handling your human resources?
Keep your attendance system easy and simple with web-based application.

User Area 1 User Area 2  

User Database 

Automatic user and data synchronization
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Di era kecanggihan teknologi digital sekarang ini, sangat 
penting bagi konsumen untuk benar-benar mengenali 

suatu produk yang akan dibeli, agar memang sesuai 
dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, konsumen 
perlu mencoba langsung dan merasakan sendiri fi tur-fi tur 
dan kecanggihan produk yang diminati. Memahami hal 
tersebut, Canon melalui pt. Datascrip selaku distributor 
tunggal produk pencitraan digitalnya di Indonesia 
menghadirkan Canon Image Square di Bandung, tepatnya 
di Jl. Lengkong Besar No. 3-A, Kota Bandung. 

“Canon Image Square dirancang sebagai rantai toko ritel 
yang menghadirkan serangkaian produk pencitraan 
digital orisinal dan berkualitas tinggi dari Canon yang 
disertai dengan nilai tambah pengalaman (experience), 
pengetahuan (education), keterlibatan (engagement), dan 
kesenangan (excitement) konsumen terhadap produk-
produk pencitraan digital Canon, mulai dari pra pembelian 
hingga pasca pembelian,” ujar Merry Harun, Canon Division 
Director, pt Datascrip.

Selain bisa mencoba dan merasakan sendiri kecanggihan 
produk-produk unggulan dari Canon, pelanggan juga 
bisa mendapatkan informasi produk yang komprehensif 

dan memperoleh konsultasi profesional dari para sales 
consultant di setiap gerai Canon Image Square.  Sebagai 
pelengkap, Canon Image Square  juga menyiapkan beragam 
promo serta layanan eksklusif bagi para pelanggannya.
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Canon Image Square
Kini Hadir di Bandung

Canon Image Square Bandung

Hadir dengan Gedung Baru
Datascrip Kantor Penjualan Cabang (KPC) Padang 

Siap Berikan Solusi Bisnis Terbaik  

Sebagai The One Stop Business Solutions, pt. Datascrip 
memahami bisnis di kota-kota besar di Indonesia 

bergerak dinamis seiring dengan perkembangan ekonomi. 
Oleh karena itu, sebagai bentuk peningkatan layanan 
solusi bisnis di area Sumatra Barat dan sekitarnya, hari ini 
pt. Datascrip meresmikan Kantor Penjualan Cabang (KPC) 
Padang yang baru. 

Berlokasi di Jalan Proklamasi No. 51E Padang, gedung baru 
Datascrip KPC Padang hadir dengan showroom yang lebih 
luas dan memadai sehingga pelanggan dapat melihat 
dan mencoba langsung produk serta solusi bisnis yang 
ditawarkan pt. Datascrip. Di sini, pelanggan juga bisa lebih 
nyaman mendapatkan layanan purnajual yang diberikan 
oleh Datascrip Service Center.  

 “Dengan peresmian Kantor Penjualan Cabang Padang yang 
baru ini diharapkan para pelanggan di wilayah Sumatra 
Barat dan sekitarnya, bisa lebih mudah mendapatkan 
solusi bisnis untuk kebutuhan perusahaan/institusi atau 
pun perorangan. Tidak hanya memberikan produk-produk 
berkualitas, Datascrip selalu menjamin dengan layanan 
purnajual yang prima,” kata Liana Setiawan – Direktur 
Penjualan, pt. Datascrip.

Showroom Datascrip KPC Padang

Tampak pada gambar (kiri-kanan): Budianto Iskandar – Direktur Layanan Purnajual 
pt. Datascrip, Liana Setiawan – Sales Director pt. Datascrip dan Syahriwal – Branch 
Sales Manager Kantor Penjualan Cabang (KPC) Padang pt. Datascrip secara resmi 
membuka kantor baru Datascrip KPC-Padang, Selasa (17/11).

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Service Center Exclusive Lenovo yang dikelola oleh PT 
Primalayan Citra Mandiri (Datascrip Service Center), 

salah satu anak perusahaan pt. Datascrip, meraih 
penghargaan Lenovo Best Service Center Award 2015 
untuk kategori “Excellent in Service Level and Customer 
Satisfaction”, Jumat (15/1). Penghargaan yang diberikan 
oleh PT Lenovo Indonesia ini merupakan bentuk apresiasi 
sekaligus mengukur mitra Lenovo dalam memberikan 
layanan purnajual.

Datascrip Service Center telah dipercaya sebagai salah satu 
authorized partner untuk mengelola layanan purnajual 
produk-produk Lenovo sejak 1 Januari 2014. Saat ini telah 
ada empat lokasi Service Center Exclusive Lenovo yang 
dikelola Datascrip Service Center, yaitu di kota Jakarta, 
Yogyakarta, Surabaya dan Bandung, dan akan segera 
dibuka di kota Semarang dan Medan.

Pemberian penghargaan Best Service Center Award ini 
berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan, inovasi 
layanan, perbaikan dan standar variabel penilaian yang 
dilakukan secara konsisten mulai dari kecepatan analisa 
kerusakan, kecepatan reparasi, hingga kontrol kualitas 
perbaikan. 

“Keberhasilan meraih Lenovo Best Service Center Award 
2015 untuk kategori Excellent in Service Level and Customer 
Satisfaction ini menunjukan kualitas Datascrip Service 
Center dalam mengelola layanan purnajual Lenovo yang 
sangat baik. Kami memahami pentingnya menjaga kualitas 
pelayanan karena pelanggan adalah aset yang harus dijaga. 
Prestasi ini tentunya semakin memotivasi kami untuk 
terus meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun 
berikutnya,” ujar Budianto Iskandar – Direktur Layanan 
Purnajual pt. Datascrip.

P rinter Canon kembali meraih penghargaan Customer 
Loyalty Award untuk kali kelima (17/2). Customer 

Loyalty Award 2016 yang diberikan oleh Majalah SWA 
dan Hachico ini merupakan ajang penghargaan bagi 
merek-merek yang berhasil menjaga kepuasan pelanggan 
berdasarkan hasil survei Net Promotor Score (NPS).

Survei NPS ini bertujuan mendeteksi pelanggan yang 
benar-benar merasa puas (loyal) sehingga mereka 
memiliki kecenderungan paling tinggi untuk melakukan 
pembelian kembali, sekaligus menjadi promoter untuk 
merekomendasikan sebuah produk kepada orang lain. 
Survei berlangsung pada September-November 2015, 
dengan responden sebanyak 3.368 orang di Jabodetabek, 
Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Denpasar, dan 
Bandung.

Datascrip Service Center 
Raih Penghargaan 

Lenovo
Best Service Center 

Award 2015

Tampak pada gambar (ki-ka): Nur Cahyo – Manajer Divisi Layanan 
Purnajual pt. Datascrip dan Jimmy Auw – Service Delivery Manager PT 
Lenovo Indonesia berfoto bersama saat penyerahan penghargaan Lenovo 
Best Service Center Award 2015 untuk kategori “Excellent in Service Level and 
Customer Satisfaction” kepada Service Center Exclusive Lenovo yang dikelola 
oleh Datascrip Service Center.

Jaga Kepuasan Pelanggan, 
Printer Canon Raih

Customer Loyalty Award
untuk Kali Kelima

Tampak pada gambar (ki-ka): Sumardy – Co-Founder & Principal Hachiko, 
Monica Aryasetiawan - Division Manager of Canon Consumer System Product 
Div. pt. Datascrip dan Kemal E. Gani – Group Chief Editor SWA berfoto bersama 
saat penganugerahan Customer Loyalty Award 2016.

 
“Kami selalu berupaya menjaga kepuasan pelanggan 
mulai dari menghadirkan produk-produk berkualitas 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hingga layanan 
purnajualnya yang prima. Penghargaan Customer Loyalty 
Award 2016 ini membuktikan printer Canon menjadi 
pilihan utama masyarakat Indonesia,” ujar Merry Harun - 
Canon Division Director, pt. Datascrip.

Printer Canon hadir dengan berbagai macam varian, 
tidak hanya untuk mencetak dokumen atau foto, dengan 
printer multifungsi PIXMA dan MAXIFY pengguna bisa 
memindai atau copy dokumen. Bahkan, dengan teknologi 
nirkabel pada printer Canon, pengguna bisa mencetak foto 
langsung dari smartphone atau tablet, tanpa harus melalui 
komputer. Akhir 2015, Canon menghadirkan printer PIXMA 
G Series dengan sistem tangki botol yang dapat diisi ulang, 
untuk kebutuhan cetak yang lebih banyak.



Rasa lelah penerbangan dari 
Bali menuju Maumere terbayar 
sesaat sebelum mendarat di 

Bandara Frans Seda Maumere. Anda 
akan dimanjakan dengan garis pantai 
yang biru sambung-menyambung 
di gugusan kawasan Pulau Flores. 
Maumere sebuah “surga” kecil di 
Indonesia bagian timur dan masuk 
dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. 
Segala kesan keras, gersang dan tandus 
akan luntur ketika Anda menginjakkan 
kaki pertama kali di kota ini. Di balik 
itu semua, sulit dipercaya bahwa 
kepulauan yang indah ini pernah 
diterpa bencana besar tsunami tahun 
1992 dengan korban jiwa 900 orang 
nyaris melayang. 

Maumere turut menghasilkan ber-
bagai macam ekspor hasil bumi antara 
lain kelapa  kopra,  pisang,  kemiri, 
dan  kakao. Selain itu, terdapat 
produk kerajinan tangan yang telah 

mendunia yakni kain tenun. Bicara 
soal kain tenun tentunya tidak lepas 
dari peran ibu Alfonsa Horeng. Beliau 
orang yang membawa kain tenun 
Flores dikenal dunia. Alfonsa yang 
gigih melestarikan kain tenun ikat 
asal Flores menghimpun ratusan 
wanita perajin tenun ikat di kampung 
halamannya untuk dibina serta 
membawanya berkeliling dunia. 
Keramahan dan sambutan hangat 
langsung terasa begitu menginjakkan 
kaki di kampung beliau Lepo Lorun, 
Desa Nita, Kabupaten Sikka Flores 
Nusa Tenggara Timur. 

Apabila Anda mengunjungi Maumere, 
sayang sekali rasanya kalau tidak 
menyempatkan diri untuk merasakan 
kenikmatan surga bawah air Maumere. 
Konon Maumere merupakan salah 
satu dive spot yang terbaik di negeri 
ini. Anda dapat menikmati keindahan 
gugusan terumbu karang bawah air 
Maumere dengan wisata snorkeling 
ataupun diving dari beberapa dive 
spot yang tersedia di Maumere seperti 
salah satunya CAPA Maumere yang 
menyediakan resort sekaligus dive 
center  untuk keperluan wisata bawah 
air.
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Oleh: Misbachul Munir (Fotografer Profesional)

Pesona terumbu karang Maumere
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yang sebagian masih tradisional, 
sebuah perahu kayu selesaikan kurang 
lebih 1-3 bulan tergantung kondisi 
cuaca saat mengeringkan kayu seru 
dan mahoni sebagai bahan utama 
pembuatannya.  

Keindahan terbitnya matahari pagi juga 
dapat Anda nikmati di puncak Keling, 
Nilo, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. 
Selain menikmati munculnya matahari 
pagi, Anda juga bisa menyaksikan 
kemegahan dan keindahan Patung 
Bunda Maria Raksasa. Patung raksasa 
yang terbuat dari perunggu dan 

didirikan sejak 2004 
tersebut  menjadi daya 
tarik tersendiri bagi para 
wisatawan baik yang 
datang hanya ingin 
menikmati pemandangan 
dari atas bukit Keling 
ataupun para wisatawan 
peziarah. Patung Bunda 
Maria menjadi salah satu 
ikon kota Maumere yang 
tidak dapat dilewatkan 
untuk dikunjungi. Meleng-
kapi wisata Anda di 
Maumere. 

Semua foto di Maumere 
dihasilkan dari kamera Canon 
PowerShot G1X Mark II dengan segala 
keunggulannya. Selain praktis dan 
ringan, kamera ini dapat digunakan 
untuk memotret bawah laut dengan 
memanfaatkan aksesori tambahan 
underwater case Canon WP-DC53. 
Selain itu, adanya fi tur Wi-Fi cukup 

mudah dioperasikan dan praktis  
karena dapat dihubungkan ke 
perangkat gadget. Dengan demikian, 
pengoperasian kamera dapat 
dilakukan dari jarak jauh dan hasil 
fotonya dapat langsung dibagikan ke 
keluarga maupun teman-teman cukup 
melalui perangkat gadget.

Sem
diha
Pow
keu
ring
untu
mem
und
Sela

Ketika bencana Tsunami tahun 1992 
menghantam Maumere sebuah 
pulau kecil di gugusan kepulauan 
Flores bernama Pulau Babi adalah 
pulau yang terkena dampak tsunami 
cukup parah. Sebagian besar 
penduduknya yang berasal dari orang 
Bajo mengungsi menyelamatkan 
diri menyeberang hingga saat ini 
menempati kampung Nangahale. 
Di kampung ini Anda akan disuguhi 
pemandangan menarik berupa desa 
dengan penduduk sebagian besar 
adalah nelayan dan pembuat perahu, 
sebuah keterampilan turun-menurun 
dari suku Bajo. Dengan peralatan 

Canon PowerShot G1X Mark II
Patung Bunda Maria Puncak Keling Nilo

Pantai Maumere
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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

Makna yang Didapat dari
Anak Belajar Mengantre
Ada pelajaran berharga yang perlu dipetik dari cara mendidik anak 
usia dini di Australia. Para guru di negeri Kanguru tersebut lebih 
mengutamakan pelajaran mengantre ketimbang pelajaran Matematika. 
Menurut mereka, melatih anak untuk bisa Matematika cukup 3 bulan, 
sedangkan melatih anak untuk bisa mengantre butuh waktu hingga 12 
tahun. 

Tidak semua anak kelak akan berprofesi menggunakan ilmu 
matematika kecuali ilmu tentang Penambahan, Pengurangan, Perkalian 
dan Pembagian. Anak-anak kelak ada yang menjadi pelukis, penyanyi, 
atlit, dokter, polisi, atau profesi lain yang sebetulnya tidak perlu ilmu 
Matematika secara mendalam. Menurut mereka, etika dan moral 
merupakan pelajaran berharga yang dapat diambil dari proses belajar 
mengantre. 

Berikut pelajaran berharga di balik mengantre:

 Anak belajar manajemen waktu jika ingin mengantre paling depan 
datang lebih awal. 

 Anak belajar bersabar menunggu gilirannya tiba terutama jika ia di 
antrean paling belakang.

 Anak belajar menghormati hak orang lain, yang datang lebih 
awal dapat giliran lebih awal dan tidak saling serobot merasa diri 
penting.

 Anak belajar berdisiplin dan tidak menyerobot hak orang lain.
 Anak belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa 

dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantre, misalnya 
sambil membaca buku saat mengantre.

 Anak bisa belajar bersosialisasi menyapa dan mengobrol dengan 
orang lain di antrean.

 Anak belajar tabah dan sabar menjalani proses dalam mencapai 
tujuannya.

 Anak belajar hukum sebab akibat, bahwa jika datang terlambat 
harus menerima konsekuensinya di antrean belakang.

 Anak belajar disiplin, teratur dan kerapian. 

Anak belajar memiliki rasa malu jika ia menyerobot antrean dan hak 
orang lain. (Diolah dari berbagai sumber)
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Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI  3/2015:

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 2016. Pemenang akan diumumkan 
di edisi berikutnya. 

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

“A genuine leader is not a searcher for consensus but a 
molder of consensus.”
- Martin Luther King, Jr.

“Your work is going to fi ll a large part of your life, and the 
only way to be truly satisfi ed is to do what you believe is 
great work. And the only way to do great work is to love 
what you do.”
- Steve Jobs

“Anyone who stops learning is old, whether at twenty 
or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The 
greatest thing in life is to keep your mind young.”
- Henry Ford

Bedul baru saja diterima di sebuah perusahaan. Pagi itu, Bedul ingin 
sekali minum kopi agar bisa semangat dalam aktivitas pekerjaannya. 
Ia pun memencet nomor ekstensi dan berharap menyambung ke 
bagian pantry.

Bedul: “Halo, selamat 
pagi, bisa tolong kirimkan 
kopi secepatnya ke meja 
saya?”

Tanpa disadari, Bedul 
memencet nomor 
ekstensi seorang manajer 
dan mendapat reaksi 
yang tidak ia sangka 
sebelumnya.

Manajer: ”Halo, Anda 
tahu ini nomor ekstensi 
manajer bukan pantry?!” 
dengan nada tinggi.

Bedul: “Anda tahu siapa yang sedang menelpon?”, balas si Bedul 
dengan nada yang tidak mau kalah tingginya.

Manajer: “Tidak, memangnya ini siapa?” ujar si manajer.

Bedul: “Baguslah kalau begitu,” dan ia pun segera menutup 
teleponnya.

Salah Sambung

1. Nasrul                          Bandar Lampung
2. Veridiana Puspita K Dewi     Jakarta Selatan 
3. J Hasto Nugroho        Yogyakarta

1.  Kapan Datascrip Solution Days 2016 akan 
diadakan?

a. 4 – 8 April 2016
b. 11 – 15 April 2016
c. 18 – 22 April 2016
d. 25 – 29 April 2016

2.  Berapa kecepatan Large Format Printer Oce’ 
ColorWave 500 untuk mencetak warna ukuran 
A1?

a. 150 lembar per jam
b. 175 lembar per jam
c. 212 lembar per jam
d. 250 lembar per jam

3.  Di mana letak Kantor Penjualan Cabang (KPC) 
Datascrip di Padang yang baru?

a. Jl. Jendral Sudirman No. 41 Padang
b. Jl. Jl. Proklamasi No. 51E Padang
c. Jl. Karya No. 2 Padang
d. Jl. Raden Saleh No. 65067 Padang

4.  Apa tipe kamera yang digunakan Misbachul 
Munir untuk mengabadikan pesona Maumere?

a. EOS 1200D
b. EOS M3
c. PowerShot G1 X Mark ii
d. EOS 5D SR

INSPIRATIONAL 
QUOTES






