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PRAKATA 
 
Salam Sukses Entrepreneur Indonesia! 

 

Rekan-rekan sekalian. Buku RAHASIA BISNIS PERCETAKAN DI INDONESIA 

ini saya persembahkan untuk para pembaca yang ingin belajar, ingin tahu atau 

mungkin ingin langsung terjun dalam usaha percetakan. 

 

Banyak yang akan dibahas dalam buku ini dan Globalnya para pembaca 

sekalian akan banyak sekali mendapatkan referensi tentang bagaimana memulai 

dan membuka usaha percetakan. Mulai dari Bahan, Modal, Sistem, Management, 
Tips, Proposal dan lain sebagainya yang sangat penting untuk dijadikan acuan. 

Dan yang lebih penting adalah buku ini mengupas tuntas RAHASIA sesuai dengan 

judulnya. Mengupas RAHASIA BISNIS PERCETAKAN sampai ke akarnya. 

 

Saya selaku Editor dan juga seorang Entrepreneur Muda mengucapkan 

Selamat Berkarya dan Membuka Usaha. Salam Sukses untuk kita semua. 

 

 

Cirebon, 01 Juli 2011 

Editor, 

 

 

 

Yura Hyde Tetsu 

 



eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/ 

eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/  1 

- BAB I - 
DAFTAR ISI 

 

 

BAB MATERI   HAL 

I. DAFTAR ISI .....................................................................................  1 

II. PENDAHULUAN ..............................................................................  3 

III. LINGKUP & JENIS USAHA ..............................................................  5 

IV. KATEGORI CETAK ..........................................................................  7 

V. SKEMA PROSES PRODUKSI INDUSTRI PERCETAKAN ................  9 

VI. PROSES PRODUKSI PERCETAKAN ...............................................  13 

VII. KOMPONEN BIAYA PRODUKSI PERCETAKAN ..............................  19 

VIII. MESIN / ALAT KERJA ...................................................................... 25 

IX. LOKASI USAHA ...............................................................................  27 

X. MODEL / SKALA USAHA ................................................................. 31 

XI. STRATEGI PEMASARAN ................................................................  35 

XII. DIVERSIFIKASI USAHA ................................................................... 39 

XIII. POLA KERJASAMA (SISTEM BAGI HASIL) ..................................... 41 

XIV. TIPS MENCARI ORDER CETAK ......................................................  43 

XV. TIPS MEMULAI PEKERJAAN GRAPHIC DESIGN ...........................  49 

XVI. TIPS PREPRESS : KENALI MASALAHNYA ..................................... 53 

XVII. TIPS MENGHINDARI & MENGATASI KERTAS GELOMBANG 

PINGGIR ..........................................................................................  57 

XVIII. METODE BISNIS PERCETAKAN TANPA MODAL ...........................  59 

XIX. BISNIS USAHA DIGITAL SABLON ...................................................  65 

XX. PERALATAN USAHA DIGITAL SABLON .........................................  69 

XXI. DAFTAR HARGA MATERIAL SUPPORT DIGITAL SABLON ............  75 

XXII. DAFTAR HARGA JUAL PRODUK DIGITAL SABLON .......................  79 

XXIII. LARGE GROUPS PAPER MILLS .....................................................  83 

XXIV. TIPS MENCARI ORDER CETAK ......................................................  85 

XXV. TIPS MEMULAI USAHA INDEPENDENT PUBLISHING ....................   89 

XXVI. TIPS HEMAT BERBELANJA SOUVENIR PERNIKAHAN...................   97 

XXVII. ANEKA TIPS ....................................................................................  99 

 
 
 
 



eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/ 

eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/ 

eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/  3 

- BAB II - 
PENDAHULUAN 

 

 

Dari sekian banyak kebutuhan pendukung kerja di perkantoran atau jenis 

usaha lainnya, juga untuk keperluan keluarga dan pribadi, barang cetakan bermedia 

kertas (dan media lainnya) akan selalu hadir dan terus dibutuhkan untuk menunjang 

kegiatan usaha manusia itu sendiri. 

Selama kita masih menjalankan suatu bisnis, kehadiran barang cetakan 

sebagai bentuk form atau alat dokumentasi / arsip keadministrasian; pemakaiannya 

sebagai media promosi usaha; ataupun sebagai sarana mempererat hubungan 

antar personal (sebagian orang menganggap kartu nama, kartu undangan, dll 

sebagai simbol status dan eksistensinya) maka disitulah bisnis percetakan berperan 

besar menggiring dan menciptakan daya tarik simbolik sang penggunanya. 

Bisnis desain grafis & percetakan tidak hanya menerima dan mencetak segala 

sesuatu yang dipesan oleh konsumen. Usaha ini tidak bisa lepas bahkan berkaitan 

erat dengan dimulainya tahapan perencanaan dan pembuatan desainnya yang 

qualitative dan akurat. 

Teknologi komputer juga mutlak diperlukan sebagai alat penerjemah ide-ide 

cemerlang dan kreatif untuk kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah bentuk 

desain (artwork). Pekerjaan desain grafis yang handal, akurat dan bercita rasa seni  

akan menghasilkan suatu karya cetak yang baik dan bermutu tinggi. Hasil akhir 

yang berkualitas baik dan tepat waktu pada gilirannya akan memberikan tingkat 

kepuasan yang tinggi bagi konsumen. 

Pada perkembangannya dewasa ini, bidang desain grafis dan percetakan 

adalah bak daun dan ranting pada suatu pohon alias tidak dapat dipisahkan. 

Masing-masing bidang (desain grafis dan percetakan) bisa didiversifikasi secara 

terpisah dan meluas sesuai tujuan dan perkembangan usahanya. Namun pada 

akhirnya kedua bidang ini akan bermuara pada satu bentuk karya cetak atau adi 

karya lainnya, apapun medianya. 
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- BAB III - 
LINGKUP & JENIS USAHA 

 
 
A.  DESAIN GRAFIS 

Bisnis  desain grafis adalah jasa / kegiatan usaha mendesain suatu 

bentuk penampakan (lay-out/artwork) pracetak yang pada akhirnya 

diimplementasikan pada proses akhir di mesin cetak. Pekerjaan ini memakai 

komputer sebagai sarana utamanya. Komputer yang diperlukan haruslah 

relatif lebih cepat dan prima unjuk kerjanya. 

Hasil akhir dari pekerjaan desain grafis ini ada yang tidak selalu harus 

berujung di mesin cetak. Bisa dimungkinkan hasil desain ini dipergunakan 

sebagai bahan promosi dan presentasi pada kalangan terbatas. Output 

akhirnya bisa berupa lembaran, booklet, atau slide yang dicetak pada printer 

warna/hitam putih berformat/ukuran normal ataupun extra-large. 

Pada pokoknya pekerjaan desain grafis adalah pekerjaan utama 

sebagai upaya mempersiapkan contoh (dummy) atau model atas suatu 

bentuk barang yang akan dicetak. 

 

B.  PERCETAKAN 

Adalah proses implementasi dari suatu desain yang telah disetujui untuk 

dicetak. Proses pekerjaan cetak itu sendiri terdiri dari rangkaian beberapa 

tahapan proses produksi. Tahapan proses produksinya bisa berlangsung 

sangat sederhana maupun sampai pada suatu tahapan yang amat panjang 

dan rumit prosesnya.  Semuanya tergantung pada apa dan bagaimana order 

pesanan cetak yang diinginkan. 

Media cetaknya / bahan baku yang paling sering dipakai adalah : 

Kertas atau Karton. Hasil akhir dari media ini dapat berupa antara lain : 

Brosur/ Leaflet/ Flyer/ Poster, Packaging, Nota, Booklet, Majalah, Koran, 

Tabloid, Shopping Bag, Sertifikat, Kartu Undangan, Kartu Nama, Box, dll. 

Media lain yang sering dipakai adalah : Flexible Sheet, Kain, Plastik, 
Kayu, Mika, dll. Hasil akhir dari media ini dapat berupa antara lain : Digital 

Printing, X-Banner, Kaos / T-Shirt, Spanduk/ Banner/ Umbul-umbul, Pulpen, 

Kantung Plastik, Pulpen, Jam Dinding, Payung, dll. 
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- BAB IV - 
KATEGORI CETAK 

 
 
A. KATEGORI CETAK 

1. Cetak Offset 

Media cetaknya pada umumnya adalah kertas/karton yang dicetak 

dengan menggunakan mesin cetak offset yang terdiri dari beberapa 

roll/silinder pencetak (mekanikal & elektrikal). 

 

2. Cetak Sablon (Screen Printing) 

Medianya bisa bermacam-macam mulai dari kertas/karton, kain/kaos, 

plastik, kayu, mika, dll. Alat kerjanya memakai alat sablon berbahan kain 

sutera halus berpori yang diset pada bingkai kayu. 

 

3.  Digital Printing 
Teknologi ini baru merebak dan berkembang beberapa tahun belakangan. 

Ini adalah teknologi alternatf berkualitas tinggi. Digital Printing untuk 

format kecil (A3+) dengan media kertas/karton sering digunakan sebagai 

sarana proofing cetak. Desain yang akan dicetak sebagai  acuan warna 

  

 3.  Cetak Embossed / Polymas / Hotprint Stamping 

  Medianya kertas/karton, kulit, plastik, lembaran tipis aluminium, dll. 

Mekanisme alat ini menyerupai alat pengepresan pada industri lembaran 

plat/besi baja. Hasil akhir cetak embossed/hotprint adalah untuk 

memperindah (efek impresi) hasil cetak dari mesin offset atau cetak 

sablon. Proses ini memerlukan juga teknologi anodizing sebagai sarana 

moulding cetakan dan foil emas/perak sebagai media tinta cetaknya. 

 

4. Finishing 

Setelah medianya dicetak (offset/sablon), dapat pula dilakukan (bila ada 

permintaan khusus) proses cetak lanjutan pada tingkat finishing, seperti : 

 Perforasi, pekerjaan melubangi bagian tertentu pada hasil cetakan. 

 Jilid, Lem, Stapples, Jahit atau Lipat. 

 Laminating, Varnish, melapisi/coating (laminasi) pada cetakan,dll. 
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- BAB V - 
SKEMA PROSES PRODUKSI INDUSTRI PERCETAKAN 

 
 

Tren dunia cetak massal diabad ini cenderung mengikuti dan mengadopsi 

teknologi yang semakin berkembang. Seperti halnya teknologi CTP (Computer to 

Plate) yang hampir menggantikan teknologi CTF (Computer to Film), memungkinkan 

kita dapat memangkas salah satu mata rantai produksi, yaitu pembuatan film. Hal ini 

akan berdampak pada penurunan beban biaya produksi percetakan. 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa teknologi telah mempengaruhi cara 

pandang, pola kerja, pembentukan, penyajian dan penikmatan sumber informasi 

yang terus bergulir. Teknologi tersebut oleh sebagian kalangan sementara ini ibarat 

dua sisi mata uang yang berbeda tetapi mempunyai tujuan dan makna yang sama. 

Disatu sisi, aplikasi CTP hanya dapat diterapkan pada situasi dimana kebutuhan 

akan waktu teramatlah langka atau bahkan sama sekali tidak ada waktu yang dapat 

dialokasikan untuk proses pembuatan film dan pengkoreksian terakhir 

naskah/materi yang akan dicetak. 

Proses CTP banyak memangkas biaya pembuatan film separasi dan hemat 

waktu secara signifikan. Metode ini banyak dilakukan pada industri percetakan 

kategori media massa yang diburu waktu deadline yang teramat ketat, seperti 

majalah dan surat kabar. 

Secara umum, proses produksi di industri percetakan dapat diilustrasikan 

sebagai berikut : 
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Penjelasan Skema Proses Produksi Percetakan : 
 
 
Untuk menjadi sebuah produk cetak yang sempurna, maka aneka macam barang 

percetakan memerlukan beberapa proses produksi yang harus dilewati. Banyak 

atau tidaknya proses tersebut, tentu saja sangat tergantung dari sederhana atau 

tidaknya barang-barang cetak yang akan dibuat. 

Adapun proses produksi cetak dengan menggunakan mesin cetak offset yang 

umum berlaku adalah sebagai berikut : 

 

a. Pra-cetak 

1. Persiapan bahan kertas: seperti kertas HVS, BC, kenstruk, doorslags, matte 

paper, NCR, kertas wangi, duplex, ivory, dsb. disesuaikan dengan keperluan. 

Bisa juga blanko cetak, yaitu bahan cetak yang ukuran dan bentuknya telah 

jadi dan tinggal masuk ke proses cetak. 

2. Setting Computer: format yang akan dibuat pada barang cetakkan.. ukuran, 

naskah, serta desain grafisnya ditentukan di sini, dan biasanya diakhiri 

dengan diprint di kertas folio, kertas kalkir, atau film sparasi. 

3. Rekam (Ekspose) Plate : hasil settingan atau film yang telah diprint tadi 

direkam (semacam dicopy) ke plat kertas atau plat aluminium (paper 

plate/aluminium plate) sehingga naskah cetakkan pun terdapat di atasnya, 

dan plat cetak inilah yang akan dipasang pada mesin cetak. 

 

b. Cetak : 

1. Plat cetak beserta bahan kertas yang telah siap pada proses pracetak tadi lalu 

dipasang di mesin cetak, dan ditempatkan di posisinya masing-masing 

berdasarkan fungsinya. Plat cetak dipasang di atas roll yang terdapat di atas 

mesin, sedangkan bahan kertas dipasang pada tempat mendatar di bawah 

roll tersebut. Dan tinta pun dipersiapkan pula pada tempatnya (warna sesuai 

yang diinginkan) 

2. Setelah plat cetak, bahan kertas, dan tinta siap atau terpasang, maka mesin 

pun dijalankan.. dan terjadilah proses cetak. Tinta masuk ke roll yang telah 

terpasang plat cetak, roll berputar di atas bahan kertas memindahkan naskah 

yang ada di plat cetak ke bahan kertas tersebut melalui tinta, dan kertas pun 

keluar satu persatu berisi naskah yang sudah jadi. 
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c. Finishing : 

1. Proses potong atau sisir kertas, dengan tujuan untuk membagi beberapa 

kertas hasil cetak tadi menjadi beberapa bagian, atau bisa juga hanya 

sekedar untuk merapihkan kertas. 

2. Foil, membubuhi kertas dengan tulisan atau gambar “mengkilat” seperti warna 

emas, perak, biru, merah, dsb. 

3. Embossed, menghiasi kertas cetak dengan tulisan atau gambar, dimana 

hiasan tersebut berbentuk kertas yang timbul atau tenggelam akibat pres dari 

klise. 

4. Proses laminating gloss/doff, UV gloss/doff, spot UV, dsb. Kertas cetak tadi 

dilapisi dengan plastik mengkilat atau plastik buram/dop pada bagian luarnya 

sehingga menimbulkan kesan estetis tersendiri. 

5. Ponds, memotong kertas menjadi bentuk-bentuk tertentu akibat potongan 

pisau mesin pons. Bentuknya bisa berupa format untuk lipatan amplop, dus, 

dsb. 

6. Lem, untuk menyambungkan atau menyatukan kertas cetakan semisal 

amplop, pinggiran/punggung nota, kwitansi, buku, dll. 

 Dan lain-lain finishing semisal menjilid, jahit benang/kawat, nomorator, lipat 

susun/sisip, membungkus dengan plastik, dsb. - tergantung keperluan. 

 

Garis Besar Proses Produksi Percetakan 
1. Konsumen mendatangi tempat usaha / lokasi percetakan dengan membawa 

material atau konsep yang diinginkan untuk dicetak. Bila konsumen tidak siap 

dengan data dan konsepnya, maka kita bisa membantu dengan mengarahkan 

pada suatu bentuk produk yang efisien, tepat guna, sesuai dengan selera dan 

budget konsumen tsb. 

2. Bila konsumen sama sekali tidak mengerti, maka Desainer Grafis harus 

membimbing konsumen agar dapat memutuskan bentuk serta media apa 

yang ingin dicetak. Perencanaan bisa dimulai disini sebagai awal proses 

berikutnya. 

3. Setelah desain / artwork selesai dibuat, langsung diproses apakah harus 

menggunakan film atau lembaran master sebagai transformator / duplicator ke 

mesin cetak. Bisa juga diproses dengan menggunakan screen printing 

(sablon) atau langsung diproses embossed / hotprint stamping. 
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4. Begitu hasil cetakan telah selesai dibuat, barang cetakan bisa di-finishing 

(sesuai permintaan). Kemudian barang cetakan dipotong supaya sama rata 

ukurannya dan kelihatan rapi. Terakhir kalinya barang harus di-packing 

(dikemas) untuk kemudian diantar/diambil oleh konsumen. 
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- BAB VI - 
PROSES PRODUKSI PERCETAKAN 

 

 

Hal pertama yang umum dilakukan dalam mata rantai proses produksi 

percetakan adalah mempertimbangkan penggunaan Bahan Baku Utama barang 

cetakan, umumnya yaitu: Kertas atau Karton. Ada sebagian kalangan justru memilih 

kertas setelah melihat terlebih dahulu bentuk desain yang akan dicetak. Biasanya ini 

untuk permintaan bentuk dan kualitas tertentu, banyak dilakukan oleh klien atau 

pemain cetakan tingkat lanjut. 

Berikut ini mata rantai proses produksi percetakan untuk memproduksi suatu 

barang cetakan yang umum berlaku : 

1. Materi Desain (Artwork) 

 Persiapan desain grafis adalah inti dari suatu proses pekerjaan pra-cetak. 

Suatu Desain atau Artwork akan mempengaruhi hasil akhir suatu barang 

cetakan. Kualitas desain yang ada akan menentukan faktor mesin cetak apa 

yang akan dipakai untuk memproduksinya dan tentu akan berimbas pada 

kualitas cetakan itu sendiri terakhirnya. 

 Pekerjaan Desain (Artwork) digolongkan menjadi dua kategori dasar : 

a. Setting / Lay-out 

 Pekerjaan ini disebut menyetting (Setting) atau membentuk kembali suatu 

bentuk naskah cetak yang sebelumnya sudah ada dengan hasil semirip-

miripnya. Misalnya naskah cetak “Kwitansi”, contoh cetakan kwitansi 

terdahulu di-scan kemudian diseting semirip mungkin dengan aslinya, 

baik format, ukuran dan fontasi-nya. Setelah jadi setingannya, kemudian 

dikoreksi keakuratan lay-outnya, barulah disiapkan untuk proses 

selanjutnya. 

 Biasanya outputnya berupa print laser hitam putih (B/W).  Kertas hasil 

print-out setingan dapat digunakan untuk membuat lembaran Master 

sebagai media transfer ke mesin cetak. Bisa juga digunakan sebagai 

sarana pengganti film untuk proses Sablon (screen printing). Media ini 

juga digunakan untuk pembuatan Klise (anodizing klise) dalam proses 

pencetakan efek timbul Emboss dan Polymas. 

b. Desain Grafis. 

 Pekerjaan pra-cetak ini lebih kompleks dari sekedar menyeting kembali 

naskah yang pernah dicetak. Permainan komposisi warna, typography 
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dan gambar (foto) menjadi satu kesatuan bentuk desain yang menarik 

serta informatif. Teknik pewarnaan mengacu pada hukum warna CMYK 

(Cyan, Magenta, Yellow & Black). Teknik pewarnaan spot color (pemilihan 

warna khusus) atau hitam-putih (Black-White = B/W) pada desain juga 

termasuk dalam kategori ini. Pengertian warna B/W tidak selalu harus 

warna hitam yang dipakai, bisa biru, merah, hijau, atau warna apapun 

yang diinginkan. 

 

2. Film 

Setelah tahap pra-cetak dilalui kemudian bergeser ke tahap repro, yaitu 

pembuatan lembaran Film. Dari hasil desain di komputer grafis kemudian 

dikeluarkan dalam bentuk Film. Untuk desain bernuansa Full Color (Separasi), 

terdapat 4 (empat) lembar film untuk setiap set desain ybs, yaitu berupa 

warna CMYK (Cyan, Magenta, Yellow & Black). Sedangkan bagi desain B/W 

biasanya hanya selembar film saja yang dibutuhkan. Untuk beberapa kasus, 

warna khusus (B/W) bahkan bisa melebihi jumlah warna separasi pada 

umumnya, tergantung kebutuhan. Pembuatan film biasanya berlangsung di 

tempat Repro atau suatu tempat yang mengkhususkan diri pada pekerjaan 

desain/setting. Alat pembuat film tersebut dinamakan Imagesetter, outputnya 

berukuran minimal A4 s/d 1 plano. 

Pada beberapa tempat Repro yang sudah maju, proses pembuatan film relatif 

lebih singkat daripada Repro yang konvensional, dimana print film dan 

pencucian hasil print film masih dilakukan secara terpisah dan manual. 

 

3. Expose Plate (Plate Making) 

Pada perusahaan percetakan yang terintegrasi, proses pembuatan plate 

(expose) tidak lagi dilakukan diluar percetakan tersebut, kecuali bila dalam 

keadaan rusak/terganggu. Pembuatan lembaran plate di mesin Platemaker 

menggunakan prinsip transformasi image yang terdapat pada lembaran film 

yang ada. Film diletakkan menempel diatas plate lalu disinari dengan sinar 

lampu berkekuatan cahaya tertentu. Masing-masing jenis Platemaker 

mempunyai timing (waktu) sendiri yang dapat diset-up untuk menyinari proses 

platemaking. Setelah plate disinari kemudian dibersihkan (direndam) dengan 

cairan kimia khusus, supaya noda/partikel yang tidak sesuai dengan image 

yang ada difilm dapat rontok dengan sendirinya. Artinya, semua image yang 

ada difilm ditransformasikan ke lembaran plate, sama persis. Lembaran plate 
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dapat dipakai lagi untuk penggunaan cetak yang sama secara berulang. 

Dibandingkan dengan Master, Plate lebih awet dan kuat. 

 

4. Cetak Offset 

Dengan menggunakan lembaran Plate atau Master kemudian dicetak dengan 

Mesin Cetak sesuai ukuran kertas dan dimensi cetak yang diinginkan. Plate 

atau Master dipasang pada suatu silinder di mesin cetak. Silinder plate 

berputar bersamaan dan bertemu dengan silinder blanket. Pada silinder 

blanket akan tampak image yang berasal dari silinder plate. Nah, silinder 

blanket ini yang akan bertemu (ngepres) dengan kertas (media cetak) yang 

ikut berputar dengan silinder tinta. Begitu seterusnya secara simultan. 

 
5. Hasil Cetakan Murni 

Mengapa disebut hasil cetakan murni? Pada tahap ini, hasil cetakan dari 

mesin cetak belumlah disortir mutu dan kualitas cetaknya. Ukurannya pun 

belum sesuai dengan ukuran bersih, masih ukuran bruto dimana masih 

terdapat tanda-tanda regidtrasi cetak di sekeliling media cetak. Agar seluruh 

materi cetak yang dipesan sesuai dengan permintaan, maka sortirlah hasil 

cetakan. Pisahkan kualitas yang jelek, sambil dihitung jumlah cetakannya 

apakah masih sesuai dengan jumlah yang diminta.  

 

6. Pekerjaan Tambahan (Finishing) 
a.  Sablon (Screen Printing) 

Pada beberapa proses produksi, pekerjaan sablon sering dilakukan 

setelah proses pencetakan secara offset. Sablon mendapat tempat 

khusus karena teknologinya yang berbasis bahan minyak. Banyak pula 

proses cetak yang tidak memakai cara cetak offset tetapi murni pekerjaan 

cetak sablon. Pada proses ini, hasil setingan berupa lembaran kertas 

berisi print laser kemudian ditransformasikan ke panel sutera halus 

(screen) melalui proses afdruk diatas screen yang telah dilapisi bahan 

kimia tertentu (ulano), kemudian disinari dengan lampu atau terik sinar 

matahari selama beberapa detik. Dari hasil afdruk dicetaklah image yang 

kita inginkan. Media dasar untuk cetak sablon dapat berupa: Kertas, 

Karton, Plastik, Kayu, Seng (Logam), Tekstil (kaos-spanduk-umbul2), 

kulit, mika, dll. 
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Tinta cetak dan ukuran pori-pori screen-nya berbeda-beda untuk setiap 

media yang ingin dicetak. 

 

b. Emboss dan Polymas 

Prosesnya adalah hasil setingan lembaran print laser kita buatkan klise 

dari bahan timah di tempat khusus yang menyediakan jasa pembuatan 

klise, biasanya disebut: tempat Repro. 

Proses cetak emboss dapat menghasilkan efek timbul pada media yang 

dicetaknya. Klise untuk cetak emboss terdiri dari dua buah klise yang 

berpasangan. Teknologi ini mekanismenya adalah kertas dipress 

menggunakan alat cetak emboss lewat pengepresan dua arah. Satu klise 

untuk efek timbul ke dalam dan lainnya efek sebaliknya. Hasil dari cetak 

offset dapat diemboss untuk menghasilkan efek emboss yang realistis. 

Biasanya untuk cetakan seperti kartu nama, undangan, cover buku, surat 

yassin, dsb. 

Sedangkan klise untuk cetak Polymas hanya satu buah. Klise dipress 

pada permukaan media cetak dengan menggunakan lembaran foil 

berefek warna emas, perak, tembaga, dsb (sebagai tinta cetaknya). 

Pekerjaan Polymas disebut juga Hotstamping karena klise polymas harus 

dipanasi terlebih dahulu untuk melumerkan foil-sheet yang menempel ke 

media cetak. Sering digunakan untuk barang cetakan seperti kartu nama, 

undangan, cover buku, surat yassin, agenda, dsb. 

 

c. Perforasi (Pelubangan) 

Teknik finishing ini sering dijumpai pada barang cetakan seperti : garis 

putus-putus untuk lebih mudah menyobek karcis, voucher undian, nota, 

dll. Teknik perforasi pada security printing sering dijumpai pada ijazah, 

sertifikat, cheque, dll. 

 

d. Nomorator 

Mencetak nomor seri pada barang cetakan, seperti : karcis / ticket, nota, 

formulir, cheque, ijazah, dll. 
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e. Jilid 

Mengumpulkan hasil cetakan yang sama pada jumlah tertentu untuk 

kemudian ditumpuk jadi satu buku. Digunakan pada proses cetak seperti 

nota, kwitansi, formulir, dll. 

 

f. Komplit 
Tekniknya mirip dengan menjilid, tapi mengumpulkan hasil cetakan 

berdasarkan nomor urutnya, seperti : majalah, agenda, catalog, dll. 

 

g. Lem 

Teknik mengelem pada barang cetakan yang ditumpuk jadi satu buku, 

seperti: nota, kwitansi, formulir, dll. Proses ini bisa dibedakan aplikasinya 

yaitu cara lem konvensional memakai lem kertas biasa dengan 

menggunakan kuas atau dengan mesin lem otomatis berbentuk lem 

panas. Lem panas lebih banyak digunakan pada punggung buku2 

berukuran tebal. 

 

h. Jahit Kawat / Staples 

Cara ini digunakan pada finishing halaman tengah majalah atau buku 

berukuran tidak terlalu tebal. 

 

i. Varnish / Laminating / Coating 

Pada cetakan berkualitas tinggi, finishing ini sering digunakan untuk 

menambah efek eksklusifitasnya. Hasil cetakan murni langsung dilaminasi 

dengan menggunakan cairan mengkilat (Varnis atau Laminating Glossy) 

atau berkesan buram (Laminating Doph). Varnish dan Glossy biasanya 

untuk warna cetakan bernuansa terang dan cerah, sehingga 

menghasilkan lapisan lebih mengkilat. Sedangkan Doph digunakan untuk 

cetakan bernuansa gelap. Hasil laminasi akan tampak lebih eksklusif dan 

anti air. Cetakan yang menggunakan laminasi biasanya seperti: cover 

buku, kartu nama, brosur, stofmap, dll. 

 

j. Pond (Punch) 

Membentuk barang cetakan sesuai bidang cetak yang diinginkan, seperti 

membentuk sudut elips pada kartu nama, membuat kotak berlubang 
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ditengah kartu undangan. Pekerjaan ini memerlukan pisau pond sebagai 

sarana pelubang/pembentuk bidang yang diinginkan. 

 

k. Rel 

Teknik ini untuk memberi tanda garis lurus pada punggung Stofmap, 

buku, undangan agar mudah dilipat/ditekuk secara lurus.   

 

7. Dipotong (Disisir) 

Bila dirasa sudah mencukupi oplah yang diinginkan dan kualitasnya sudah 

bagus semua, hasil cetakan murni dapat dipotong bagian pinggirya supaya 

rapih, istilahnya: disisir, supaya sama rata ukurannya dengan spesifikasi yang 

diinginkan. 

Bila ada pekerjaan tambahan seperti laminating pada cetakan yang sudah jadi 

tsb, maka sisirlah sedikit saja mendekati ukuran jadinya. Dan bila pekerjaan 

tambahan tsb telah selesai, maka sisirlah kembali agar terlihat rata dan rapih, 

disesuaikan dengan spesifikasinya. 

 
8. Packing (Pembungkusan) 

Barang cetakan yang telah disisir rapih kemudian dipacking (dibungkus) agar 

tidak berantakan dan terlihat lebih professional. Hitung ulang jumlah barang 

cetakan agar tidak kurang dan bagilah menjadi beberapa bagian yang sama 

rata untuk dibungkus. Kemudian bungkuslah dengan menggunakan kertas 

yang baru dan bersih agar klien merasa senang ketika menerima pesanan 

cetakannya. Masukkan semua hasil bungkusan kedalam suatu kardus agar 

terlihat lebih ringkas dan praktis ketika mengantarkan pesanan ke klien. 
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- BAB VII - 
KOMPONEN BIAYA PRODUKSI PERCETAKAN 

 

 

Terdapat beragam variasi komponen biaya produksi percetakan yang dapat 

mempengaruhi harga jualnya. Walaupun sudah diketahui apa saja komponen cetak 

yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang cetakan, tidak secara otomatis dapat 

ditentukan berapa harga jual keekonomiannya. Faktor jumlah (oplah) barang 

cetakan yang ingin dibuat turut mempengaruhi harga jualnya. Belum lagi pekerjaan 

finishing yang menyertainya. 

Berikut ini beberapa macam komponen cetak yang secara umum sering dipakai 

untuk memproduksi suatu barang cetakan berikut taksiran variable biayanya : 

 
1. Desain Grafis 

a. Setting / Layout, 

- Kartu Nama, Kwitansi, Nota, Surat Jalan, dll berkisar min. Rp. 5.000,- 

s/d 20.000,- 

- Isi buku min. Rp. 15.000,- per lembar A4/Folio 

b. Desain 

- Brosur Full Color A4/Folio satu muka min. Rp. 150.000,-  

- Brosur Full Color A3 satu muka min. Rp. 250.000,- 

- Undangan Full Color 2 muka min. Rp. 200.000,- 

- Cover Buku Full Color min. Rp. 300.000,- 

- Company Profile Lengkap min. Rp. 1.000.000,- 

c. Print-out 

- Print laser Rp. 3.000,- per lembar A4/Folio (semakin banyak, semakin 

murah Harga satuannya). 

- Digital Color Print Rp. 20.000,- per lembar A3+ (semakin banyak, 

semakin murah Harga satuannya). 

Catatan : 

- Variabel biaya tergantung dari tingkat kerumitannya dan harga 

kesepakatan bersama antara pemesan dan operator setter (Desainer 

Grafis).  
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2. Bahan baku ( Kertas/Karton ) 

Lihat di daftar harga kertas. Ingat, variable harga kertas cenderung mengikuti 

harga internasional yang sering berfluktuasi. 

 

3. Ongkos Cetak 

Pemilihan dan pemakaian mesin cetak ditentukan berdasarkan ukuran kertas 

dan area cetak yang diinginkan. Pemilihan mesin juga akan menentukan 

kualitas akhir, jadwal cetak dan lama pekerjaan. 

Berikut ini daftar ongkos cetak untuk setiap jenis mesin cetak yang umum 

dipakai : 

NAMA MESIN CETAK AREA CETAK HARGA (ONGKOS CETAK) 

TOKO 810/820 (Jepang) 22 x 34 cm Karton, oplah min. 3 rim = Rp. 15.000,/warna 
 ( Folio ) Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
  Kertas, oplah min. 3 rim = Rp. 10.000,/warna  
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Standar – Image Kurang – Akurasi Kurang 

MULTILITH (USA) 22 x 34 cm Karton, oplah min. 3 rim = Rp. 20.000,/warna 
 ( Folio ) Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
  Kertas, oplah min. 3 rim = Rp. 15.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Baik – Image Sedang – Akurasi Baik 

GESTETNER (Jerman) 22 x 34 cm Karton, oplah min. 3 rim = Rp. 30.000,/warna 
 ( Folio ) Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
  Kertas, oplah min. 3 rim = Rp. 25.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Bagus – Akurasi Bagus 

HAMADA (Jepang) 23 x 44 cm Karton/Kertas, oplah min. 6 rim = Rp. 45.000,/warna 
 (Double Folio) Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Baik – Akurasi Bagus – Blok Bagus 

OLIVER (Jerman) 44 x 58 cm Karton/Kertas, oplah min. 6 rim = Rp. 75.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
 66 x 90 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 250.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Sedang – Akurasi Bagus – Blok Bagus 

ROLLAND (USA) 50 x 70 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 150.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
 70 x 100 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 275.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Bagus Sekali – Akurasi Bagus – Blok Bagus 

SAKURAI (Jepang) 50 x 70 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 125.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Bagus – Akurasi Bagus – Blok Bagus 

KOMORI (Jepang) 50 x 70 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 150.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
 70 x 100 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 275.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Bagus – Akurasi Bagus – Blok Bagus 
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SOLNA (Italia) 50 x 70 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 125.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Sedang – Akurasi Bagus – Blok Sedang 

HEIDELBERG (Jerman) 46 x 33 cm Karton/Kertas, oplah min. 6 rim = Rp. 85.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
 52 x 36 cm Karton/Kertas, oplah min. 6 rim = Rp. 85.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
 51 x 71 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 175.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 
 71 x 102 cm Karton/Kertas, oplah min. 10 rim = Rp. 300.000,/warna 
  Selebihnya dikenakan Rp. 10,-/lembar/warna 

Kualitas Cetak : Teks Bagus – Image Bagus Sekali – Akurasi Bagus – Blok Bagus 

 
Note : Variabel biaya tergantung policy harga dari pemilik mesin cetak yang 

bersangkutan. Kualitas secara umum dipengaruhi oleh kondisi mesin dan 

kepiawaian operatornya. Variabel ini mungkin akan berbeda untuk setiap 

daerah/kota karena faktor teknis &  geografis. 

 

5. Plate 

Pada perusahaan percetakan yang mempunyai mesin Platemaker, biaya 

pembuatan plate sudah termasuk dalam biaya ongkos cetaknya. Jadi kita 

hanya menghitung biaya plate bila di percetakan tsb tidak tersedia mesin 

platemakernya. Tentunya ongkos cetak akan dikurangi bila kita membawa 

plate sendiri. Biasanya ongkos cetak dengan mesin cetak mulai ukuran 

Double Folio keatas sudah dihitung berikut ongkos pembuatan platenya. 

Harga pasaran pembuatan plate adalah sebagai berikut : 

 
Ukuran plate  Harga satuan 
Folio ( 23x34 cm )  Rp. 20.000,- 
Double Folio ( 43 x 34 cm)  Rp. 40.000,- 
½ Plano ( 50 x 70 cm)  Rp. 60.000,- s/d 80.000,- 
1 Plano ( 70 x 100 cm )  Rp. 125.000,- s/d 150.000,- 

 
6. Film 

Banyaknya pemakaian Film tergantung dari jenis design itu sendiri. Design 

Full Color tentu membutuhkan jumlah yang lebih banyak yaitu 4 lembar film 

untuk setiap set-nya, sedangkan design B/W hanya butuh satu lembar saja 

(untuk jenis cetakan yang sama). 

Pilihlah  tempat pembuatan film (repro) yang cocok dari segi kualitas, harga, 

lama pekerjaan dan tempat yang representative. Pada umumnya harga film 

ditentukan sebesar Rp. 20,-/cm2. 
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Cara menghitungnya : 

1. Film Desain Full Color ukuran 42 x 33 cm akan dihitung seperti sbb : 

 Panjang (+2) x Lebar(+2) x Harga x Jumlah Lembar Film 

 = 42 x 33 = 44 x 35 x 20 x 4 

 = Rp. 123.200,- dibulatkan menjadi Rp. 125.000,- 

 Note : 1 set film Full Color (separasi) = 4 lembar film 

2. Film Desain B/W ukuran 42 x 33 cm akan dihitung seperti sbb: 

 Panjang (+2) x Lebar(+2) x Harga x Jumlah Lembar 

 Panjang (+2) x Lebar(+2) x Harga x Jumlah Lembar Film 

 = 42 x 33 = 44 x 35 x 20 x 1 

 = Rp. 30.800,- dibulatkan menjadi Rp. 50.000,- ( kena harga minim ) 

 Note: Nilai (+2) pada panjang dan lebar digunakan sebagai tambahan 

ukuran untuk crop mark registration (tanda registrasi di film) agar dapat 

dicetak secara akurat dan presisi.  

 
7. Pekerjaan Finishing 

Variabel pada pekerjaan finishing amat menentukan kualitas dan performa 

barang cetakan yang ingin dibuat. Semakin banyak faktor finishingnya, akan 

semakin tinggi tingkat resiko kesalahannya, banyak memerlukan ekstra bahan 

baku, lama pekerjaan bertambah dan tentunya harga jualnya akan semakin 

tinggi. 

Berikut ini beberapa jenis pekerjaan finishing yang umum dipakai dan pasaran 

harganya : 
 

1 Binding Lem Panas  P x L x Oplah x Rp. 15,- atau Nego 

2 Jilid / Komplit / Binding   Rp. 3.500,- per rim atau Nego 

3 Jahit Kawat  Rp. 10,- x Oplah x Jumlah mata/titik jahit atau Nego 

4 Nomorator  Rp. 10,- x Oplah x Jumlah mata/titik nomor atau Nego 

5 Perforasi (Cacah)  Rp. 3.000,- per rim atau Nego 

6 Spiral Kawat  Rp. 75,- x Panjang x Oplah atau Nego 

7 Jepit Kaleng (Kalender)  Rp. 400,- x Oplah atau Nego 

8 Varnish  P x L x Oplah x 0,05 ( Harga Minim Rp. 90.000,- ) 

9 Laminating Doph  P x L x Oplah x 0,23 ( Harga Minim Rp. 180.000,- ) 

10 Laminating Glossy  P x L x Oplah x 0,12 ( Harga Minim Rp. 180.000,- ) 

11 Spot UV  P x L x Oplah x 0,25 ( Harga Minim Rp. 600.000,- ) 
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12 Ongkos Pond (Punching)  Rp. 10,- x Oplah ( Harga Minim Rp. 40.000,- = 3000 lbr) 

13 Pisau Pond  Minim Rp. 50.000,- atau Nego 

14 Ongkos Polymas  P x L x Oplah x 5 ( Harga Minim Rp. 20.000,- ) 

15 Klise Polymas  P x L x Oplah x Rp. 300,- ( Harga Minim Rp. 20.000,- ) 

16 Ongkos Emboss  P x L x Oplah x 5 ( Harga Minim Rp. 20.000,- ) 

17 Klise Emboss  P x L x Oplah x Rp. 300,- x 2 ( Harga Minim Rp. 20.000,- ) 

18 Sablon  Rp. 400,- x Oplah atau Nego 

19 Rel  Rp. 10,- x Oplah ( Harga Minim Rp. 40.000,- = 3000 lbr) 

20 Potong Kertas (Sisir)  Rp. 750,- per kg berat total 

 

8. Ongkos Transportasi & Entertainment 

Variabel ini harus dihitung dan turut dimasukkan ke dalam komponen biaya 

produksi, walaupun kita memakai kendaraan pribadi. Apalagi ketika kita harus 

membeli bahan baku dalam jumlah besar dan harus mengantarkan hasil 

cetakan memakai armada truk. Masukkanlah besaran variable ini sesuai 

perkiraan lama pekerjaan cetak tersebut berlangsung dengan biaya yang 

harus dikeluarkan. 

Biaya pengeluaran untuk makan dan minum, menjamu klien, memberi tips 

kepada para operator cetak dan finishing masuk dalam kategori biaya 

entertainment. 

 
9. Contingency Cost 

Perubahan harga yang tidak dapat diperkirakan fluktuasinya, terutama bahan 

baku, patut diperhitungkan sebagai biaya Contingency Cost (biaya cadangan). 

Biasanya variable ini diberlakukan pada order cetak berskala besar dengan 

memakai system termin pada pengiriman hasil cetaknya. Disarankan untuk 

membeli bahan baku dalam jumlah sekaligus sesuai kebutuhan, daripada 

mencicilnya dengan tenggang waktu pembelian yang berbeda. Bila tidak bisa 

membeli bahan baku sekaligus karena faktor keterbatasan dana, coba 

lakukan nego dengan supplier kertas agar mendapatkan kepastian harga 

yang tetap untuk jangka waktu tertentu. 

Bila harus memasukkan unsur ini ke dalam kalkulasi harga cetak, disarankan 

tidak melebihi nilai 10% dari total hitungan kotor. 
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10. Pajak 

Hitunglah nilai pajak bila berhubungan dengan klien yang menginginkan 

adanya klausul pembayaran pajak atas segala transaksi keuangannya. Tidak 

disarankan menambah variable ini bila tidak berhubungan dengan klien yang 

berstatus perusahaan kena pajak, karena akan membuat harga jual barang 

cetakan kita menjadi kurang kompetitif. 
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- BAB VIII - 
MESIN / ALAT KERJA 

 

 

Di perusahaan desain dan percetakan yang berskala besar dan terintegrasi, 

pada umumnya dibutuhkan peralatan / mesin kerja untuk berproduksi seperti antara 

lain : 

 
A. BAGIAN DESAIN 

1. Komputer  (Linked & Integrated) Macintosh / PC 

2. Scanner Hi Res / LOW Res. 

3. Data Input Storage (sebagai input data hasil desain dari luar dan 

berfungsi pula sebagai penampung data berkapasitas besar), seperti : 

4. Hard Disk, CD ROM, CDRW, DVD, M.O. Drive, Zip Drive, Flash Disk, dll. 

5. Printer Laser (ukuran Folio atau A3) 

6. Printer Color / Digital Printing (ukuran A3 atau A3+) 

7. Image Setter (sebagai output desain berupa lembaran film positif/negatif) 

 
B. BAGIAN PERCETAKAN 

1. Mesin Cetak Offset  

2. Mesin Rekam Master ( Master Exposser ) 

3. Mesin Plate Maker 

4. Mesin Embossed ( Hotprint Stamper ) 

5. Mesin Pond – Rel ( Puncher ) 

6. Mesin Potong Kertas 

7. Screen Printing, dll. 
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- BAB IX - 
LOKASI USAHA 

 

 

Salah satu faktor penentu sukses dan terus berkembangnya bisnis desain dan 

percetakan adalah pemilihan lokasi usaha / tempat usaha. 

 

 
 

Keberadaan  usaha percetakan yang beragam skala usahanya dan biasanya 

saling sebelah-menyebelah bukanlah  merupakan kompetitor yang saling bersaing 

dan menjatuhkan. Lebih tepat lagi bila kita berada tepat di sebelah agen/toko kertas 

sebagai  penyuplai bahan baku utama percetakan. 

Di dunia percetakan, komunitas usaha sejenis yang berada pada suatu titik 

area (one stop shopping), sangat menguntungkan ditinjau dari sudut apapun. Yang 

pertama kali diuntungkan adalah konsumen, lalu berikutnya para pelaku bisnis itu 

sendiri. 

Sentra percetakan seperti ini banyak memberi kemudahan dalam hal 

pelaksanaan tahap produksi, hemat waktu dan energi, karena semua komponen 

produksi tersedia disekitarnya. Konsumen pun tidak perlu jauh-jauh lagi mencari 

tempat guna menyelesaikan ordernya. 

Suatu sentra percetakan biasanya terdiri dari bermacam-macam tipe/skala 

usahanya sesuai dengan target/segmen pasar dan jasa/keahliannya masing-

masing, seperti : 

 Desain Grafis & Seting / Lay-out naskah cetak 

 Repro, Output Film 

 Digital Printing : X-Banner, Baliho, Printing Color 

 Toko Kertas, menjual bahan baku kertas/karton dan bahan pendukung 

lainnya. 

 Toko Suplai Grafika, menjual bahan baku, chemical, screen dan alat/suplai 

grafika. 

 
Lokasi usaha yang paling tepat dan menguntungkan 

untuk bisnis ini adalah berada ditengah-tengah 

komunitas bisnis itu sendiri. 
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 Jasa Ongkos Cetak, menyewakan mesin cetaknya dari berbagai ukuran dan 

kategori. 

 Jasa Perekaman Master 

 Pembuatan Plate cetak 

 Jasa Ongkos Sablon 

 Jasa Pekerjaan Finishing, seperti : 

 Laminating / Varnish (Coating) 

 Penjilidan, Komplit, Lem biasa 

 Rel, Perforasi, Emboss, Polymas 

 Lem Panas, 

 Lipat Amplop, handmade works 

 Jasa Ongkos Sablon 

 Jasa Potong / Sisir Kertas, dll. 

 

Kehadiran mereka satu sama lainnya saling bergantung, sebab belum tentu 

satu perusahaan mempunyai banyak alat produksi yang lengkap. Persaingan 

diantara mereka berlaku amat ketat tetapi tidak untuk saling menjatuhkan. 

Banyak kalangan berpendapat, semakin banyak tipe usaha di suatu sentra 

usaha percetakan maka harga pasarannya semakin murah. Benarkah demikian? 

Belum tentu juga. Coba anda perhatikan setiap percetakan yang mempunyai mesin 

cetak. Bila mesin mereka terlihat bersih terawat, maka harga ongkos cetaknya relatif 

lebih tinggi, dan hasil cetaknya tentu lebih bagus. Mereka akan berpendirian teguh 

dengan harga yang dipatok, walaupun harga di sekitarnya lebih murah. Faktanya, 

banyak dari kalangan pengguna jasa ongkos cetak yang tetap setia menggunakan 

jasanya dengan beragam alasan : kualitas cetakan relatif lebih bagus, jadwal kerja 

tepat waktu dan sudah merasa akrab dengan lingkungan sekitarnya beserta para 

operatornya. 

Fenomena ini tentunya amat menarik kehadiran konsumen dari segala tipe. 

Faktor kemudahan ini tentunya mengimbas pada tingginya mobilitas konsumen dan 

peredaran uang yang mengalir di kawasan tersebut. 

Sebagai pemain pendatang (bukan pemula), sentra percetakan memudahkan 

kita untuk melihat, menganalisa dan memutuskan dalam merencanakan 

pendirian/pembukaan bisnis desain & percetakan. Kita bisa memfokuskan 

segmentasi pasar dan layanan yang belum tersedia di area tersebut. Walaupun 
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layanan sejenis telah tersedia di sana, kita masih bisa bermain sebagai upaya 

layanan alternatif bagi konsumen. 

Bahkan kalau kita serius dan bisa maju, tempat kita bisa menjadi target 

kunjungan utama bagi konsumen sebelum mereka memilih tempat lainnya. Kita bisa 

menjadi pionir bilamana kita telah berhasil mempelajari karakteristik dan permintaan 

pasar yang ada. Hal yang paling utama adalah memberikan jaminan hasil kerja dan 

servis yang memuaskan kepada konsumen. 

Tapi bila kita membuka usaha ini  di daerah yang  belum ada kompetitor, 

sarana pendukung penyedia komponen produksi, serta alat produksi yang lengkap 

dan terintegrasi, maka kita akan berjuang sebagai “single fighter” di daerah tersebut. 

Di daerah ini konsumen perlu  dipancing kedatangannya dengan tampilan outdoor 

kantor yang extra representatif dan sedikit mencolok pandangan mata 

 

Alternatif terakhir pemilihan lokasi adalah RUMAH TINGGAL. 

Dengan tidak memiliki alat produksi pun (hanya komputer saja) sebenarnya 

bisnis ini sudah dapat dijalankan di tingkat rumahan. Yang perlu diperhatikan 

adalah keberlangsungan order cetak yang kontinyu. Sebab, perusahaan 

sebesar apapun tanpa adanya order cetak yang masuk, mustahil akan terus 

eksis usahanya. 
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- BAB X - 
MODEL / SKALA USAHA 

 

 

Jaringan usaha cetak terpadu dan terintegrasi adalah skala usaha yang paling 

diidamkan oleh setiap pelaku bisnis dibidang desain dan percetakan. Semua 

tahapan proses produksi berada dalam satu atap, satu kepemilikan dan satu 

manajemen. 

Namun demikian banyak pelaku bisnis yang hanya ingin bermain pada salah 

satu  tahapan produksi saja, walaupun mereka bermodal besar. Alasannya klasik, 

mereka hanya tertarik dan sangat ahli hanya di bidang tertentu saja. 

Dibawah ini adalah gambaran umum tingkatan skala usaha pada bisnis 

desain dan percetakan. 

 

1. MODEL A ( Integrated Printing ),  

 dengan kemampuan alat produksi sbb: 

a. Komputer  

(Linked – Integrated) min. 5 unit Mac/PC, dengan pendukungnya : 

- Data Input Storage (CD ROM/CDRW, MO Drive, Zip Drive, dll) 

- Pinter Laser (ukuran Folio) 

- Printer Color (ukuran A3) 

- Scanner Hi Res (kelas Helix; Heidelberg) 

- Image Setter (kelas Herkules; Heidelberg) 

b. Mesin-mesin produksi 

- 1 unit Mesin Cetak Gestetner (Folio) 

- 1 unit Mesin Cetak Heidelberg GTO V.5, 4 warna (Double Folio) 

- 1 unit Mesin Cetak Heidelberg SOR M, 2 warna (1/2 Plano) 

- 1 unit Mesin Plate Maker 

- 1 unit Mesin Master Exposser 

- 1 unit Mesin Potong Kertas Digital 

- 1 unit Mesin Pond (Puncher) 

- 1 unit Mesin Embossed / Hotprint Stamper 

c. SDM = 20 – 30 orang 

d. Gaji Pokok = Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per orang (relatif) 
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2. MODEL B ( Semi Integrated Printing ),  

dengan kemampuan alat produksi sbb: 

a. Komputer  

(Linked – Integrated) min. 2 unit Mac/PC, dengan pendukungnya : 

- Data Input Storage (CD ROM/CDRW, MO Drive, Zip Drive, dll) 

- Pinter Laser (ukuran Folio) 

- Printer Color (ukuran Folio) 

- Scanner Low Res (kelas Umax, HP, Canon) 

b. Mesin-mesin produksi 

- 2 unit atau lebih Mesin Cetak Gestetner (Folio) 

- 1 unit Mesin Cetak Heidelberg GTO 52,  1 warna (Double Folio) 

- 1 unit Mesin Cetak Heidelberg SOR M, 2 warna (1/2 Plano) 

- 1 unit Mesin Plate Maker 

- 1 unit Mesin Master Exposser 

- 1 unit Mesin Potong Kertas non Digital 

c. SDM = 10 – 20 orang 

d. Gaji Pokok = Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- per orang (relatif) 

 

3. MODEL C ( Graphic Design Services & Output Center ),  

dengan kemampuan alat produksi sbb: 

a. Komputer  

(Linked – Integrated) min. 5 unit Mac/PC, dengan pendukungnya : 

- Data Input Storage (CD ROM/CDRW, MO Drive, Zip Drive, dll) 

- Pinter Laser (ukuran Folio) 

- Printer Color (ukuran A3) 

- Scanner Hi Res (kelas Helix) 

- Image Setter (kelas Herkules) 

b. SDM = 7 – 10 orang 

c. Gaji Pokok = Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- per orang (relatif) 
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4. MODEL D ( Mix. Design + Printing Services ),  

dengan kemampuan alat produksi sbb: 

a. Komputer  

(Linked – Integrated) min. 2 unit, dengan pendukungnya : 

- Data Input Storage (CD ROM/CDRW, MO Drive, Zip Drive, dll) 

- Pinter Laser (ukuran Folio) 

- Printer Color (ukuran Folio) 

- Scanner Low Res (kelas Umax, HP, Canon) 

b. Mesin-mesin produksi 

- 2 unit atau lebih Mesin Cetak Mix. Gestetner, Multilith atau Toko 

810/820 (Folio) 

- 1 unit Mesin Plate Maker 

- 1 unit Mesin Master Exposser 

c. SDM = 5 - 7 orang 

d. Gaji Pokok = Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- per orang (relatif) 

 

5. MODEL E ( Design + Setting Services ),  

dengan kemampuan alat produksi sbb: 

a. Komputer  

(Linked – Integrated) min. 2 unit, dengan pendukungnya : 

- Data Input Storage (CD ROM/CDRW, MO Drive, Zip Drive, dll) 

- Pinter Laser (ukuran Folio) 

- Printer Color (ukuran Folio) 

- Scanner Low Res (kelas Umax, HP, Canon) 

b. SDM = 3 - 5 orang 

c. Gaji Pokok = Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- per orang (relatif) 

Komisi bagi hasil  =  40% : 60;  45% : 55;  50% : 50% 

  (pendapatan dibagi berdua antara pemilik dan 

operator komputer)   

 

Catatan : Walaupun tidak mempunyai mesin cetak, tipe usaha ini tidak 

meninggalkan jasa pencetakan pada umumnya. 
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6. MODEL F (Home  General Printing) 

Model usaha ini sama sekali tidak memerlukan alat produksi sedikitpun. 

Usaha ini dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan, bilamana order cetak 

tetap dapat diperoleh (dapat dipasok oleh Sales/Marketing Freelance dengan 

sistem bagi hasil keuntungan). 

Bila anda cukup beruntung memiliki rumah atau kebetulan toko yang 

berlokasi di pinggir jalan, tentu akan menambah nilai usaha. Dengan 

menerima apapun pekerjaan cetak yang diinginkan konsumen kita dapat 

melayani seluas-luasnya ekspektasi pasar. Terlebih dengan lokasi usaha 

yang strategis dan menunjang, kita memperoleh kemudahan dengan tidak 

terlalu aktif mencari konsumen sebagai pemasok order. 

Namun keberadaan komputer sebagai standar minimum alat kerja, akan 

sangat membantu mempercepat proses design. Disamping itu, konsumen 

akan lebih percaya dengan melihat kelengkapan alat kerja yang ada di tempat 

usaha kita. 
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- BAB XI - 
STRATEGI PEMASARAN 

 

 

A. TARGET / SEGMENTASI PASAR 

Pada umumnya pangsa pasar bagi penyerapan hasil / produk / jasa desain 

dan percetakan begitu tersebar pada setiap strata sosial masyarakat. Kebutuhan 

akan jasa yang satu ini tidak melulu dimonopoli oleh lapisan masyarakat lapisan 

menengah – atas. 

Diperlukan kejelian yang luar biasa untuk dapat memilih segmen pasar yang 

tepat dan potensial. 

Ada pengalaman atau fakta yang tak terbantahkan, bahwa segmentasi pasar 

bisa terbentuk secara alamiah, yaitu dengan cara menjalani sistem / metode usaha 

“HOME General Printing”. 

Bagi pemain pendatang baru (bukan pemula) di bisnis desain dan percetakan, 

metode ini cukup berhasil dengan efektif dan aman. Dengan melayani apa saja 

keinginan/permintaan order dari konsumen, kita bisa menjalankan usaha sambil 

belajar untuk dapat menentukan ke arah mana segmentasi pasar yang akan kita 

bidik. 

1. Pure Customer 

Adalah tipe konsumen yang benar-benar memerlukan jasa desain dan 

percetakan sesuai dengan keperluannya. Mereka rela mendatangi suatu 

tempat usaha percetakan. Tipe konsumen ini biasanya baru pertama kalinya 

menggunakan jasa percetakan dan benar-benar tidak mengerti harga, jenis 

dan proses produksi pencetakan.  

 

2. Regular Customer 

Konsumen ini biasanya sudah pernah menggunakan jasa percetakan di lain 

tempat dan sudah sedikit mengerti harga pasaran barang cetakan. Kita harus 

lebih ekstrta hati-hati dalam hal bernegosiasi mengenai harga, bahan dan 

mutu cetakan. Konsumen ini lebih kritis permintaannya. 

 

3. Broker  

Konsumen ini adalah para pemain juga di sektor desain dan percetakan. 

Umumnya mereka belum/tidak mempunyai alat produksi sendiri, akan tetapi 

mereka mengerti harga dan proses cetakan. Bisa juga mereka datang ke 



eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/ 

eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/  36 

tempat kita dalam rangka take over order dikarenakan mereka kelebihan 

order dan tidak dapat memenuhi dead line atas pesanannya, atau mungkin 

saja karena alat produsi mereka tidak adjustable (cocok) dengan kriteria 

teknis barang yang diminta. 

 

4. Children & the Youngers ( Anak-anak & Remaja ) 
Selama di dunia ini masih terdapat banyak anak-anak, kaum muda dan orang-

orang yang berjiwa muda, maka inilah sebenarnya segmen/pasar yang paling 

menjanjikan. Dengan masih tingginya tingkat ketergantungan anak-anak pada 

orang tuanya, juga faktor kasih sayang orang tua kepada anak-anak atau 

keponakannya, maka sebenarnya mereka mempunyai daya beli yang cukup 

tinggi untuk direspon. 

 

Pada segmen ini kita bisa memproduksi & menjual aneka produk fancy 

bernuansakan dunia anak & remaja yang tentunya kaya dengan warna dan 

desain yang sedang tren di televisi, majalah dan dunia anak/remaja pada 

umumnya. 

Produk yang ditawarkan bisa berupa : Sticker, Label Nama, Sampul Buku, 

Kartu-kartu Fancy, dll. 

 

Bisa juga kita menjadi anggota keagenan/franchise dari suatu produk yang 

sudah mapan dan banyak disukai oleh kalangan ini. Dan pada saat yang 

bersamaan kita pun mencoba menyisipkan produk ciptaan kita sendiri 

ditengah keberadaan barang-barang top seller tersebut. Nah, pada saat 

barang franchise dari pihak lain sedang lesu penjualannya, kita dapat 

mendorong barang produksi ciptaan kita sendiri sebagai leader seller.  

 

B. STRATEGI PEMASARAN 
1. Berdasarkan Lokasi Usaha di Sentra Bisnis 

Bila kita membuka usaha di sentra bisnis percetakan, kita tidak memerlukan 

strategi khusus untuk memperoleh order. Konsumen akan datang dengan 

sendirinya ke area tersebut. Pilihlah layanan/jenis usaha yang ingin anda jual. 

Beri service yang berbeda dan mengesankan kepada konsumen. 

Kendalanya, mencari lokasi usaha di sentra percetakan tergolong sulit 

mengingat banyak sekali pihak yang menginginkan membuka usaha di lokasi 
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ini. Maka, rajin-rajinlah mensurvey kawasan ini untuk mencari tahu lokasi 

yang kosong dan cocok untuk membuka usaha. 

 

2. Metode Single Fighter   

Ini berlaku bila kita membuka usaha di daerah yang bukan merupakan sentra 

bisnis percetakan. Konsumen akan jarang datang ke sini, kecuali kita 

mempunyai alat produksi yang komplit dan terintegrasi. Kita kan menjadi 

pemain tunggal di area ini. Untuk mensiasati pasokan order, perlu kiranya kita 

mempunyai tim Sales/Marketing yang tangguh dan berpengalaman 

dibidangnya. Perbanyaklah referensi bisnis / kolega didaerah sentra 

percetakan untuk menjaring konsumen agar mau menggunakan jasa yang 

anda sediakan di tempat usaha anda. 

 

3. Metode Freelancer   
Bagi kalangan pelaku bisnis percetakan yang minim modalnya karena 

ketiadaan alat produksinya, bisa melakukan semacam pola kerjasama bagi 

hasil. 

Pihak Sales/Marketing percetakan (sebagai pencari order) memasok order 

cetakan kepada sang pengusaha. Karena keterbatasan waktu dan atau tidak 

mengerti proses produksi percetakan, maka ia membawa dan menyerahkan 

order cetaknya, kemudian sang pengusaha memproduksi barang tersebut. 

Pembagian keuntungan/komisi sesuai kesepakatan yang telah dibuat 

sebelumnya. 

 

4. Metode Gabungan dengan Diversifikasi Usaha   

Bila bisnis desain dan percetakan pada masa tertentu menunjukkan tren 

menurunnya permintaan pesanan, omzet dapat ditingkatkan dari hasil usaha 

sampingan di luar bisnis intinya (diversifikasi usaha seperti jasa layanan foto 

copy; penjualan ATK, dll). 
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- BAB XII - 
DIVERSIFIKASI USAHA 

 

 

Bisnis desain dan percetakan sangat terbuka lebar bagi pengembangan 

usaha turunannya secara meluas, seperti contoh berikut ini : 

 

1. Usaha Foto Copy dan pendukungnya (Jilid, Laminating, Hard Cover, dll) 

2. Keagenan / Penjualan Alat Tulis Kantor  

3. Keagenan / Penjualan Kartu Undangan Eksklusif 

4. Keagenan / Penjualan Produk Fancy Anak-anak & Remaja 

5. Handicraft, Pembuatan/Penjualan produk kerajinan tangan yang kreatif. 

6. Sablon Tshirt, aneka pernak-pernik 

7. Print Foto Digital, memakai printer warna dan kertas khusus foto 

8. Advertising 

9. Pembuatan Khusus Stempel 

10. DIGITAL SABLON, paket usaha percetakan terpadu (lihat keterangan 

berikutnya) 

11. Decorating Works, dll. 
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- BAB XIII - 
POLA KERJASAMA (SISTEM BAGI HASIL) 

 

 

Usaha desain dan percetakan adalah lahan bisnis yang amat menjanjikan, 

karena tidak semua orang langsung bisa terjun begitu saja ke segmen ini. Perlu 

bertahun-tahun untuk mengetahui seluk-beluk dan pengetahuan akan tahapan 

proses produksinya. Pelaku di bisnis ini harus sudah pernah mengalami masa-masa 

keemasan atau kesulitan (untung dan ruginya) menjalankan usaha ini. Hal inilah 

yang kemudian menempa pelaku bisnis yang bersangkutan untuk mengelola bisnis 

ini dengan manajemen berdasarkan pengalamannya masing-masing. 

Hal paling krusial yang perlu diperhatikan masing-masing pihak (Pihak Kesatu 

= Investor dan Pihak Kedua = Entrepreneur ) adalah yang pertama itikad baik untuk 

memulai dan mengelola bisnis ini secara bersama-sama. Kemudian bisnis ini 

dijalankan bersama secara terbuka, professional dan bertanggung jawab sesuai 

porsinya masing-masing. 

Ada beragam sistem kerjasama usaha untuk memulai dan menjalankan bisnis 

ini. Namun secara umum yang berlaku di sektor jasa desain dan percetakan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Metode Full Cooperation 

Pada pola kerjasama ini Investor menyediakan semua keperluan operasional 

perusahaan, mulai dari modal kerja (finansial), tempat dan alat kerjanya 

sampai pencarian/memasok order. 

 

Pihak Entrepreneur mem-follow up order yang masuk, menganalisa, 

mengestimasi sampai memproduksi dan mengantarnya kepada konsumen. 

Mulai dari penghitungan komponen biaya produksi sampai dana operasional 

lainya harus dibuat secara transparan dan efektif. 

 

Dalam hal ini sebaiknya perlu dibuatkan suatu perjanjian kerjasama yang 

mengikat diatas kertas segel untuk menjaga hak dan kewajiban dari para 

pihak yang berbisnis. Lebih bagus lagi dikuatkan dengan Akta Notaris. 
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Biasanya model kerjasama ini pencapaian “Break Event Point”-nya berkisar 1 

- 5 tahun, tergantung pada skala usaha dan pasokan order yang ada. Setiap 

tahun buku harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan pengelolaannya. 

 

Skema pembagian keuntungan antara Investor &  Entrepreneur  adalah prosentase 

sbb : 

 

 65% : 35%;  

 60% : 40%;  

 55% : 45%; 

 50% : 50%  

 

Note : Besaran prosentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama 

 

2. Metode Semi Cooperation 

Pihak Pertama selaku pemasok order memberikan order kepada Pihak Kedua 

(Entrepreneur), tanpa perlu membentuk suatu perusahaan baru dibidang ini. 

Kemudian Pihak Kedua menyelesaikan pesanan sesuai spek order yang ada. 

 

Biaya operasional diperoleh dari uang muka order yang masuk. Bila kebetulan 

uang muka yang ada tidak mencukupi biaya operasional, maka Pihak 

Pertama harus berusaha menutupi kekurangan biaya tersebut. 

 

Segala biaya operasional harus dikalkulasi dan direncanakan bersama antara 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara terbuka dan dicari solusi terbaiknya, 

sebelum Pihak Kedua memulai tugas memproduksi barang pesanan. 

 

Pada umumnya, skema pembagian keuntungan antara Investor &  

Entrepreneur  adalah prosentase (tergantung kesepakatan) : 

 

50% : 50% ( Keuntungan dibagi sama rata ). 

 

Note: Besaran prosentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama 
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- BAB XIV - 
TIPS MENCARI ORDER CETAK 

 

 

Tulang punggung dari keberlangsungan bisnis usaha percetakan dan desain 

grafis adalah ORDER. Suplai pekerjaan atau order cetak ataupun order desain 

biasanya selalu datang dari pelanggan tetap kita yang senantiasa memakai jasa 

yang kita sediakan. Bisa juga dari beberapa pelanggan baru yang baru pertama kali 

datang dan menggunakan layanan dari kita. 

 

Tidak selamanya konsumen akan datang menghampiri kita dengan order 

cetaknya setiap saat dan teratur. Ada suatu periode dimana kebutuhan cetak dan 

promosi lainnya menunjukkan grafik yang menurun cukup tajam. Kadang pula 

begitu lama periode stagnan-nya. Ini disebut sebagai periode paceklik order. 

 

Berikut ini pengalaman yang mungkin berguna dalam mencari order cetak : 

1.  Menciptakan WIN WIN SOLUTION BUSINESS (BAGI HASIL ORDER 
CETAK) 

Dewasa ini, ditengah meningkatnya persaingan usaha dibidang yang sama 

yakni Bisnis Usaha Percetakan dan kecenderungan para konsumen mencari 

harga beli yang relatif lebih murah, kita bisa menciptakan suatu kondisi bisnis 

yang bersifat WIN WIN SOLUTION (sama-sama diuntungkan). 

 Terobosan dan inovasi cara berbisnis ini jarang dilakukan oleh kalangan 

percetakan, bahkan mungkin banyak yang alergi dengan cara ini. Idenya 

cukup jeli dan bisa dijadikan alternatif sebagai penyumbang devisa bagi 

perusahaan anda. Metode ini penulis namakan : BAGI HASIL ORDER 
CETAK. 

 

Bila anda mencari order cetak atau menunggu repeat order dari konsumen 

secara konvensional, maka tingkat margin yang anda peroleh mungkin 

berkisar antara 10% - 20% saja. Tapi dengan berbisnis memakai metode ini, 

kemungkinan pencapaian marginnya bisa mencapai 40% - 60%. Darimana 

diperoleh prosentase margin yang begitu tinggi? 

 

Nah, bagi anda yang ingin memulai bisnis usaha percetakan, metode ini 

adalah cara mendapatkan order yang luar biasa menguntungkan. MUNGKIN 
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BISA TANPA MODAL SEPESERPUN, ASALKAN ANDA SUDAH PADA 
TINGKAT EXPERT DALAM MEMAHAMI PROSES PRODUKSI 
PERCETAKAN. Bagaimana caranya? 

 

Dibawah ini akan diterangkan metodenya. Ini juga bisa berlaku bagi pihak 

Permberi Order cetak. Tinggal anda tentukan, di posisi mana anda ingin 

berada. 

 

Pertama, cari tahu kemanapun, dimanapun dan siapapun orang yang paling 

berkompeten dalam mengurusi pengadaan barang cetakan di perusahaan 

manapun. Peluangnya bisa kemana saja, entah itu tetangga terdekat, 

komunitas bergaul atau bahkan kerabat terdekat. Bila di struktur perusahaan, 

biasanya di bagian Purchasing, Sales & Marketing, General Affair, Brand & 

Promotion, dan sejenisnya. 

 

Kemudian, dekati dan cari informasi sedetail-detailnya (tentunya dengan 

teknik pendekatan tersamar) barang cetakan apa saja yang rutin digunakan. 

Dalam kesempatan pendekatan, anda bisa menjabarkan perihal program bagi 

hasil order cetak tsb. 

 

Metodenya adalah: anda sebagai pencari order cetak menawarkan program 

bagi hasil ini kepada calon konsumen yang amat potensial. Berikan tawaran 

dengan skema pembagian margin keuntungan, seperti : 

65% : 35%;  60% : 40%;  55% : 45%;  atau  50% : 50% 

 

Variasi besaran prosentase diatas bisa tercapai dengan kesepakan yang 

tercermin dalam pembagian tugas kerja yang tegas dan jelas. Misalnya, anda 

dapat memberikan porsi sebesar 30% s/d 45%  kepada si pemberi order bila 

anda berperan sebagai pelaksana pekerjaan produksi percetakan sampai 

barang cetakan jadi. Disini juga anda berperan sebagai pemodal utama yang 

membiayai seluruh ongkos produksi barang cetakan. 

 

Sebaliknya juga demikian, anda bisa juga mendapat porsi yang lebih kecil 

marginnya walaupun anda sebagai pelaksana order cetak, karena semua 

pembiayaan produksi ditanggung oleh si pemberi order. 
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Posisi dan porsi tugas berikut besaran prosentase, hendaknya 

dimusyawarahkan terlebih dahulu sampai sepakat, baru kemudian meningkat 

ke tahap selanjutnya. 

 

Syarat utama keberhasilan pola bagi hasil order cetak ini adalah itikad baik 

yang tulus dan sama-sama berharap saling menguntungkan sesama pihak. 

Disini harus ada keterbukaan yang amat transparan. 

 

Disarankan, semua komponen harga cetak dikalkulasi, dijabarkan dan 

dihitung secara terbuka, baik itu item komponen dan variable harganya. 

Besaran plafon anggaran untuk proyek cetakan ini juga harus diketahui 

bersama. Berapa total anggaran biayanya, siapa penjamin pembayaran, 

bagaimana cara pembayarannya juga adanya Surat Perintah Kerja atau Surat 

Pemesanan Barang (PO, Purchase Order). Bila sudah clear penjanjiannya 

dan diketahui berapa anggaran biaya produksinya serta telah diproyeksikan 

tingkat perolehan keuntungannya, barulah dinegosiasikan besaran prosentase 

yang hendak dibagi hasil. Ingat, yang dibagi hasil adalah perhitungan hasil 

keuntungan bersih. 

 

Syarat lainnya adalah, perlu dibangun kesadaran bahwa dengan metode ini 

pihak pelaksana order harus pula terbuka dan rela membagi pengetahuannya 

kepada konsumen mengenai tata cara memproduksi barang cetakan berikut 

kalkulasi harganya. Hal ini akan sebanding dengan besaran pendapatan 

margin yang bakal diperoleh lewat metode bagi hasil ini. 

 

Anda tinggal memilih, dibagian mana anda harus berperan lebih besar lagi, 

apakah sebagai pelaksana order dengan tanpa modal sama sekali, atau 

modal yang disetor ditingkatkan. Piilihan peranan ini akan menentukan 

prosentase margin keuntungan yang kelak dibagi bersama. 

 

Metode BAGI HASIL ini disebut WIN WIN SOLUTION dikarenakan masing-

masing pihak bakal memperoleh keuntungan ganda, yakni : 

 

a. Si penerima order (pelaksana order) mendapatkan order cetaknya 

sebagai pemasukan bagi usahanya. Pihak ini mendapat margin tanpa 

susah payah merayu-rayu atau meyakinkan si konsumen untuk 
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merelokasi order cetaknya dari percetakan sebelumnya dimana dia biasa 

mencetak. 

 

b. Si pemberi order (konsumen) juga diuntungkan dengan pendapatan 

margin yang lebih besar daripada hanya mendapat komisi sekitar 10% - 

15% dari percetakan sebelumnya (kalau dikasih!). Hal yang utamanya 

adalah, pihak konsumen sekaligus mendapatkan ilmu bagaimana cara 

menjalani proses produksi percetakan. 

 

2. Membuat Website perusahaan 

Dengan adanya website perusahaan, berarti anda telah selangkah lebih maju 

dari kompetitor bisnis anda. Dengan pencantuman nama website usaha di 

setiap barang promosi, seperti : papan nama, brosur, form kantor, kartu nama, 

dsb – maka setiap orang yang membacanya akan berdecak kagum atas 

eksistensi website tsb. Status dan gengsi perusahaan akan terangkat dengan 

sendirinya di mata konsumen dan competitor anda. Jangan sungkan 

memperkenalkan website anda di setiap kesempatan dimana anda sering 

bertemu orang. Jadikan website sebagai kantor representatif usaha anda 

yang banyak menyediakan informasi selengkap-lengkapnya mengenai usaha 

anda. Website adalah ensiklopedi bisnis usaha anda! 

 

3. Beriklan di Internet 

Lakukanlah promosi besar-besaran dan gencar melalui melalui internet. Bila 

anda tidak atau belum mempunyai website, segera ciptakan wahana ini 

melalui orang yang tepat dan kometen dibidangnya. Cari iklan baris gratis 

sebanyak-banyaknya dan iklankan usaha anda disana. Banyak sekali sara 

beriklan gratis yang tersedia di internet. Bila perlu daftarkan usaha anda di 

iklan yang berbayar, karena beriklan di internet extra lebih murah harganya 

dibanding beriklan di media lainnya. Buatlah schedule yang teratur untuk 

beriklan di internet, karena biasanya ada batasan waktu tertentu pada iklan 

gratisan. 
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4. Beriklan di media massa. 

Lebih efektif dan murah mana beriklan di internet atau media massa? 

Secara umum, media massa (Koran, Majalah, Tabloid, Radio, TV) masih 

merupakan salah satu tujuan utama para pemasang iklan. Walaupun dengan 

harga relatif lebih mahal, media ini masih lebih ampuh untuk menjaring 

konsumen secara instan. 

Tapi apakah finansial anda kuat untuk membiayai anggaran beriklan secara 

terus menerus di sekian banyak media massa yang ada? 

 

Untuk menyiasatinya pakailah resep berikut : 

Tetaplah anda beriklan di media massa, tapi pilih media dengan jangkauan 

sirkulasi yang luas dan segmentasi konsumen yang potensial Berlangganan-

lah secara periodik (seminggu, sebulan, tiga bulan,dst.) agar mendapat tarif 

iklan yang lebih murah. 

 

Tahap pertama anda beriklan, masukkan juga nama website anda di teks 

iklan yang bersangkutan. 

 

Pada tahap berikutnya, coba tentukan kalimat iklan yang sederhana tapi 

persuasif, seperti : 

 

 
atau : 

 
 

Cobalah berkreasi dengan kalimat iklan yang menggugah minat, kreatif, fresh 

idea, dan sederhana. Pasanglah iklan berulangkali secara periodik, agar 

publik tahu dan menjadi hapal dengan informasi produk yang anda tawarkan. 

Dan yang terpenting, sesuaikan dengan kemampuan anggaran anda dalam 

beriklan. 

 
CUMA PUNYA UANG SEDIKIT 

BUAT BELI RUMAH ? 
Cari disini : www.infoproperty.com 

 
BAGI HASIL ORDER CETAK 

http://www.billix-multimedia.blogspot.com/ 
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Contoh kalimat iklan diatas dapat menggiring mindset publik bahwa anda 

adalah satu-satunya referensi yang tepat untuk usaha termaksud. Secara 

psikologis opini publik akan terbentuk dengan sendirinya dan berusaha 

mencari pembuktian atas kebenaran informasi yang disampaikan. Maka dari 

itu, tidak disarankan menggunakan kata-kata yang terlalu bombastis, yang 

begini dilirik pun tidak mungkin malah dicibir! 
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- BAB XV - 
TIPS: MEMULAI PEKERJAAN GRAPHIC DESIGN 

 

 

Graphic Design atau Desain Grafis bukanlah pekerjaan iseng-iseng. Sebelum 

Anda mengerjakan sebuah proyek desain grafis (Graphic Design), sebaiknya Anda 

tentukan terlebih dahulu hal-hal yang perlu Anda jadikan sebagai pedoman dalam 

membuat artwork desain tersebut, sehingga apa yang anda kerjakan lebih terarah 

dan terealisasi dengan baik  

Berikut ini beberapa Tips Memulai Pekerjaan Desain Grafis yang dapat Anda 

jadikan pertimbangan : 

 

1. Mengenali Segmentasi Pasar 

Mengenali client (pemesan order desain) Anda akan membantu Anda memilih 

tehnik-tehnik yang menarik minat client. Apa dan Bagaimana profil client 

Anda? Galilah lebih dalam lagi semua informasi mengenai profil client Anda, 

agar Anda dapat menentukan style desain yang diperlukan sesuai segmentasi 

yang disasar. 

 

2.  Menentukan Style Desain 

Style desain pasti berbeda untuk setiap profil client. Tentukan style artwork 

desain sesuai dengan karakter client yang telah Anda riset sebelumnya. 

Sampaikan semua materi dan informasi yang diinginkan client Anda ke dalam 

suatu kesatuan style desain yang menarik. Tuangkan segala ide kreatifitas 

Anda dengan bahasa iklan yang komunikatif, warna yang telah disepakati, 

segmentasi pasar dan tentunya harus informatif.   

 

3.  Aspek Pencitraan (Brand Image Building) 

Semua aspek yang terkandung dalam artwork dan hasil cetaknya berujung 

pada barang cetakan yang dihasilkan. Dari style desain sampai produk 

akhirnya inilah citra perusahaan (Brand Image) pemesan terwakili.  

 

4.  Pertimbangkan aspek Corporate Identity yang berkarakter kuat 

Coba pahami aspek ini pada penempatan symbol Corporate Identity (Logo 

Perusahaan) yang tidak norak dan asal meletakkannya di sembarang sudut 

artwork.. Bila terpaksa harus ikut menyertakan Logo Perusahaan pada 



eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/ 

eBook Percetakan DhiEz Hyde Tetsu : http://billix-multimedia.blogspot.com/  50 

artwork, pastikan dengan komposisi desain yang amat sederhana namun 

berdampak pada penguatan karakter perusahaan dimaksud. Jangan lupa, 

warna Logo adalah mutlak tidak dapat dirubah. Buatlah artwork dengan tidak 

menggunakan komposisi lay-out dan warna yang berbenturan dengan 

karakter Logo itu sendiri.  

 

5.  Komposisi Gambar atau Foto pada Artwork Desain 

Anda bisa saja membuat karya desain artwork tanpa satupun gambar dengan 

metode permainan typography yang cantik, tetapi gambar tidak disangsikan 

lagi bisa lebih menarik pembaca daripada serentetan kata-kata. Anda perlu 

mempertimbangkan jumlah dan jenis gambar yang akan Anda gunakan 

diawal pekerjaan, karena akan mempengaruhi format secara keseluruhan. 

Tidak ada batasan dengan banyaknya gambar pada artwork. Metode dengan 

banyak gambar tapi sedikit teks banyak pula yang menyukainya.  

 

6.  Implementasi Artwork pada Teknis Pencetakan 

Spesifikasi teknis cetak adalah hal utama yang patut diperhatikan. Sebagus 

dan sehebat apapun desain Anda, tampak tidak akan sempurna bila tidak bisa 

diimplementasikan untuk kebutuhan pencetakannya. Maka, tentukan dan 

pertimbangkanlah semua aspek (spesifikasi) teknis pencetakan pada artwork 

desain Anda, seperti: ukuran halaman, banyaknya halaman, jenis penjilidan, 

jenis kertas, kualitas cetakan, area cetak, pemilihan mesin cetak, penggunaan 

warna, atau finishing lain yang diperlukan. 

 

7.  Jadwal atau Deadline Kerja 

Jadwal adalah anugerah sekaligus kutukan. Pada satu sisi ada perasaan 

bahwa tidak ada waktu untuk melakukan pekerjaan dengan jadwal yang 

tersedia, tetapi di sisi lain semua orang tahu bahwa setiap proyek 

membutuhkan rentang waktu tertentu dan ada batasannya.  

 

8.  Besaran Anggaran 

Uang adalah faktor utama bagi sebagian orang. Ini akan mempengaruhi 

segala hal mengenai artwork desain, karenanya sering kali dipandang 

sebagai pertimbangan utama. Perlakukan anggaran dan jadwal Anda dengan 

serius, tetapi jangan biarkan mereka membatasi kreatifitas Anda. Bila Anda 

telah menjadi Graphic Designer profesional, client akan menutup mata 
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dengan jumlah anggaran yang Anda minta. Tentunya Anda harus 

membuktikan ekspektasi ini dengan kepiawaian yang seimbang dan output 

desain yang cemerlang.  

 

9. Backup Data Pekerjaan 

Selama melaksanakan pekerjaan desain grafis sering-seringlah membackup 

file data anda, apalagi bila menggunakan image/gambar berukuran besar. 

Buatlah folder terpisah sebagai cadangan/backup file anda. Setelah selesai 

backuplah ke dalam CD supaya lebih awet. Tidak disarankan menggunakan 

Flashdisk sebagai backup karena rentan oleh virus. Flashdisk lebih berperan 

sebagai media transfer file daripada untuk membackup. 

 

Demikian hal-hal yang perlu Anda siapkan untuk memulai sebuah proyek 

desain grafis, selain aspek lainnya yang mungkin muncul dan 

berkembang dari beberapa point di atas, yang mungkin dapat Anda cari tahu 

sendiri jawabannya. Semoga... 
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- BAB XVI - 
PREPRESS: KENALI MASALAHNYA 

 

 

Prepress atau Pra-cetak adalah semua proses digital untuk menyiapkan 

desain cetak (artwork, graphic design) dengan menggunakan perangkat komputer, 

dimulai dari input data sampai design siap cetak atau Final Artwork. Semua hal yang 

kita lakukan saat menginput bahan-bahan desain ke dalam komputer (scanning 

gambar dan input teks), mengolahnya secara digital (Photoshop, Freehand, 

Illustrator, CorelDraw), membuat layout artwork (dengan PageMaker, InDesign atau 

QuarkExpress) dan sebagainya adalah aktifitas yang termasuk PrePress. 

 

Jadi ada beberapa aturan yang harus kita ikuti, sehingga desain yang kita 

buat akan dicetak dengan hasil yang konsisten (sama persis) dengan apa yang kita 

lihat di monitor komputer kita. Dari pengalaman penulis di lapangan, terangkum 

fakta bahwa banyak sekali terjadi kesalahan pada pencetakan, dikarenakan 

pekerjaan yang tidak benar pada tahap Prepress. 

 

Inilah daftar masalah yang patut diperhatikan dan diwaspadai pada saat tahap 

Prepress berlangsung : 

 

1. Missing or incorrect fonts. 

Hal ini terjadi apabila kita memilih/memakai font yang tidak terdefinisi oleh 

printer postscript. Atau font yang digunakan tidak ikut dicopy ke disk saat di 

bawa ke percetakan (apabila kita mendesain sendiri halaman publikasi-

kemudian dikirim ke percetakan), sedangkan di percetakan font tersebut tidak 

tersedia. Untuk itu, copy-lah font tersebut atau di-convert terlebih dahulu 

dalam desain artwork sebelum diserahkan ke percetakan / tempat pembuatan 

film. Usahakan sebelum meng-convert dokumen artwork, save-lah terlebih 

dahulu format teks aslinya secara terpisah sebagai dokumen cadangan.   

 

2. Scans supplied in wrong file format. 

Artwork cetak biasanya menggunakan format file .TIFF atau .EPS untuk 

gambar. Sehingga kalau Anda mendefinisikan file gambar Anda ke JPEG atau 

GIF dan lainnya untuk keperluan cetak, maka warnanya tidak akan sesuai 
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dengan hasil cetak dan kualitas pixel (unsur terkecil dari gambar digital) akan 

rusak. Untuk kualitas cetak bagus, besaran dpi-nya minimal 300 dpi. 

 

3. Incorrect page setting or Page Set-up. 

Jangan membuat setting halaman lebih besar dari kebutuhan cetak. Misalnya 

untuk artwork ukuran kertas A4 timbal balik, Anda menggunakan ukuran 

kertas A3 yang Anda bagi menjadi dua. Gunakan set-up halaman sesuai 

ukuran yang diperlukan.  

 

4. Missing graphics. or graphic not linked. 

Walaupun Anda sudah memasukkan gambar Anda ke dalam halaman artwork 

yang Anda desain di PageMaker atau QuarExpress, Anda tetap harus 

mengcopy file gambar Anda ke dalam disk yang Anda kirim ke percetakan 

atau tempat pembuatan film (repro). 

 

5. Resolution too high or too low in scans supplied by customer. 

Resolusi adalah tingkat kecerlangan (banyaknya titik pixel per inchi) pada 

gambar. Terlalu tinggi resolusi akan menyebabkan hasil yang tidak maksimal 

dan berlebihan sehingga memboroskan tinta. Sementara resolusi yang 

didefinisikan terlalu rendah akan menyebabkan gambarnya pecah atau 

kabur.  

 

6. File defined with incorrect colours. 

Karena unsur warna yang digunakan monitor (komputer) berbeda dengan 

unsur warna cetak (percetakan) maka sering terjadi hasil cetak yang meleset 

warnanya. Hal ini harus kita pahami, karena komputer menggunakan unsur 

warna sinar Red, Green, Blue (RGB). Sementara percetakan menggunakan 

unsur warna tinta Cyan, Magenta, Yellow, Black (CMYK). Jadi kita harus 

menggunakan warna CMYK apabila kita ingin membuat artwork cetak. Kalau 

sudah terlanjur menggunakan RGB, maka rubahlah kedalam format warna 

CMYK. 

 

7. Make Black Color as a special one. 

Sebaiknya tidak menggunakan warna selain hitam untuk mewarnai teks 

(apalagi huruf kecil2) atau garis outline pada arwork yang anda buat. Ini untuk 

mencegah teks/garis menjadi terlihat dobel karena registrasi yang kurang 
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presisi. Bila ada teks yang perlu direvisi pada saat2 terakhir sebelum dicetak, 

anda hanya perlu mengganti selembar film saja pada warna Black-nya, tidak 

perlu mengganti 3 lembar lainnya (Cyan, Magenta dan Yellow). 

 

8. No Laser or Digital Printing Proof supplied. 

Sebelum dicetak, kita harus melakukan proofing untuk mengetahui contoh 

hasil cetak nantinya. Nah, kalau kita mencetak hasil proofing dengan 

menggunakan printer selain printer laser atau color digital printing, biasanya 

hasilnya akan meleset dari perkiraan. Sekarang sudah banyak printer warna 

digital sampai ukuran A3+ sebagai sarana proofing sebelum naik cetak. Lebih 

baik lagi bila anda membuat Progressive Proof untuk mengejar presisi warna 

yang cocok sesuai tuntutan kualitas yang anda inginkan. 

 

Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan saat Anda menyiapkan sendiri artwork 

pada tahap prepress. Sebaiknya Anda tetap berkonsultasi dengan sesama 

Graphic Designer untuk mendapatkan second opinion terhadap hasil artwork 

anda, atau diskusikan hal tersebut di atas dengan tempat pembuatan 

film langganan / percetakan Anda.    
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- BAB XVII - 
TIPS MENGHINDARI & MENGATASI 

KERTAS GELOMBANG PINGGIR 
 

 

Cara Menghindari & Mengatasi Kertas Gelombang Pinggir  

1. Simpan dan lindungi kertas dari pengaruh udara luar dengan terbungkus 

rapat. 

2. Saat dibawa ke ruangan cetak, jangan dibuka sampai kertas terkondisi dalam 

standard yang ditetapkan, seperti minimum 24 -48 jam dalam kelembaban 

sekitar 50% RH. Tergantung jenis kertas, jumlah dan kondisi udara 

bersangkutan. 

3. Bila sudah terjadi gelombang pinggir, kadang kala dengan melakukan cetak 

kosong dan tekanan cetak yang ringan dapat menghilangkan atau 

mengurangi gelombang. 

4. Potong sisi yang bergelombang. 

5. Letakkan kertas dekat lampu yang hangat, area ruangan yang kering dan 

hangat untuk mengurangi kelembaban kertas. 

 

Masalah dan Penyebab 

1. Saat kertas dalam tumpukan menyerap uap air dari udara luar disepanjang 

sisi kertas, serat kertas akan mengembang, sementara lembar bagian tengah 

tetap tidak terpengaruh udara luar. 

2. Karena serat kertas mengembang lebih banyak pada arah melintang, maka 

gelombang pinggir ditemukan pada sisi melintang serat kertas. 

3. Bila gelombang pinggir parah, maka akan menyebabkan "wrinkle" - kerutan 

kertas - saat dicetak melewati blanket. Wrinkle ditemukan umumnya dimulai 

dari bagian tengah sampai kesisi belakang kertas cetakan. 

4. Gelombang pinggir saat tertekan oleh blanket akan tergeser ketengah dan 

terus bergerak kesisi tengah kertas. Efek ini terakumulasi dari seluruh sisi 

kertas akan mengakibatkan jepit ditengah. Jepitan atau kerutan ini akan terus 

terbawa sampai bagian belakang kertas cetakan. 
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Klaim dan Investigasi 

1. Bila kondisi kertas dan udara ruangan terlalu beda jauh atau ekstrim akan 

menyebabkan masalah serius. 

2. Konsultasi dengan pabrik atau distributor kertas segera, dan ambil foto dari 

semua arah menunjukkan gelombang pinggir bila diperlukan sebagi bukti. 
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- BAB XVIII - 
METODE Bisnis Percetakan Tanpa Modal 

 

 

Proses produksi percetakan bisa dikerjakan dengan bermodalkan 

perlengkapan yang sangat sederhana dengan harga yang relatif murah sampai 

dengan perlengkapan yang modern dan dengan harga yang cukup mahal bahkan 

bisa sangat mahal. Contohnya: Perlengkapan sablon bisa kita miliki hanya dengan 

mengeluarkan uang puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah, sedangkan 

perlengkapan offset dan digital printing, untuk memilikinya kita harus mengeluarkan 

uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai milyaran rupiah. 

 

Kita tentu saja bisa memiliki salah satu perlengkapan cetak tersebut sesuai 

dengan kemampuan keuangan yang kita miliki. Namun, tanpa berinvestasi 

perlengkapan-perlengkapan tersebut alias bisnis percetakan tanpa modal atau 

tanpa alat kerja, kita pun tetap masih bisa melakukannya, dengan syarat kita harus 

mengetahui adanya orang-orang atau tempat-tempat sentra percetakan yang 

mendukung pelaksanaan dan penyelesaian proses produksi percetakan. 

 

Menjalankan bisnis percetakan tanpa modal yang berarti, dapat dilakukan bila 

kita telah dapat memahami dan mengerti dengan benar seluruh tahapan proses 

produksi percetakan. Anda harus menjadi praktisi percetakan berkelas expert  atau 

master alias suhu - bila memang benar-benar ingin menjalankan sistem bisnis 

percetakan tanpa modal tersebut. Tapi bagaimana caranya memulai bisnis 

percetakan tanpa modal yang signifikan?  

 

1.  METODE VIA Sentra Cetak 
Kenali, Cari Tahu dan Pelajari yang namanya “SENTRA CETAK” 

Banyak orang-orang atau tempat-tempat yang menyediakan jasa cetak baik 

itu secara menyebar di segala penjuru kota ataupun yang terpusat di suatu 

“SENTRA CETAK”. Hal itu bisa dilihat dari tulisan-tulisan yang terpampang di 

spanduk, plang, papan reklame, dan sebagainya dengan tulisan yang isinya 

kurang lebih sebagai berikut : “Menerima Ongkos Cetak“, "Menerima Ongkos 

Potong Kertas", "Sablon Express",  "Expose Plate / Master", "Toko Kertas 

Abadi", "Seting Macintosh/PC", dll. 
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Nah, pengetahuan dasar yang harus kita miliki untuk bisa menjalankan usaha 
percetakan tanpa perlengkapan alias tanpa modal adalah sbb : 

 

 Mengetahui proses dan tempat Pra-Cetak : Kita harus mengetahui 

proses pra-cetak, tahu dimana toko kertas yang menjual kertas murah 

dan lengkap, dimana ada tempat yang melayani / jasa setting komputer 

untuk desain grafis naskah cetakan, tahu dimana tempat pembuatan film 

separasi, dimana tempat pembuatan Master / Plate  ( paper / aluminium 

plate), dan sebagainya. 

 

 Mengetahui proses dan tempat Cetak : Kita harus mengetahui proses 

cetak, tahu dimana tempat-tempat yang menerima pekerjaan sablon, 

cetak offset, maupun digital printing. 

 

 Mengetahui proses dan tempat Finishing : Kita harus mengetahui 

proses finishing cetak dan tempat-tempat yang menyediakan jasa untuk 

proses finishing tersebut, seperti: pekerjaan jilid, binding, laminating / 

varnishing, pond, perforasi, dsb. 

 

Tapi lebih baik lagi jika kita bisa mengetahui tempat / sentra cetak untuk 

produksi percetakan yang “menyediakan jasa cetak dalam satu atap”, yaitu 

dari Pra-cetak, Cetak, sampai Finishing Cetak. 

 

Tiga hal diatas adalah urutan dasar proses produksi percetakan dilaksanakan. 

Dengan mengetahui tempat-tempat tersebut berarti kita telah "berinvestasi" 

secara awal. Maka dari itu, bila anda sering kali keliling menyusuri kota, 

lakukan pengamatan dan hapalkan posisi sentra percetakan tersebut untuk 

dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan pekerjaan cetak anda. 

 

Untuk pasaran harga, mereka para penyedia jasa tersebut akan 

memberlakukan harga yang relatif murah, karena kita dianggap sebagai rekan 

/ partner usahanya. Berbeda jika kita datang ke sana sebagai konsumen 

langsung / pemakai produk percetakan, maka harga yang berlaku adalah 

harga “konsumen” (bukan harga rekanan). 
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2.  METODE BAGI HASIL ORDER CETAK 
Cari Peluang & Tawarkan Pola Bagi Hasil Order Cetak 

Di jagat bumi ini yang namanya Bisnis dan Usaha Percetakan tidak akan 

pernah mati secara permanent. Mungkin ada beberapa tempat usaha 

percetakan yang mengalami lesu order, tagihan macet, krisis global dan factor 

penyebab lainnya. Namun pada beberapa kasus, ditengah menurunnya grafik 

pertumbuhan ekonomi, justru bisnis percetakan dapat tetap eksis 

keberadaannya, seperti pada event PILKADA. Di event seperti PILKADA ini 

orang (caleg) atau institusi parpol memang harus selalu berhubungan bisnis 

dengan usaha percetakan. Tinggal bagaimana kita mencari dan 

memanfaatkan peluang yang ada untuk didayagunakan ditengah kompetisi 

banyaknya usaha percetakan yang banyak bermunculan. 

 

Tapi anda jangan kuatir dengan banyaknya kompetitor bisnis sejenis. Peluang 

selalu ada. Coba anda tawarkan peluang Bagi Hasil Order Cetak kepada calon 

konsumen anda. 

 

Banyak cara untuk melihat dan menarik peluang mendapatkan order tersebut, 

antara lain : 

 

 Di lingkungan terdekat sekitar anda, baik itu di rumah, kantor, komunitas 

bergaul, klub/member, arisan, teman-teman di MLM, dsb. 

 Penulis punya pengalaman menarik. 

Anda tentu pernah ditawari ikut bergabung dalam program penjualan ala MLM 

(Multi Level Marketing). Coba teliti bagaimana mekanismenya. ikuti saja 

keanggotaannya, pertemuan, promosi dan sebagainya, yang penting anda 

ikut hadir didalam pertemuan member tersebut. Tidak perlu anda beli 

produknya bila anda tidak berminat. Jadikan member dan komunitas tersebut 

sebagai sarana pertemanan dalam rangka mencari order. Anggota member 

biasanya berasal dari strata yang lebih mapan ekonominya. 

 Sering beriklan di media massa, khususnya Koran, Majalah atau Tabloid. 

Media massa local yang cakupannya hanya spesifik daerah/kawasan tertentu 

(kawasan bisnis, industri, pelayaran, kota satelit) amat efektif sebagai 

kampanye eksistensi usaha anda – agar konsumen tahu siapa dan dimana 

anda berada. 
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 Kunjungi forum-forum atau komunitas yang potensial bagi pendapatan order 

anda via internet. Disarankan anda tidak beriklan terlebih dahulu bila baru 

memasuk area ini. Bila sudah sering berinteraksi dengan sesama member, 

barulah promosikan maksud dan tujuan anda. 

 

Pada pola bagi hasil ini berlaku logika karena kondisi seperti ini : 

 

 Bayangkan bila anda tengah kesulitan dalam mendapatkan order, apalagi 

orang tidak (baru) mengenal anda, tentu sulit mendapatkannya. 

 Bila anda mendapat order cetak, margin keuntungan yang umum berlaku 

biasanya di-mark-up sekitar 10% - 20% saja. Kalau beruntung anda bisa 

naikkan sampai 30%. 

 

Nah, melihat kenyataan diatas, anda bisa menerapkan system seperti dibawah ini : 

 

1. Ajak dan tawarkan calon konsumen anda dengan pola Bagi Hasil Order Cetak 

dengan pembagian prosentase : 

a.  Prosentase 45% untuk Anda dan 55% untuk Konsumen, bila proyek 

bernilai kurang dari  Rp. 50.000.000,-  

b. Prosentase 50% untuk Anda dan 50% untuk Konsumen, bila proyek 

bernilai antara Rp. 50.000.000,- s/d 125.000.000,- 

c. Prosentase 55% untuk Anda dan 45% untuk Konsumen, bila proyek 

bernilai antara Rp. 125.000.000,- s/d 250.000.000,- 

d. Prosentase 60% untuk Anda dan 40% untuk Konsumen, bila proyek 

bernilai antara Rp. 250.000.000,- s/d 500.000.000,- 

e. Prosentase 65% untuk Anda dan 35% untuk Konsumen, bila proyek 

bernilai lebih dari 500.000.000,-  dst sesuai kesepakatan 

 

Penghitungan prosentase berdasarkan KEUNTUNGAN yang diperoleh, bukan 

dari nilai proyeknya. Besaran pembagian prosentase keuntungan  tersebut 

diatas bisa di-NEGO ulang, dimusyawarahkan dan disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi tertentu. Biasanya ditentukan dari seberapa besar modal usaha 

yang disetor sebagai biaya untuk memproduksi barang cetakan 
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2. Dengan menawarkan pola bagi hasil, konsumen akan lebih tertarik dan lebih 

percaya daripada hanya sekedar menyerahkan order cetaknya begitu saja 

kepada anda. Mindset konsumen akan terbentuk bahwa dia berharap 

mendapatkan keuntungan (komisi atau bagi hasil) yang cukup besar dari 

anda. 

 

3. Lewat pola bagi hasil ini konsumen diajak berdiskusi, berembuk dan praktek 

bersama dalam pengerjaan proses produksi percetakan. Disini anda harus 

berani membuka diri dengan menunjukkan cara dan alur proses produksi: 

mulai dari tahap persiapan design, kalkulasi harga cetak, penjabaran 

komponen2 cetak sampai pada finishing jadi barang cetakan. 

 

4. Bila konsumen tidak mempunyai banyak waktu karena kesibukannya untuk 

mengikuti proses produksi yang berlangsung, itu adalah keuntungan buat 

anda! Tapi anda harus tetap transparan dan terbuka dalam kalkulasi harga 

cetaknya : - hitung modalnya, tentukan harga jualnya sesuai harga pasaran. 

Besaran margin disesuaikan. Lihat berapa keuntungan yang bakal diperoleh 

baru kemudian tentukan pembagian komisi bagi hasilnya. 

 

5. Anda mendapat keuntungan ganda dengan pola seperti ini. Pertama, 

daripada mendapat order cetak seperti biasanya yang kadang marginnya 

hanya 10%-15%, disini anda mendapat keuntungan yang agak lebih, bias 

mencapai 40%-60%. 

Kedua, anda memperoleh tingkat kekercayaan yang jauh lebih tinggi dari 

konsumen. Dengan berbagi hasil, tentu konsumen akan membuka rahasia 

anggaran biayanya kepada anda, begitu juga sebaliknya. Ada kepuasan 

tersendiri dengan membagi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, 

walaupun tingkat penyerapan ilmu tersebut akan berbeda-beda untuk setiap 

konsumen. 
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- BAB XIX - 
BISNIS USAHA DIGITAL SABLON 

 

 

 

 

   

 

Tampaknya Bisnis Usaha Digital Sablon mulai menyaingi metode cetak 

konvensional. Saat ini dan untuk waktu yang akan datang, telah hadir teknologi 

digital sablon dengan level proses produksi yang teramat cepat aktualisasinya. 

Express Printing alias cetak kilat adalah julukan yang tepat untuk metode ini. 

 

Dibanding cetak konvensional, yakni cetak offset atau sablon biasa lainnya, metode 

cetak digital sablon  punya pangsa pasar tersendiri. Jaman sekarang, dimana 

manusia mempunyai banyak aktifitas untuk menunjang keperluan bisnisnya, suatu 

terobosan pencetakan yang cepat prosesnya untuk barang2 promosi dan kebutuhan 

usaha lainnya amat dinantikan kehadirannya.   

 

Teramat kecil investasi yang dibutuhkan untuk memulai atau membuka Usaha 

Digital Sablon, namun efek keuntungan bersih  yang diperolehnya bisa mencapai 

lebih dari 100%, bahkan untuk item barang tertentu bisa menembus angka 400% 
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tingkat marginnya. Fantastik!  Lebih ekstrim lagi, tingkat ROI (Return of Invesment) 

atau BEP (Break Event Point)-nya, relatif lebih singkat pengembaliannya, seandar 

1-3 tahun saja. Tentunya dengan okupansi order diatas rata-rata. 

 

Perihal pemilihan lokasi usaha pun tidak terlalu sulit, sepanjang masih di kategori 

pinggir jalan raya. Tidak disarankan memilih lokasi yang berada dipedalaman gang 

kecil, karena anda harus berjuang melakukan promosi dengan frekwensi terlalu 

sering dan berbiaya mahal.  

 

Lokasi usaha yang dipilih bisa didaerah sentra percetakan (pusat berkumpulnya 

usaha komponen2 cetak lainnya) atau diluar area itu. Lebih bagus sekali berada di 

lingkaran sentra percetakan, karena konsumen cetak banyak yang berdatangan ke 

lokasi tersebut. Jangan kuatir bila sudah ada kompetitor usaha yang sejenis.  

 

Dengan modal ekstra pekerjaan yang rapih, bagus, harga pantas dan servis yang 

ramah, konsumen akan datang dengan sendirinya. Belum lagi dari pihak percetakan 

konvensional disekitarnya yang tentu akan merekomendasikan tempat anda 

sebagai tujuan utama konsumen, bila reputasi anda terbilang bagus. 

 

Besaran dana investasinya pun tidaklah terlalu mahal, sekita 10 s/d 25jt. Dengan 

kisaran biaya tersebut anda sudah bisa memperoleh alat2 kerja produksinya berikut 

starter kits (bahan-bahan: kaos, mug, pin, tinta, dll) dan manual trainingnya. 

Semakin banyak alat produksi yang anda beli, semakin besar skala usaha yang 

anda miliki dan semakin luas cakupan layanan usahanya.   

 

Untuk memulai usaha digital sablon, anda tidak perlu belajar secara khusus dan 

tidak serumit proses pada sablon konvensional. Asal anda teliti dan telaten 

mengikuti petunjuk manualnya, anda langsung bisa mempraktekkannya dengan 

lancar. 

 

Cakupan layanan bisnis digital sablon ini cukup beragam dan banyak disukai oleh 

konsumen penggunanya. Disukai karena produknya bersifat praktis dan fancy, 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatan usia konsumen pengguna 

pun beragam, malah boleh dibilang semua level masuk dalam kategori 

penggunanya. Rentang strata sosial konsumen juga begitu luas, tidak spesifik dan 
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sempit seperti sablon konvensional yang banyak menyasar kalangan corporate saja 

(pada umumnya).  

 

Bila anda telah cukup lama menjalankan usaha digital sablon ini, segala 

kemungkinan ide dan variasi produk akan muncul dengan sendirinya. Hal ini akan 

muncul karena akibat dari aneka ragam permintaan konsumen yang variatif, pangsa 

pasar yang dinamis, selera konsumen atau bisa juga muncul dari ide anda sendiri 

nantinya. 

 

Teknologinya yang terbilang baru membuat anda bangga bila memilikinya yang 

mencerminkan bahwa anda selalu mengupdate teknologi terkini. Hal ini juga yang 

bisa menjadikannya sebagai daya tarik untuk menyedot antusiasme konsumen 

mendatangi tempat usaha anda.  

 

Anda bisa mempertimbangkan display toko anda yang mempertontonkan atraksi 

pada proses produksi digital sablon. Biarkanlah terbuka dan mudah dilihat, pasti 

konsumen akan berdecak kagum melihatnya! 
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- BAB XX - 
PERALATAN USAHA DIGITAL SABLON 

 

  

 

  

   

Mengapa disebut DIGITAL SABLON ?  

Sebenarnya tidaklah semurni sebutan nama beken-nya, karena dalam bisnis usaha 

digital sablon ini terkandung beberapa teknik produksi barang promosi yang amat 

berlainan cara kerjanya. Karena kepraktisan pada ukuran alat-alat produksinya dan 

kemudahan dalam memproduksinya, maka digabunglah semua alat-alat produksi 

tersebut dalam suatu paket usaha yang cukup kompak dan produktif dan kemudian 

dikenal sebagai DIGITAL SABLON. Inilah salah satu trend dunia usaha yang 

sedang hot dan berkembang secara cepat. 

 

Teknologi yang digunakan dalam menjalankan bisnis usaha digital sablon 

sebenarnya bukanlah hal yang terbilang benar-benar baru. Metode ini sudah ada 

sejak lama, hanya selama ini dipakai secara khusus saja oleh masing-masing jenis 

usaha yang menggunakannya. 

 

Teknik pengepresan panas pada hasil sablon kaos diadaptasi dari teknik sejenis di 

industri garmen modern. Alat ini kini bisa digunakan pada skala usaha home 

industri. 

 

Begitu juga teknik pad printing yang telah lama digunakan dalam industri keramik 

atau glassware (mug, gelas, piring, mangkuk, cangkir, botol, dsb), kini 

dikembangkan sebagai bentuk mesin produksi pad printing untuk skala usaha yang 

lebih kecil agar lebih praktis dan kompak.   
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Pada teknik pembuatan pin juga berlaku hal yang sama, mesin produksi 

pengepresan pin kini dibuat lebih simple lagi dalam ukuran yang relatif kecil dan 

praktis. 

 

Teknik cetak ploting juga sudah dikenal dalam memproduksi gambar-gambar 

ukuran besar. Dan di bisnis digital sablon ini diadaptasi sebagai alat produksi sticker 

cutting, digital printing (small size banner) atau sebagai output untuk design 

berukuran kecil tapi dilay-out dalam jumlah massal dan diprint-out ukuran besar.   

Berikut dibawah ini beberapa contoh alat-alat produksi pada usaha digital sablon 

yang umum digunakan: 

 

SABLON DIGITAL: T-SHIRT – KAOS – KEMEJA – SERAGAM – MINI BANNER 

Sejalan dengan perkembangan teknologi maju ke arah digital, kami melakukan 

pengembangan dan inovasi dengan meluncurkan produk-produk dengan sistem 

digital di bidang sablon, sehingga memungkinkan anda untuk menerima pesanan 

dalam jumlah yang minim (1 pcs) dengan harga yang terjangkau. Kualitas sablon 

pun jauh lebih bagus dibandingkan sablon manual (konvensional).  

 

Proses pengerjaannya pun sangatlah mudah, anda hanya butuh waktu 30 detik saja 

untuk menyablon satu t-shirt, proses pengerjaan yang tidak mungkin dapat 

dilakukan dengan sablon manual. 

 

Gambar yang diperoleh lebih tajam dan hi-res. Memungkinkan bagi anda untuk 

mengabadikan gambar atau foto di media T-Shirt, Keramik, Piring. Untuk bahan 

yang mengandung polyester di atas 35% anda cukup menggunakan media kertas 

HVS, untuk bahan katun, anda dapat menggunakan media kertas transfer paper. 

 

Pada umumnya mesin ini diimport dari luar Indonesia alias barang import dengan 

variasi harga diatas 12jt - 25jt 

 

Dewasa ini sudah banyak mesin hot press ini yang diproduksi oleh tenaga 

professional dalam negeri. Masing-masing produsen punya spesifikasi dan 

karakteristik yang khusus yang membedakan dengan produsen lainnya. Mesin lokal 

ini dilengkapi dengan elemen heater berdaya tahan baik dan tidak banyak memakai 

daya listrik. Mesin hot press ini hanya berdaya 900 - 2000 watt. Harganya pun pasti 

dibawah rata-rata harga mesin hot press buatan import. 
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Mesin lokal memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan mesin import, antara 

lain : komponennya mudah didapat, after sales service lokal yang relatif mudah dan 

kooperatif. Hal seperti inilah yang harus menjadi pertimbangan anda sebelum 

membeli barang. 

  

FOIL 
>> Apa beda foil digital dengan foil konvensional? 

Lembaran Foil digunakan pada pembuatan produk kain, seperti : Kaos, Topi, 

Kemeja, dll. Dari hasil pencetakan menggunakan lembaran foil bias didapatkan efek 

kilau seperti emas, perak, tembaga, merha, hijau biru, dll. Pada foil untuk digital 

sablon, efek mengkilatnya begitu memukau sangat berbeda dengan hasil foil pada 

proses cetak hot stamping konvensional yang terkesan tenggelam efek warnanya. 

Ada juga glitter (bintik-bintik mengkilat) yang dipakai pada produksi sablon digital. 

Efeknya juga lebih bagus daripada glitter sablon bisa (konvensional), yakni tidak 

meninggalkan bekas bubuk di angan anda bila diraba permukaannya. 

  

SABLON MUG 

Alat pad printing ini sangatlah cocok untuk investasi skala kecil dan menengah. 

Karena hanya dengan modal sedikit anda bisa mendapatkan keuntungan sampai 

100%. Proses pengerjaannya pun tergolong mudah (orang yang awam pun bisa). 

Mesin sablon ini (pad printing) sanggup menyelesaikan pekerjaan sablon sebuah 

buah mug hanya dalam waktu kurang dari 4 menit saja. Hasil yang dicetak sangat 

tajam dengan kualitas foto.  

 

Dengan teknologi yang ada saat ini memungkinkan anda dapat melakukan sablon 

mug dalam jumlah satuan kecil. Pemesanan order tidak lagi menerapkan system 

minimal order, pesan banyak atau hanya satu buah bisa anda layani. Tentunya 

semakin banyak jumlah ordernya, akan semakin murah lagi harga satuannya.  

 

Biasanya mesin digital sablon untuk mug ini juga barang import. Tapi sudah banyak 

mesin made ini Indonesia beredar di pasaran. 
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Mesin ini sangat cocok untuk memproduksi souvenir dan tool kit events : 

- Acara Ulang Tahun, Perkawinan, Seminar, Reuni, Kado, Launching Produk 

- Event Orginaizer, Corporate, Instansi Pemerintah. Lembaga pendidikan 

- Kampanye PILKADA, Tempat Wisata dan Rekreasi. 

- Aksesoris untuk perayaan hari-hari besar, dll 

 

Harga mesin sablon mug berkisar dari Rp. 7jt – 9,5jt 

 

PRESS PIN 

Mesin Press Pin ini sudah banyak diproduksi oleh ahli lokal. Mesini ini gunanya 

untuk membuat berbagai variasi pin button secara instant. Mesin ini merupakan 

suatu investasi yang menjanjikan, karena segmentasi pasar yang luas dengan 

beragam usia, konsumennya bisa berasal dari perorangan, organisasi atau instansi. 

 

Proses dan pengerjaannya sangatlah mudah. Untuk membuat sebuah pin, anda 

hanya memerlukan waktu kurang dari 15 detik. Tanpa perlu listrik, tanpa kertas 

khusus.  Anda hanya perlu mencetak gambar atau obyek foto pemesan dengan 

menggunakan printer inkjet bisaa. Kemudian anda press gambar tersebut dengan 

bahan pin menggunakan mesin pin press tersebut. Dalam sekejap gambar tadi akan 

menjadi pin button yang unik dan menarik. 

 

Pemesanan pin bisa dilakukan dalam jumlah satuan kecil (1 pc). Tidak ada minimal 

order. Keuntungan dari penjualan pin persatuannya bisa mencapai 400%. Fantastik! 

 

Untuk merubah ukuran anda tidak perlu membeli mesin baru, cukup mengganti 

moulding (model cetakan) dengan ukuran yang anda inginkan. 

 

Saat ini banyak mesin pin di pasaran sudah tersedia dalam 4 ukuran moulding : 

- Pin Moulding ukuran 32 mm 

- Pin Moulding ukuran 44 mm 

- Pin Moulding ukuran 58 mm 

- Pin Moulding ukuran 75 mm  

 

Pembelian mesin pres pin ini tersedia dalam bentuk PAKET yang didalamnya sudah 

termasuk alat Pemotong Khusus (circle cutter) sejumlah (500 - 1000 pcs) material 
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pin Dengan Circle Cutter, anda tidak perlu menggunting bentuk bulat, sehingga 

memudahkan proses kerja. 

 

Harga paket mesin press pin lokal beserta starter kits-nya sbb : 

 

Paket Pin Press :  

 1 Unit Mesin Pin Press 

 1 Unit Mould 

 Sejumlah (500 - 1000 pcs) Material Pin Peniti 

 1 Unit Circle Cutter 

 

Ukuran 32 – 75mm mulai dari Rp. 2,7jt – 4 juta, tergantung spesifikasi masing-

masing produsen 

 

PLOTTER FOR CUTTING STICKER 

Membuat cutting sticker saat ini tidaklah sulit, anda cukup menyediakan 1 perangkat 

komputer, dan 1 buah mesin cutting ploter dan bahan-bahan seperti sticker vinyl 

dan transfer tape.  

 

Bagi anda yang ingin membuka usaha cutting sticker, banyak tersedia paket 

penjualan mesin cutting plotter yang harganya jauh lebih murah dari mesin plotter 

import. Ada beberapa produk mesin cutting merk tertentu (Cina) di pasaran dengan 

hasil cutting tidak terlalu bagus. Mesin plotter local pun sudah dapat bersaing secara 

kualitas.  

 

Selain itu anda tidak perlu khawatir perihal garansinya, karena mereka pada 

umumnya sudah berani memberikan garansi dan jaminan pengadaan spare part, 

mulai dari komponen terkecil hingga mainboard. Produsen tinta pun banyak 

menyediakan beragam jenis, warna dan ukuran catridge-nya. Selain mudah 

pengoperasiannya, hasil potongannya (cutting) pun sudah tergolong halus. 

 

Pasaran harga untuk jenis mesin plotter (cutting) ini amat bervariasi, tergantung 

spesifikasi dari masing-masing produsennya, umumnya berkisar dari 6jt – 15jt, 

diluar biaya extra training fee. 
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Bila anda berniat memulai atau membuka usaha digital sablon secara terpadu, 

harap diperhatikan prioritas capaian segmentasi pasar yang coba dibidik. Tidak 

disarankan untuk langsung berinvestasi dengan sejumlah peralatan / mesin 

produksi secara lengkap. 

 

Pilihlah dan tentukan terlebih dahulu skala usaha yang ingin anda jalankan sebelum 

membeli alat-alat produksinya. Kecuali anda sudah merasa yakin dan telah 

melakukan survey, perhitungan dan analisa secara komperehensif atas semua 

aspek yang bakal anda hadapi dalam menjalani bisnis usaha digital sablon ini. 

 

INSTANT ID CARD 

Dewasa ini, kebutuhan akan ID Card merupakan sebuah kebutuhan utama bagi 

banyak institusi di Indonesia. Hampir semua Sekolah, Universitas, Pabrik, 

Perkantoran pemerintahan maupun swasta sangat membutuhkan tanda pengenal 

bagi para siswa dan staffnya. Dengan demikian tingginya kebutuhan pasar akan ID 

Card, membuat berlomba-lombanya para pelaku usaha ID card untuk membuat 

produk yang terbaik.  

 

Cara pembuatan instant ID Card ini sangatlah berbeda dengan sistem sablon atau 

offset. Dimana tidak memerlukan film terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil 

separasi warna, sehingga biaya produksi untuk 1 pcs ID Card sangatlah murah. 

Hasil dan jadi ID Card yang hasilkan sangat mirip dengan kartu ATM / Credit Card 

bila dilihat dari bentuk dan fisiknya. 

 

Cukup dengan printer inkjet biasa, material Instant PVC untuk ID Card, dan mesin 

laminating, anda dapat membuat ID Card secara per satuan. Hasil kualitas photo, 

pengerjaannya pun sangat mudah dan cepat. Tidak ada minimum order. Pesan 

hanya satu buah ID Card bisa diterima. 

 

Target pemasaran anda sangat mudah, karena dengan alat-alat produksi diatas 

anda dapat membuat berbagai macam applikasi seperti, kartu pelajar, member card, 

tanda pengenal pegawai, gantungan kunci dengan foto, kartu nama, atau pun 

mainan mirip kartu ATM / Credit Card dengan foto pribadi. Biaya produksi untuk 1 

pcs ID Card tergolong murah, anda hanya mengeluarkan biaya produksi Rp.1200,-

/pcs. 
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- BAB XXI - 
DAFTAR HARGA MATERIAL SUPPORT DIGITAL SABLON 

 

 

Harga Material Pin 

Pin Peniti 58 mm  750,-  

Pin Peniti 44 mm  650,-  

Pin Peniti 32 mm  600,-  

Pin Peniti 75 mm  1.200,-  

Gantungan Kunci Pembuka Botol 44 mm  1.100,-  

Gantungan Kunci Double 45mm  1.450,-  

Gantungan Kunci 58 mm  500,-  

Gantungan Kunci 44 mm  400,-  

Gantungan Kunci Boneka 58 mm  400,-  

Gantungan Kunci Boneka 44 mm  350,-  

Pin Magnet + Bukaan Botol 58 mm  1.950,-  

Pin Magnet 58 mm  1.450,-  

Pin Magnet 44 mm  1.350,-  

Pin Dasi 58 mm  1.700,-  

Pin Dasi 44 mm  1.500,-  

Pin Mirror 58 mm  1.700,-  

Kaleng 58 mm / 44 mm  350,-  

 

Harga Material  Flex 

Flex Red 100x50 cm  125.000,- 

Flex White 100x50 cm  125.000,- 

Flex Black 100x50 cm  125.000,- 

Flex Orange 100x50 cm  125.000,- 

Flex Yellow 100x50 cm  125.000,- 
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Flex Purple 100x50 cm  125.000,-  

Flex Light blue 100x50 cm  125.000,-  

Flex Navy blue 100x50 cm  125.000,-  

Flex Forest green 100x50 cm  125.000,-  

Flex Bordeaux 100x50 cm  125.000,-  

Flex Lemon Yellow 100x50  125.000,-  

Flex Baby pink 100x50 cm  125.000,-  

Flex Neon orange 100x48 cm  125.000,-  

Flex Neon yellow 100x48 cm  150.000,-  

Flex Silver gliter 100x48 cm  150.000,-  

Flex Silver voil 100x48 cm  150.000,-  

Flex Gold 100x48 cm  150.000,-  

Flex Silver 100x48 cm  150.000,-  

Flex Reflective100x48 cm  150.000,-  

Flex White Flock100x48 cm  150.000,-  

Red Hologram 24 x 100  60.000,-  

Blue Hologram 24 x 100  60.000,- 

  
Harga Material Lainnya 

Tinta Dye 75 ml untuk Epson Inkjet Printer  37.500,-  

Tinta Dye 125 ml untuk Epson Inkjet Printer  62.500,-  

Tinta Dye 1 Liter untuk Epson Inkjet Printer  500.000,-  

Tinta Dye 4 Liter untuk Epson Inkjet Printer  1.200.000,-  

Tinta Sublime 75 ml untuk Epson Inkjet Printer  112.500,-  

Tinta Sublime 125 ml untuk Epson Inkjet Printer  187.500,-  

Tinta Sublime 1 Liter untuk Epson Inkjet Printer  1.500.000,-  

Tinta Sublime 4 Liter untuk Epson Inkjet Printer  5.000.000,-  

Inkjet Paper (100 lbr)  45.000,-  
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Inkjet Paper  (100 lbr)  100.000,-  

PVC Instant White (50 set)  300.000,-  

PVC Instant Gold/Silver (50 set)  400.000,-  

Transfer Paper u/ Katun Putih (10 lbr)  85.000,-  

Transfer Paper u/ Katun Warna (5 lbr)  85.000,-  

Laminating Doft (10 lbr A4)  20000,-  

Laminating Kanvas (10 lbr A4)  25.000,-  

Coated Mug Putih per lusin  90.000,-  

Keramik Coated 10x10 cm China  6.500,-  

Keramik Coated 11x11 cm China  7.500,-  

Keramik Coated 15x15 cm China  12.000,-  

Keramik Coated 20x30 cm China  22.000,-  

Piring Coated  11.000,-  

Magnet Paper per 10 lbr  150.00,-  

Dus Mug Putih  750,-  

 
Daftar harga diatas adalah harga pasaran rata-rata produsen digital sablon di 

seputaran Jakarta. 
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- BAB XXII - 
DAFTAR HARGA JUAL PRODUK DIGITAL SABLON 

 

 

JENIS BARANG HARGA (Rp.) 

 Pin 44"  4,000.00 

 Pin 58"  5,000.00 

 Pin 75"  8,000.00 

 Pin 44" Gantungan Kunci  6,000.00 

 Pin 44" Gantungan Kunci Kaki Tangan  8,000.00 

 Pin 58" Gantungan Kunci  7,000.00 

 Pin 58" Gantungan Kunci Cermin  8,000.00 

 Pin 58" Jepit Magnet  8,000.00 

 Pin 44" Magnet  6,000.00 

 Pin 58" Magnet Bukaan Botol  8,000.00 

 Pin 44" Gantungan kunci Bukaan Botol  7,000.00 

 Mug Putih Polos  25,000.00 

 Mug Warna  35,000.00 

 Mug Transparan  45,000.00 

 Mug Slim  28,000.00 

 Mug Musik  50,000.00 

 Mouse Pad Kotak  30,000.00 

 Mouse Pad Bulat  30,000.00 

 Tas Dewasa Ransel  55,000.00 

 Tas Dewasa Selempang  55,000.00 

 Topi  25,000.00 

 Kaos Katun Bayi 16"  35,000.00 

 Kaos Katun Bayi 18" (Pdk)  35,000.00 

 Kaos Katun Bayi 18" (Pjng)  40,000.00 

 Kaos Katun Bayi 22" (Pdk)  43,000.00 

 Kaos Katun Bayi 24" (Pdk)  43,000.00 
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 Kaos Katun Anak Putih (S - L)  45,000.00 

 Kaos Katun anak Warna (S - L)  50,000.00 

 Kaos Katun Dewasa Putih (S - L)  55,000.00 

 Kaos Katun Dewasa Putih (XL)  60,000.00 

 Kaos katun Dewasa Putih (XXL)  65,000.00 

 Kaos Katun Dewasa Warna (S)  70,000.00 

 Kaos katun Dewasa Warna (M - L)  70,000.00 

 Koas Katun Dewasa Warna (XL)  75,000.00 

 Kaos Katun wanita Putih (S - L)  55,000.00 

 Kaos Katun Wanita Putih (XL)  60,000.00 

 Kaos Katun Wanita Warna (S - M)  70,000.00 

 Kaos Katun wanita Warna (L - XL)  75,000.00 

 Kaos Katun Kerah Dewasa  Putih  55,000.00 

 Kaos Katun Dewasa Tangan Panjang  70,000.00 

 Koas Katun Wanita V Neck  70,000.00 

 Kaos Lacoste/Polo Dewasa Warna  75,000.00 

 Kaos Double Knit Hitam  80,000.00 

 Kaos Double Knit Hitam Kerah  85,000.00 

 Liontin + Tali  20,000.00 

 Liontin + Rantai  25,000.00 

 Keramik 10 X 10 Cm  25,000.00 

 Keramik 15 X 15 Cm  30,000.00 

 Piring Kecil  40,000.00 

 Piring Besar  50,000.00 

 Payung (2A4/2Gambar)  50,000.00 

 Payung (1A4/1Gambar)  48,000.00 

 Botol Air  50,000.00 

 Cermin  30,000.00 

 Sarung Bantal  60,000.00 

 Gantungan Kunci Metal  25,000.00 
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 Asbak  30,000.00 

 ID Card/Member Card (1Sisi)   5,000.00 

 ID Card/Member Card (2Sisi)   7,000.00 

 Gantungan Kunci Hati (1Sisi)   8,000.00 

 Gantungan Kunci Hati (2Sisi)   10,000.00 

 Gantungan HP Hati (1sisi)   13,000.00 

 Gantungan Hp Hati (2sisi)   15,000.00 

 Gantungan Kunci Kotak Besar (2sisi)   7,000.00 

 Gantungan Kunci Kotak Kecil (2Sisi)   10,000.00 

 Puzzle Kecil A5  25,000.00 

 Puzzle Kecil A4  35,000.00 
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- BAB XXIII - 
LARGE GROUPS PAPER MILLS 

 

 

PT . INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION  
Wisma Indah Kiat Gedung B, Km 8  
Jl. Raya Serpong, Tangerang  
Tel : 62-21-5380001  
Fax : 62-21-5380009 -10, 5380023 ¨C 25  
 
BII Plaza , Menara II, Lantai 7  
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 - Indonesia  
Phone : (62-21) 392 9001 -03 ( Hunting )  
Fax : (62-21) 392 6203.  
 
PT. Tjiwi Kimia 
http://www.tjiwi.co.id/ 
Tel : 62-21-7976261,7976262, 7976288  
Fax : 62-21-7976124, 7976126  
 
Plaza BII Menara II Lt. 7  
Jl. Thamrin No.51, Jakarta 10350 - Indonesia  
Tel. : (62-21) 392 9266  
Fax. : (62-21) 392 6179  
 
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry  
Wisma Bank Internasional Indonesia 6th Floor  
Jl. Diponegoro No. 18,  Medan 20152, North Sumatra , Indonesia  
Telp:(62-61) 555-175, 555-859, 557-015  
Fax: (62-61) 555-175  
 
Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru, Riau - Indonesia  
Telp:(62-761) 21627, 335-580, 33535  
Fax: (62-761) 33662  
 
PT PINDO DELI PULP & PAPER MILLS  
Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami 88 Teluk Jambe, Karawang Jawa-Barat  
Ph. 0267-402553  
Fax. 0267-405250  
 
Head Office :  
Plaza BII Menara II, 17th floor  
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 - Indonesia  
Tel: (62-21) 392-9266-69  
Fax: (62-21) 392-9460-61  
 
P.T. Riau Andalan Pulp  
P.O. Box 1080 , Pekanbaru, Riau, Sumatera 28000  
Tel: 62-0761-491-506, Fax: 95-456  
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P.T. Riau Andalan Kertas 
Jalan Teluk Betung No. 31-32, Jakarta 10230, Indonesia 
Tel: +62 21 3193 0134 
Fax:+62 21 392 3539 
 
PT. Toba Pulp Lestari Tbk (d/h PT Inti Indorayon Utama Tbk.) 
Uniplaza, East Tower , 4th Floor 
Jl. Letjend. Haryono MT  A-1, Medan 20231 - Indonesia 
Tel. : (62-21) 570 6047 
Fax. : (62-21) 570 2606 
 
PT. Aspex Paper 
Head Office: Wisma Eka Life 11th Floor 
Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780, Indonesia 
Telp: (62-21) 797-5959 
Fax: (62-21) 797-6402 
 
PT. Pura Group 
JL. AKBP. Agil Kusumadya Km. 4 Kudus 59346 
Phone: (+62-291) 444361 - 5 ( hunting ) Ext 116 
Fax: (+62-291) 444403, 444935 
Website: http://www.puragroup.com/ 
http://www.puragroup.com/papermill.html 
 
PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (PT TEL) 
Head Office: Wisma Barito Pacific, Tower B, 4th Floor 
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11420 - Indonesia 
Tel: (62-21) 535-8450 
Fax: (62-21) 534-7088 
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- BAB XXIV - 
TIPS MENCARI ORDER CETAK 

 

 

Tulang punggung keberlangsungan dari suatu bisnis percetakan, desain 

grafis, bisnis rumahan, internet marketing, bisnis online atau bisnis Indonesia 

lainnya adalah ORDER PESANAN. Suplai pekerjaan atau pemesanan order cetak 

maupun order desain biasanya selalu datang dari pelanggan tetap yang senantiasa 

memakai jasa yang anda sediakan. Bisa juga dari beberapa customer yang baru 

pertama kali datang dan menggunakan layanan dari anda. 

 

Tidak selamanya konsumen akan datang menghampiri anda dengan order 

cetaknya setiap saat, kontinyu dan teratur. Apalagi di zaman Krisis Keuangan 

Global saat ini, repeat order dari loyal customer akan semakin berkurang. Ada suatu 

periode di industri percetakan, dimana kebutuhan cetak dan promosi lainnya 

menunjukkan grafik yang menurun cukup tajam. Kadang pula begitu lama periode 

stagnan-nya. Ini disebut sebagai periode paceklik order. 

 
Berikut ini pengalaman yang mungkin berguna untuk memperoleh order 

cetak : 

 

1.     Menciptakan WIN WIN SOLUTION BUSINESS (BAGI HASIL ORDER 
CETAK) 
Dewasa ini, ditengah meningkatnya persaingan usaha dibidang yang sama 

yakni Bisnis Usaha Percetakan dan kecenderungan para konsumen mencari 

harga beli yang relatif lebih murah, anda bisa menciptakan suatu kondisi 

bisnis yang bersifat WIN WIN SOLUTION BUSINESS (sama-sama 

diuntungkan). Terobosan dan inovasi cara berbisnis ini jarang dilakukan oleh 

kalangan percetakan, bahkan mungkin banyak yang alergi dengan cara ini. 

Idenya cukup jeli dan bisa dijadikan alternatif sebagai penyumbang devisa 

bagi perusahaan anda. Metode ini penulis namakan: BAGI HASIL ORDER 
CETAK. 

 

Bayangkan, bila anda hanya menunggu order cetak yang akan datang atau 

melaksanakan repeat order dari konsumen secara konvensional, maka tingkat 

margin yang anda peroleh mungkin berkisar antara 10% - 20% saja. Tapi 
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dengan berbisnis memakai metode ini, kemungkinan pencapaian marginnya 

bisa mencapai 40% - 60%. Darimana diperoleh prosentase margin yang 

begitu tinggi? Pada prinsipnya, Metode Bagi Hasil Order Cetak 

mengedepankan bisnis bagi hasil yang amat transparan dan adil, saling 

percaya penuh antar sesama pelaku. Pola kerja selengkapnya dapat anda 

pelajari disini.  

 

2. PERBANYAKLAH TENAGA FREELANCE MARKETING 

Mengapa Freelance Marketing lebih diutamakan? Sebab utamanya 

adalah motivasi mereka biasanya lebih tinggi daripada tenaga Fulltime 

Marketing. Terserah anda, bagaimana cara menerapkan pola numerasi bagi 

Freelance Marketing (tenaga marketing) yang anda hired. 

 

Menurut pengalaman penulis (dan rekan-rekan FM), biasanya mereka 

selalu meminta kelonggaran waktu kerja yang amat luwes. Dalam arti, jam 

kerja mereka tidak mau dibatasi dengan pola jam kerja kantor konvensional. 

Mereka kadang hanya datang setor muka lalu keluar kantor, masuk lagi 2-3 

hari kemudian (tapi dengan membawa order tentunya!). Banyak kelonggaran 

dan keleluasaan yang harus diberikan oleh perusahaan bagi kaum marketing 

ini dibandingkan dengan staf lainnya. Rata-rata mereka tidak digaji secara 

tetap, biasanya pola bagi hasil yang diterapkan. Berlakulah bijaksana dalam 

mengatur dan memperhatikan kesejahteraan mereka. 

 

Apa manfaatnya anda merekrut tenaga marketing tipe freelance ini, 
apalagi dalam jumlah banyak? 

 

a. Pakailah prinsip lebih baik banyak order dengan margin keuntungan 

sedikit, tetapi tetap berkelanjutan daripada sedikit order dengan untung 

besar tetapi cuma sesekali saja mendapatkannya. 

b. Income usaha anda akan stabil setiap bulannya karena terpenuhi oleh 

banyaknya order yang mereka suplai. 

c. Anda bisa melewati masa paceklik order pada periode tertentu bahkan 

di era krisis ekonomi global saat ini. 

d. Anda mendapatkan banyak referensi baru konsumen yang mengorder 

cetak kepada perusahaan. Tapi ingat, konsumen yang masuk via 
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Freelance Marketing akan selalu loyal mengikuti kemanapun sang 

marketing tersebut pergi. 

 Jadi jagalah etika dengan tidak menyerobot loyalitas konsumen tersebut 

dari tangan si marketing ini. 

e. Suasana tempat usaha lebih hidup dan bersemangat. Banyak ilmu dan 

pengalaman berbeda yang dibawa oleh masing-masing tenaga 

marketing. Manfaatkan dan sinergikanlah kemampuan mereka 

semaksimal mungkin 

 

3.     MERUBAH TAMPILAN TEMPAT USAHA 

Agar konsumen baru anda menjadi loyal dan mau datang kembali ke 

tempat usaha percetakan anda, cobalah anda sedikit berusaha merapikan 

tempat usaha anda ini. Pada umumnya percetakan adalah tempat yang paling 

semrawut (berantakan) dan terkesan agak kotor (jorok). Hal ini sudah menjadi 

trade mark yang melekat pada pelaku industri percetakan, usaha skala kecil 

atau besar. 

 

Bila anda ingin menghilangkan kesan negatif tersebut, tidak ada 

salahnya anda berusaha merubah image demikian dengan cara merapikan 

barang-barang stok (kertas) yang terlihat asal tumpuk saja. Tempat tinta di 

rapihkan. Bekas tinta cetak dihapus (dicat) kembali agar terlihat bersih. Yang 

paling utama adalah mencuci mesin cetak anda agar kelihatan kinclong. 

Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam hal mendidik 

para pegawai anda agar bersikap lebih bersih lagi setiap harinya. Juga 

diperlukan kemauan dan contoh yang ekstra keras dari anda sebagai pemilik 

usaha, agar perilaku bersih dari anda dapat ditiru oleh bawahan anda. 

 

Bagi para pemain di bisnis percetakan, bila ingin mendatangi suatu 

tempat produksi cetak untuk keperluan bisnisnya, hal pertama kali yang 

diingat adalah bagaimana suasana tempat tersebut. Kalau sudah cocok 

dengan suasana, lingkungan, pola kerja dan sdm di tempat tujuannya 

biasanya mereka enggan berpindah ke lain hati. Nah, untuk mempertahankan 

konsumen loyal seperti ini, cobalah anda sebagai pengusaha percetakan 

berkorban sedikit dengan merapikan tempat usahanya seperti cara tersebut 

diatas. Kalau bisa tampilan luar kantor anda dicat ulang dengan warna yang 
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rada-rada nge-jrenk (ada ciri khas). Kalau nggak ada biaya, tidak perlu 

direnovasi fisik, cukup beri warna pembeda minimal setiap awal tahun baru. 

 

Perhatian ekstra perlu ditujukan pada tampilan lay-out ruang 

resepsionis sebagai ujung tombak usaha anda. Beri sentuhan khas anda 

pada ruang ini. Utamakan kenyamanan konsumen dalam hal menunggu, 

sebab konsumen percetakan rata-rata sanggup menunggu order cetaknya 

lebih dari 2-5 jam lamanya. Tidak perlu  terlalu mewah sesuaikanlah dengan 

skala usaha anda, asalkan konsumen betah dan nyaman berlama-lama 

ditempat anda, apalagi konsumen yang baru pertama kali datang ke tempat 

anda! 
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- BAB XXV - 
TIPS MEMULAI USAHA INDEPENDEN PUBLISHING 

 

 

Self-publihsing adalah kegiatan penerbitan karya-karya sendiri. Sementara, 

Independent Publishing umumnya adalah sebuah penerbitan mandiri yang dikelola 

secara independen, yang menerbitkan karya-karya sendiri maupun karya orang lain. 

Biasanya penulisnya sendiri yang menjalankan order dan proses pekerjaan 

cetaknya, entah itu step by step printing process atau menyerahkan order cetaknya 

langsung ke percetakan tertentu. 

 

Salah satu tren perbukuan ke depan adalah maraknya pendirian penerbitan 

mandiri ini. Mengapa? Ya, karena sekarang membuat penerbitan sendiri sudah 

sedemikian mudahnya. Selain itu, banyak manfaat yang bisa diambil, selain juga 

potensi bisnisnya yang lumayan. Saya pun mendapati bahwa minat para penulis 

untuk membuat penerbitan mandiri ternyata cukup lumayan. Klien-klien saya sendiri 

juga banyak yang berminat dan akhirnya mendirikan penerbitannya sendiri. 

 

Nah, bagi Anda yang ingin mencoba membuat self-publishing atau 

independent publishing, saya coba memadatkan segala tetek-bengek pembuatan 

penerbitan mandiri ini ke dalam 8 (delapan) langkah berikut.   

 

1.)  Siapkan Naskah 

Siapkan naskah yang siap terbit dan memenuhi kriteria siap terbit. 

Naskah siap terbit artinya naskah yang sudah tersunting secara rapi dan 

lengkap. Naskah yang sudah rapi dan lengkap akan memudahkan proses 

penerbitan buku. Sementara, naskah yang tidak lengkap dan rapi bisa sangat 

merepotkan. Untuk Anda yang ingin benar-benar mendapatkan manfaat 

finansial dari ‘petualangan penerbitan’ ini, saya anjurkan supaya benar-benar 

memilih naskah buku yang berpotensi untuk laku keras. Atau, akan jauh lebih 

baik lagi bila naskah itu berpotensi menjadi buku best-seller. Kecuali Anda 

memiliki misi khusus dengan penerbitan naskah tertentu, maka soal laku atau 

tidak laku memang tidak terlalu memusingkan.   
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2.)  Siapkan Modal 

Siapkan modal yang cukup untuk mencetak dan mempromosikan buku. 

Perkiraan saya, jika kita bisa efesien sekali dalam proses penerbitan ini, maka 

dengan modal sekitar Rp15-30 juta kita sudah bisa menerbitkan buku fast 

book atau buku ukuran 14 x 21 cm dengan rata-rata ketebalan antara 150-200 

halaman dan oplah mencapai 3.000 eksemplar. Di sejumlah kota seperti di 

Yogyakarta, Bandung, Malang, dan Surabaya, kadang dengan modal di 

bawah Rp10 juta pun bisa jalan dengan jumlah cetak yang lebih sedikit. 

 

Nah, sebagian orang tidak bermasalah dengan modal. Bagi yang 

datang dari lembaga konsultan bisnis, perusahaan, atau pembicara publik, 

biasanya tidak menemui kesulitan soal modal penerbitan. Sementara, bagi 

sebagian lagi amat bermasalah alias sulit mendapatkan modal. Tak sedikit 

penulis yang memanfaatkan royalti buku-nya untuk memodali dan mengawali 

penerbitan mandiri mereka. Saya sendiri termasuk yang menempuh jalan ini. 

Sebagian lain ada yang patungan dengan rekan-rekannya. Prinsipnya, asal 

ada naskah yang bagus potensi pasarnya, maka modal pasti tidak sulit 

didapat. 

 

3.)  Siapkan Nama ( Merk ) Perusahaan Penerbitan 

Merumuskan nama penerbitan yang menjual. Ini merupakan satu tahap 

yang penting dan sangat menarik. Bagaimana tidak? Membuat nama 

penerbitan layaknya menciptakan sebuah merek produk. Kita menciptakan 

identitas yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah institusi. 

 

Sementara mereknya sendiri bisa saja berkembang dan memiliki 

ekuitas yang tinggi. Bolehlah kita berandai-andai suatu saat penerbitan yang 

kita lahirkan ini akan besar dan mapan sebagaimana penerbitan-penerbitan 

lainnya. 

 

Maka dari itu, sekalipun kita bebas memilih nama penerbitan, saya 

anjurkan supaya Anda memilih atau menciptakan nama penerbitan yang 

memiliki makna tertentu, sekaligus punya nilai jual. Ketika saya melahirkan 

Chabelita Design & Printing, maka bayangan saya adalah sebuah sentra 

strategic design, percetakan dan penerbitan buku yang sifatnya 
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menggerakkan motivasi dan etos ekonomi, dan kemudian berujung pada cita-

cita optimalisasi kesejahteraan.  

 

4.)  Siapkan Design Cover 

Menyiapkan desain cover dan tata letak (lay out). Untuk kedua 

pekerjaan ini, kita bisa melakukannya sendiri bila mampu, atau dengan 

menggunakan tenaga desain profesional. Kita bisa memanfaatkan tenaga-

tenaga desainer freelance atau mereka yang biasanya bekerja di perusahaan 

penerbitan, percetakan atau biro design. Selain itu, kita juga bisa 

mendapatkan desainer cover atau penata letak dengan cara mem-posting 

pengumuman ke milis-milis perbukuan. 

 

Untuk tata letak buku, biayanya bervariasi tergantung pada ketebalan 

buku serta ornamen-ornamen di dalamnya. Jika naskah buku kita banyak 

menggunakan grafik, foto, atau detail ornamen yang rumit, maka biaya tata 

letaknya bisa agak mahal ( standar Rp. 1.500.000,- s/d 3.000.000,- ). 

Sementara, tata letak buku yang hanya berisi teks tidak memerlukan biaya 

mahal karena relatif lebih mudah dikerjakan (standar Rp. 750.000,- s/d 

1.500.000,- ). 

 

Soal biaya desain cover bervariasi, tergantung pada siapa yang 

mengerjakan dan jenis desain yang dikehendaki. Di Yogyakarta, kita bisa 

mendapatkan desainer kaver standar dengan fee berkisar antara Rp. 

400.000,- s/d 800.000,- Adapun di Jakarta, fee untuk desain kaver standar 

berkisar antara Rp. 600.000,- s/d 1.200.000,- Untuk desain-desain tertentu, 

biayanya bisa lebih mahal. Saya dengar, seorang desainer kaver buku yang 

cukup punya nama menetapkan fee sebesar Rp10 juta. 

 

5.)  Urus ISBN dan Barcode 
Urus ISBN dan membuat barcode. Setiap judul buku perlu ‘identitas’ 

yang berlaku secara internasional dengan cara mendapatkan nomor ISBN. 

Jika sudah mendapat nomor ISBN, maka pekerjaan berikutnya adalah 

membuat barcode buku. Perpustakaan Nasional, tempat kita mendaftarkan 

ISBN buku kita, juga melayani pembuatan barcode. Tapi, kita bisa buat sendiri 

barcode dengan menggunakan program Corel Draw, asal sudah 

mendapatkan nomor ISBN. 
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Cara mendapatkan ISBN mudah sekali. Kita cukup menyiapkan satu 

surat permohonan ISBN (ditujukan kepada Kepala Perpustakaan Nasional 

u.p. bagian ISBN) dengan dilengkapi fotokopi halaman judul buku, halaman 

hak cipta, daftar isi, dan pendahuluan. Berkas bisa dikirim via pos, faksimili, 

atau diantar langsung ke: Gedung Perpustakaan Nasional RI (lantai 2) di 

Jalan Salemba Raya 28-A, Jakarta (Telp: 021-3101411 psw 437). 

 

Bila kita baru pertama kali menerbitkan buku, maka kita akan diminta 

mengisi formulir keanggotaan ISBN. Kita akan mendapatkan kartu 

keanggotaan ISBN dan penerbitan kita tercatat di Perpustakaan Nasional. 

Pengalaman saya, mengurus ISBN berlangsung cepat, tak kurang dari 15 

menit dan hanya membutuhkan biaya administrasi Rp25.000,- (tanpa film 

barcode) untuk setiap judul buku. 

 

6.)  Pilih Percetakan yang Tepat 

Memilih percetakan yang tepat. Ada banyak jenis percetakan, tetapi 

pastikan untuk hanya memilih percetakan yang sudah berpengalaman dalam 

mencetak buku. Jangan pilih sembarang percetakan, terlebih percetakan yang 

hanya sekali-sekali mencetak buku. 

 

Jangan pula tergoda dengan percetakan yang asal murah. Terpenting 

adalah kualitas cetak dengan harga yang wajar. Ingat, produk buku punya 

bobot lain dibanding materi-materi cetak lainnya. Kalau kualitas cetaknya 

buruk, lupakanlah soal kredibilitas, kepercayaan, dan soal brand penerbitan 

maupun penulisnya. 

 

Jika kita seorang pemula dalam penerbitan buku, usahakan mendapat 

pelayanan dari staf marketing percetakan tersebut. Pengalaman saya dan 

klien-klien saya, hampir setiap percetakan yang baik pasti menyediakan staf 

marketing yang siap melayani kliennya. Berurusan dengan percetakan seperti 

ini, kita bisa tinggal menyerahkan materi cetak, sementara mereka yang akan 

mengurus detailnya. Dan untuk amannya, pastikan pula kita bisa bersinergi 

dengan bagian percetakan dan desainer kaver maupun penata letak isi buku. 
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7.)  Kalkulasi Harga Jual 

Menentukan harga jual buku. Setelah mengetahui biaya cetak dan 

komponen-komponen biaya lainnya (desain kaver, tata letak, editing, 

promosi), maka kita sudah bisa memperkirakan harga jual buku nantinya. 

 

Bagaimana rumusan kalkulasi harga jualnya? Mudah: seluruh biaya 

produksi pencetakan dibagi dengan jumlah oplah buku, lalu dikalikan lima, 

hasilnya adalah harga jual buku kita. Contoh: biaya produksi Rp24.000.000 

dibagi jumlah cetak 3.000 eksemplar (ketemu harga produksi @ Rp8.000) 

dikalikan lima = Rp40.000. Jadi, harga jual buku kita di toko nantinya 

Rp40.000. Formula harga di atas adalah yang paling umum digunakan dan 

membuat harga buku tetap terjangkau. 

 

Yang saya amati, ada pula yang menggunakan bilangan pengali antara 

6-7 kali untuk menetapkan harga jual. Akibatnya, harga buku menjadi jauh 

lebih mahal. Di satu sisi ini menguntungkan penerbit, di sisi lain ini berisiko 

juga, karena harga yang terlalu tinggi juga mempengaruhi minat beli 

konsumen. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama menerbitkan buku, 

jangan pernah tergoda untuk melambungkan harga buku. 

 

Bila ingin mengunakan angka pengali lebih dari lima, pertimbangkan 

betul-betul daya serap pasar nantinya. Bila perlu, mintalah masukan dari 

konsultan penerbitan, distributor, atau toko buku kerena merekalah yang 

paham soal itu. 

 

8.)  Pilih Distributor yang Bonafid 

Mengadakan perjanjian distribusi dengan distributor. Pada saat naskah 

buku naik cetak, kita sudah harus mendapatkan distributor buku. Sebab, bila 

kita sudah mendapatkan distributor buku saat proses pencetakan 

berlangsung, maka selesai cetak buku itu bisa langsung dikirim ke gudang 

distributor. Distributor buku adalah salah satu pilar utama bisnis penerbitan, 

selain toko buku dan penerbit itu sendiri. Sebagai penerbit, bisa saja kita 

berkeliling dari toko ke toko untuk menawarkan buku kita (konsinyasi atau beli 

putus). 
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Tapi, untuk menghemat tenaga, menjangkau toko-toko secara nasional, 

dan mempermudah persoalan administrasi, lebih baik kita menggunakan jasa 

distributor. Banyak distributor buku dengan kekuatan maupun kekurangannya 

masing-masing. Hampir semuanya menggunakan sistem konsinyasi (beli 

kredit atau pembayaran sesuai dengan jumlah buku yang laku). Ada yang 

lingkupnya nasional serta menjangkau hampir seluruh toko buku, ada pula 

yang lingkupnya lokal dan hanya menjangkau toko-toko buku tertentu. 

 

Diskon yang diminta oleh distributor (yang nantinya dibagi dengan toko-

toko buku) berkisar antara 45-60 persen dari harga jual buku. Soal diskon, kita 

bisa bernegosiasi dengan pihak distributor dan kemudian kerjasama itu dibuat 

dalam format kontrak kerjasama pendistribusian. Nantinya, sebulan sekali kita 

akan menerima laporan penjualan buku kita. Sementara, jatuh tempo 

pembayaran bervariasi antara distributor yang satu dengan yang lain. Ada 

distributor yang sudah bisa membayar dalam setengah bulan, namun ada 

pula yang baru membayar dua bulan setelah laporan penjualan kita terima. 

Semua ketentuan itu termaktub dalam kontrak kerjasama. 

 

Pada intinya, delapan langkah itulah yang kita butuhkan untuk 

mendirikan sebuah penerbitan mandiri. Kedelapan langkah tersebut sudah 

mencakup persiapan penerbitan hingga peredaran buku ke pasaran. Sebab, 

begitu buku kita sudah sampai di tangan distributor, maka biasanya seminggu 

kemudian buku tersebut sudah beredar di toko-toko buku. 

 

Sebagai penerbit, kita sudah menyelesaikan satu rangkaian proses 

produksi atau penerbitan buku. Dan, begitu buku produksi penerbitan mandiri 

kita beredar di toko-toko, maka sejak itulah merek penerbitan kita resmi 

beredar di tengah-tengah khalayak. Tugas kita selanjutnya sebagai penerbit 

adalah membuat gema promosi dengan berbagai aktivitas supaya khalayak 

tertarik dan kemudian membelinya. 

 

Tapi, sering ada pertanyaan begini, “Apakah membuat penerbitan 

mandiri itu harus disertai dengan pendirian badan usaha semacam PT atau 

setidaknya CV? Bagiamana soal pajak dan sebagainya?” Jawabannya 

standar saja, tidak selalu. Apabila penerbitan ini formatnya self-publishing 

atau independent publishing, terlebih bila masih coba-coba menemukan 
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format, mengapa harus di-PT-kan? Langkah itu akan menambah beban biaya 

lagi, sementara ‘petualangan penerbitan’ belum tentu menguntungkan. 

 

Nah, apabila nantinya penerbitan yang kita bangun itu menguntungkan, 

bisa memproduksi buku lebih banyak lagi, bisa mempekerjakan beberapa 

orang, manajemen sudah dirapikan, urusan pajak sudah dipersiapkan dan 

ditata dengan lebih baik, silakan bentuk badan usahanya. Dunia penerbitan 

kita banyak diwarnai oleh langkah-langkah semacam ini. 

 

Hampir semua penerbit kecil atau independen pada awalnya berusaha 

memperkuat bisnisnya dulu. Setelah mampu memperkuat basis bisnisnya 

dengan terus mengembangkan diri, barulah kemudian membakukan 

penerbitannya dalam sebuah badan hukum dan kemudian memproklamirkan 

diri menjadi penerbitan umum. 

 

Jadi, tunggu apa lagi? Selamat mendirikan penerbitan mandiri.  
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- BAB XXVI - 
TIPS HEMAT BERBELANJA SOUVENIR PERNIKAHAN 

 

 

Pada bisnis percetakan, souvenir pernikahan merupakan salah satu produk 

cetakan unggulan selain undangan pernikahan yang paling banyak diburu 

konsumen. Aspek yang saling melengkapi antara bisnis percetakan undangan dan  

kebutuhan souvenir perkawinan alias souvenir pernikahan adalah varian souvenir 

pernikahan yang berharga murah namun dengan tingkat kualitas yang baik. 

 

Pernikahan merupakan hari istimewa yang penuh kebahagiaan yang tak bisa 

dilupakan begitu saja terutama oleh mereka pengantin yang berbahagia dan juga 

keluarga. Tak lupa kita berterima kasih kepada para undangan yang telah turut 

bersama merasakan kegembiraan. Wujud ucap syukur pengantin kepada para 

undangan, adalah mempersembahkan cinderamata cantik (kerajinan souvenir) 

sebagai kenangan dan juga tanda terima kasih atas kesediannya untuk hadir. 

 

Hal ini sudah menjadi tradisi yang kerap dilakukan pasangan pengantin. 

Koleksi kerajinan souvenir / aneka souvenir itu sendiri beragam sekali macamnya, 

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa pernikahan ada yang memang 

secara khusus menyediakan koleksi kerajinan souvenir untuk menjadi pilihan. Selain 

bentuknya, harganya pun beragam pula. Untuk memilih dengan cermat berikut kami 

berikan tips untuk membeli cinderamata pernikahan Anda. 

 

1.  Pilih yang sederhana 

Semakin sederhana model souvenir semakin murah harganya. Karena nilai 

sebuah souvenir dipengaruhi oleh harga bahan serta tingkat kesulitan dalam 

proses pembuatannya. Misalnya kerajinan tangan. Untuk itu pilihlah yang 

bentuknya relatif kecil dengan desain kerajinan yang lebih sederhana. Untuk 

lebih menghemat waktu, Anda bisa langsung memilih kreasi aneka souvenir 

yang sudah tersedia di pasaran. Bisa Anda temukan di pasar modern ataupun 

di kaki lima, banyak sekali pilihan yang ditawarkan. Dengan turun langsung ke 

pasar seperti ini, bisa jadi akan memunculkan ide baru untuk membeli kreasi 

aneka souvenir yang belum terpikir sebelumnya. Atau mungkin malah 

memberikan inspirasi untuk menciptakan kreasi sendiri.  
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2.  Perhatikan Jumlah 

Memesan souvenir seperti kerajinan tangan dalam jumlah yang banyak dapat 

menekan anggaran jika dihitung harga satuannya. Namun demikian alangkah 

lebih baiknya jika kita mempersiapkan jumlah souvenir itu 10% lebih banyak 

dari total jumlah kebutuhan, hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi 

tambahan kebutuhan. Jangan sampai malah terjadi kekurangan pada 

waktunya. Membeli souvenir pernikahan dalam jumlah banyak juga turut 

mempengaruhi pengurangan harga. Mintalah discount atas pembelian 

souvenir pernikahan  yang anda lakukan.  

 

3.  Undangan Pernikahan adalah juga Cinderamata 

Ini tinggal kreasi Anda sendiri atau Anda bisa meminta contoh-contoh dari 

tempat Anda memesan undangan pernikahan ( wedding invitation sample ), 

banyak dari percetakan undangan pernikahan yang bisa membuatkan 

undangan Anda sekaligus menjadi cinderamata. Anda bisa tentukan sendiri 

idenya atau meniru koleksi yang sudah ada plus sedikit modifikasi untuk 

memberikan kesan baru. Seperti misalnya, undangan yang juga dapat 

berfungsi sebagai kalender, memo, compact disc, bingkai photo, dan bentuk 

unik lainnya.  
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- BAB XXVII - 
ANEKA TIPS 

 

 

1.  Komisi Order Cetak 

Pernah atau sering berhadapan dengan pihak pemberi order cetak yang 

meminta bagian komisi untuk dirinya? Tidak dapat dipungkiri, kondisi ini 

sering membuat penawaran harga yang anda ajukan ke pihak pemesan 

sering kali berujung diatas lembaran kertas fax belaka alias gatot atau gagal 

total! 

Nah untuk menyiasatinya, pastikan beban biaya komisi ini anda buatkan 

pos anggaran diluar skema biaya komponen cetak. Artinya, anda tetap 

menganggarkan biaya ini, tapi harus dihitung belakangan setelah anda tahu 

berapa harga dasar (real cost) keseluruhannya dan harga jualnya serta 

berapa margin keuntungannya, barulah anda beri komisi yang sekiranya 

masih cukup dan pantas. 

 

Kalau marginnya tidak cukup untuk berbagi komisi, kurangi cost lainnya. 

Kalau tidak cukup juga, ya tidak usah dipaksa! Jangan paksakan Anda 

menerima order cetak hanya untuk kerja bakti saja alias gotong royong 

apalagi sampai defisit rugi. Kecuali Anda punya misi khusus, ingin memancing 

order selanjutnya yang diperkirakan jauh lebih besar lagi nilainya dari yang 

sekarang anda hadapi. Itupun anda harus pandai dan berani meramal 

seberapa besar kiranya loyalitas si calon konsumen dengan order cetak 

berikutnya! 

 

Cara yang lebih bijaksana dan saling menguntungkan adalah : coba 

tawarkan pola bagi hasil order cetak seperti diulas di halaman sebelumnya. 

 

2.  Jangan Anggap Remeh Konsumen 

Hargailah waktu dan kesempatan yang mereka sisihkan demi 

mengunjungi tempat usaha anda. Jangan anggap remeh setiap konsumen 

yang datang. Anda memang tahu banyak tentang bisnis yang anda jalani, tapi 

siapa sangka kalau konsumen itu juga mengerti dan bahkan lebih banyak 

tahu daripada anda. 
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Bersikap low profile akan sangat dihargai oleh konsumen anda sendiri. 

Cobalah tidak melepas mereka bergitu saja tanpa ada deal-order yang 

masuk. Berikan kemudahan harga bagi mereka yang baru pertama kali 

datang ke tempat anda. Bila berhadapan dengan konsumen, ulurlah waktu 

jika ingin memutuskan harga sambil anda menggali lebih dalam karakter sang 

konsumen. 

 

Cepat ambil sikap yang tepat dalam penentuan harga bagi konsumen 

yang potensial mendatangkan order. Bila order tidak didapat juga, jangan 

berkecil hati. Senantiasa bersikap baik dan sopan kepada konsumen akan 

menempa jiwa anda menjadi pribadi yang mengesankan bagi setiap orang. 

 

 

 

 

 




