
LAYANAN PRINT & CUT BAHAN ACRYLIC di RONIta 

 

Untuk semakin meningkatkan kreatifitas produk di RONIta maka kami menambah satu lagi layanan 
kreatif PRINT & CUT BAHAN ACRYLIC. 

Layanan ini ditujukan bagi anda yang ingin mencetak di atas acrylic kemudian dipotong sesuai 
polanya, yang jelas print dan polanya bebas sesuai keinginan anda dan boleh order tanpa minimal 
order. 

Berikut kriteria acrylic yang kami sediakan untuk saat ini : 

1. Lebar bahan acrylic 30x40cm 
2. Tebal acrylic adalal 3mm 
3. Acrylic bening atau acrylic kaca 

Jika anda memerlukan acrylici jenis lain atau ketebalan lain maka harus pesan terlebih dahulu dan 
jika ketebalan atau warnanya dari stock yang kami sediakan tentu harga akan berbeda. 

 

Sedangkan untuk proses cuttingnya menggunakan mesin laser dan kami akan mengenakan biaya 
tambahan jika pola cutting yang anda buat terlalu rumit atau di luar pola standar. Berikut adalah 
contoh pola standar dan rumit sehingga anda bisa memastikan jangan sampai anda terkena biaya 
tambahan yang tidak perlu. 

Pola Sederhana Pola Rumit 

 
 

Pola ini termasuk dalam kategori sederhana 
karena proses pemotongannya tidak 

memerlukan waktu yang lama 

 
 

Pola ini termasuk dalam kategori RUMIT karena 
proses pemotongannya memerlukan waktu yang 

lama 
 

Jadi penilaian rumit atau tidak pola cutting dalam mesin cutting laser adalah berapa waktu yang 
akan diperlukan untuk memotong design tersebut, bukan bentuk polanya. Hal ini disebabkan karena 
biaya cutting laser dihitung per menit, jadi semakin lama design anda proses potongnya maka akan 
semakin mahal biayanya. 

 



Untuk printnya sendiri kami menggunakan mesin UV sehingga hasil cetakan akan awet dan tahan 
goresan kecuali memang anda kerik pakai pisau atau benda tajam lainnya. 

Untuk lebih memahami lagi layanan cetak ini fungsinya untuk apa, maka kami buatkan contoh 
produk kreatif yang bisa anda buat dari layanan ini yaitu gantungan kunci custom : 

Dalam contoh ini kami ingin membuat gantungan kunci custom jersey bola yang tentunya bisa 
dibuat sesuai nama atau team keinginan kita. 

 

 

Proses pembuatan gantungan kunci custom tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Acrylic ukuran 30x40cm dipotong sesuai pola dan diatur sedemikian rupa sehingga dalam 1 
lembar itu bisa dapat 31 pcs gantungan kunci 



2. Kemudian gantungan kunci tadi kita print sesuai gambar atau kostum yang kita inginkan. 
Bahkan bisa juga diberi photo atau diisi gambar apa saja bebas. 

3. Kemudian kita kasih gantungan kunci agar bisa dijual dan tentunya lebih menarik kan. 
4. Nah harganya untuk membuat itu semua dari proses cutting dan print adalah 

Rp.250.000/lembar (ingat per lembar 30x40cm) 
5. Karena tadi bisa dapat 31 pcs gantungan kunci maka harga per pcs gantungan kunci adalah 

Rp.250.000/31 = Rp. 8.100 
6. Di pasaran gantungan kunci seperti ini bisa anda jual 25.000/pcs apalagi bisa custom dengan 

gambar dan bentuk suka2 kita. 
7. Trus jika ternyata pola anda dapat lebih sedikit maka harga per pcs akan menjadi lebih 

mahal dan tentunya harga jual juga akan lebih mahal. 
8. Jika anda mencetak gantungan kunci di ronita maka kami beri besi gantungannya atau harga 

250.000 tadi sudah termasuk cetak, cutting, dan gantungan kuncinya. Semakin menarik kan. 

Ini hanya salah satu contoh produk yang bisa anda buat dari layanan kreatif RONIta apalagi dalam 
hal ini anda tidak harus cetak dalam jumlah banyak, 1 lembar acrylic aja kita layanin. Tentu akan 
banyak souvenir atau barang custom yang kita buat semisal untuk sign, photo, pigura, jam dan 
sebagainya. 

 

Beberapa pertanyaan yang mungkin timbul dari layanan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana jika pola cutting lebih rumit dan memakan waktu lama, berapa biaya 
tambahannya? - jawabnya, proses penambahan akan kami hitung sesuai software yang 
ada di mesin tetapi untuk perkiraan tambahannya adalah 50rb per 12 menit, jadi pola 
seperti gantungan kunci di atas memerlukan waktu 12 menit untuk memotongnya, nah jika 
ternyata pola anda memerlukan waktu 24 menit untuk memotongnya maka akan kami 
kenakan tambahan 50rb dari harga 250rb tadi dan begitu juga seterusnya. 

2. Jika kami hanya cetak saja tanpa dipotong apakah biayanya lebih murah?  Iya jawabanya 
tentu lebih murah tetapi itu nanti akan kami tentukan harganya secara khusus dilayanan 
cetak di bahan acrylic (lihat pengumuman RONIta selanjutnya) 

3. Jika kami membawa acrylic sendiri apakah boleh?  Jawabnya boleh tetapi harga tetap 
250.000 per lembar ukuran 30x40 cm karena mesin cutting kami maksimalnya 30x60cm. 

4. Apakah ada perbedaan biaya potong putus dengan sistem grafir? - Jawabnya iya karena 
sistem grafir akan lebih memakan waktu dan tentu harganya akan lebih mahal 

5. Apakah ada acrylic yang lebih tipis atau lebih tebal?  RONIta ada dan akan kami sediakan 
tetapi anda harus pesan terlebih dahulu karena akan ada proses potong dan persiapan 
bahan 

6. Apakah ada diskon khusus jika pesan dalam jumlah banyak?  Tentu ada tetapi kami akan 
lihat dulu designnya 

7. Apakah file harus siap dan dalam bentuk apa?  Jawabnya Iya, sebaiknya file anda sudah 
siap dan dalam bentuk corel lengkap dengan pola potongnya. Tetapi  jika anda tidak bisa 
design maka kami siap membantu design tetapi akan ada biaya design sesuai tingkat 
kesulitannya 



8. Bisakah pesan dari luar kota dan bagaimana caranya?  Jawabnya Bisa, anda bisa 
mengirimkan file ke email kami dan nanti pembayaran sistem transfer di muka sebelum 
proses pengerjaan dilakukan. Ongkos kirim ditanggung oleh pemesan 

9. Oke jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja ya karena tentu akan banyak sekali 
kalo saya tebak-tebak..he he he 

Bagi anda yang berminat dan ingin order dapat mengunjungi workshop kami atau email ke alamat 
kami sebagai berikut : 

RONIta Digital Printing  
--- 
Ruko Tol Boulevard BSD 
Blok D No 01 
Jl. Pahlawan Seribu Serpong 
Phone : 021-53158066 
E-mail : order@skindrom.com 
 
RONIta Pamulang 
Jl. Siliwangi 49 Pondok Benda Pamulang Tangsel 
Phone : 02193258116 
Email : ronita.dp@gmail.com 
 
---- 
CP : 021-98705896 (Irfan) 


