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Datascrip sebagai penyedia solusi 
bisnis yang lengkap, siap membantu 
perusahaan/ instansi yang ada di 
berbagai penjuru Indonesia untuk 
memperoleh beragam perkakas dengan 
cara yang cepat dan praktis, serta 
kualitas yang barang yang terbaik dan 
terjamin garansinya. Simak ulasan khusus 
mengenai layanan Datascrip Online Store 
Perkakas di rubrik Main Story edisi ini.

Selain itu, pada edisi kali ini KONTAK juga 
menghadirkan informasi produk terbaru 

dari Datascrip, di antaranya kamera saku 
superzoom Canon PowerShot SX70 HS, 
laptop ASUS F560U, smartphone Huawei 
Nova 3i, serta partisi ruang kerja Flexmo 
Acoustic.  Ada rencana berlibur bersama 
keluarga atau teman dalam waktu dekat? 
Pulau Ambon yang diulas di rubrik Leisure 
kali ini bisa menjadi pilihan Anda.

Selamat membaca!

Pelanggan yang terhormat, 

Aktivitas perkantoran tak lepas dari peran 
perkakas. Mulai dari perkakas untuk 
kebersihan, kelistrikan, hingga keamanan 
dan keselamatan kerja. Penyediaan perkakas 
merupakan hal yang rutin dilakukan oleh 
bagian pengadaan barang di kantor. Namun, 
pengadaan perkakas dalam jumlah besar 
bisa menjadi tantangan tersendiri karena 
banyak tahapan dan waktu yang dibutuhkan. 
Kini, di era teknologi yang serbacanggih, hal 
tersebut tak perlu lagi dirisaukan.

Dari Redaksi 

Didit Tri Prasetya
Finalis Tema “Bersatu”

Canon PhotoMarathon Indonesia 2018 - 
Yogyakarta
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Keseruan Canon Street 

PIXMATOGRAPHY 2019

di Kota Bandung

PENANGGUNG JAWAB UMUM Irwan Kamdani PEMIMPIN REDAKSI Siska Wahyuningrum                   

ANGGOTA DEWAN REDAKSI Irvan Firdaus, Mohamad Husni Mubarak, Astri Kharina, Patricius 

Dewo 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
E-mail: info@datascrip.co.id

SHOWROOM JDC
Jakarta Design Center
Jl. Gatot Subroto No. 53, Slipi, Jakarta Pusat
Lantai 4 Unit 17
Tel. (021) 530 4626
E-mail: showroom_jdc@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

PEKANBARU
Komplek Riau Business Center Blok F No. 3,
Jl. Riau, Pekanbaru 28292
Tel. (0761) 864 502, 860 132, 787 0375
Fax: (0761) 864 503
E-mail: kpc_pekanbaru@datascrip.co.id 

JAMBI
Jl. Kolonel Abunjani No. 9 RT. 019/RW. 006
Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Jambi 36129
Tel. (0741) 306 3927
E-mail: kpc_jambi@datascrip.co.id 

PALEMBANG 
Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi, Ruko No. 237 
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang 30113
Tel. (0711) 5732 057
E-mail: kpc_plg@datascrip.co.id

BANDUNG 
Jl. Lengkong Besar No. 3-A, Bandung 40261
Tel. (022) 423 2230, 423 2252, 4233 193
Fax: (022) 420 3865
E-mail: kpc_bandung@datascrip.co.id

SURABAYA 
Ruko Icon 21 Blok R-37
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR2C)
Klampis Ngasem Sukolilo, Surabaya 60117
Tel. (031) 9900 5112 (hunting)
Fax: (031) 99005113 
E-mail: kpc_surabaya@datascrip.co.id

BALI
Komplek Pertokoan Agung Raya 
Jl. Teuku Umar No. 200, Kav. 15, Denpasar Barat 
Denpasar, Bali 80113 
Tel. (0361) 4458515, 4457413 
E-mail: kpc_bali@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

BANJARMASIN
JL. Gatot Subroto No. 3A 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 
Tel. (0511) 6744932, 6744981
E-mail: kpc_banjarmasin@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 – BUSINESS SOLUTIONS

Datascrip adalah perusahaan yang memasarkan dan menjual mesin, 

perangkat digital, furnitur, alat survei, stationery dan sistem yang 

diperlukan dalam bisnis dan perkantoran.

leisure

818Ambon Manise
Surga Wisata Laut dan Sejarah

1615csr
Dukung Pelestarian 

Lingkungan Datascrip

Gelar Program Mari Tanam 

1.000 Lubang Biopori



Aktivitas bisnis perlu didukung 
dengan perangkat yang andal 
dan efi sien. Begitu juga dengan 

perangkat cetak atau printer. Bagi 
yang baru merintis bisnis atau masih 
dalam skala kecil, tak perlu bingung 
mendapatkan printer dengan harga 
terjangkau. Canon menghadirkan 
PIXMA TR4570s, printer all-in-one yang 
andal dan efi sien untuk memenuhi 
kebutuhan bisnis dengan harga 
terjangkau.

Meskipun dengan segudang fungsi 
seperti cetak, copy, scan dan fax, 
PIXMA TR4570s memiliki desain yang 
ringkas sehingga membuat printer 
ini efi sien dalam penggunaan ruang. 
Mudah untuk diletakkan di salah satu 
sudut rumah atau ruang kerja yang 
tidak terlalu besar. Fitur Auto Duplex 
Printing membantu pengguna untuk 
menghemat pemakaian kertas dengan 
memanfaatkan kepraktisan cetak 
dokumen dua sisi (depan belakang), 
tanpa perlu membalik kertas secara 
manual. 

Proses cetak-mencetak atau mengirim 
hasil scan ke smartphone atau tablet 
semakin mudah dan cepat dengan 
koneksi nirkabel Wi-Fi. Pengguna 
cukup menggunakan aplikasi Canon 
PRINT Inkjet/SELPHY tanpa perlu 
mendaftarkan printer, dan langsung 
cetak atau memindai dengan mudah.   

Printer PIXMA TR4570s juga dilengkapi 
dengan fi tur ID Card Copy yang 
memungkinkan pengguna menyalin 
dua sisi kartu identitas pada 
pencetakan satu sisi kertas A4, sambil 
tetap menjaga ukuran asli kartu. Selain 
itu ada juga fi tur Document Removal 
Reminder yang akan memberikan 
nada peringatan ketika dokumen 
tertinggal setelah proses copy atau 
scan. Ini sangat bermanfaat untuk 
menjaga dokumen penting agar tidak 
sampai tertinggal. 

“Printer PIXMA TR4570s hadir dengan 
kelengkapan Auto Document Feeder 
(ADF) yang dapat menampung 

tumpukan kertas saat scan sehingga 
lebih ringkas dan proses scan yang 
lebih cepat. Kebutuhan cetak dapat 
disesuaikan dengan ukuran tinta 
kartrid mulai dari yg super ekonomis, 
standar dan ukuran XL,” ujar Monica 
Aryasetiawan – Senior Division Manager 
Canon Consumer System Product Div. PT 
Datascrip.

Fitur Auto Document Feeder (ADF) membuat proses scan lebih ringkas dan cepat.

store.datascrip.id

Canon PIXMA TR4570s
Printer Bisnis All-In-One dengan Fitur Auto Document Feeder

PIXMA TR4570s 

merupakan printer
all-in-one dengan 

harga terjangkau 

yang sudah 

dilengkapi dengan 

Auto Document 

Feeder (ADF).
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PASTIKAN ANDA MENDAPAT PRODUK BERGARANSI RESMI DARI PT DATASCRIP

Cocok untuk: Perusahaan, UKM, Mahasiswa/Pelajar

Tahun
Garansi

Termasuk
Print Head

Integrated

Ink Tanks Low Cost Printing
A4 borderless
Photo Printing

Printer Infus Original dari Canon
Cetak hingga Ribuan Lembar

Printer Canon, Sahabat Setiaku



Manfaat Partisi Akustik
untuk Kantor Berdesain Open-Plan

K onsep kantor terbuka atau yang 
juga dikenal dengan istilah 
open-plan offi  ce kini semakin 

banyak diaplikasikan pada kantor-
kantor untuk menunjang kebutuhan 
co-working dan collaboration 
antarkaryawan, yang sebagian besar 
merupakan generasi milenial. Di satu 
sisi, desain open-plan ini menunjang 
aktivitas dan produktivitas karyawan, 
namun di sisi lain terdapat tantangan 
yang perlu disiasati dengan tepat. 

Tanpa adanya sekat-sekat yang 
membagi ruang kerja, kebisingan 
dapat timbul dan berpotensi 
mengganggu ketenangan maupun 
konsentrasi karyawan di tempat kerja. 
Oleh karena itu, kantor berdesain 
terbuka perlu didukung furnitur 

berbahan material akustik. Memahami 
hal tersebut, Datascrip menghadirkan 
Flexmo Acoustic Panel. Selain 
meredam kebisingan, apa saja manfaat 
partisi akustik ini untuk ruang kerja, 
khususnya yang menerapkan desain 
open-plan offi  ce?

1. Membantu Karyawan Lebih Fokus

Desain kantor berkonsep open-plan 
memang terbuka, namun bukan 
berarti kita tidak boleh menggunakan 
partisi yang selaras dengan konsep 
open-plan offi  ce. Seperti Flexmo 
Acoustic Panel, partisi berdesain tipis 
dan pendek yang bisa dipasang di atas 
meja kerja. Pengaplikasian tersebut 
bertujuan menciptakan suatu ruang 
bagi setiap karyawan sehingga lebih 
fokus dalam bekerja. 

2. Memberikan Privasi

Salah satu manfaat adanya 
partisi adalah karyawan 
memiliki privasi di meja 
kerjanya masing-masing. 
Hal ini dapat memberikan 
kenyamanan sekaligus 
membantu konsentrasi 
karyawan saat bekerja 
perorangan. Partisi akustik 
juga cocok digunakan untuk 
kantor yang menyediakan 
area khusus untuk 
menelepon (phone zone) 
karena tidak semua orang 

nyaman didengar percakapannya. 
Begitu pula, tidak semua orang dapat 
mendengar percakapan telepon tanpa 
terganggu konsentrasinya dalam 
bekerja. 

3. Menciptakan Suasana Ruang  

Kerja yang Bersih dan Sehat

Terbuat dari bahan poliester, Flexmo 
Acoustic Panel bersifat tidak menyerap 
kelembaban sehingga material ini 
lebih tahan terhadap bakteri dan jamur 
dibandingkan bahan lainnya, seperti 
kain atau kayu.  Selain antibakteri, 
Flexmo Acoustic Panel juga memiliki 
sifat fi re retardant. Produk ini juga 
ramah lingkungan karena poliester 
termasuk bahan yang dapat didaur 
ulang. 

4. Sebagai Dekorasi

Partisi dengan 
desain yang fun 
dan colourful 
ini juga dapat 
memberi nuansa 
yang menyegarkan 

sebagai dekorasi interior ruang kerja.

mejakursilemarikantor.co.id
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Distributed by:
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Corporate Website:

www.mejakursilemarikantor.co.idstore.datascrip.id

Datascrip Online Store:

Saving your space 
with High Quality
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Perangkat smartphone bisa menjadi pendukung 
untuk dapat tampil trendi dan berkelas ketika 
berkumpul bersama kolega. Menjawab kebutuhan 

tersebut Huawei menghadirkan Nova 3i yang memiliki 
desain elegan. Dengan pilihan warna irish purple dan black, 
desain bodinya dibalut dengan gradasi warna khas produk 
fl agship Huawei P20 Pro. Tidak hanya itu, smartphone ini 
memiliki performa tinggi untuk mendukung kelancaran 
berbagai aktivitas mulai dari pekerjaan, hiburan, hingga 
fotografi .

Huawei Nova 3i dibekali 4 kamera, bagian kamera belakang 
masing-masing memiliki resolusi 16 MP dan 2 MP dengan 
bukaan lensa f/2.0. Untuk yang gemar selfi e, kamera depan 
smartphone ini beresolusi 24 MP dan 2 MP dengan bukaan 

lensa f/2.2. Baik kamera utama maupun kamera selfi e 
memiliki teknologi Artifi cial Intelligent (AI), meliputi AI 
Scenery Recognition, AI Beauty Algorithm, HDR Pro, Low 
Light Solution, 3D Portrait Lighting dan AR Fun Selfi es. 

“Teknologi AI ini memungkinkan Huawei Nova 3i mengenali 
sejumlah subjek foto secara akurat seperti manusia, 
tanaman, makanan, kendaraan, hewan dan lainnya. Selain 
subjek, latar belakangnya pun mampu dikenali secara 
akurat,” ujar Bobby Ivan – Division Manager PT Datascrip. 

Mengusung layar IPS berukuran 6,3 inci dengan 
resolusi Full HD+, layar Nova 3i tampil dengan format 
FullView membuat pengguna semakin nyaman dengan 
tampilannya yang tajam dan luas. Huawei Nova 3i ditenagai 

chipset Hisilicon Kirin 710 untuk 
menghasilkan perfoma tinggi 
dan RAM 4GB yang menjamin 
kelancaran saat menjalankan 
berbagai aplikasi. Pengguna tidak 
perlu khawatir dengan kapasitas 
ruang simpannya karena Nova 
3i ini memiliki memori internal 
hingga 128GB yang memberi 
keleluasaan ketika mengunduh 
dan menyimpan fi le berukuran 
besar. 

Huawei Nova 3i, Smartphone dengan Desain Elegan 
dan Performa Tinggi

store.datascrip.id
Foto malam yang diambil dengan Huawei Nova 3i

Desain bodi 

Huawei Nova 3i 

dibalut dengan 

gradasi warna 

elegan khas 

produk f lagship 

Huawei P20 Pro.

8 business solution

www.datascrip.comDatascrip - The One Stop Business Solutions Company



9 tips

Distributed by:

PaperOne™Kualitas Cetak Profesional
PaperOne™ dilengkapi dengan 
ProDigi™ HD Print Technology 
yang cocok untuk digunakan 
dengan peralatan cetak digital 
rumahan, perkantoran, maupun 
komersial agar menghasilkan 
kualitas cetak profesional.

PaperOne™ terbuat dari 100% 
serat terbarukan dari sumber 
daya berkelanjutan dan telah 
terjual di lebih dari 70 negara.

ProDigi™ HD Print Technology menghemat tinta serta menghasilkan 
hasil cetak yang tajam, jelas, serta bersih.



Tak perlu memasang lensa tele yang 
panjang dan berat karena PowerShot 
SX70 HS mempunyai kemampuan 
zoom optik 65x. Ini setara dengan 
rentang fokal lensa 21-1365 mm pada 
kamera DSLR. Bisa dilihat pada contoh 
foto yang diambil di kawasan Senayan, 
Jakarta. Meski dengan jarak yang jauh, 
subjek foto dapat terlihat jelas dengan 
menggunakan zoom di kamera 
PowerShot SX70 HS ini. 

Selain untuk fotografi  jarak jauh, 
kamera ini juga bisa digunakan 
untuk fotografi  makro dan panorama. 
Kecepatan fokus dan kualitas gambar 
yang dihasilkan dari PowerShot SX70 
HS ini luar biasa karena dibekali 
dengan prosesor DIGIC 8 serta resolusi 
gambar  sebesar 20,3 megapiksel. 
Kamera ini juga sudah mendukung 
format perekaman video 4K. Untuk 
membuat vlog atau selfi e pun sangat 
nyaman karena layar LCD bisa diputar 
ke depan. Fitur menarik lainnya pada 
kamera ini adalah teknologi Dual 

Sebagai seorang jurnalis yang 
menghabiskan banyak waktu 
di lapangan, saya sering 

menemukan objek atau momen 
menarik untuk difoto. Namun, pada 
beberapa kesempatan, keinginan 
mendapatkan foto dengan kualitas 
bagus  tak tercapai karena perangkat 
smartphone kurang maksimal. 
Terutama, pada saat memotret jarak 
jauh. Pernah suatu hari, saya ingin 
memotret burung yang hinggap di 
ranting, namun subjek foto menjadi 
kecil karena jaraknya cukup jauh, dan 
ketika di-zoom gambar menjadi pecah. 
Jika ingin mengambil gambar lebih 
dekat burung tersebut malah terbang 
menjauh.

Sekarang dengan kamera Canon 
PowerShot SX70 HS membidik subjek 
dengan rentang jarak yang jauh 
menjadi praktis dan mudah. Meski 
memiliki kemampuan superzoom, 
namun bodi kamera ini tetap ringkas 
dan mudah dibawa ke mana pun. 

Sensing IS yang mengurangi efek 
guncangan kamera sehingga gambar 
tetap terjaga stabil. 

Foto maupun video yang diambil 
menggunakan Canon PowerShot 
SX70 HS pun dengan mudah dapat 
dipindahkan ke smartphone karena 
kamera ini dibekali teknologi Wi-
Fi. Caranya mudah, yaitu dengan 
menggunakan aplikasi Canon Camera 
Connect yang bisa diunduh di Google 
Play Store atau App Store. 

store.datascrip.idd i id

Meski memiliki 

kemampuan 

superzoom, 

namun bodi 

kamera ini tetap 

ringkas dan 

mudah dibawa 

ke mana pun.

Diambil dengan kamera PowerShot SX70 HS 
dari jarak sekitar 20 meter.

Ichwan Chasani
Jurnalis Warta Kota

Foto zoom 65x dengan
PowerShot SX70 HS.

Canon PowerShot SX70 HS
Kamera Telefotografi yang Ringkas dan Praktis

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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PLEASE ENSURE THE PRODUCT YOU BUY IS THE OFFICIAL LICENSED ONE WITH A GUARANTEE CARD FROM PT DATASCRIP
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Setiap aktivitas bisnis, mulai 
dari skala perorangan, kecil, 
menengah hingga besar 
membutuhkan berbagai 

jenis perkakas untuk menjalankan 
usahanya. Kebutuhan tersebut 
bisa berupa perkakas untuk 
penyimpanan, kebersihan, hingga 
perlengkapan kantor/rumah 
tangga. Perkakas merupakan bagian 
dari kegiatan operasional yang 
kebutuhannya dapat berbeda-beda 
pada masing-masing bidang bisnis/
usaha atau instansi.  

Untuk membantu serta 
memudahkan masyarakat mencari 
dan membeli perkakas yang mereka 
butuhkan, Datascrip menghadirkan 
Datascrip Online Shop Perkakas, 
sebuah layanan belanja daring 
yang menyediakan beragam pilihan 
perkakas untuk beragam aktivitas 
operasional bisnis atau instansi.

Sebagai informasi, Datascrip Online 
Shop Perkakas menyediakan 
produk-produk untuk kategori: Alat 

Kebersihan, Perlengkapan Kantor/

Rumah Tangga, Alat Perekat, Alat 

Perkakas, Alat Angkat Material, 

Alat Ukur dan Pengetesan, serta 
Alat Keselamatan Kerja. 

12 main stooryy

Di kategori kebersihan tersedia beragam alat kebersihan profesional, salah satunya Karcher Wet & 
Dry Vacuum Cleaner.



Bagi segmen perorangan dan 
korporasi (swasta), layanan tersebut 
dapat diakses melalui https://store.

datascrip.id dengan pilihan kanal 
Tools & Equipments. Adapun untuk 
segmen pemerintahan, Datascrip 
Online Shop Perkakas tersedia di 

produk yang mereka butuhkan. 
Datascrip selalu memberikan 
pelayanan dan kualitas terbaik,” ujar 
Liana Setiawan – Direktur Penjualan 
PT Datascrip.

e-catalogue Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP) pada kategori Online Store – 
Perkakas dengan nama penyedia PT 
Datascrip.

Pengadaan barang maupun 
jasa pemerintahan yang efisien 
dan efektif adalah salah satu 
bagian penting dalam perbaikan 
pengelolaan keuangan negara. 
Oleh karena itu, hadirnya PT 
Datascrip di e-catalogue LKPP 
untuk kategori Online Store 
– Perkakas ikut mendukung 
proses pengadaan barang 
secara transparan serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 
  
“Datascrip Online Shop Perkakas 
menyediakan ribuan pilihan produk 
perkakas untuk berbagai kebutuhan. 
Melalui layanan ini, masyarakat tidak 
perlu repot memilih dan memesan 

13 main story

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

store.datascrip.id

Rompi, helm dan kacamata merupakan 
bagian dari perlengkapan penunjang 
keselamatan kerja.

Beragam tipe tempat sampah bisa didapatkan di Datascrip Online Store Perkakas.

“Datascrip

Online Shop 

menyediakan

ribuan produk

perkakas

untuk beragam 

kebutuhan

kantor”
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Tawa riang seketika memenuhi ruang aula ketika 
Datascrip berkunjung dan bermain bersama adik-
adik di Panti Asuhan Bukit Karmel, akhir Maret 

lalu. Pada kesempatan tersebut, Datascrip memberikan 
bantuan berupa pakaian, alat tulis dan popok bayi untuk 
panti asuhan yang berlokasi di Mega Mendung, Bogor, 
Jawa Barat tersebut. 

Kunjungan ini adalah bagian dari program Sumbangsih 
Karyawan yang merupakan rangkaian kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR) menyambut HUT ke-50 PT 
Datascrip. Selain Panti Asuhan Bukit Karmel, Datascrip 
juga menyerahkan donasi dan bantuan kepada sejumlah 
yayasan dan lembaga yang membutuhkan.

“Program ini merupakan wujud komitmen kepedulian 
dan bentuk sumbangsih dari seluruh karyawan Datascrip 
kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Bentuk 
bantuan yang diberikan pun beragam, antara lain makanan, 
pakaian, perlengkapan bayi, buku dan alat tulis, serta 
uang tunai,” ujar Catharina D Randing - Human Resource 
Organization Manager PT Datascrip.

Total sebanyak 17 lokasi yang menjadi penerima bantuan 
program Sumbangsih Karyawan Datascrip. Di antaranya, 
Penyaluran Bantuan untuk Korban Tsunami Palu-Donggala, 
Panti Jompo Karya Kasih (Jakarta), Rumah Yatim Cab. 
Jakarta Pusat, Yayasan Sayap Ibu (Jakarta), Yayasan Kasih 
Anak Kanker Indonesia (Jakarta), Panti Sosial Asuhan Balita 

Tunas Bangsa (Jakarta), Panti Asuhan Tresna Werdha Budi 
Mulia 1 (Jakarta), Wisma Tuna Ganda Palsigunung (Depok), 
Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang dan Warga 
Pemulung di Bantar Gebang (Bekasi), Yayasan Rehabilitasi 
Disabilitas Mental Jamrud Biru (Bekasi), Infaq Dakwah 
Center (Bekasi) dan RPUK Muara Kasih (Bogor).

“Kami senang sekali dan bersyukur karena Tuhan selalu 
menyediakan kebutuhan kami, melalui tangan-tangan 
Tuhan, termasuk Datascrip yang telah berbagi kasih 
dengan Oma-Opa di RPUK Muara Kasih. Semoga Datascrip 
terus diberkati dengan segala kegiatannya dan semakin 
maju, serta menjadi berkat bagi banyak orang,” ujar Vony 
Kawalo – Penanggung Jawab RPUK Muara Kasih.

Keluarga Besar Datascrip Berbagi Kasih dengan 
Sesama Melalui Program Sumbangsih Karyawan

Penyerahan bantuan untuk Yayasan Jamrud BiruPenyerahan bantuan untuk Sekolah Alam Bantar Gebang

Penyerahan bantuan untuk Panti Asuhan Bukit Karmel

Penyerahan bantuan untuk Yayasan Rindang Indonesia
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menyediakan peralatan 
biopori portable untuk 
karyawan. Dengan begitu, 
karyawan dapat lebih praktis 
dan ringkas saat membawanya 
dari kantor menuju lokasi 
penanaman lubang biopori. 

Lubang biopori merupakan 
salah satu teknik lingkungan 
tepat guna yang metodenya 
berfokus pada peningkatan 
daya serap air tanah. 
Umumnya, lubang biopori 
dimanfaatkan untuk resapan 
air tanah, mengurangi 
genangan air, hingga produksi 
kompos alami. Selain manfaat 
lingkungan, program ini juga 
mempererat solidaritas dan 
silaturahmi antarakaryawan. 
Banyak karyawan yang saling 
membantu dengan saling 
berkunjung ke rumah sesama 
karyawan untuk membuat 
lubang biopori. Bahkan, 
sebagian karyawan juga ada 
yang mengajak warga di 

tempat tinggalnya untuk membuat 
lubang biopori. 

“Program Mari Tanam 1000 Lubang 
Biopori ini merupakan wujud komitmen 
Datascrip sebagai perusahaan yang 
menjalankan bisnis sejalan dengan 
pelestarian lingkungan. Selain itu, 
Datascrip juga aktif mempromosikan 
kegiatan pelestarian lingkungan itu 
sendiri. Semoga seluruh lubang biopori 
yang sudah ditanam ini bermanfaat 
untuk penanggulangan banjir serta 
meningkatkan pasokan air tanah,” ujar 
Berry Boen - Direktur Operasional PT 
Datascrip.

Sebagai bentuk kepedulian 
perusahaan terhadap pelestarian 
lingkungan, PT Datascrip meng-

gelar program “Mari Tanam 1.000 
Lubang Biopori”. Kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR) yang 
sekaligus juga merupakan bagian dari 
rangkaian menyambut ulang tahun 
ke-50 PT Datascrip ini dilaksanakan 

Dukung Pelestarian Lingkungan
Datascrip Gelar Program
Mari Tanam 1.000 Lubang Biopori

mulai dari September 2018 hingga 
Februari 2019. 

Tercapainya penanaman seribu lubang 
biopori ini tak lepas dari antusias 
karyawan-karyawati Datascrip, khu-
susnya yang bertempat tinggal di 
kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi. Datascrip 

Karyawan Datascrip 
menanam lubang 
biopori di lingkungan 
tempat tinggalnya.

Program Mari 
Tanam 1000 Lubang 
Biopori merupakan 
bentuk kepedulian 
perusahaan 
terhadap pelestarian 
lingkungan.
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Para pecinta fotografi dari 
wilayah Bandung dan 
sekitarnya ditantang adu 

kreativitas pada ajang Canon Street 
PIXMATOGRAPHY 2019, yang digelar 
di Gedung Rupa Rupi Handicraft, 
Kota Bandung (23/3). Kompetisi 
foto ini sangat unik karena peserta 
berkesempatan mencetak foto 
terbaiknya untuk dilombakan dan 
dinilai dewan juri. 

Sekitar 250 peserta yang terdiri dari 
Kategori Umum dan Kategori Pelajar ini 
berkompetisi untuk memperebutkan 
hadiah menarik berupa printer Canon 
PIXMA. Setelah panitia membacakan 
peraturan, tema lomba langsung 

diumumkan. Untuk Kategori Umum 
ditantang untuk mendapatkan 
foto terbaik dengan tema “Ragam 
Bandung”, sedangkan Kategori Pelajar 
dengan tema “Bandung Ceria”. Mereka 
hanya diberi waktu 90 menit. 

“Di Canon Street PIXMATOGRAHY ini 
peserta tidak sekadar berkompetisi 
mendapatkan foto terbaiknya, namun 
bisa mendapatkan pengalaman 
cetak foto dengan kualitas tinggi 
menggunakan printer PIXMA. Foto 
yang telah dicetak dipajang sehingga 
para peserta bisa saling melihat,” ujar 
Monica Aryasetiawan – Senior Division 
Manager Canon Consumer System 
Products Div. PT Datascrip.

Setelah foto unggulan da ri masing-
masing peserta dicetak dan dipajang, 
dewan juri yang terdiri dari fotografer 
profesional yaitu Edy Herwansyah, 
Rini Syahrini dan Christian Raphael, 
langsung menilainya. Sambil 
menunggu pengumuman pemenang, 
peserta berkesempatan mendapatkan 
ilmu fotografi  dari Tirta Trinanda yang 
berbagi pengalamannya tentang street 

photography. Ia merupakan fotografer 
Indonesia yang mengikuti perlombaan 
foto internasional bertema street life 
dan masuk peringkat 20 besar dunia.  
Selain itu, ada pagelaran seni budaya 
berupa Tari Jaipong dan pencak silat, 
yang sekaligus menjadi sesi photo 
hunting para peserta. 

Tampil sebagai juara utama Kategori 
Umum yaitu Muhammad Ichsan 
Ralendy yang berhak mendapatkan 
hadiah 1 unit printer Canon PIXMA 
Ink Effi  cient G1010. Juara utama 
Kategori Pelajar yaitu Kyra Modesty 
mendapatkan 1 unit printer Canon 
PIXMA Ink Effi  cient E460. Serta lima 
juara harapan di masing-masing 
kategori dan berhak membawa pulang 
printer Canon PIXMA Ink Effi  cient E400.

Keseruan Canon Street 
PIXMATOGRAPHY 2019

di Kota Bandung Tampak pada gambar: Para pemenang 
Canon Street PIXMATOGRAPHY 2019 berfoto 
bersama dewan juri.
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BK/BK3/TK3S HIGH SPEED DIGITAL CUTTING SYSTEM
FOR SIGN/GRAPHICS/ADVERTISING/PACKAGING/

LARGE FORMAT DIGITAL CUTTING SYSTEM

APPLICATION:

Distributed by:
• Bandung (022) 4232230, 4232252, 4233193
• Surabaya (031) 99005112, 99005196, 99005197
• Bali (0361) 4458515, 4457413
• Medan (061) 4575081, 4514633
• Pekanbaru (0761) 864502, 860132, 7870375
• Padang (0751) 840350, 840351

• Jambi (0741) 3063927
• Palembang (0711) 5732057
• Balikpapan (0542) 8820270, 8820552 
• Banjarmasin (0511) 6744932, 6744981
• Manado (0431) 845639
• Makassar (0411) 875211, 875225

KANTOR PUSAT & SHOWROOM:
Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9
Kompleks Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 

• Call Center: (021) 2664 8999
• Tel.: (021) 6544515
• Fax: (021) 6544811-13

• SMS: 0812 118 1008 
• E-mail: info@datascrip.co.id
• Website: www.datascrip.com

BRANCH SALES OFFICE:
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Bangga rasanya menjadi bagian dari Indonesia yang 
memiliki kekayaan alam yang luar biasa indahnya. 
Rutinitas pekerjaan seringkali membawa saya untuk 

menghampiri berbagai tempat menarik di tanah air ini. Sayang, 
ketika berkunjung ke luar kota, saya tak sempat berlama-lama 
menikmatinya karena padatnya jadwal pekerjaan.
 
Ketika ada waktu senggang, saya coba untuk melepaskan 
penat dan pergi menjauh dari keriuhan ibu kota. Salah 
satu destinasi yang membuat jatuh cinta karena eksotika 
pantainya adalah Maluku. Wilayah Indonesia bagian timur 
ini memang surganya wisata laut. Selain itu, peninggalan 
bangunan bekas wilayah jajahan Portugis dan Belanda ini 
juga dikenal sangat menarik. 

Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk 
mengunjungi Ambon. Di pulau ini, selain banyak wisata 
alam yang menarik, khususnya pantai, seperti Pantai Liang 
dan Pantai Natsepa, kita bisa juga mengunjungi tempat dan 

Ambon Manise
Surga Wisata Laut dan Sejarah

Oleh: Rendha Rais
bangunan bersejarah seperti Benteng Amsterdam, Taman 
Pattimura, hingga Monumen Martha Christina Tiahahu. 

Saya ingin berbagi pengalaman menjelajah Pantai Liang, 
snorkeling di Pantai Lubang Buaya Morrela, dan serunya 
mengunjungi bangunan bersejarah di Desa Hila. Kali ini, 
saya tidak menggunakan kamera DSLR yang biasa dipakai 
saat bekerja, tapi menggunakan kamera saku Canon 
PowerShot G7X Mark II yang ringkas untuk di bawa jalan-
jalan. Terlebih lagi, saya bisa menggunakan kamera ini 
untuk memotret keindahan bawah laut dengan tambahan 
waterproof case.
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Keindahan bawah laut di Pantai Lubang Buaya Morela.

Benteng AmsterdamBenteng Amsterdam

Canon PowerShot G7X Mark IIWaterproof Case WP-DC55

Terumbu karang di Pantai Lubang Buaya MorelaTerumbu karang di Pantai Lubang Buaya Morela



Rendha Rais - Seorang fotografer panggung 
yang gemar travelling. Musisi yang pernah 
diabadikan aksi panggungnya antara 
lain: Tulus, Yovie & Nuno, Seringai dan Siti 
Nurhaliza. Karya-karya foto panggung dan 
foto portrait-nya bisa dilihat di Instagram:
@rendharais dan @rendharaisphotography.

Pantai Liang nan Eksotis

Pantai pasir putih ini menjadi destinasi 
favorit bagi pelancong yang berkunjung 
ke pulau Ambon. Pantai ini sebetulnya 
bernama Pantai Hunimua, namun karena 
letaknya di Desa Liang, Kecamatan 
Salahutu, Kabupaten Maluku, orang lebih 
mengenal dengan Pantai Liang. 

Pantai Liang berjarak sekitar 40 km dari 
Kota Ambon. Cukup jauh memang, 
tapi jika sudah tiba maka rasa letih di 
perjalanan akan hilang ketika melihat 
pesona keindahan hamparan pasir putih 
berpadu dengan air laut yang jernih berwarna kebiru-
biruan. Tak salah kalau pantai ini pernah tercatat meraih 
predikat pantai terindah di Indonesia oleh UNDP-PBB pada 
tahun 1990.

Snorkeling di Pantai Lubang Buaya

Pantai Lubang Buaya ini bukan berarti tempat atau sarang 
binatang predator berkaki empat. Nama lainnya adalah 
Pantai Namanalu, namun ada mitos kalau dulu ada buaya 
putih yang tinggal di lubang atau goa di sekitar batu karang. 
Pantai Lubang Buaya terletak di Desa Morela, Kabupaten 
Maluku Tengah. Desa ini punya pertunjukan seni budaya 
yang unik yaitu tradisi pukul sapu yang rutin diadakan pada 
saat tujuh hari setelah perayaan Idul Fitri. 

Berbeda dengan pantai pada umumnya dengan hamparan 
pasir yang landai, Pantai Lubang Buaya punya kontur yang 
dominan dengan batu karang. Meski tidak setenar Pantai 
Liang atau Pantai Natsepa, tapi pesona bawah laut Pantai 
Lubang Buaya patut diacungi jempol. Airnya yang jernih serta 
indahnya terumbu karang dan beraneka ragam ikan yang 
sangat cantik membuat saya takjub saat snorkeling di sini. 

Wisata Sejarah di Desa Hila

Sebagai tempat yang kaya akan rempah, pulau Ambon 
pernah menjadi wilayah jajahan Portugis dan Belanda. 
Beberapa peninggalan bersejarah bisa kita temui di Desa 
Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Desa 
ini terletak di sebelah utara Pulau Ambon atau 35 km dari 
Kota Ambon. Tidak terlalu jauh, namun karena jalan yang 
ditempuh berkelok-kelok bisa memakan waktu sekitar 1,5 
jam dari Kota Ambon. Selama perjalanan kita akan disuguhi 

pemandangan alam dan pohon cengkih, yang tidak pernah 
dijumpai di kota besar seperti Jakarta.

Ketika sampai di Desa Hila, objek pertama yang wajib 
dikunjungi yaitu Benteng Amsterdam. Letaknya yang 
berada di tepi pantai memberikan nuansa tersendiri. 
Sembari menikmati hembusan angin laut, kita bisa 
melihat Pulau Seram yang terletak di seberang. Awalnya, 
benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis sebagai 
tempat penyimpanan rempah-rempah pala dan cengkih. 
Setelah diambil oleh Belanda, bangunan ini dipugar dan 
beralih menjadi benteng VOC, yang diberi nama  Benteng 
Amsterdam. Terdiri dari tiga lantai, lantai dasar difungsikan 
sebagai tempat istirahat para serdadu, lantai dua untuk 
pertemuan para petinggi kolonial Belanda, sedangkan 
lantai ketiga digunakan untuk memantau. 

Tidak jauh dari Benteng Amsterdam, kita bisa berjalan kaki 
menuju Gereja Tua Immanuel. Gereja ini dibangun oleh 
Belanda  pada tahun 1659 dan telah mengalami beberapa 
kali pemugaran. Struktur bangunan terdiri dari kayu, bagitu 
juga dengan desain yang ada di dalamnya sangat sederhana, 
yang terdiri dari sebuah mimbar yang menghadap ke 
deretan kursi kayu yang berjajar ke belakang. Gereja ini 
sempat mengalami kerusakan akibat konfl ik antaragama 
pada tahun 1999. Setelah kembali damai, gereja ini pun 
kembali dibangun dengan arsitektur yang sama. 

Sebetulnya warga Ambon sangat menjunjung tinggi 
kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Terbukti, 
bangunan Masjid Tua Wapauwe yang letaknya tidak jauh 
dari Gereja Tua Immanuel, telah ada sejak enam abad yang 
lalu. Masyarakat di sana hidup rukun berdampingan. 

Seru rasanya mengunjungi tempat-tempat wisata di pulau 
yang penduduknya berparas cantik dan rupawan sehingga 
mendapat julukan Ambon Manise. 
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Nelayan di Pantai LiangNelayan di Pantai Liang

Gereja Tua ImmanuelGereja Tua Immanuel
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Memilih laptop dengan 
spesifi kasi yang tepat 
merupakan solusi agar 

produktivitas kerja tetap terjaga 
dengan baik. Untuk mendukung hal 
tersebut, Datascrip sebagai authorized 
distributor ASUS di Indonesia 
menghadirkan laptop terbaru, ASUS 
F560UD. Prosesor Intel Core™ i7 
generasi terbaru menjadikan 
laptop ini multitasking 
sehingga beberapa aplikasi 
dapat dibuka bersamaan tanpa 
khawatir laptop mengalami 
lagging atau nge-lag. 

Selain itu, dengan kapasitas RAM 
hingga 16GB dan dukungan kartu 
grafi s NVIDIA GTX 1050 gaming grade 

graphic, sehingga membuat laptop 
ASUS F560UD memiliki kemampuan 

setara laptop gaming yang 
menghasilkan performa kecepatan 
tinggi saat dioperasikan, cocok juga 
untuk aktivitas desain grafi s, picture 
editing maupun video editing. 
 
Fitur ASUS Splendid mengoptimalkan 
warna dan kontras untuk memastikan 
visual foto seperti aslinya. Tersedia 

empat mode tampilan, yaitu Normal, 
Vivid, Eye Care dan Manual, yang 
semuanya dapat diakses dengan satu 
klik. Selain itu, teknologi ASUS Tru2Life 
Video mengoptimalkan secara cerdas 
setiap piksel dalam bingkai video 
untuk meningkatkan ketajaman dan 
kontras hingga 150%.

ASUS F560UD dilengkapi dengan 
kapasitas 1TB HDD menyediakan 

ruang penyimpanan yang 
maksimal di laptop untuk 
beragam aplikasi serta  fi le 
berukuran besar, seperti game, 

video, lagu, foto dan gambar.  
File-fi le data maupun presentasi 

bisnis yang berukuran besar bisa 
disimpan dan diakses dengan cepat, 
serta ditampilkan dengan audio-visual 
yang maksimal. 

Layar ASUS F560UD berdesain narrow-
bezel, yakni bagian tepi yang tipis 
dengan rasio layar terhadap bodi 
laptop 77,1% membuat cakupan layar 

lebih luas. Selain itu, resolusi Full 
HD (1.920 x 1.080) serta akurasi 
warna yang tajam dan hidup, 
memberikan pengalaman visual 
terbaik di laptop Anda. Aksen 
tepi berwarna Lightning Blue pun 
menjadikan laptop ini terlihat 

trendi dan dinamis.

“ASUS F560UD merupakan perangkat 
kerja dengan teknologi yang 
mendukung produktivitas sekaligus 
kreativitas Anda. Desainnya yang 
ringkas dan trendi membuat laptop ini 
cocok untuk digunakan saat bekerja 
maupun bersantai, “ ujar Jeremy 
Hermanto – Senior Division Manager 
PT Datascrip.

File presentasi bisnis yang berukuran 

besar bisa disimpan dan diakses

dengan cepat, serta ditampilkan

dengan audio-visual yang maksimal.

store.datascrip.id

ASUS F560UD, Laptop Trendi

Pendukung Produktivitas dan Kreativitas Kerja
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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

E-mail: 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 :

Telepon : E-mail :

HP   : Fax :

Tanda tangan  Tanggal

Kepada:

PT Datascrip

Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9
Kompleks Kemayoran Jakarta 10610
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1. Mengonsumsi Makanan 

Sehat dan Tepat
Perhatikan menu untuk makanan 
utama Anda. Jangan lewatkan 
sarapan karena makanan di pagi 
hari dengan menu yang sehat 
dan tepat akan memberikan 
energi untuk menjalani aktivitas. 
Sertakan buah dan sayur dalam 
menu makan Anda. Jangan terlalu 
banyak mengonsumsi “snack sore” 
seperti keripik dan cokelat.

2. Perbanyak Minum Air 

Putih
Minum air putih yang cukup 
untuk menjaga tubuh tetap 
terhidrasi dan aktif. Dehidrasi 
dapat menyebabkan kantuk dan 
tubuh lemas. Idealnya, minumlah 
6-8 gelas air putih setiap hari. 
Hal ini tentu disesuaikan pula 
dengan level aktivitas dan iklim 
di tempat kita berada karena bisa 
jadi kebutuhan air putihnya lebih 
banyak daripada rata-rata.
 
3. Bergerak Sebanyak 

Mungkin
Berjalan di seputar area kerja dan 
lakukan peregangan (kepala, 
punggung, tangan, leher, kaki). 
Ambil jeda setiap beberapa 
jam untuk menggerakkan 
tubuh Anda. Gunakan setiap 

kesempatan yang ada untuk 
membakar kalori. Misalnya, 
merenggangkan punggung 
ketika menunggu program di 
komputer loading. Jika Anda perlu 
berdiskusi dengan rekan kerja 
Anda, datangi mejanya daripada 
hanya sekadar menelepon atau 
mengirimkan e-mail. Jika Anda 
perlu ke lantai lain di kantor, 
gunakanlah tangga dibandingkan 
lift. Jika kantor Anda menyediakan 
fasilitas olahraga, gunakan dan 
manfaatkanlah fasilitas tersebut.
 
4. Menjaga Kebersihan 

Area Kerja 

Sangat penting menjaga area 
kerja Anda selalu bersih dan 
teratur. Rapikan barang-barang 
dan perangkat kerja Anda 
sebelum meninggalkan kantor.
 
5. Mengelola Stres
Padatnya pekerjaan dapat memicu 
kelelahan dan apabila dibiarkan 
bisa memunculkan stres. Oleh 
karena itu, kelolah stres Anda 
dengan melakukan hal-hal yang 
santai dan menyenangkan di 
waktu luang, seperti berkumpul 
bersama keluarga dan teman-
teman, menonton fi lm, membaca 
buku, atau berolahraga.
Diolah dari berbagai sumber.

Lima Kiat Sehat dan Bugar 
Saat Bekerja Kantor
Sehat pangkal kuat. Dengan menjaga kesehatan fi sik dan 

jasmani, kita dapat beraktivitas dengan lebih semangat 

dan produktif, termasuk saat bekerja di kantor.  Oleh 

karena itu, sepadat apapun kesibukan, jangan sampai 

lupa menjaga kesehatan diri. Yuk, simak tips sehat dan 

bugar di kantor berikut ini. 
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Pemenang QUIZ KONTAK EDISI  1/2019:

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 belanja Datascrip Online Store dan kartu Flazz BCA.

1.  Berapa titik lubang yang dicanangkan dalam program 
Biopori terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR)                    
PT Datascrip?

 a. 10 lubang
 b. 100 lubang
 c. 1000 lubang

 d. 99 lubang

2.  Apa nama fi tur untuk menyalin dua sisi kartu identitas pada 
pencetakan satu sisi kertas A4 yang terdapat di printer PIXMA 
TR4570s?

 a. ID Card Copy
 b. all-in-one
 c. Hybrid Ink

 d. Auto Duplex

3.  Berapa jumlah kamera pada smartphone Huawei Nova 3i?

 a. 1 kamera
 b. 2 kamera
 c. 3 kamera

 d. 4 kamera

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

1. Adrianto  Jakarta
2. Dannur Tri Jakarta
3. Rismawati Depok

4.  Berapa besar kemampuan zoom optik kamera Canon 
PowerShot SX70 HS?

 a. 50x

 b. 55x

 c. 65x

 d. 45x

Batas pengiriman jawaban sampai dengan 31 Agustus 2019. 
Pemenang akan diumumkan di edisi berikutnya.

Syarat dan ketentuan:
Minimum pembelian Rp 500.000. Masa berlaku s.d. 31 Agustus 2019. Kode voucher hanya berlaku 1x pemakaian per account.

Terima kasih
Anda sudah menjadi pembaca setia buletin KONTAK

Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan
voucher belanja di Datascrip Online Store senilai Rp 100.000.

Kode Voucher
KONTAK19

www.datascrip.com

store.datascrip.id
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