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SEKILAS TENTANG RONIta Digital Printing 
RONIta Digital Printing adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa cetak 
digital dengan spesialisasi PRODUK KREATIF. RONIta didirikan pada tahun 2004 oleh 
Imam Sya’roni dan Fatayalkadri Citrawati di Serpong Tangerang Selatan selepas mereka 
lulus dari ITB. 
RONIta sebagai salah satu pemain di kancah usaha cetak digital lebih memilih 
memfokuskan diri kepada layanan produk kreatif. Produk kreatif adalah produk yang 
dibuat unik dalam jumlah satuan menggunakan kelebihan metode cetak digital yang bisa 
mencetak satuan di berbagai jenis bahan. Konsisten memfokuskan diri kepada layanan 
kreatif membuat RONIta menjadi barometer layanan kreatif berbasis cetak digital di 
tanah air seperti layanan sablon digital yang memiliki kualitas setara dengan sablon 
manual dan layanan cetak sticker digital di berbagai media yang memiliki kualitas setara 
dengan sablon manual. RONIta juga dikenal sebagai pionir usaha cetak digital yang 
memiliki blog berisi informasi seputar digital printing, dimana blog ini menjadi wadah 
bagi RONIta dan konsumen untuk berbagi informasi seputar perkembangan industry 
cetak digital.  
Keberhasilan RONIta dalam memfokuskan diri ke produk kreatif membuat banyak pihak 
mengajukan diri menjadi mitra usaha. Permintaan ini kami jawab dengan mengadakan 
layanan pembelian paket usaha. Sampai saat ini RONIta sudah memiliki mitra di seluruh 
wilayah Indonesia mulai dari Jakarta, Aceh, Padang, Palembang, Bandung, Indramayu, 
Sukabumi, Depok Tangerang, Solo, Banjarmasin, Kapuas, Balikpapan, Gorontalo, Kendari 
dan Jayapura. 
Sebagai bentuk pengembangan usaha baik untuk RONIta sendiri dan untuk mitra maka 
pada tahun 2011 kami mengeluarkan peluang usaha baru yaitu HELM DIGITAL dengan 
merk RONIta Digital Helmet. 
 
 
TENTANG RONIta Digital Helmet (RDH) 
RDH (RONIta Digital Helmet) adalah Helm dengan striping atau design graphic yang 
dicetak menggunakan teknik digital. Dengan metode ini maka striping atau gambar helm 
bisa dibuat sesuai keinginan kita dalam jumlah satuan, bahkan 1 helm pun bisa. Layanan 
ini merupakan terobosan baru dan susah untuk ditiru karena standar pembuatan helm 
digital kami setara dengan standar pabrik helm. 
Helm adalah pelindung kepala/alat keselematan bagi pengendara sepeda motor. Semua 
pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm. Merujuk data Departemen 
Perdagangan diperkirakan jumlah sepeda motor di Indonesia sudah mendekati angka 500 
juta, dengan jumlah sepeda motor sebanyak itu maka  
 
kebutuhan akan helm juga sangat banyak. Helm selain berfungsi melindungi kepala juga 
memberikan NILAI GAYA atau NILAI MODE bagi penggunanya. Peluang inilah yang 
kami nilai sangat berharga, bahwa ada celah usaha untuk memasarkan helm secara 
seperti layaknya sablon distro untuk kaos. 
Prospek usaha ini sangat bagus karena : 
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1. Helm selalu dibutuhkan oleh pengendara motor mulai di kota sampai di pelosok 
desa, jadi mau dijual dimanapun helm akan tetap laku apalagi helm yang 
memiliki nilai keunikan sendiri 

2. Belum banyak pesaing dan tidak mudah untuk disaingin karena pembuatan helm 
digital tidak mudah ditiru (memerlukan proses produksi yang panjang dalam 
pembuatannya). 

3. Helm bukan barang yang mudah rusak sehingga lebih mudah dalam 
pemasarannya. 

4. Modal yang dibutuhkan tidak banyak dan anda bisa memperoleh keuntungan 
mulai dari 30-100%. 

Kenapa harus RONIta Digital Helmet (RDH)? 
1. RDH menggunakan helm berstandar SNI asli, helm yang kami gunakan disupply 

oleh pabrik helm berlisensi SNI resmi dari pemerintah. 
2. Bahan baku pembuatan gambar/design menggunakan DECAL yang merupakan 

bahan standar pabrik helm di dunia. Decal umumnya dicetak menggunakan 
sablon manual, RONIta berhasil memodifikasi decal agar bisa dicetak 
menggunakan mesin digital, dengan kata lain Decal yang digunakan adalah 
produksi kami sendiri dan akan kami kembangkan terus agar lebih inovatif. 

3. Pencetakan gambar menggunakan mesin cetak digital dengan tinta original 
sehingga tidak luntur terkena air ataupun sinar matahari. 

4. Dikerjakan oleh tenaga-tenaga terampil sesuai dengan standar helm pabrikan. 
5. Tersedia berbagai jenis atau model helm mulai dari half face, full face, modular, 

classic dan sebagainya. 

Produk HELM DIGITAL ini sangat unik dan pertama di Indonesia sehingga terbuka 
peluang sangat besar untuk menjadi pionir dan menguasai pasar.  
 
 
KONSEP MITRA USAHA RDH 
Mitra usaha adalah perseorangan atau perusahaan yang terikat kontrak untuk melakukan 
PENJUALAN dan PRODUKSI FINISHING helm digital sesuai standar RONIta Digital 
Helmet.  
Pembuatan helm digital melalui beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Proses pembuatan design 
2. Proses pencetakan, peng-coatingan dan pemotongan gambar sesuai pola 
3. Proses penempelan gambar 
4. Proses varnish helm digital 

 
Dengan menggunakan konsep MITRA USAHA proses pembuatan point satu dan dua 
dilakukan oleh RONIta dengan materi atau gambar dari MITRA USAHA, proses 
pengerjaan dilakukan di workshop pusat RONIta yang kemudian hasilnya akan 
dikirimkan kepada MITRA dalam bentuk sticker helm sudah siap pasang. Selanjutnya 
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MITRA USAHA melakukan proses penempelan sticker dan melakukan varnish di tempat 
usahanya sendiri. 
Konsep ini kami hadirkan untuk menghindari mahalnya biaya pengiriman helm secara 
satuan dan investasi mesin cetak yang terlalu besar. Dengan konsep MITRA USAHA 
anda hanya perlu focus kepada pemasaran dan proses produksi finishing helm digital. 
 
 
KEUNTUNGAN MENJADI MITRA USAHA 

1. Memperoleh training produksi finishing helm digital dan starter kit usaha. 
2. Tidak memerlukan investasi yang sangat mahal karena proses pencetakan gambar 

(merupakan proses paling mahal) akan ditangani oleh RONIta. Usaha pembuatan 
helm digital memerlukan mesin cetak seharga ratusan juta. Usaha semacam ini 
tidak mudah dijalankan sendiri karena beban investasi yang ditanggung sangat 
berat, oleh karena itu dengan bergabung menjadi mitra usaha merupakan jalan 
yang sangat mudah bagi anda untuk memiliki bisnis unik ini. 

3. Mendapatkan harga khusus mitra untuk setiap pembelian helm polos. Helm polos 
yang kami jual sama dengan harga pabrik sehingga mitra bisa menjual helm 
dengan harga pasaran atau diatasnya mengingat helm digital dibuat unik 
sehingga konsumen tidak akan ragu untuk membayar lebih. 

4. Mendapatkan harga khusus mitra untuk pembuatan sticker helm (ongkos kirim 
ditanggung mitra, ongkos kirim akan murah karena hanya berupa dokumen). 
Harga khusus cetak sticker helm untuk MITRA adalah Rp. 20.000 per A3+ (sudah 
terpotong sesuai pola dan siap pasang). Harga sticker helm dipasaran untuk per 
A3+ adalah Rp.35.000 – Rp. 50.000. 

5. Gratis biaya design sesuai dengan template yang telah tersedia, jika diperlukan 
design baru diluar template akan dikenakan biaya per design 15.000. Mitra 
diperbolehkan membuat design sendiri sesuai keperluannya. 

6. Mendapatkan layanan promosi gratis secara online full 24 jam setiap hari dengan 
cara penampilan informasi agen di website RONIta. 

7. Mendapatkan layanan promosi gratis pada setiap pameran yang diikuti oleh 
RONIta minimal 1 tahun sekali. Jadi setiap RONIta pameran maka data mitra 
usaha akan kami sebarluaskan. 

8. Konsumen dari daerah akan di arahkan ke mitra usaha terdekat sehingga tidak 
ada konsumen yang langsung ke RONIta. 

9. Bebas menentukan harga jual dan profit yang anda inginkan, semua ditentukan 
oleh MITRA USAHA dengan mengaju kepada kondisi daerah masing-masing. 

10. Mendapatkan template-template design secara rutin dan gratis 
11. Free ROYALTI 

 

STARTER KIT USAHA 
1. Training khusus pemasangan sticker helm dan proses varnish, training dilakukan 

di workshop RONIta Serpong Pamulang. Biaya akomodasi peserta training 
menjadi tanggungan peserta sendiri. Waktu training 2 hari. 
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2. Sticker helm siap pasang sebanyak 5 lembar ukuran A3+ (31x47cm) 
3. Helm polos untuk training penempelan 1 pcs 
4. Gratis RDH untuk sampel display konsumen sebanyak 3 pcs 
5. Katalog template design full color dan CD template 
6. Gratis sapnduk usaha ukuran 1 x 5 m sesuai nama usaha mitra 
7. X-banner eklusif ukuran 60x160 cm 1 pcs sesuai nama usaha mitra 
8. Brosur RONIta Digital Helmet 
9. Cairan RONIta Vernish 1kg 
10. Lampu Infra red untuk sistem oven atau sistem pengeringan helm 1 pcs 

Semua starter kit di atas HANYA DIBERIKAN bagi anda yang menjadi mitra usaha 
RONIta. 
 
SYARAT MENJADI MITRA USAHA 

1. Membayar uang pendaftaran kemitraan sebesar Rp. 5.000.000 dan mengisi 
formulir pendaftaran kemitraan dilampiri KTP yang masih berlaku. Uang 
pendaftaran adalah biaya untuk training dan mendapatkan starter kit usaha.  

2. Memiliki lokasi usaha yang strategis dengan luas minimal 15m2. Lengkap dengan 
fasilitas computer, telephone dan internet. 

3. Memiliki kompresor minimal 1 pk dan spray gun lengkap. 
4. Melakukan pembelian awal helm polos sebanyak 50 pcs (bebas memilih jenis helm 

dan warna). Harga helm bervariasi dengan range Rp. 125.000 s/d Rp. 150.000, jadi 
untuk pembelian helm 50 pcs sekitar RP.6.250.000 s/d Rp. 7.500.000 

5. Berkomitmen penuh untuk menjadi mitra yang baik dalam mengikuti peraturan 
dan standar produksi yang telah ditetapkan RONIta. Komitmen ini akan 
dinyatakan dalam surat kontrak kerjasama kemitraan. 

 
KEWAJIBAN MITRA USAHA 

1. Menjual produk helm digital minimal 10 pcs per bulan atau menjual sticker helm 
minimal 25 lembar A3+ (mana yang tercapai lebih dahulu). Penjualan sticker helm 
dimungkinkan apabila konsumen membawa helm sendiri. 

2. Wajib membeli bahan baku utama di RONIta meliputi : 
a. Helm polos 
b. Sticker helm 
c. RONIta Vernish 

3. Wajib mengikuti standar produksi RONIta terutama untuk penggunaan helm 
polos berstandar SNI.  
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PERHITUNGAN WAKTU PENGEMBALIAN MODAL KONSEP MITRA USAHA 

1. Investasi awal (pembelian helm polos dan pendaftaran menjadi mitra usaha) Rp. 
12.500.000 

2. Pembelian bahan baku 
- Helm polos 50 pcs  Rp. 7.500.000 
- Sticker helm  Rp. 1.000.000 
- RONIta Vernish  Rp.    750.000 

TOTAL   Rp. 9.250.000 
3. Biaya operasional per bulan Rp. 1.500.000 (hanya dibutuhkan minimal 1 

karyawan) 
4. Harga jual rata-rata helm digital Rp. 275.000, harga jual ini bisa lebih mahal atau 

lebih murah tergantung jenis helm polos yang digunakan. 
5. Profit dengan penjualan minimal 50 pcs = (Rp.275.000x50)- Rp. 10.750.000 = Rp. 

3.000.000  
6. Waktu pengembalian modal = Rp. 12.500.000 / (Rp.3.250.000) = 4.2 bulan 

Waktu pengembalian ini bisa lebih cepat jika penjualan mitra melebihi perkiraan 
dalam perhitungan tersebut. 
 

BISNIS CETAK HELM DIGITAL merupakan bisnis baru yang memiliki peluang besar 
seperti halnya kaos distro/sablon digital yang sudah booming sampai sekarang. Jangan 
sampai anda ketinggalan dan akhirnya tidak bisa menikmati manisnya bisnis ini. Jika 
anda tertarik silakan hubungi kami. 
 
INFORMASI LEBIH LANJUT : 
RONIta Digital Printing 
Jl. Siliwangi 49 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan 
Phone  : 021-98705896 / 021-93258116 
Email  : ronitadigitalhelmet@yahoo.co.id      
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FORM DATA MITRA USAHA 

 
Data Pribadi Agen 

Nama   : 
Ttl   : 
No KTP  : 
Telp   : 
HP   : 
Email   : 
Alamat  : 

 
 
Data Usaha  

Nama Usaha  : 
Telp   : 
HP   : 
Email   : 
Website  : 
Alamat  : 
 
Bidang usaha  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


