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tentunya dibutuhkan perangkat 
kerja yang tepat guna, sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Simak ulasannya 
di rubrik main story KONTAK edisi ini. 

Selain itu, pada edisi ini kami           
juga menampilkan produk-produk 
terbaru untuk solusi bisnis Anda. 
Di antaranya, printer Canon PIXMA 
TS307, Wacom Smartpad Bamboo 

Folio, Ground Penetrating Radar 
(GPR) Leica DS2000 dan Leica 
Digicat Cable Locator, serta Canon 
Speedlite 470EX-AI. Untuk inspirasi 
liburan Anda, kami sajikan pesona 
Kepulauan Kei di rubrik Leisure.

Selamat membaca!  

Pelanggan yang terhormat, 

Kecanggihan teknologi dan semakin 
tingginya mobilitas dalam dunia bisnis 
menantang kita untuk tetap produktif 
dan kreatif di mana saja, kapan saja. 
Baik itu saat bekerja di kantor, bertemu 
dengan klien di kafe, dalam perjalanan 
bisnis, atau bahkan ketika berada di 
rumah. Untuk mendukung hal itu, 
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Canon Speedlite 470EX-AI

Speedlite Pertama di Dunia
dengan Teknologi
Auto Intelligent Bounce
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Perangkat Multifungsi 
Pendukung Aktivitas
Bisnis

Beragam pilihan perangkat 
kerja multifungsi dan 
efi sien untuk mendukung 
produktivitas dan kreativitas 
kerja di mana pun dan kapan 
pun. 

Datascrip menghadirkan 
teknologi Ground Penetrating 
Radar (GPR) Leica DS2000 dan 
Leica Digicat Cable Locator 
sebagai solusi pengecekan 
utilitas bawah tanah yang 
dapat menghasilkan data yang 
cepat dan akurat.
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Menciptakan dan 
Membagikan Kreativitas, 
Kapan dan di Mana Saja 
dengan Smartpad
Bamboo Folio
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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

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.

Canon Semarang 
PhotoMarathon 2018

leisure

18Kepulauan Kei

“The Most Popular Hidden Paradise”
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Kecanggihan teknologi dan 
semakin tingginya mobilitas 
dalam dunia bisnis menantang 
kita untuk tetap produktif dan 

kreatif di mana saja, kapan saja. Baik itu 
saat bekerja di kantor, bertemu dengan 
klien di kafe, dalam perjalanan bisnis, 
atau bahkan ketika berada di rumah. 
Untuk mendukung hal itu, tentunya 
dibutuhkan perangkat kerja yang 
tepat guna, sesuai dengan kebutuhan 
Anda. 

“Sebagai The One Stop Business Solution, 
PT Datascrip menyediakan beragam 
pilihan perangkat kerja multifungsi 
dan efi sien untuk mendukung 
produktivitas dan kreativitas kerja di 
mana pun dan kapan pun,” ujar Liana 
Setiawan – Direktur Penjualan PT 
Datascrip. 

Untuk furnitur kantor, Up-Chair dari 
Tonon dapat menjadi pilihan. Kursi Up-
Chair didesain dengan bentuk yang 

inovatif, memberikan sentuhan yang 
sederhana sekaligus modern di ruang 
kerja Anda. Up-chair memiliki dimensi 

Pendukung Aktivitas Bisnis

Perangkat Multifungsi

Canon PIXMA G4010

Canon PIXMA TS8170

Untuk tetap produktif 

dan kreatif di mana 

pun dan kapan pun,  

dibutuhkan perangkat 

kerja multifungsi dan 

efi sien. 
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Untuk melengkapi efi siensi saat bekerja 
sekaligus memberikan sentuhan segar 
pada interior ruangan, printer inkjet 
multifungsi dengan desain yang 
trendi, PIXMA TS8170 menjadi solusi 
tepat. Jika ingin terlihat lebih ringkas, 
kertas bisa diisi pada bagian cassette 
di sisi depan printer dengan kapasitas 
hingga 100 lembar. Namun, jika ingin 
lebih mudah karena akan mencetak 
dengan berbagai ukuran kertas 
dapat menggunakan tray bagian sisi 
belakang printer. Adanya fi tur Auto 
Duplex Printing semakin menjadikan 
aktivitas mencetak lebih efi sien. Anda 
bisa secara otomatis mencetak bagian 
depan dan belakang tanpa harus 
membalik kertas secara manual, yang 
tentunya juga dapat menghemat 
penggunaan kertas. 

Selain itu, koneksi nirkabel pada PIXMA 
TS8170 memberikan kenyamanan 
lebih bagi pengguna karena dapat 
mencetak atau memindai melalui 
perangkat pintar (smartphone/tablet) 
dengan koneksi Wi-Fi, tanpa harus 
terhubung dahulu dengan komputer.

5 main story

yang ringkas dan terbuat dari material 
yang kokoh. Warna kursi Up-Chair pun 
menghadirkan kesegaran suasana di 
ruang kerja.  

Pemilihan all in one personal 
computer (PC) juga menjadi solusi 
untuk menghemat tempat sekaligus 
pemakaian energi listrik di ruang kerja. 
Seperti yang dihadirkan oleh all in 
one PC ASUS Vivo AiO V222. Didesain 
ringkas dan ringan memiliki layar lebar 
21,5 inci, monitor ASUS Vivo AiO V222  
dibekali teknologi NanoEdge yang 
memberikan tampilan jernih dengan 
detail dan warna yang indah.

Diperkuat dengan teknologi hemat 
energi terbaru dari prosesor Intel® dan 
NVIDIA® GeForce® MX110 graphics, 
serta kapasitas penyimpanan SSD 
256 GB dan RAM 8GB, Vivo Aio V222 
memberikan performa maksimal 
untuk berbagai kebutuhan komputer 
sehari-hari, mulai dari berurusan 
dengan email, menyiapkan dokumen, 
menjelajahi internet, sampai 
menonton video. 

Untuk menambah kenyamanan 
saat bekerja dengan PC all in one 
tersebut, lengkapi perangkat kerja 
Anda dengan perangkat nirkabel 
berteknologi Bluetooth, yaitu 
keyboard Logitech® K480 dan mouse 
Logitech® M337. Logitech® K480 dapat 
menghubungkan tiga gadget dalam 

satu keyboard, serta bisa digunakan 
oleh perangkat PC, Android maupun 
iOS. K480 menggunakan dua baterai 
AAA yang mampu bertahan hingga 
2 tahun serta memiliki jangkauan 
Bluetooth hingga 10 meter. Sama 
halnya dengan K480, mouse Logitech® 
M337 juga memiliki jangkauan 10 
meter dan memiliki pegangan karet 
yang ringkas. Anda bisa menggunakan 
M337 dengan nyaman di permukaan 
meja besi, kayu maupun ubin.  

Kursi Up Chair dari Tonon 
hadir dengan desain 
modern yang memberikan 
kesegaran dan semangat di 
ruang kerja.

Keyboard Logitech® K480 dan
Mouse Logitech® M337

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



yang lurus dan rapi terhadap 
dokumen/buku yang akan di-scan 
menggunakan aplikasi Canon 
PRINT Inkjet/SELPHY di smartphone. 
Pinggiran dokumen terdeteksi 
secara otomatis, tingkat kecerahan 
dan kontras gambar dioptimalkan 
melalui aplikasi sebelum dicetak. 
Hasil pemindaian dapat dikonversi 
ke format PDF dan disimpan ke 
local library pada perangkat mobile, 
cloud service atau dikirim melalui 
e-mail.

Tak hanya itu, pengguna bisa 
memanfaatkan fi tur kreatif lewat 
aplikasi Message in Print yang 
tersedia di iPhone. Dengan aplikasi 
ini, foto yang telah dicetak bisa 
menampilkan animasi yang 
menarik ketika di-scan, seperti 
muncul animasi berupa teks, musik 

business solution6 
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Apakah ada printer single 
function (fungsi tunggal) 
yang juga dapat memindai, 

menyalin, sekaligus bisa mencetak 
foto kreatif? Tidak sekadar cetak 
dokumen. Canon menjawab 
keinginan tersebut dengan 
menghadirkan printer terbaru, 
PIXMA TS307.

Printer Canon PIXMA TS307 ber-
transformasi menjadi sebuah 
perangkat multitasking dan 
membantu menghasilkan 
pemindaian dokumen (kertas A4 
ataupun halaman buku) beresolusi 
tinggi ketika dikoneksikan dengan 
smartphone dan aplikasi Canon 
PRINT Inkjet/SELPHY.

Garis-garis pada permukaan printer 
membantu memberikan penataan 

dan video, yang memberikan 
kejutan kepada penerima foto.

“Mencetak dokumen maupun foto 
dari smartphone sudah menjadi hal 
yang umum saat ini. Dengan harga 
terjangkau, Canon PIXMA TS307 
hadir dengan koneksi nirkabel yang 
didesain untuk memberikan hasil 
cetak berkualitas, memindai dan 
menyalin dengan mengoptimalkan 
resolusi optik kamera yang ada 
pada smartphone,” ujar Monica 
Aryasetiawan - Division Manager 
of Canon Consumer System Product 
Div. PT Datascrip.

Print & Copy dengan Printer Single 
Function Cerdas

store.datascrip.id

Canon PIXMA TS307 hadir 
dengan koneksi nirkabel 
yang didesain untuk 
kemudahan mencetak, 
copy dan scan.
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*Menggunakan tinta gabungan GI-790 cyan, magenta, dan yellow dalam mencetak dokumen full colour. Hasil beragam, tergantung dari cara pemakaian, penggunaan, serta pola cetak.

REKAN KERJA YANG
ANDAL
Perkenalkan rekan kerja sempurna yang tak pernah kendor dalam bekerja. Dengan
kemampuan cetak yang tinggi, kemudahan pengisian ulang tinta tanpa khawatir
tumpah, serta ketahanan yang mengagumkan, Printer Canon G Series
memastikan seluruh pekerjaan Anda selesai tepat waktu.

canon.indonesia

Tahun Garansi
 Jasa Servis

 Suku Cadang

Busa Pembuangan

+

+Garansi print head  2 tahun atau 30.000 lembar



business solution8 

Pemetaan yang akurat sangat 
penting untuk mencegah 
terhambatnya pembangunan 

infrastruktur karena kurangnya 
informasi utilitas bawah tanah, seperti 
pipa gas, pipa air, kabel listrik atau 
bahkan serat optik. Informasi yang 
lengkap seputar utilitas bawah tanah 
sangat membantu pembangunan 
infrastruktur berjalan lancar dan aman.

Memahami hal tersebut, PT Datascrip 
bekerja sama dengan Leica Geosystem  
menghadirkan teknologi Ground 
Penetrating Radar (GPR) dengan tipe 
DS2000 dan Leica Digicat Cable Locator 
sebagai solusi pengecekan utilitas 
bawah tanah yang dapat menghasilkan 
data yang cepat dan akurat.  

Dengan kemampuan dual frequency 
antenna, yaitu 250 Mhz dan 700 
Mhz, Leica DS2000 dengan mudah 
mendeteksi pipa air, pipa listrik atau 
material logam lainnya di kedalaman 
4 meter di bawah tanah, dan mampu 

diintegrasikan dengan Global 
Positioning System (GPS) sehingga 
proses deteksi bisa langsung dipetakan 
dalam format koordinat. Leica DS2000 
juga dilengkapi dengan empat roda 
penggerak yang bisa menyesuaikan 
dengan tingkat kemiringan medan. 
Untuk menjaga informasi data, setiap 
unit DS2000 dilengkapi dengan data 
controller dari Panasonic Toughbook 
bersertifi kasi IP 67 yang tahan air dan 
debu.
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Sementara itu, Leica Digicat Cable 
Locator merupakan produk yang juga 
mendukung kinerja dari GPR Leica 
DS2000. Tersedia dalam tiga varian, yaitu 
Digicat 550 ixf, Digicat 650 ixf yang sudah 
dilengkapi memori internal dan Digicat 
750 ixf yang dilengkapi memori internal 
dan GPS. Leica Digicat bekerja dengan 
memancarkan sinyal dengan frekuensi 
yang bisa dipilih, yaitu 8kHz, 33kHz, 512 
Hz dan 640 Hz untuk mendeteksi kabel 
atau utilitas lain di bawah tanah hingga 
kedalaman 3 meter. 

“GPR Leica DS2000 dan Leica Digicat 
Cable Locator merupakan solusi 
yang membantu para kontraktor, 
instansi pengawas atau para pemilik 
aset tertanam di bawah tanah, untuk 
memetakan kondisi bawah tanah 
secara cepat dan akurat sehingga 
perencanaan konstruksi dan 
pembangunan infrastruktur berjalan 
aman serta efi sien,” ujar Gatot Priyo 
Laksono – Division Manager Survey & 3D 
Equipment PT Datascrip.

Solusi Pengecekan Utilitas Bawah Tanah

yang Cepat dan Akurat

GPR Leica DS2000 dan Leica 
Digicat Cable Locator membantu 
memetakan kondisi bawah tanah 
untuk pembangunan infrastruktur 
yang aman dan efi sien.

Leica DIGICAT store.datascrip.id

pipa gasfi ber optic
kabel listrik

kabel listrik

pipa air
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ESSENTIALS
PRAKTIS UNTUK SEGALA 
KEBUTUHAN ANDA

Hanya untuk produk tertentu

www.maped.com duniamapedDistributed by:
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berantakan. Mekanisme pelipatan 
yang mudah dan ringan memberikan 
nilai tambah penggunaan meja 
Srikandi. Selain itu, adanya Modesty 
Panel yang menutupi area bawah 
depan meja memberikan kenyamanan 
bagi pengguna wanita agar lebih 
nyaman bekerja.

“Meja LS-LSA dan Srikandi menjadi 
perangkat yang cocok untuk 
melengkapi ruang kerja yang luasnya 
terbatas. Desainnya yang ringkas, 
multifungsi dan mudah dipindahkan 
juga sesuai untuk berbagai kebutuhan 
mulai dari small off  ice home off  ice 
(SOHO), co-working space, tempat 
pelatihan hingga sekolah,” ujar Zaky 
Makarim – Division Manager PT 
Datascrip.

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

www.aboutoffi  ce.co.id

Meja Multifungsi yang Ringkas

untuk Ruang Minimalis

LS-LSA

Meja berdesain minimalis ini memiliki 
sistem lipat dengan mekanisme tarik. 
Sistem tersebut membuat pelipatan 
daun meja menjadi lebih mudah. 
Dasar kaki meja terbuat dari material 
alumunium die cast yang memberikan 
kekuatan menahan beban dalam 
penggunaan sehari-hari.

Fleksibilitas juga menjadi unsur 
penting dari meja LS-LSA karena dapat 
difungsikan sebagai meja training 
ataupun meja meeting sesuai dengan 
kebutuhan. Kaki-kaki meja LS-LSA juga 
dilengkapi dengan roda. Desain daun 
meja yang bisa dilipat membuat meja 
LS-LSA hemat tempat ketika meja 
tidak dipakai.

Srikandi

Meja bertipe folding desk movable ini 
sangat lengkap untuk penggunaan 
di kantor maupun sekolah. Di bagian 
bawah daun meja tersedia tray untuk 
menaruh buku ataupun berkas-berkas 
sehingga permukaan meja tidak 

Salah satu kunci 
menciptakan 
kenyamanan di ruang 
kerja yang kecil adalah 
memilih perangkat kerja 
berdesain minimalis 
yang multifungsi, ringkas 
serta praktis digunakan. 
Konsep desain inilah 
yang diterapkan 
Datascrip pada meja 
kerja LS-LSA serta 
Srikandi Folding Desk 
Movable.

LS

Srikandi
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IPC-PFW8800-A180
4x 2MP Multi Sensor Panoramic

Network IR Bullet Camera

IPC-PFW8800-A180
4x 2MP Multi Sensor Panoramic

IPC-PDBW8800-A180
4x 2MP Multi Sensor Panoramic

Network IR Dome Camera

IPC PDBW8800 A180 IPC-PSD8802-A180
4x 2MP Multi Sensor Panoramic
Network Camera + PTZ Camera

IPC-PSD81602-A360
8x 2MP Multi Sensor Panoramic
Network Camera + PTZ Camera

180°/ 360° Panoramic
+ PTZ Camera

Features: 
- 1/1.9”  2Megapixel progressive scan MOS
- Support H.265 & H.264 dual encoding
- 2 x 2.5fps @4096x1800 + 50/60fps @1080p
- Support 180-degree / 360-degree panoramic view
- Day/ Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR
- Smart Tracking
- Intelligent function
- IP67, IK10

Comprehensive line up for every job:

secure.datascrip.com

HEAD OFFICE & SHOWROOM:
Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9 Kompleks Kemayoran, Jakarta 10610

 (021) 2664 8999   (021) 6544515 
 (021) 6544811-13  0812 118 1008 

 info@datascrip.co.id www.datascrip.com
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PT Datascrip sebagai distributor 
tunggal produk pencitraan digital 
Canon di Indonesia menghadirkan 

terobosan teknologi terbaru di lini 
speedlite, yakni Canon Speedlite 
470EX-AI, speedlite pertama di dunia 
yang dilengkapi dengan fungsi Auto 
Intelligent (AI) bounce. Fungsi AI bounce 
secara otomatis mengendalikan arah 
distribusi cahaya untuk mengurangi 
bayangan berlebihan, khususnya 
dalam fotografi  portrait. Teknologi 
AI bounce pada Speedlite 470EX-AI 
membantu fotografer menentukan 
secara otomatis sudut pantul fl ash 
yang optimal untuk menghasilkan foto 
dengan pencahayaan yang halus dan 
natural.

Speedlite 470EX-AI dilengkapi dengan 
motor penggerak, sensor pendeteksi 
akselerasi dan sensor pengukur jarak. 
Ketiga elemen tersebut memperkuat 
fungsi AI bounce dan pengguna pun 
dapat memilih antara mode full auto 
atau semi auto.   
   
Pada mode full auto, fl ash mencari 
sudut pantul optimal, memudahkan 
fotografer pemula untuk mendapatkan 
pencahayaan terbaik. Adanya teknologi 

untuk mengukur jarak antara subjek 
dengan langit-langit pada Speedlite 
470EX-AI membuat fotografer tidak 
lagi kesulitan memperkirakan sudut 
pantul optimal untuk mendapatkan 
pencahayaan paling natural. 
Berdasarkan perhitungan, kepala fl ash 
otomatis bergerak dan fotografer hanya 
perlu menekan tombol shutter untuk 
mendapatkan foto terbaik. 

Mode semi auto cocok untuk fotografer 
yang lebih berpengalaman, yang ingin 
mengatur preferensi sudut pantul 
sehingga dapat fokus pada komposisi 
fotografi . Pada mode ini, Speedlite 
470EX-AI akan mengunci sudut pantul 
yang telah diset dan kepala fl ash akan 
otomatis mengikuti arahan tersebut, 
terlepas dari posisi kamera horizontal 
atau vertikal. 

Dilengkapi dengan adaptor attachment 

SBA-E4, Speedlite 470EX-AI membantu 
fotografer memotret subjek dengan 
cahaya yang halus tanpa bayangan. 
Adaptor menyebarkan dan melembutkan 
cahaya serta menghilangkan bayangan 
di sekitar subjek, menciptakan cahaya 
yang lembut dan tersebar, sempurna 
untuk foto portrait. Adanya fi tur high-
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Canon Speedlite 470EX-AI

Speedlite Pertama di Dunia
dengan Teknologi Auto Intelligent Bounce

store.datascrip.id

Menjadikan 

fotografi  fl ash 

mudah dan 

praktis untuk 

pemula maupun 

profesional.

Tanpa fl ash

Menggunakan mode Full Auto

Flash diarahkan langsung ke subjek

speed sync bermanfaat saat memotret 
pada kondisi backlit untuk mencegah 
latar depan yang gelap. 

“Terobosan teknologi AI bounce pada 
Speedlite 470EX-AI menjadikan fotografi  
fl ash mudah dan praktis. Speedlite 
470EX-AI merevolusi fotografi  fl ash 
serta memberikan nilai tambah untuk 
keterampilan fotografi  pengguna 
kamera, mulai dari pemula hingga 
profesional,” ujar Merry Harun - Canon 
Division Director PT Datascrip.
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Pesta Fotografi Terbesar di Asia
Canon PhotoMarathon Indonesia Segera Digelar

Canon PhotoMarathon Indonesia 
kembali menyapa para 
penggemar fotografi  di Tanah 

Air. Kompetisi fotografi  terbesar 
di Asia ini memasuki kali ke-10 
penyelenggaraannya di Indonesia. 
Canon PhotoMarathon Indonesia 2018 
akan hadir di dua kota, yaitu Tangerang 
di UPH Grand Chapel pada tanggal 
29 September 2018 dan Yogyakarta 
di Auditorium Universitas Sanata 
Dharma pada tanggal 28 Oktober 
2018. Kompetisi fotografi  ini akan 
memperebutkan total hadiah senilai 
ratusan juta rupiah serta perjalanan 
foto klinik ke destinasi eksotis di dalam 
dan luar negeri.

Canon PhotoMarathon Indonesia 
menyatukan para pecinta fotografi  
dari berbagai latar belakang dan 
usia untuk saling bertemu, bertukar 
ide dan pengalaman. Peserta pun 
dipersilakan menggunakan berbagai 
merek kamera digital yang mereka 
miliki. Selain itu, sejalan dengan misi 
Canon untuk mengembangkan dunia 
fotografi  dan memupuk para fotografer 

muda, ada juga Kategori Pelajar (SD/
sederajat hingga SMA/sederajat) yang 
berkesempatan memperebutkan 
hadiah menarik, sekaligus mengasah 
kemampuan fotografi nya.

Selain pengalaman lomba, 
para peserta pun akan 
disuguhi penampilan 
spesial dari musisi muda 
berbakat, Maudy Ayunda 
di Tangerang, dan juga 
aktris layar kaca dan 
layar lebar sekaligus 
penyanyi rap Adila Fitri di 
Yogyakarta.

Untuk membekali para peserta 
dengan wawasan dan pengetahuan 
fotografi  yang baru dan bermanfaat, 
akan ada sesi Pro-talk yang sekaligus 
menghadirkan 3 hingga 4 orang 
fotografer profesional kenamaan dari 
genre pemotretan berbeda di tiap kota 
penyelenggaraan. Di Tangerang, Pro-
talk akan diisi oleh fotografer Azcha 
Tobing, Jilmi Astina, Arief Yudo Wibowo 
dan Julian Somadewa. Sementara di 

Yogyakarta, oleh WS. Pramono, Mancil 
Harsoyo dan Monica Anantyowati.

“Keisitimewaan Canon PhotoMarathon 
yang membuatnya ditunggu 

setiap tahun oleh para 
penggemar fotografi  
karena ajang ini bukan saja 
lomba fotografi  dengan 
hadiah menarik, melainkan 
juga menjadi ajang 
silaturahmi para fotografer 
dari berbagai daerah untuk 
saling berbagi cerita dan 
pengalaman,” ujar Merry 
Harun – Canon Division 
Director PT Datascrip.    

Bagi yang ingin mendaftar sebagai 
peserta ajang fotografi  akbar ini bisa 
langsung mengunjungi situs https://
photomarathon.canon-asia.com.
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IKLAN CPMI

PENAMPILAN SPESIAL

ADILA FITRI

YOGYAKARTA
MINGGU / 28 OKTOBER 2018
07.30 - 18.30 WIB
AUDITORIUM DRIYARKARA,
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

TOTAL HADIAH SENILAI
RATUSAN JUTA RUPIAH

DAN PULUHAN TRIP PHOTOCLINIC
KE DESTINASI EKSOTIS

DI DALAM DAN LUAR NEGERI.

A
8

A

INFORMASI & PENDAFTARAN: www.photomarathon.canon-asia.com

TANGERANG 
SABTU / 29 SEPTEMBER 2018
07.30 - 18.30 WIB
UPH GRAND CHAPEL,
KARAWACI

PENAMPILAN SPESIAL

MAUDY AYUNDA

MENANGKAN!!!
8

Azcha Tobing

Pro Talk
Sharing Fotografi

dari ahlinya

Julian Somadewa

Jilmi Astina
& Arief Yudo Wibowo

WS. Pramono

Monica Anantyowati

Mancil Harsoyo

Pro Talk
Sharing Fotografi

dari ahlinya

AJANG PERHELATAN FOTOGRAFI TERBESAR DI ASIA HADIR KEMBALI UNTUK ANDA
DI TANGERANG DAN YOGYAKARTA.

GAMES & PRIZES

Bagi peserta
yang mengikuti
seluruh tema.

FINISHER
MEDAL

F
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Canon Semarang PhotoMarathon 
kembali digelar untuk keempat 
kalinya di Wisma Perdamaian, 

Semarang, Minggu (6/5). Lomba foto 
yang khusus ditujukan untuk para 
pelajar dan mahasiswa diikuti oleh 
lebih dari 1.600 peserta yang tidak 
hanya berasal dari wilayah Jawa 
Tengah, tetapi juga dari Yogyakarta, 
Cirebon, hingga Jakarta. 

Lomba terbagi dalam dua kategori, 
yaitu kategori pelajar dan kategori 
mahasiswa. Pada kategori pelajar, para 
peserta ditantang untuk mengambil 

Ribuan Pelajar dan Mahasiswa Meriahkan
Canon Semarang PhotoMarathon 2018

foto terbaik dengan tema “Cinta Kasih” 
dan “Pendidikan di Kota Semarang”. 
Sementara itu, di kategori mahasiswa, 
temanya adalah “Pembangunan Kota 
Semarang” dan “Semarang Zaman 
Now”.  Para peserta diberi waktu 180 
menit untuk membidik foto terbaiknya 
dan mengumpulkannya kepada 
panitia. 

Canon Semarang PhotoMarathon 2018 
juga dimeriahkan dengan penampilan  
Marching Band SMP Pangudi Luhur 
Domenico Savio Semarang serta 
Paduan Suara SMA Pangudi Luhur 
Don Bosko Semarang. Selain itu, 
para peserta Canon PhotoMarathon 
Semarang 2018 sebagai para fotografer 
muda juga mengikuti Deklarasi Anti 
Hoax bersama Puteri Indonesia Favorit 
Jawa Tengah 2017, Megawati Prabowo, 
dan workshop tentang fotografi  
makro yang dibawakan oleh Monica 
Anantyowati.
 
“Melalui Canon Semarang 
PhotoMarathon ini kami memberikan 

ruang berkreasi dan berekspresi di 
bidang fotografi  kepada para pelajar dan 
mahasiswa. Dengan mengikuti Canon 
Semarang PhotoMarathon, para peserta 
tidak hanya mengasah keterampilan 
fotografi nya tetapi juga menambah 
wawasan yang tentunya bermanfaat 
untuk pengembangan diri, khususnya 
di bidang fotografi ,” ujar Merry Harun – 
Canon Division Director PT Datascrip.

Puncak acara adalah dengan 
diumumkannya para pemenang Canon 
Semarang PhotoMarathon 2018. 
Juara 1 kategori pelajar, tema “Cinta 
Kasih” diraih oleh Amirul Mizam, Juara 
1 kategori pelajar, tema “Pendidikan 
di Kota Semarang” diraih oleh Akbar 
Wahyu Ilahi. Untuk kategori mahasiswa 
tema “Pembangunan Kota Semarang” 
Juara 1 diraih oleh  Fina Talita dan Juara 
1 kategori mahasiswa, tema “Semarang 
Zaman Now” diraih oleh Joseph Howi. 
Masing-masing pemenang Juara 1 
berhak mendapatkan hadiah Kamera 
DSLR Canon EOS 1300D dengan lensa 
18-55mm IS II Wi-Fi. 

Canon Semarang PhotoMarathon dibuka oleh 
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, bersama 
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi; Canon 
Division Director PT Datascrip, Merry Harun; 
Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi;  
Rektor Universitas Dian Nuswantoro, Prof. Edy 
Nursasongko; Direksi Suara Merdeka, Susan Sanger; 
dan sejumlah pejabat lainnya.

Workshop Fotografi  Makro oleh Monica Anantyowati

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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Keinginan untuk mengunjungi 
Kepulauan Kei akhirnya terwujud. 
Desember 2017, Saya bersama 

lima orang teman berkesempatan 
menikmati indahnya alam di 
kepulauan yang mendapat gelar “The 
Most Popular Hidden Paradise” oleh 
Kementerian Pariwisata pada ajang 
Anugerah Pesona Indonesia 2016.

Dua tahun terakhir ini, Kepulauan 
Kei menjadi salah satu destinasi 
wisata yang populer di Indonesia. 
Sebelumnya, wisatawan lebih banyak 
kenal dengan Raja Ampat, Wakatobi, 
atau Pulau Komodo. Padahal pesona 
keindahan pantai Kepulauan Kei 
begitu luar biasa. Tak heran gelar Surga 
Tersembuni Paling Populer disematkan 
pada Kepulauan Kei. 

Secara geografi s Kepulauan Kei 
terletak di tenggara pulau Maluku, dan 

masuk dalam bagian Provinsi Maluku. 
Beberapa pulau yang besar dan utama 
di Kepulauan Kei yaitu Pulau Kei Besar, 
Pulau Kei Kecil dan Pulau Dullah. 
Antara Pulau Kei Kecil dan Dullah 
dihubungkan dengan jembatan 
sehingga mempermudah akses. Pusat 
administrasi pemerintahan terletak di 
Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. 

karang yang indah dan laut yang 
berwarna turquoise, menjadikan Pulau 
Bair seperti Raja Ampat kecil. Untuk 
mencapai pulau ini membutuhkan 
waktu sekitar 45 menit dengan 
menggunakan perahu motor kecil dari 
dermaga di Desa Dullah.

Pantai Ngurbloat

“Ngurbloat” dalam bahasa Kei berarti 
Pasir Panjang. Ditemani dengan 
rindangnya pepohonan kelapa, pantai 
ini memiliki pasir yang begitu halus 
dan lembut. Letaknya yang berada 
di sebelah barat Pulau Kei Kecil 
menjadikan pantai ini tempat favorit 
untuk menikmati indahnya matahari 
terbenam. Tidak terlalu jauh, hanya 

Kepulauan Kei
“The Most Popular Hidden Paradise”

Pantai Ngurbloat
Oleh: Sambodo

Pantai Ngurtafur

Letaknya yang diapit oleh bagian 
kepala burung Pulau Papua dan Benua 
Australia menjadikan alamnya sangat 
indah dan alami, terutama pantai-
pantainya. Berikut adalah beberapa 
spot wisata pantai yang indah yang 
wajib untuk dikunjungi. Foto-foto 
berikut diambil dengan menggunakan 
kamera mirrorless Canon EOS M6 
dengan lensa Canon EF-M 15-45mm 
IS STM dan Canon EF 17-40mm USM 
dengan adapter. 

Pulau Bair 

Pulau ini terletak di sebelah utara 
Pulau Dullah. Pulau ini memiliki batuan 

Canon EOS M6
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25 menit berkendara dari pusat kota 
untuk sampai di Pantai Ngurbloat.

Pantai Ngurtafur

Pantai ini menjadi destinasi favorit 
dan menjadi alasan wisatawan 
untuk berkunjung ke Kepulauan Kei. 
Bentuknya yang khas karena pada 
saat surut akan timbul daratan pantai 
yang begitu cantik, memanjang serta 
meliuk-liuk seperti ular. Panjangnya 
hingga 2 Km menjorok ke arah laut. 

Pantai Ngurtafur terletak di Pulau 
Woha. Untuk menuju ke sana, kita 
perlu menggunakan kapal motor 
dari dermaga di Desa Debut, Pulau 
Kai Kecil. Perjalanan ditempuh dalam 

waktu 45 menit. Satu lagi yang unik, 
pada pertengahan tahun, pantai ini 
sering didatangi burung Pelikan yang 
bermigrasi dari Australia.  

Pantai Ohoidertawun

Berada di sebelah utara Pulau Kei 
Kecil, Pantai Ohoidertawun ditempuh 
dalam waktu 30 menit dengan 
menggunakan mobil dari pusat kota 
Langgur. Pantai ini berada di cekungan 
teluk yang membuat pasir berkumpul 
dan membentuk pola seperti cermin 
memanjang hingga 3 Km, serta 
menjorok sejauh 2 Km.

Pantai Madwaer

Pantai Madwaer berada di Desa 
Madwaer, Kecamatan Kei Kecil Barat. 
Letaknya lumayan jauh dari kota, 
sekitar satu jam dengan mobil. Pantai 
ini berdekatan dengan pemukiman 
penduduk yang unik dan kita bisa 
menyantap lobster segar, hasil 
tangkapan laut di pantai ini.

Pulau Ohoiew

Kami menginap semalam di Pulau 
Ohoiew, pulau kecil dan hanya ada 
satu penginapan. Suasananya yang 
alami dan sepi, cocok untuk bersantai 
dan berlibur bersama keluarga. Kami 
menyeberang dengan perahu dari 
Pantai Ngilngof untuk sampai ke Pulau 
Ohoiew.
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TIPS
Bagaimana cara ke Kepulauan Kei?

Setelah terbang selama 3,5 jam dari 
Jakarta menuju bandara Pattimura Ambon 
untuk transit. Perjalanan ke Kepulauan Kei 
dilanjutkan dengan pesawat baling-baling 
ATR-72 milik maskapai Garuda Indonesia. 
Perjalanan menuju Bandar Udara Karel 
Sadsuittubun, Langgur, yang berada di 
Pulau Kei Kecil ditempuh dalam waktu 1,5 
jam.

Kapan waktu terbaik ke Kepulauan Kei?

Bulan-bulan di akhir tahun adalah waktu 
terbaik untuk berkunjung ke Kepulauan 
Kei. Di samping langit yang cerah, juga 
bukan musim penghujan. Di bulan 
Oktober biasanya Pemda setempat 
menyelenggarakan Festival Meti Kei, yaitu 
festival kebudayaan dan menangkap ikan 
dengan cara tradisional.
Bulan Mei juga bisa menjadi alternatif 
waktu terbaik untuk melihat migrasi burung 
Pelikan dari Australia yang mampir di Pantai 
Ngurtafur.

Bagaimana menyiapkan perlatan 

dokumentasi?

•  Kamera mirrorless yang berukuran ringkas 
cocok untuk kegiatan liburan dan wisata 
bahari. 

•  Disarankan untuk membawa dry bag.
•  Tripod berguna pada saat memotret sunset 

dan sunrise.
•  Dianjurkan untuk selalu membersihkan 

kamera dan tripod setelah kegiatan 
memotret, karena udara laut sangat 
berpengaruh terhadap komponen besi 
kamera dan tripod.

Tentang Sambodo

Pencinta fotografi  dan traveling. Di sela 
kesibukannya, baik sendiri ataupun 
bersama komunitas fotografi  “Escape 
Photography” yang dibentuknya, ia selalu 
berusaha menyempatkan diri untuk 
memotret, mendatangi dan mencari tempat 
serta hal-hal yang unik untuk diabadikan. 
Selalu ingin membagi dan menularkan 
passion fotografi  kepada siapa saja.
IG: @sambodo.foto dan @sambodo_msr.

Pantai Madwaer

Pulau Bair Pantai Ohoidertawun

Pantai Ngilngof
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Memiliki desain yang elegan, Bamboo 
Slate terdiri dari dua ukuran, yaitu 
A4 (letter format) dan A5 (half letter 
format). Pen yang menyertai smartpad 
ini juga memiliki desain triangular 
ergonomis serta permukaaan 
yang lembut dan sensitif terhadap 
tekanan, memberikan kenyamanan 
dan kesempurnaan seperti menulis 
dengan pena biasa.

Untuk memindahkan tulisan atau 
goresan gambar yang ada pada 
smartpad Bamboo Folio ke perangkat 
mobile berbasis iOS atau Android, 
pengguna cukup menggunakan 
aplikasi Wacom Inkspace dan koneksi 
Bluetooth. Apabila fi le tersebut 
tidak akan langsung dipindahkan ke 
perangkat mobile, fi le dapat disimpan 
dulu di smartpad Bamboo Folio 
 yang dapat menyimpan hingga 100 
halaman.

Setelah mendapatkan fi le digitalnya, 
pengguna dapat mengorganisir, 
mengedit, serta membagikan tulisan 

Ide-ide kreatif dapat muncul kapan 
saja, di mana saja. Bisa saja saat 
Anda sedang dalam perjalanan atau 

di tengah rapat penting. Di era digital 
seperti saat ini, Anda tentu ingin 
segera menuangkan ide tersebut, 
menyimpan dan mengolahnya secara 
digital lalu membagikannya dengan 
mudah melalui gadget. PT Datascrip 
selaku authorized distributor Wacom 
di Indonesia menjawab keinginan 
tersebut dengan menghadirkan 
smartpad Bamboo Folio.

Smartpad Bamboo Folio merupakan 
perangkat digital yang bentuknya 
mirip dengan buku agenda. Layaknya 
buku agenda pada umumnya, 
perangkat ini bisa digunakan untuk 
menulis, menggambar, mencatat ide-
ide kreatif, bahkan menyimpan atau 
menyelipkan beberapa lembar kartu 
nama pada bagian cover. Bedanya, hasil 
coretan yang ada di kertas smartpad 
Bamboo Folio ini dapat dengan mudah 
ditransfer ke smartphone atau tablet 
menjadi fi le digital. 

maupun gambar yang telah dibuat ke 
jejaring sosial ataupun melalui e-mail. 
Selain itu, pengguna juga dapat 
menggabungkan beberapa halaman 
catatan, menambah goresan, warna, 
atau memberikan highlights pada 
catatan dengan tinta digital yang 
dapat diedit. Aplikasi Wacom Inkspace 
ini mendukung beragam format fi le, 
mulai dari JPG, PNG, PDF hingga WILL.

“Bamboo Folio membantu 
mengekspresikan ide dan kreativitas 
dengan mudah dan praktis. Karya 
yang dihasilkan pun dapat disimpan di 
perangkat secara digital dan sewaktu-
waktu dapat dibuka kembali untuk 
diedit maupun dibagikan melalui 
internet,” ujar Mary T. Oetomo – 
Division Director PT Datascrip.

Menciptakan dan Membagikan Kreativitas
Kapan dan di Mana Saja dengan Smartpad Bamboo Folio

store.datascrip.id
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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. Menyusun daftar 

pekerjaan yang harus 

diselesaikan.

Anda mungkin memiliki 
banyak pekerjaan yang harus 
diselesaikan pada hari pertama 
masuk kerja. Susunlah skala 
prioritas dari tugas-tugas yang 
harus diselesaikan. Mulailah 
dari yang paling mendesak 
untuk dituntaskan. 

2. Berangkat ke kantor lebih 

awal dari biasanya.

Berangkat ke kantor lebih awal 
membantu Anda mengurangi 
kecemasan yang biasanya 
muncul dalam perjalanan 
menuju tempat kerja. Misalnya, 
kemacetan atau gangguan 
pada transportasi publik yang 
kemudian membuat Anda 
terlambat dan kesal karena 
tidak bisa menyiapkan diri 
dulu sebelum mulai bekerja. 
Selain itu, dengan tiba di 
kantor lebih cepat, Anda bisa 
“menenangkan diri” dulu 
dengan menikmati secangkir 
teh/kopi  serta merapikan meja 
kerja.

Kembali Bekerja
Setelah Liburan Panjang
Baru saja kembali dari liburan panjang? Jangan sampai 
sulit move on dari suasana liburan ya. Kini, saatnya 
kembali lagi dengan semangat baru menjalani rutinitas 
dan aktivitas di kantor. Yuk, simak tips menghindari 
“sindrom” pascaliburan panjang agar semakin semangat 
dan produktif kembali pascaliburan. 

3. Persiapkan keperluan kerja 

yang harus dibawa semalam 

sebelumnya.

Jika Anda berkesempatan pulang 
dari liburan sehari sebelum hari 
pertama kembali masuk kerja, 
manfaatkan waktu sebaik mungkin 
untuk beristirahat dan membereskan 
keperluan kerja Anda. Pastikan 
laptop, smartphone, dompet, ID card 
dan peralatan kerja lainnya yang 
harus Anda bawa ke kantor masuk ke 
tas kerja Anda. 

4. Menyapa rekan-rekan kerja

Saat Anda kembali dari liburan, 
luangkan waktu untuk berbincang 
dengan rekan-rekan kerja Anda. 
Berinteraksi lagi dengan rekan-rekan 
kerja sebelum mulai beraktivitas akan 
mencairkan suasana dan memberikan 
efek positif. 

5. Tenang dan Fokus

Kembali bekerja setelah liburan 
adalah sebuah periode transisi. Tetap 
tenang, fokus dan rileks. Anda akan 
kembali menemukan ritme kerja 
Anda seperti biasa.

(Dari berbagai sumber).
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Pemenang QUIZ KONTAK EDISI  1/2018:

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.  Apa tipe printer single function Canon yang juga dapat 
memindai, menyalin, sekaligus bisa mencetak foto kreatif?

 a. PIXMA MG5370
 b. PIXMA TS307
 c. PIXMA G1000
 d. PIXMA TR207

2.  Pada frekuensi berapa saja, dual frequency antenna Leica 
DS2000 bekerja?

 a. 250 Mhz dan 700 Mhz
 b. 100 Mhz dan 600 Mhz
 c. 200 Mhz dan 800 Mhz
 d. 50 Mhz dan 100 Mhz

3.  Meja Srikandi memiliki fi tur khusus untuk menutupi area 
bawah depan meja serta memberikan kenyamanan bagi 
pengguna wanita agar lebih nyaman bekerja, fi tur tersebut 
adalah ..... 

 a. Folding desk 
 b. LSA
 c. Modesty panel 
 d. LS

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

1. Graeig  DKI Jakarta
2. Brigitta Ratna  Bekasi
3. Mochamad Masud Tangerang

4.  Kepulauan yang mendapatkan gelar “The Most Popular 
Hidden Paradise” oleh Kementerian Pariwisata pada ajang 
Anugerah Pesona Indonesia 2016 adalah ....

 a. Maluku
 b. Seribu
 c. Bangka
 d. Kei

Batas pengiriman jawaban sampai dengan 31 Oktober 2018. 
Pemenang akan diumumkan di edisi berikutnya.

Syarat dan ketentuan:
Minimum pembelian Rp 500.000. Masa berlaku s.d. 31 Oktober 2018. 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
KONTAK100

www.datascrip.com
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