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Datascrip siap mendukung para pelaku 
usaha di berbagai bidang, termasuk 
sektor ekonomi kreatif dengan berbagai 
perangkat dan solusi bisnis yang tepat. 

Pada edisi KONTAK kali ini, kami akan 
membahas mengenai pengoptimalan 
peluang bisnis di sektor ekonomi kreatif 
dengan perangkat dan teknologi yang 
tepat. Selain itu, ada beberapa produk 
baru yang diulas, seperti printer laser 
Canon seri LBP250, smartwatch Huawei, 
Mesin Tera Digital Neopost C200, 

kamera EOS 1DX mark II serta proyektor 
Casio yang berteknologi Laser & LED. 

Simak pula tips memotret olahraga dari 
jurnalis foto internasional Simon Brutty. 
Sedang mencari destinasi liburan? 
Artikel Leisure mengenai Wisata Bawah 
Laut Pulau Weh mungkin bisa menjadi 
inspirasi Anda.

Selamat membaca!

Sektor ekonomi kreatif terus berkembang. 
Badan Ekonomi Kreatif Indonesia 
menyebutkan di tahun 2014 kontribusi 
ekonomi kreatif terhadap total pendapatan 
domestik bruto (PDB) nasional sebesar 
7,05% atau senilai Rp 624 triliun. Presiden 
Joko Widodo pun melihat ekonomi kreatif 
akan menjadi pilar perekonomian dalam 
negeri. 

Sebagai The One Stop Business Solution, 
pt. Datascrip juga melihat potensi yang 
besar di industri kreatif. Oleh karena itu, 
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 Fajareka Setiawan - Kampung Bali
Juara Pertama Kompetisi 

Ilustrasi Wacom Tema “Indahnya 
Indonesiaku”

Memperkuat Bisnis 
SOHO dan UKM dengan 
Konektivitas
Print-as-you-go
Canon menghadirkan laser 
printer seri imageCLASS terbaru, 
yaitu LBP251dw dan LBP253x 
untuk para pebisnis di sektor 
Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) serta Small Offi ce Home 
Offi ce (SOHO)
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Canon Street Pixmatography 

2016 di Bandung dan Jakarta

Lebih Efektif dan Efi sien

dengan Mesin Tera Digital

Neopost CS-200

Wisata Bawah Laut Pulau Weh

313ask the expert

Tips Mengabadikan
Aksi Olahraga

Simon Bruty, fotografer olahraga 
asal Inggris yang sekarang menetap 
di Amerika Serikat, berbagi tips 
bagaimana mendapatkan foto aksi 
olahraga yang memukau.
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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 60117
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.

hello!
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main story
Perangkat Teknologi yang Tepat
untuk Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif
Sektor ekonomi kreatif beberapa tahun terakhir ini tengah menjadi 
sorotan dan terus berkembang. Pemerintah pun menilai sektor 
tersebut berpotensi menjadi pilar perekonomian dalam negeri. Simak 
bagaimana kehadiran inovasi baru di bidang teknologi informasi ikut 
membantu para pelaku usaha di rubrik main story. 

Aktivitas saya bersama keluarga di rumah sangat 
terbantu dengan adanya printer Canon PIXMA 
E460. Selain untuk mencetak dokumen tertulis, 
printer ini juga saya gunakan untuk mencetak foto-
foto keluarga sehingga bisa membuat album foto 
keluarga.  Hasil cetaknya bagus dan mudah cara 
pemakaiannya, apalagi sudah dilengkapi dengan 
fi tur Wi-Fi. Terima kasih, Canon.

Farizqi Fanani, karyawati

dearkontak
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Sektor ekonomi kreatif beberapa 
tahun terakhir ini tengah 
menjadi sorotan dan terus 
berkembang. Pemerintah pun 

menilai sektor tersebut berpotensi 
menjadi pilar perekonomian dalam 
negeri. Keseriusan pemerintah 
mendukung perkembangan industri 
kreatif terlihat dari diprioritaskannya 
pengembangan ekonomi kreatif 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2015-2019 serta 
dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif.  

Selain dukungan pemerintah, 
faktor lain yang turut menyuburkan 
industri kreatif di tanah air adalah 
perkembangan teknologi informasi. 
Kehadiran inovasi baru di bidang 
teknologi informasi ikut membantu 
para pelaku usaha di sektor tersebut 
melahirkan dan memasarkan produk 
maupun jasanya, baik itu dalam hal 
perangkat (gadget) maupun aplikasi. 
 
Chris Lie, Direktur Caravan Studio 
mengungkapkan pentingnya pemilih-
an perangkat kerja yang tepat untuk 

mendukung sektor ekonomi kreatif. 
Komikus yang karya-karyanya 
sudah diakui secara internasional ini 
mencontohkan, pekerjaannya saat ini 
hampir 100% harus dikerjakan secara 
digital. 

“Pertimbangannya melihat standar 

kebutuhan klien serta kemudahan 
revisi dan pengiriman artwork -
nya,” ujar Chris. Ia menambahkan, 
dalam memilih perangkat kerja ia 
menyesuaikan dengan keperluan serta 
spesifi kasi yang dibutuhkan untuk 
masing-masing pekerjaan. Misalnya, ia 
menggunakan Wacom Intuos 4 Small 

untuk bekerja di kantor dan Wacom 
Cintiq Companion untuk workshop 
demo dengan kalangan profesional.

Sub-sektor Ekonomi Kreatif 

“Sebagai The One Stop Business 
Solution, pt. Datascrip juga melihat 
potensi yang besar di industri kreatif. 
Oleh karena itu, Datascrip siap 
mendukung para pelaku usaha di 
berbagai bidang dengan berbagai 
perangkat dan solusi bisnis yang tepat, 
termasuk di sektor ekonomi kreatif 
yang oleh pemerintah diklasifi kasikan 
menjadi 16 sub-sektor,” papar Liana 
Setiawan – Direktur Penjualan pt. 
Datascrip.  

Ke-16 sub-sektor tersebut adalah 
arsitektur; desain interior; desain 
komunikasi visual; desain produk; 
fi lm, animasi, dan video; fotografi ; 
kriya; kuliner; musik; fashion; aplikasi 
dan  game developer; penerbitan; 
periklanan; televisi dan radio; seni 
pertunjukan; dan seni rupa.  

PERANGKAT TEKNOLOGI YANG TEPAT
untuk Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif

Berkembangnya sektor-sektor tersebut 
turut mendukung perkembangan 
sektor penunjang bisnis ekonomi 
kreatif, diantaranya bisnis percetakan. 
Kebutuhan perangkat kerja yang 
sesuai pun diakui oleh Muhammad, 
pemilik usaha percetakan CV 
Anugrah Kencana di kawasan Jakarta 
Selatan yang mulai merambah bisnis 
cetak digital sejak 2005. Dalam 
menjalankan usahanya, Muhammad 
menggunakan beberapa unit printer 
berformat besar, seperti Plotter Canon 
IPF8100S, IPF8410SE serta IPF2770.  
Menurutnya alat tersebut tahan lama 
dan dapat menghasilkan cetakan yang 
berkualitas bagus. 

“Selama ini saya pakai Plotter Canon 
untuk mencetak poster dan beberapa 

materi promosi lainnya. Selain hasil 
cetaknya bagus, tintanya juga irit,” 
ungkap Muhammad. 

Di sisi lain, sub-sektor yang beragam 
menjadikan bidang ekonomi kreatif 
termasuk sektor yang potensial 
menciptakan lapangan kerja, bukan 
saja yang berskala besar atau 
menengah, melainkan juga yang 
berskala kecil atau perorangan. 

Salah satu contohnya adalah penyedia 
jasa foto-cetak kilat di tempat-tempat 
wisata. Canon melalui pt. Datascrip 
memiliki wadah khusus untuk para 
fotografer tersebut, yakni komunitas 
Uncle SELPHY (fotografer keliling 
pria yang menggunakan printer foto 
Canon SELPHY untuk mencetak foto). 
Komunitas Uncle SELPHY ini tersebar 
diantaranya di Jakarta, Pelabuhan 
Ratu, Bandung, Padang, Makassar dan 
Bali.

I Wayan Suka, salah seorang 
Uncle SELPHY di Tanah Lot Bali 
membutuhkan perangkat yang 
ringkas dibawa kemana-mana dan 
mudah pengoperasiannya. Selain 
menggunakan kamera Canon EOS 
1000D, ia juga memakai kertas foto 
Canon serta printer foto SELPHY CP 
1000 untuk menunjang pekerjaannya 
sehari-hari. Hasil jepretan yang bagus 
ditambah cetakan foto yang tajam 
dan selesai dalam waktu cepat pun 
membuat pelanggan puas. 

“Bagi saya peralatan kerja yang 
tepat itu penting karena membantu 
sekali untuk perekonomian saya dan 
keluarga,” ungkap Suka. 

           Muhammad, pemilik CV Anugrah Kencana yang bergerak di bidang usaha percetakan .
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   Chris Lie, Direktur Caravan Studio       Uncle Selphy di Tanah Lot, Bali.
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Canon memudahkan perawatan printer dengan 
menghadirkan sistem all in one toner cartridge. Sistem ini 
membuat penggantian toner cartridge lebih efi sien dan 
praktis. Tersedia pula toner cartridge dengan pilihan hasil 
cetak lebih banyak, yakni hingga 6.400 halaman untuk 
mengurangi kebutuhan rutin penggantian toner. 

Kemampuan cetak bolak-balik pada imageCLASS 
LBP251dw dan LBP253x mendorong efi siensi pemakaian 
kertas serta mengurangi biaya operasional, sambil ikut 
menjaga kelestarian lingkungan.  Fungsi hemat energi 
akan mengubah setelan perangkat menjadi Sleep Mode 
atau otomatis menon-aktifkan perangkat apabila tidak 
digunakan selama beberapa waktu, mengurangi konsumsi 
energi ketika printer tidak digunakan.

7 main storybusiness solution6 
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Di tengah perkembangan yang kian pesat, para 
pebisnis di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
serta Small offi  ce Home Offi  ce (SOHO) membutuhkan 

solusi teknologi yang dapat memaksimalkan produktivitas 
dan meningkatkan daya saing. Menjawab kebutuhan 
tersebut, Canon menghadirkan laser printer seri 
imageCLASS terbaru, yaitu LBP251dw dan LBP253x.

LBP253x cocok untuk menangani permintaan cetak yang 
lebih banyak dibandingkan LBP251dw, serta memiliki fi tur 
yang lebih canggih seperti Adobe® PostSript, kemampuan 
Near Field Communication (NFC), fi tur mencetak dengan 
aman dan pilihan untuk menerapkan sistem manajemen 
cetak. 

“Sektor SOHO dan UKM terus mencari solusi teknologi 
yang tepat untuk memaksimalkan produktivitas 
bisnisnya agar bisa bertahan di tengah persaingan. Seri 
imageCLASS LBP250 dirancang khusus untuk menjawab 
kebutuhan bisnis, seperti kecepatan cetak yang lebih baik, 
peningkatan konektivitas serta kontrol dan manajemen 
perangkat sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang 
efi sien,” ujar Merry Harun – Canon Division Director, pt. 

Datascrip. 

Dengan teknologi On-Demand Fixing dari Canon, printer 
seri LBP250 dapat mencetak dokumen dengan waktu 
First Print Out yang singkat yaitu 6 detik serta memiliki 
kecepatan cetak dokumen ukuran A4 yang mengesankan, 
yakni hingga 30 lembar per menit (untuk imageCLASS 
LBP251dw) dan  33 lembar per menit (untuk LBP253x).  

Memperkuat Bisnis SOHO dan UKM
dengan Konektivitas Print-as-you-go

Canon imageCLASS LBP251dw



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

business solution8 9 business solution

Di zaman yang serba cepat dan canggih dewasa ini, 
dibutuhkan perangkat gadget yang tepat untuk 

mendukung aktivitas mobilitas Anda dan salah satunya 
jam pintar Huawei Watch W1. Huawei Watch 1 merupakan 
jam pintar yang dapat memberikan efi sien waktu serta 
meningkatkan penampilan bagi para penggunanya. 
Terlebih lagi dukungan teknologi mutakhir di dalamnya 
semakin membuat W1 ini dapat diandalkan dengan kinerja 
yang tinggi. 

Mewah. Itulah kesan pertama yang dihadirkan oleh Huawei 
Watch W1. Hadir dengan dua warna pilihan yang menarik, 
seperti black dan silver. Selain itu, tersedia dua bahan tali yang 
dapat dipilih sesuai selera, yaitu bahan kulit dan stainless 
steel. Desainnya yang berbentuk bulat dengan diameter 
4.2mm membuat tampilan jam pintar ini menyerupai halnya 
jam tangan pada umumnya.

Jam pintar ini sudah dibekali dengan kaca Saphire Crystal 
yang tahan gores sehingga aman untuk digunakan sehari-
hari di segala kondisi dan juga sudah dilengkapi dengan 
fi tur layar sentuh yang intuitif untuk memudahkan 
pengoperasiannya.

Berbagai fi tur menarik disematkan ke dalam jam ini, 
mulai dari koneksi nirkabel Bluetooth 4.1 BLE dan Wi-Fi, 
memori RAM 512 MB dan ROM 4GB, baterai 300mAh yang 
dilengkapi dengan perangkat charger magnetik mampu 
bertahan hingga 1,5 hari, aplikasi Google Now, pemutar 

musik, navigasi, fi nd my phone hingga smart health tracking 
yang dapat digunakan untuk memantau denyut jantung 
pengguna.

Untuk memulai menggunakan perangkat jam pintar dari 
Huawei, Anda cukup mengunduh aplikasi pendukung 
Android Wear yang ada di Google Play untuk pengguna 
perangkat berbasis Android dan App Store untuk pengguna 
perangkat berbasis iOS. Dengan menggunakan Android 
Wear, Anda bisa menghubungkan perangkat gadget yang 
dimiliki dengan jam pintar ini dan mengatur notifi kasi apa 
saja yang ingin dimunculkan.

Bagi yang ingin tampil trendi, Huawei Watch W1 memiliki 
lebih dari 40 tampilan antarmuka yang dapat disesuaikan 
dengan gaya dan kepribadian Anda untuk beragam kegiatan 
sehari-hari, baik pria maupun wanita, dari tua hingga muda 
bisa tampil gaya dengan jam ini. Sehingga Anda tidak 
perlu memiliki banyak jam tangan yang digunakan untuk 
berbagai acara penting.

“Huawei Watch W1 dibekali dengan berbagai fi tur 
pendukung yang lengkap dan sudah didukung berbagai 
teknologi mutakhir. Tidak ada lagi notifi kasi atau panggilan 
telepon masuk yang terlewat karena kegiatan dan mobilitas 
Anda yang tinggi. Inilah jam tangannya para eksekutif 
muda modern yang dinamis,” ungkap Bobby Ivan, Division 
Manager, pt. Datascrip.

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

Huawei Watch W1
Jam Pintar Para Eksekutif Muda Modern
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Meterai sering dijumpai di berbagai institusi atau 
perusahaan. Penggunaanya seperti kebutuhan 
surat perjanjian atau surat yang memuat jumlah 

uang.  Media legalitas ini juga berfungsi sebagai alat 
pembayaran pajak kepada pemerintah.  

Saat ini, berbagai institusi dan perusahaan lebih memilih 
menggunakan jenis meterai teraan digital karena jauh 
lebih efi sien dan praktis dibandingkan dengan meterai 
tempel. Meterai ini tidak perlu menempel lagi sehingga 
lebih cepat dan hemat waktu, dan posisi peletakan pada 
dokumen pun bisa diatur sehingga dokumen terlihat lebih 
rapih dan profesional. 

Memahami kebutuhan tersebut, pt. Datascrip 
menghadirkan Neopost CS-200, mesin tera digital 
yang dilengkapi dengan laporan penggunaan dan logo 
perusahaan sehingga penggunaan meterai lebih terkontrol 
dan tidak dapat disalahgunakan. 

“Dengan Neopost CS-200 proses kerja jadi efektif dan 
efi sien. Pengguna tidak perlu lagi menulis tanggal, bulan 

dan tahun karena sudah tercetak di meterai. Pengisian saldo 
juga jadi lebih mudah karena bisa menggunakan jaringan 
internet,” ujar Yenni Suhartanto - Marketing Manager pt. 
Datascrip. 
 
Proses pengisian saldo pun mudah, tidak harus membawa 
mesin ke kantor pajak. Setelah menyetorkan Surat 
Setoran Pajak (SSP) ke bank, mesin Neopost CS-200 
cukup dihubungkan dengan jaringan internet melalui 

kabel LAN, selanjutnya pengguna tinggal melakukan 
proses pengisian saldo. Dengan fi tur Low Fund Warning, 
pengguna mendapatkan peringatan ketika sisa saldo akan 
habis. Selain itu, kapasitas tintanya sanggup mencetak 
hingga 7.000 kali cetak dengan hasil cetak lebih tajam dan 
cepat kering.

Mesin tera digital Neopost CS-200 bisa digunakan oleh 10 

user ID berbeda, namun tetap dapat terkontrol karena 
masing-masing dibekali password. Laporan penggunaan 
juga bisa diambil per hari, per minggu atau per bulan, 
berdasarkan kebutuhan. Data laporan juga dapat 

disimpan dalam USB fl ash disk.

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

Lebih Efektif dan Efisien
dengan Mesin Tera Digital

Neopost CS-200
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Sebuah momen berharga dapat 
hilang begitu saja dalam hitungan 
detik. Karena itu, sebuah kamera 

profesional berkecepatan tinggi 
dengan foto berkualitas tinggi sangat 
dibutuhkan oleh para fotografer 
yang membutuhkan pemotretan 
berkecepatan tinggi seperti fotografer 
olahraga, fotografer kehidupan alam 
bebas, maupun jurnalis foto. Canon 
EOS 1D X Mark II hadir untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut dengan dukungan 
61-titik fokus yang mencakup 41-titik 
tipe silang/cross type. 

Canon menyematkan teknologi 
mekanis cermin terbaru yang 
memungkinkan pengguna EOS 1D X 
Mark II memotret dengan kecepatan 
14fps dalam mode pemotretan 
dengan viewfi nder dan 16fps dalam 
mode Live View. Dukungan slot kartu 

memori CFast 2.0 pada EOS 1D X 
Mark II memungkinkan pemotretan 
hingga 170 foto berformat RAW dan 
JPEG tanpa batas pada mode continous 
shooting.

Selain untuk memotret, EOS 1D X Mark 
II dapat digunakan untuk merekam 
video berkualitas 4K dengan frame 
rate  60/50p (NTSC/PAL).  Canon 
EOS 1D X Mark II dapat merekam 

dalam format Full HD dengan frame 
rate hingga 120/100p (NTSC/PAL) 
sehingga pengguna dapat melakukan 
perekaman video slow motion. 
Kehadiran slot kartu memori CFast 
2.0 pada kamera ini turut mendukung 
perekaman video dengan kualitas 
tinggi tersebut.

Kehadiran Dual Pixel CMOS AF (DAF) 
menjadikan proses fokus lebih cepat 
dan lebih efi sien dalam melakukan 
tracking pada subjek yang bergerak 
khususnya ketika memotret dalam 
mode Live View. EOS 1D X Mark II 
sudah mendukung EV-3 untuk semua 
jangkauan titik AF ketika merekam 
video berformat 4K. Selain itu, seri ini 
juga menghadirkan pengaturan pada 
tingkat kecepatan dan sensitivitas 
tracking melalui fi tur Movie Servo AF 
yang memberikan fl eksibilitas dalam 
perekaman video. 

Kehadiran EOS 1D X Mark II, didukung 
pula oleh sensor CMOS Full Frame 

35mm terbaru dan prosesor Dual DIGIC 

6+ yang didukung dengan resolusi foto 
maksimal 20,2 megapiksel. Selain itu, 
kecanggihan jangkauan ISO kamera 
ini mencapai ISO 409.600. Dengan 
kecanggihan ini, fotografer dapat 
terus memotret tanpa terhambat oleh 

kondisi pencahayaan yang minim. 

Digital Lens Optimizer menjadi salah 
satu teknologi terkini yang dibenamkan 
oleh Canon untuk memproses dan 
mengoptimalkan gambar RAW 
secara langsung di kamera. Fungsi 
editing ini termasuk koreksi chromatic 
aberration correction, peripheral 
illumination correction, dan pertama 
kali dalam sejarah EOS, diff raction 
correction. Kombinasi fungsi koreksi 
tersebut memungkinkan fotografer 
menghasilkan foto berformat JPEG 
yang berkualitas tinggi langsung dari 
kamera tanpa harus menggunakan 
bantuan perangkat komputer. Dengan 
fungsi ini, proses produksi foto dapat 
dilakukan dengan cepat mengingat 
waktu adalah segalanya. Keberadaan 
Picture Style Fine Detail yang baru 
menghadirkan fi le JPEG dengan detail 
dan ketajaman yang lebih tinggi.

“Kecepatan kamera yang mampu 
merekam 4K dalam frame rates hingga 
60p membuat fotografer olahraga atau 
liputan penting dapat memilih satu 
dari 60 foto di setiap detik rekaman 
video. Mereka bisa mendapatkan foto 
beresolusi tinggi dari detail momen 
yang sangat presisi,” ujar Merry Harun – 
Canon Division Director, pt. Datascrip.

Kamera DSLR Profesional

Berkemampuan Rekam Video 4K

Kegiatan olahraga tidak lepas 
dari kesan kuat dan cepat. 

Mengabadikan momen olahraga 
(sport photography) sangat menantang 
serta membutuhkan strategi khusus 
sehingga bisa menampilkan foto 
dramatis dan indah. Simon Bruty, 
fotografer olahraga asal Inggris yang 
sekarang menetap di Amerika Serikat, 
berbagi tips bagaimana mendapatkan 
foto aksi olahraga yang memukau. 

Ada tiga hal utama yang perlu 
diperhatikan dalam fotografi  olahraga, 
yaitu: persiapan, perlengkapan, dan 
teknik. Berikut penjelasannya:

1. Persiapan

Datang lebih awal dan survei 
terlebih dahulu lokasi pertandingan 
akan berlangsung. Perhatikan arah 
datangnya cahaya. Pelajari arah atau 
pola gerak objek. Carilah tempat-
tempat untuk pengambilan gambar 
dari beberapa perspektif sehingga 

foto menjadi unik. Persiapan ini sangat 
berguna untuk menentukan komposisi 
foto yang akan diambil. 

2. Perlengkapan

Aksi-aksi cepat dalam olahraga 
menjadi tantangan tersendiri, bahkan 
bisa menjadi objek yang menarik. 
Untuk itu dibutuhkan kamera super 
cepat untuk mengambil gambar. 
Canon EOS 1 D X Mark II merupakan 
favorit dengan kecepatan continous 
shooting hingga 16 fps. Simon minimal 
membawa dua bodi kamera, serta 
lensa tele  400 mm atau lensa zoom 
70-200 mm. Pada kondisi tertentu, Ia 
dibantu oleh asisten. 3. Teknik

Teknik dasar fotografi  menjadi mutlak 
dimiliki seorang fotografer olahraga. 
Berapa kecepatan rana untuk objek 
yang bergerak cepat. Teknik untuk 
mengambil gambar bokeh sehingga 
lebih dramatis, atau teknik panning 
untuk menunjukan objek sedang 
melaju dengan kencang. Teknik 
pengaturan komposisi dan momen 
juga menentukan hasil akhir foto 
olahraga yang menarik.

Oleh Simon Bruty (Sport Photographer)

Tips Mengabadikan Aksi Olahraga

13 ask the expert

*Simon Bruty fotografer olahraga yang 
pernah meraih beberapa penghargaan 
bergengsi antara lain: L’Equipe Sports 
Photographer of the Year (2003), World Press 
Photo (1989 & 1999), dan IOC Best of Sport 
Folio Winner (1994).
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Bila selama ini Anda sering merasa susah mendapatkan 
sinyal di ruangan yang memiliki jaringan Wi-Fi, 
maka dibutuhkan sebuah perangkat yang tepat 

untuk memperluas sinyal Wi-Fi di dalam ruangan. Huawei 
memperkenalkan wireless extender WS331C yang dikemas 
dalam dimensi yang mungil namun memiliki kekuatan 
memancarkan kembali sinyal Wi-Fi yang tersedia di dalam 
area dengan jangkauan yang lebih luas.

Dimensinya yang tergolong ringkas, memudahkan 
penggunaan wireless extender ini yang dapat dibawa kemana 
saja dan kapan saja. Perangkat ini beroperasi di bandwidth 2,4 
GHz yang sudah mendukung kemampuan koneksi wireless 
802.11b/g/n berkecepatan hingga 300Mbps. Pengguna 
cukup menekan tombol WPS untuk menghubungkan 
perangkat ini ke wireless router. 

Selain tombol WPS, disediakan konfi gurasi manual dengan 
mengakses alamat IP yang ada di perangkat ini. Terdapat 
QR Code yang bisa digunakan untuk melakukan konfi gurasi 
tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Bagi pengguna 
smartphone cukup memindai QR code tersebut, maka secara 
otomatis Anda dapat masuk ke dalam halaman konfi gurasi.

“Kehadiran Huawei WS331C sangat berguna untuk Anda 
yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan sinyal Wi-
Fi yang kuat tanpa putus-putus. Inilah wireless extender yang 
dapat Anda gunakan dimana dan kapan saja tanpa perlu 
khawatir kehilangan sinyal di dalam ruangan,” ujar Sylvia 
Lionggosari, Division Director, pt. Datascrip.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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K U I S

Sebutkan fungsi dari Huawei Extender WS331C?

Kirim jawaban ke alamat email di kontak@datascrip.co.id 
dengan subjek Kuis Huawei Extender WS331C dengan 
mencantumkan nama lengkap, nama perusahaan, jabatan, 
alamat dan nomor telepon kantor serta nomor handphone.

Jawaban Kuis Huawei Extender WS331C paling lambat 
diterima 30 September 2016. Masing-masing pemenang akan 
mendapatkan Huawei Extender WS331C untuk 20 pemenang.

Huawei WS331C 
Memaksimalkan Jangkauan Sinyal Wi-Fi Anda

Presentasi merupakan salah satu 
aktivitas yang sering dilakukan, 
baik di sekolah, perusahaan 

maupun institusi lainnya. Oleh karena 
itu, dukungan proyektor yang tepat 
pun menjadi penting. Memahami 
kebutuhan tersebut, Casio melalui 
exclusive distributor-nya di Indonesia, 
pt. Datascrip menghadirkan proyektor 
berteknologi Laser & LED Hybrid 
terbaru yang terbagi dalam seri Core 
dan Advanced.

Casio menghadirkan beberapa model 
terbaru di Seri Core dan Seri Advanced 
yang memiliki tingkat kecerahan lebih 
dari 2.500 lumen. Model terbaru di 
Seri Core adalah XJ-V2, XJ-V100W, 

XJ-V110W dan XJ10X. Tipe XJ-V2 
memiliki kemampuan 1,1x zoom kali 
sedangkan tiga tipe lainnya 1,5x zoom. 
Pembesaran hingga 1,5x ini membuat 
Seri Core dapat digunakan dengan 
performa optimal, baik di ruang rapat, 
ruang kelas maupun luar ruangan 
(outdoor).

Sementara itu di Seri Advanced, Casio 
menghadirkan model XJ-F210WN, 

XJ-F100W, XJF200WN, XJ-F20XN dan 
XJ-F10XN yang menawarkan beragam 
pilihan format display. Produk terbaru 
ini juga sudah kompatibel dengan 
lebih banyak perangkat pintar yang 
berkemampuan Screen Mirroring 
menggunakan sambungan terminal 
HDMI seperti Intel® WiDi atau adaptor 
tampilan nirkabel Miracast dan 
terminal USB.  

Proyektor Laser & LED Hybrid Casio 
diproduksi langsung di Jepang, 
tepatnya di Yamagata Premium 
Production Line milik Casio. Oleh 
karena itu, kualitas dan daya tahan 
proyektor terbaru Casio ini sudah 
teruji dan terjamin bagus. Casio juga 
merancang struktur tahan debu (dust 
resistance structure) yang melindungi 
optik dari partikel debu, memastikan 
kecerahan proyeksi yang tahan lama 
dan dapat diandalkan. 

Proyektor-proyektor ini juga dapat 
mencapai kecerahan maksimal kurang 
dari lima detik, serta dapat langsung 
dimatikan tanpa melewati periode 
cool-down. Hal ini mengurangi waktu 

penyetelan serta meningkatkan 
efi siensi penyetelan di ruang rapat 
maupun kelas. 

Ramah Lingkungan serta Hemat 
Biaya Perawatan   

Sesuai tagline-nya, “Lamp Free for a 
Brighter Future”, proyektor-proyektor 
Casio membantu berkontribusi 
terhadap pelestarian lingkungan 
dengan mengurangi penggunaan 
lampu merkuri. Dengan sumber 
cahaya hybrid, berupa laser dan LED, 
proyektor Casio tidak membuang 
emisi karbondioksida dan merkuri ke 
atmosfer bumi. 

“Proyektor Casio juga memiliki daya 
tahan lebih dari 20.000 jam dan 
membutuhkan rata-rata setengah 
dari konsumsi energi proyektor yang 
menggunakan lampu merkuri sehingga 
membuat biaya perawatannya lebih 
hemat secara jangka panjang,” ujar 
Jeremy Hermanto, Division Manager 

pt. Datascrip.

Mengoptimalkan Presentasi dengan Proyektor Laser &
LED Hybrid yang Ramah Lingkungan

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

Casio Projector XJ-V2



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

17eventevent16 

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

Mencoba dan merasakan langsung produk-produk dari 
Canon tentu akan memberikan pengalaman tersendiri 
bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai 
dengan kebutuhan. Memahami hal tersebut, Canon 
melalui pt. Datascrip selaku distributor tunggal produk 
pencitraan digitalnya di Indonesia menghadirkan Canon 

Image Square di Medan, tepatnya di Jl. Raden Saleh, No. 
65-67, Kota Medan (12/04).  

Kehadiran Canon Image Square Medan ini untuk lebih 
mendekatkan konsumen, sekaligus memberikan 
pengalaman dalam mencoba produk-produk terbaik 
dari Canon. Canon Image Square ini 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 prapembelian 
hingga pascapembelian.

“Canon Image Square hadir di Kota Medan dengan 
tempat yang representatif dan nyaman. Pengunjung akan 
dibantu tentang informasi produk Canon oleh tim sales 
consultant. Selain itu, tentu Canon juga menjamin layanan 
purnajualnya sehingga para pengguna produk Canon tidak 
perlu khawatir,” ujar Merry Harun, Canon Division Director, 
pt Datascrip.

Kompetisi fotografi  “Canon Street Pixmatography” kembali 
hadir. Di tahun kedua ini, Canon Street Pixmatography 
berlangsung di kota Jakarta dan Bandung. Untuk Jakarta, 
acara ini diselenggarakan pada 22 Mei 2016 di Museum 
Bank Mandiri sedangkan di Bandung digelar pada 29 Mei 
2016 di Bale Rumawat, Kampus Universitas Padjajaran.

Canon Street Pixmatography merupakan ajang lomba 
foto di Indonesia yang bertemakan Street Photography. 
Para peserta dapat menggunakan kamera digital 
merek apa saja dan tipe apa saja, kecuali smartphone. 
Berbeda dengan lomba fotografi  pada umumnya, Canon 
Street Pixmatography menantang para peserta untuk 
mendapatkan hasil bidikan terbaiknya dalam waktu 
terbatas, hanya 90 menit. Setelah mengumpulkan karya 
terbaiknya, panitia akan mencetak foto tersebut dengan 
printer Canon PIXMA, lalu memajangnya sehingga 
semua peserta bisa melihat satu sama lain foto-foto yang 
dilombakan. 
 
“Dalam kompetisi ini, peserta tidak hanya berburu foto 
melainkan juga dapat mencetak hasil jepretan fotonya di 
tempat. Dengan begitu, mereka dapat merasakan secara 
langsung hasil fotonya setelah selesai berburu,” ujar Monica 
Aryasetiawan – Division Manager Canon Consumer System 
Products Division pt. Datascrip.

Berikan Pengalaman 
Lebih Bagi Konsumen,
Canon Image Square 

Hadir di Medan

Tampak pada gambar (kiri-kanan): Kang Huey Yi – Manager Consumer 
Imaging & Information Group Canon Singapore Pte. Ltd., Iwan Taqwa Batara – 
Branch Sales Manager Datascrip Kantor Penjualan Cabang (KPC) Medan, dan 
Merry Harun – Canon Division Director pt. Datascrip meresmikan Canon Image 
Square dan Datascrip Kantor Penjualan Cabang Medan, yang berlokasi di Jl. 
Raden Saleh No. 65-67 Medan, Selasa (12/04). 

Canon Street Pixmatography 
Hadir di Jakarta dan Bandung

 Tampak pada gambar: Para peserta berfoto bersama sebelum dimulainya lomba 
foto Canon Street Pixmatography yang digelar Museum Bank Mandiri , Kota Tua, 
Jakarta, Minggu (22/5).  

Tampak pada gambar: Monica Aryasetiawan – Division Manager Canon 
Consumer System Products Div., pt. Datascrip (ketiga dari kanan) bersama 
para dewan juri dan para pemenang usai penyerahan hadiah kepada para 
pemenang Canon Street Pixmatography di Bandung, Minggu (29/5).Showroom Canon Image Square Medan



Kami berencana untuk 
melakukan perjalanan diving 
ke Pulau Weh yang berada di 
sebelah utara Banda Aceh, 

tepatnya di bagian utara Pulau 
Sumatera.
  
Perjalan ini dimulai dengan rute 
penerbangan dari Jakarta, lalu transit di 
Medan kemudian dilanjutkan ke Aceh.  
Setiba di Aceh, dengan menggunakan 
mobil kami melanjutkan perjalanan ke 
pelabuhan Ule Lheue. Dari pelabuhan 
ini, kami menggunakan kapal feri MV 
Citra Jet 03 menuju pelabuhan Bolahan. 
(Sekarang sudah ada penerbangan 
Medan ke Sabang langsung dengan 
pesawat Garuda sejak Februari 2015).

Dari pelabuhan, kami menuju 
penginapan di The Pade Resort 
yang terletak di Pantai Iboih dengan 
menggunakan kendaraan. Di tempat 
inilah keindahan bawah laut Indonesia 
dimulai, di mana Laut Andaman dan 
Samudera Hindia bertemu. Posisi ini 
membawa nutrisi bagi biota laut yang 
terdapat di sana mulai dari yang kecil 
hingga yang besar beserta terumbu 
karang yang sehat dan alami.

Topografi  yang unik dan menakjubkan 
akan kita temui pada saat kita 
menyelam di Pulau Weh. Tempat ini 
masih jarang tersentuh. Bebatuan yang 
sangat besar dihiasi ikan Anthias yang 
berwarna-warni dan dalam jumlah 
yang sangat banyak akan mudah kita 
temui dari kedalaman 10-15 meter, 
sementara di kedalaman 20-30 meter 
kita akan menemukan hamparan Sea 
Fan berwarna-warni dalam ukuran 
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Selain itu, di sini juga terdapat 
shipwreck Sophie Rickmers yang 
merupakan bangkai kapal kargo. Kapal 
uap buatan Jerman 1920 yang karam 
di perairan Sabang pada saat Perang 
Dunia II tahun 1940.  Sejarah mengenai 
kapal ini ialah sengaja ditenggelamkan 
oleh krunya sendiri demi mencegah 
penyitaan oleh pihak Belanda. 
Sekarang kapal ini sudah menjadi 
rumah terumbu karang di kedalaman 
60 meter.

  
Khusus di shipwreck penyelam harus 
berpengalaman serta ditemani oleh 
Dive master yang khusus pula. Kita 
juga tidak bisa terlalu lama menyelam 
di situ. Kapal ini dipasangi 3 buih dari 
permukaan, yakni buih bagian depan, 
tengah dan belakang kapal. Pada saat 
naik dan menjalani safety stop di 20-
30 meter kita akan dikelilingi oleh 
kumpulan batfi sh.

Titik selam di pulau Weh ini ada sekitar 
23 spot. Spot yang terkenal di antaranya 
adalah Canyon, Volcano, Peunateung, 
Sabang Wreck, dan Batee Gla. Melihat 
keindahan bawah laut Pulau Weh, kita 
tidak akan mengira bahwa tempat ini 
pernah di terjang tsunami yang sangat 
dahsyat di tahun 2004.

Musim terbaik Penyelaman di Pulau 
Weh untuk titik selam di daerah timur, 
bagus di bulan Juni-September dan 
untuk titik di daerah barat bagus di 
bulan Nopember – Maret. 

Semua hasil foto underwater 
diabadikan dengan menggunakan 
Canon EOS 70D yang tentunya 
dilengkapi dengan underwater case. 
Kemampuan EOS 70D yang memiliki 
jangkauan ISO yang tinggi ditambah 
kehadiran prosesor DIGIC 5+ yang 
andal, mampu menghasilkan foto 
bawah laut yang menawan.

Oleh: Sofi  Sugiharto (Fotografer Bawah Laut)

raksasa dan juga batu-batu berukuran 
raksasa.

Pulau Weh juga memiliki keunikan 
lainnya, yaitu titik selam gunung berapi 
bawah laut.  Di dalam lautnya, kita 
dapat melihat gelembung gelembung 
udara keluar di antara bebatuan besar,  
airnya juga terasa hangat. Di lokasi ini 
juga dapat dijumpai ikan-ikan yang 
berkeliaran di antara gelembung-
gelembung hangat. Di permukaan dive 
spot juga sudah tercium bau belerang.

Pulau Weh

Canon EOS 70D
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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

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “discere” yang berarti belajar. 
Turunan kata ini adalah “disciplina” yang artinya pengajaran atau 
pelatihan.  Dalam perkembangannya, kata “disiplin” telah mengalami 
perkembangan makna. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
salah satu defi nisi dari “disiplin” adalah ketaatan (kepatuhan) kepada 
peraturan (tata tertib, dsb.). Sementara itu, Kamus Umum bahasa 
Indonesia menyebutkan “disiplin” berarti melatih batin dan watak 
supaya perbuatannya menaati tata tertib. 

Mengapa kita perlu disiplin, khususnya dalam bekerja? Disiplin akan 
membuat kita mampu menjalankan tugas yang mungkin kurang 
menyenangkan bagi kita. Tanpa suatu kedisiplinan kita akan cenderung 
menunda mengerjakan tugas tersebut sehingga penyelesaiannya pun 
terlambat. 

Padahal, tugas yang terlambat diselesaikan bisa menghambat pekerjaan 
rekan yang lain.  Kalau sudah begitu, kinerja dan produktivitas tim di 
tempat kerja pun berpotensi menurun.  Agar hal tersebut tak terjadi di 
lingkungan kerja kita, maka disiplin dalam bekerja menjadi suatu hal 
yang penting. Berikut ini beberapa tips untuk meningkatkan disiplin diri.

 Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam waktu dekat.

 Buat urutan prioritas hal – hal yang ingin kita lakukan.

 Buat jadwal kegiatan secara tertulis.

 Lakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang kita buat, tetapi 
jangan terlalu kaku.

 Berusahalah untuk selalu dsiplin dengan jadwal program kegiatan 
yang sudah kita susun sendiri.

Disiplin diri merupakan suatu siklus yang kita lakukan secara berulang – 
ulang dan terus menerus secara berkesinambungan, sehingga menjadi 
suatu hal yang biasa kita lakukan. Selamat mencoba.

Disiplin dalam Bekerja

www.casioprojectorsea.com

CORE Series ADVANCED Series

Experience the difference. Casio Lamp Free Technology
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Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI  1/2016:

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 
30 September 2016. Pemenang akan 
diumumkan di edisi berikutnya. 

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Work is love made visible. And if you cannot work with love 
but only with distaste, it is better that you should leave 
your work and sit at the gate of the temple and take alms 
of those who work with joy. - Khalil Gibran

The best way to not feel hopeless is to get up and do 
something. Don’t wait for good things to happen to you. If 
you go out and make some good things happen, you will 
fi ll the world with hope, you will fi ll yourself with hope.
- Barack Obama

Whatever your life’s work is, do it well. A man should do his 
job so well that the living, the dead, and the unborn could 
do it no better. - Martin Luther King, Jr.

Setelah lulus kuliah, Dudung mendapat panggilan kerja. Ia 
bersemangat datang ke kantor pagi hari untuk bertemu dengan 
bagian HRD. Setelah beberapa saat, Dudung dipanggil masuk ke 
dalam ruangan untuk memulai interview pekerjaan. 

HRD: Bisa Anda 
jelaskan latar belakang 
pendidikan terakhir dan 
apa pengalaman kerja 
Anda?

Dudung: Saya lulusan di 
universitas ternama dan 
saya baru lulus kuliah. 
Ini adalah panggilan 
kerja pertama saya dan 
berharap digaji sesuai 
dengan latar belakang 
pendidikan saya.

HRD: Memangnya berapa nilai gaji yang Anda inginkan?

Dudung: Saya berharap digaji Rp 75 juta per bulan dan diberikan 
fasilitas cuti 25 hari dalam setahun.

HRD: Baiklah, saya akan berikan Rp 100 juta per bulan, cuti 30 kali 
dalam setahun, tunjangan kesehatan penuh, tunjangan keluarga, 
tunjangan pensiun, dan mobil dinas. Bagaimana?

Dudung: Wow, Ibu bercanda ya?

HRD: Ah, kan Anda sendiri yang mulai.

Wawancara Kerja

1. Rina Agustina                         Jakarta
2. Januarni Devona Ruth          Tangerang 
3. Jamikan Hendra E.        Medan

1.  Sebutkan tipe printer SELPHY yang digunakan 
I Wayan Suka, salah seorang Uncle SELPHY di 
Tanah Lot Bali?

  a. SELPHY CP 900
  b. SELPHY CP 950
  c. SELPHY CP 1000
  d. SELPHY CP 1100

2.  Apa tipe jam pintar terbaru Huawei yang hadir 
dengan tampilan trendi dan teknologi canggih?

  a. Huawei Watch W1
  b. Huawei Watch W2
  c. Huawei Watch S1
  d. Huawei Watch S2

3. Di kota mana saja Canon Street Pixmatography 
2016 diadakan?

  a. Jakarta dan Medan
  b. Medan dan Bandung
  c. Bandung dan Jakarta
  d. Jakarta dan Surabaya

4.  Berapa kecepatan continous shooting pada 
kamera EOS 1D X Mark II?

  a. 9 fps
  b. 11 fps
  c. 15 fps
  d. 16 fps

INSPIRATIONAL 
QUOTES

Pronto A4 (2) R1 FA.ai   1   6/21/2016   10:38:44 AM



Pernahkan Anda menghitung seberapa banyak 

waktu yang Anda habiskan untuk duduk di tempat 

kerja Anda? Duduk di kursi yang tidak Ergomatic 

untuk rentang waktu yang lama dapat menyebabkan 

banyak gangguan kesehatan, yang pada akhirnya 

menggangu kinerja dan merugikan perusahaan. 

Apabila tidak diminimalkan secara jangka panjang, 

dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang 

lebih kronis. Apakah Anda akan memilih untuk 

berinvestasi lebih untuk kursi Ergomatic atau 

menggunakan kursi “murah”  dengan risiko 

kesehatan ini?

STOP 

Office Furniture & Filing System

KURSI ERGOMATIC

SAKIT PINGGANG,
GUNAKAN

Hubungi kami dan dapatkan 

solusi terbaik untuk Anda.
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