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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, 

dan maju di berbagai bidang saat ini, membuat seseorang harus dapat selalu   

up to date mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju dan bisa 

memahami ataupun mempelajari perkembangan tersebut. Tujuannya agar dapat 

selalu menjawab tantangan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang 

bermutu, berkualitas dan berskill tinggi yang sangat dibutuhkan dalam rangka 

memajukan dan mengembangkan daya saing bangsa di era modern ini. 

 Salah satu bidang yang berkembang cukup pesat saat ini dan 

merupakan salah satu inti dari dunia industri sekaligus berhubungan erat 

dengan perusahaan desain grafis dan perusahaan penerbitan adalah industri 

percetakan. Industri percetakan sendiri erat hubungannya dengan berbagai 

macam produk-produk media cetak, baik yang bersifat komersial seperti 

katalog, brosur, leaflet, kemasan, kartu nama, poster ataupun yang bersifat 

periodik seperti koran, majalah, buletin, jurnal dan lain sebagainya. Dimana 

produk-produk media cetak tersebut sangatlah erat dengan kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari–harinya. Dengan 

bervariatifnya produk-produk cetakan tersebut, maka dibutuhkan suatu proses 

STIK
OM S

URABAYA



  

 

2 

produksi yang baik dan efisien di dalam industri percetakan. Sehingga dengan 

penerapan proses produksi yang baik dan efisien dari awal hingga ke tahap 

akhir tersebut, diharapkan dapat menghasilkan hasil cetakan yang benar-benar 

berkualitas.  

 Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menghasilkan 

produk cetakan seperti, majalah yang baik dan berkualitas adalah pada saat 

proses pengolahan file dari customer lebih baik file berformat Psd (Photoshop), 

Cdr (Corel Draw) , Ai (illustrator) , Indd (Indesign) supaya memudahkan untuk 

proses berikutnya yang merupakan awal dari proses untuk menghasilkan 

barang atau produk cetakan. Hal inilah yang menjadikan laporan kerja praktek 

di bagian Pree Press CV. Bayu Mandiri ini berfokus pada pembahasan tentang 

teknik cetak offset. 

 

1.2 Tujuan 

 Tujuan dari Kerja Praktek di CV. Bayu Mandiri adalah : 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi DIII Komputer Grafis 

dan Cetak STIKOM Surabaya yaitu dengan melaksanakan mata kuliah 

Praktek Kerja Industri. 

2.  Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diajarkan pada jurusan DIII 

Komputer Grafis dan Cetak STIKOM Surabaya terhadap dunia kerja. 
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3. Sebagai sarana memahami bagaimana suasana dunia kerja pada industri 

percetakan sesungguhnya, khususnya di bidang percetakan offset. 

4. Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan 

bermanfaat pada industri percetakan khususnya untuk proses Pembuata 

majalah mulai dari layout sampai finishing beserta pendjilidtanya. 

1.3 Konstribusi 

  Konstribusi selama pelaksanaan Kerja Praktek di CV. Bayu Mandiri 

adalah sebagai berikut : 

 Terhadap Penulis : 

a. Mendapatkan pemahaman tentang aturan kerja pada suatu perusahaan. 

b. Memahami alur produksi percetakan khususnya berbagai macam 

teknik penjilidtan dan Mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai 

proses layout di meja montaze. 

c. Memahami masalah-masalah yang sering dihadapi atau muncul 

selama proses cetak sampai finishing. 

 Terhadap Perusahaan : 

1. Membantu pekerjaan proses Layout / Montaze di  CV. Bayu Mandiri 

2. Membantu proses desain di CV. Bayu Mandiri  
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1.4 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan merupakan acuan atau panduan dalam 

penulisan laporan kerja praktek di perusahaan, dimana sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut  

Bab I : Pendahuluan 

  Bab ini menerangkan tentang latar belakang dan juga berbagai aspek 

dasar yang mengungkapkan keterkaitan topik, tujuan studi, manfaat yang 

diharapkan dan dapat diperoleh dari pelaksanaan kerja praktek di percetakan 

CV. Bayu Mandiri. Ruang lingkup studi, acuan studi lain serta organisasi 

penulisan studi praktek yang telah dilakukan. 

Bab II : Gambaran Umum Perusahaan 

  Membahas mengenai sejarah dan perkembangan , lokasi perusahaan, 

tujuan dan lapangan usaha serta struktur organisasi. 

Bab III : Metode Kerja Praktek 

  Membahas tentang waktu dan lokasi pelaksanaan kerja praktek serta 

landasan teori yang digunakan. 

Bab IV : Hasil dan Evaluasi 

  Membahas tentang prosedur kerja praktek dan membahas pelaksanaan 

kerja praktek serta evaluasi kerja praktek selama di CV. Bayu Mandiri. 
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Bab V : Penutup    

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan kerja praktek yang dilakukan di 

bagian Marketing Design CV. Bayu Mandiri. 
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 1. Melindungi hasil cetakan dari goresan. 

 2. Melindungi rusaknya hasil cetakan karena basah 

 3. Membuat jendela pada amplop, kotak - kotak Post Press  

 

 A. Macam Laminating 

 1. Laminating Biasa , satu muka maupun dua muka 

 2. Laminating Doof/ ti

Fantasi. 

 

4.6.3 PENJILIDTAN  

  Dalam suatu proses pembuatan majalah sebelumnya harus dipikirkan 

terlebih dahulu memakai jilid apa yang cocok untuk majalah yang akan di 

produksi ada berbagai macam tenik jilid untuk majalah.  

 

A. PERFECT BINDING 

A.1 Pengertian Perfect Binding 

Proses jilid dengan lem merupakan cara penjilidan dengan mengelem 

isi buku dengan kertas yang lebih tebal di luarnya sebagai sampul. Ini 

merupakan cara jilid yang paling populer. Lem yang dipergunakan  ada 

beberapa jenis antara lain adalah lem putih, lem panas (hotmelt) dan lem PUR 

(Poly-Urethane). Jilid dengan memakai bahan baku lem ini sering pula disebut 
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dengan perfect binding.  

Lem putih atau disebut pula cold glue, mulai ada sekitar tahun 1930an. 

Berbahan dasar PVC (PolyVynilAcetate) dan air. Kelebihan lem ini adalah, 

mempunyai daya rekat tinggi, ekonomis pada pemakaian lem dan relatif aman. 

Kekurangannya adalah waktu pengeringannya lama, sehingga untuk dipasang 

in-line pada mesin cetak diperlukan tambahan  alat pengering dan ini membuat 

proses jilid dengan lem ini tidak ekonomis. Tujuan jilid perfect binding adalah 

untuk menggantikan pekerjaan jilid kawat dan jilid benang dengan cara yang 

lebih cepat dan murah. Jilid perfect binding dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu dengan manual dan dengan mesin. 

Proses sebenarnya perfect binding yaitu tumpukan halaman-halaman 

buku yang saling sejajar atau lurus. Perfect binding ini menggunakan penjepit 

untuk menahan halaman buku agar tetap berada di tempatnya sehingga 

halaman buku tersebut tetap lurus. Halaman-halaman buku tersebut kemudian 

diberi lem secara bersamaan di sisi yang akan dijilid. Setelah proses 

pengeleman selesai, kemudian digunakan lem yang kedua untuk menempelkan 

cover buku dengan halaman-halaman buku tersebut. Ketika sudah selesai, 

maka perfect binding akan terlihat bagus dengan punggung buku yang rata. 

Di banyak aplikasi, perfect binding digunakan untuk penjilidan yang 

tidak terlalu mahal. Buku paperback adalah contoh aplikasi yang menggunakan 

metode perfect binding. Perfect binding dapat bekerja dengan baik pada 
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berbagai macam jenis kertas. Selain buku paperback, perfect binding juga 

digunakan untuk buku manual, yang menggunakan jilid perfect binding.  

Baru-baru ini, penggunaan perfect binding menjadi semakin maju 

dengan adanya cover buku yang lebih berat sehingga cover buku menjadi lebih 

kokoh pada saat digunakan untuk buku yang mempunyai ukuran yang relatif 

besar. Selain itu, juga hampir menyerupai buku dengan jilid hardcover. 

Keuntungan dari perfect binding yaitu tidak memerlukan biaya yang tinggi 

sehingga membuat para produsen buku dapat menjual produknya dengan harga 

yang kompetitif. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 buku yang dijilid dengan perfect binding 

A.2  Sejarah Perfect Binding 

Perfect binding telah ada sejak 300 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1800 

dikenal dengan nama jilid karet di Inggris tetapi tidak sempurna. Lem dari 

latex itu lengket dan gampang rontok. Baumfalk dari Leipzig memperkenalkan 

Jilid Paten (Patentieren) tahun 1900 caranya dengan memotong punggung 
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buku, menempatkannya pada alat penekan tangan, mengikir, dilem dengan lem 

gliserin, melapiskan kapas tipis, dan terakhir diberi kain kasa. Cara jilid Luwi 

diperkenalkan pada Penjilidan Oldenberg, Munchen yaitu memakai lem Arpus 

Sintetis yang sampai sekarang masih dikenal. 

Di Amerika Serikat telah dibuat mesin perfect binding yang pertama 

pada tahun 1900. Cara kerja dari mesin ini yaitu memotong punggung 

bukunya, mengasarkannya dan kemudian baru dilapisi dengan lem. Di Inggris 

di buat mesin Flexiback. Lumbeck menyempurnakan cara – cara yang pernah 

ada pada tahun 1937 setelah melakukan percobaan berkali – kali, lapisan arpus 

sintetis itu tetap elastis walaupun sudah bertahun – tahun. Tahun 1950 Martini 

dari Swiss mebuat cara menjilid sebaris, dari blok buku hingga sampul buku. 

Muller dari Swiss juga mampu membuat mesin yang juga mampu mengelem 

blok buku yang telah dijahit benang. 

A.3 Cara Kerja Perfect Binding 

Terdapat empat cara untuk menjilid buku dengan perfect binding yaitu: 
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Gambar 4.7 Cara kerja perfect binding 

 

 Langsung direkatkan dengan sampul. 

 Di lem dengan kain kasa terlebih dahulu, kemudian diberi sampul. 

 Di lem dengan kain kasa, baru direkatkan pada sampul di ban tersendiri. 

 Di lem dengan kain kasa, kemudian di lem dengan kertas tipis, lalu masuk 

ke ban tersendiri. 

Terdapat dua cara yang digunakan untuk menstransfer lem dari bak lem 

ke buku yang akan dijilid dengan perfect binding yaitu: 

1. Dengan dua buah rol yang saling berlawanan arah 

2. Dengan memakai sistim rakel 

 Terdapat tiga varian cara jilid perfect binding yaitu: 

 Quarter sheet binding 

 Notch binding atau perforating binding. 

 Flexo-stable binding 

Perfect binding secara manual langkah-langkahnya yaitu: 

 Potong rata punggung buku sesuai batas yang direncanakan. 

 Sebelumnya mampatkan dulu blok buku tersebut dengan alat pemampat. 

 Kasarkan bagian punggungnya. STIK
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 Kemudian di lem secara bersamaan atau satu persatu. Lem yang digunakan 

yaitu lem dingin maupun lem panas. 

 Kemudian rekatkan sampulnya. 

 Jika perlu kekuatan lakukan tahapan pelekatan lapisan kasa dan kertas. 

A.4 Sistem yang digunakan dalam perfect binding yaitu: 

 Lumbeck System 

Sistem Lumbeck yaitu memotong punggung buku kemudian blok buku di 

kibaskan ke kiri lalu diberi lem vynil, kemudian blok buku dikibaskan ke 

kanan lalu diberi lem vynil. Proses dari sistem Lumbeck yaitu blok buku 

dihimpit di antara dua batang dan di gerakan kian kemari melalui rol pengelim. 

Jarak antara blok buku dan rol pengeleman dibuat sempit. Blok buku dalam 

keadaan terkibaskan dilewatkan rol pengeleman sehingga dapat terkena lem 

seluruh lembarannya. 

Punggung buku diserut kemudian direkat, ada 2 cara yaitu: 

 Sistem Muller 

Sistem ini biasanya terdapat di mesin jilid baby phony. Mesin ini biasanya 

berbentuk bulat melingkar. Tempat blok bukunya bisa banyak sampai 25 

kepala atau bahkan lebih. Sampul bukunya naik menuju ke blok buku yang 

sudah ada lemnya. Prinsip kerja dari sistem muller yaitu punggung buku 

digergaji, kemudian diserut dan direkat dengan lem, 

 Sistem Martini 
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Sistem ini biasanya terdapat di mesin berbentuk oval. Bagian pemasukan blok 

bukunya tidak tertutup. Pemasangan sampul blok bukunya yang turun. Dapat 

dipakai mengelim blok buku yang telah di jahit benang. Prinsip kerja dari 

sistem martini yaitu punggung buku disisir kemudian diserut menjadi kasar 

lalu direkat dengan lem. Contoh mesin jilid dari sistem martini yaitu mesin jilid 

sullby seven. 

Proses penutupan benang dengan jilid perfect binding yaitu: 

a. Penutupan benang pada lembaran penuh. 

b. Pembuatan blok buku pada pelapisan jahit 

benang pada lembaran yang terlipat    

Gambar 4.8 Proses penutupan benang 

B. JILID JAHIT BENANG 

B.1 Sejarahnya  Jahit Benang 

 Tahun 1825 mesin jahit benang pertama kali dibuat  

 Tahun 1855 Brehmer membuat mesin jahit dengan jarum kait lurus 

 Tahun 1877 mulai dipakai dengan baik diantaranya pabrik  Singer, 

Wheeler & Wilson Tahun 1878 dibuat mesin jahit dengan benang 

rangkap 

 

B.2 Sepintas Jahit Benang 

  Jahit benang ini biasanya dipakai untuk menjilid buku, 

majalah, tabloit, brosur yang mempunyai halaman lebih dari 100 
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halaman dan dibuat  menjadi sebuah bundel/ blok di hard cover maupun 

tidak. Bahwa barang cetakan yang di jilid  sering dipergunakan seperti 

kamus, buku bacaan, buku pelajaran dan membutuhkan kenyamanan 

dalam membuka sebuah buku tebal. 

B.3 Jahit Benang Manual 

 Dilakukan dengan tangan  

 Jarum yang dipergunakan bisa dengan memakai jarum apa saja 

 Dapat dilakukan disembarang tempat  

 Benang yang dipergunakan adalah benang rami, benang sutra 

  

Gambar 4.9 alat dan teknik jahitnya 

 Sistem jilid semacam ini biasanya dipakai untuk menjilid buku, majalah, 

surat kabar, tabloid yang tidak terlalu tebal. Biasanya oplag/ tiras/ jumlah yang 

tidak terlalu besar biasanya dibawah 100 exemplar.  

 

C. JAHIT KAWAT 

C.1  Sejarahnya 

 Tahun 1880 mesin jahit kawat pertama kali diperkenalkan oleh Brehmer 

bersaudara dari USA ke Jerman 

 Tahun 1950 mesin dengan model lama tersebut masih dipergunakan 
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 Tahun 1910 mesin pengumpul mulai diperkenalkan 

 Tahun 1930 mesin pengumpul mulai dibuat otomatis penuh 

 

 

C.2 Sepintas Tentang Jahit Kawat 

 Jilid kawat ini umumnya dipergunakan untuk menjilid buku, majalah, 

tabloid, brosur yang jumlah halamanya tidak lebih dari 100 halaman. 

 Bisa dikerjakan dengan jalan manual ataupun masinal secara masal. 

 Bisa dilakukan dengan cara penjilidan yang terpadu. 

 

C.3 Jahit Kawat Masinal 

 Satu Kepala  

 Dua Kepala 

 

C.4 Beberapa Ciri – Ciri Gangguan Yang Sering Terjadi Pada Mesin Jahit    

Kawat Dan Cara Mengatasinya. 

A Bentuk kawat yang betul,  

sudut siku dan kaki sama panjang. 

 

B. Kaki kanan terlalu pendek , sebab : STIK
OM S

URABAYA



  

 

50 

a. Penyaluran kawat terlalu sedikit karena salah  

penyetelan.  

b. Rol atau griper penyaluran kawat selip, karena aus atau 

                  berlemak. 

C. Kaki kiri terlalu pendek, sebab: 

Sama dengan diatas, tetapi kusus bagi mesin yang pemasukan                            

dari sebelah kanan 

 

D. Sudut rusak, sebab : 

   a. Sudut kiri menekan patah. Ini sebaliknya juga berlaku juga 

     pada sudut kanan. 

b. Perapat tidak rapat dengan pelengkung. Diantara keduanya  

terdapat ruang gerak, sehingga kawat jilid sempat untuk lari 

sehingga merusakkan sudut. 

 

    E. Kaki kiri terbengkok – bengkok , Sebab : 

       a. Pisau kawat terlalu tumpul, sehingga ujung kawatpun 

jadi tumpul yang enyulitkan kawat untuk masuk ke kertas.  
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b. Kawat jahit mungkin terlalu kecil sehingga tidak cukup kuat menembus 

kertas. 

 c. Sebab yang samapun berlaku bagi kedua ujung kawat,ini   

bisa dipastikan jika kawatnya terlalu kecil. 

F. Kawat jilid terbengkok dibagian atas, sebab : 

a.Kawat terlalu kecil sehingga bagian ujungnya tidak 

mampu menembus berkas kertas secara sempurna, sehingga  

sisa kawat tertekan hingga bengkok.  

b.Jarak antara kepala jilid terlalu besar, sehingga berkas  

kertas tidak cukup termampatkan dan tertekan. 

G. Kawat jilid hanya berkaki satu, sebab : 

Rol atau penangkap kawat selip. 

 

 

 

H. Kawat jilid keluar terpotong – potong dari kepala jilid, sebab : 

Terdapat sisa potongan atau kawat jilid sebelumnya. 

Pekerjaan  dihentikan dan kepala mesin jilid dibuka, 
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kemudian kotorn yang ada dibersihkan baru pekerjaan dapat 

dilanjutkan kembali. 

 

 

I. Kawat jilid patah disatu sudut, sebab : 

a.Kawat jilid terlalu keras atau mutunya jelek, cobalah 

mengganti dengan kawat yang lainnya. 

       b.Blok untuk membengkokkan kawat salah satu sisinya 

terlalu   tajam, cobalah dibulatkan sedikit/ ditumpulkan. 

 

J. Sudut - sudut kawat jilid terlalu membulat, sebab : 

Sudut – sudut yang membentuk kokot telah aus , sehingga 

harus diganti. 

 

 

K. Kaki Terbengkokkan disisi bawah, sebab : 

a.Pisau potong kawat longgar dan jalannya tidak tepat 

sepanjang mulut saluran kawat, jadi kawat tidak terpotong 

STIK
OM S

URABAYA



 

 

 

53 

licin tetapi terpelintir.  

      b.Pisau terlalu tumpul atau telah rusak. 

 

 

L. Kaki kawat jilid tidak saling menyentuh, sebab : 

a.Penyaluran kawat terlalu sedikit.  

b.Kapasitas mesin terlalu kecil.  

                                 c.Jarak antara meja dan kepala jilid terlalu besar, 

penempatannya terlalu kecil. 

4.6.4 TEKNIK LIPATAN MAJALAH 

A. Ketentuan cara melipat 

   Penentuan cara melipat, harus direncana - kan sebelum dicetak. 

   Diantaranya berupa barang apa yang akan dicetak, buku, folder, 

majalah, tabloid, brosur harus ditentukan terlebih dahulu. 

 Harus disesuaikan dengan kebutuhannya, dilipat manual atau mesin. 

 

B. Melipat Cara Manual 

 Melipat untuk buku/ brosur/ booklet STIK
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 Melipat untuk folder 

 Melipat Oblong Melipat majalah/ tabloid Melipat surat kabar 

Gambar 4.6.4 Cara melipat Manual 

 

 

B.1 Macam –Macam Jenis Lipatan 

 A. Teknik Lipat Kateren Sisip 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 4.6.5 

 B. Cara Melipat Perkatern 
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      Gambar 4.6.6 

C. PELIPATAN DENGAN MESIN 

     C.1  Melipat Dengan Sistem Pisau 

 1. Melipatdengansatulangkah 

2. Melipat dengan dua langkah 3. Melipat dengan tiga langkah 4. Melipat 

dengan empat langkah 

     C.2 Melipat dengan sistim Kantong 

         1. Umumnya lebih cepat, terutama pada ukuran kecil. 

          2.Lebih mudah divariasi. 

 3.Dapat dipesan untuk pekerjaan lipat kusus. 

 4.Kurang baik untuk melipat dengan kertas tipis. 

     C.3 Perbandingan kecepatan Lipat Kantong dan Lipat Pisau 

   Lipat Kantong ( LK ) dinyatakan dengan panjang sedang Lipat Pisau                

( LP )dengan lintasan. 

   Jika LK 134 M/ Mnt = 8200 M/ Jm. • Kalau lipat uk. 120 x 94 Cm, 

maka panjang lintasan = 120 Cm = 6600 Lbr/ Jm. 

   Kalau Msn LP = 8000/ Jm, maka LK lebih cepat 12 % dari LP. 

   Jika dibuat hitungan sama, tetapi ukuran 50 x 65 Cm, maka LP 

tetap 8000 Lbr/ Jm. 
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 Sedang LK jadi 134 x 60/ 0,65 = 12000 Lbr/ Jm jadi akan lebih cepat 

4000 Lbr/ Jm dari LP = 50% nya dari LP. 

 

D. Kateren 

 D.1 Mengatur Kateren 

 • Kateren adalah lipatan dari kertas plano yang tersusun dengan 

nomor halaman berurutan 

 • Jumlah kateren dalam satu buku/ majalah tergantung jumlah 

halaman nya 

• Kateren bisa @ 4 , 8, 16, 32 halaman per katerennya atau 

gabungan dari sebagian/ seluruhnya. 

 

 D.2 Mensortir/ mengumpul 

  Adalah menggabungkan kateren – kateren/ lembaran lepas 

yang ada menjadi satu dengan sampulnya dengan nomor halaman yang 

berurutan dari nomor pertama hingga terakhir 

• Dapat dilakukan dengan cara Manual dan Masinal dengan system 
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D.3 Macam Lipat Katern Utuk Majalah 

A. Kateren sisip 

• Katern pertama akan masuk pada keteren ke dua dan selanjutnya 

• Nomor urut bagian tengah ka - tern 1, akan berurutan dengan nomor urut 

halaman 1   dan tera - khir kater ke 2 

• kateren terakhir letaknya di te - ngah dari kateren sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kateren Tumpuk 

• Kateren pertama letaknya pada tumpu - kan paling atas 

• Kateren terakhir letaknya pada tumpu -kan terakhir 

• Nomor halaman akan berurutan, nomor halaman terakhir tiap kateren akan 
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bertemu dengan nomor pertama pada halaman kateren selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil dan evaluasi kerja praktek yang dilakukan pada 

bagian Marketing Design CV.Bayu Mandiri maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

 CV. Bayu Mandiri selalu menjaga kualitas hasil cetakan dan memiliki 

tekad untuk menjadi perusahaan percetakan yanglebih baik dari 

pesaingnya  

 CV. Bayu Mandiri berusaha menjaga dan mempertahankan kualitas 

serta kuantitas dari hasil cetakan dengan cara selalu mengikuti 

perkembangan teknologi di bidang grafis dan cetak dan 

memfasilitaskan para karyawan dengan peralatan dan mesin yang 

berteknologi tinggi 

 Penyusun lebih mengenal dan bias berapdatasi dengan lingkungan kerja 

yang sebenarnya guna mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari 

kampus, baik secara teori maupun praktek sehingga pada nantinya 

dapat berapdatasi dalam memasuki dunia kerja  
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5.2 Saran 

 Diharapkan adanya peningkatan referensi secara up to date di dalam 

pengetahuan teknologi di bidang grafis cetak.  

 Terus menambah wawasan serta informasi-informasi mengenai dunia 

grafika khusunya cetak offset. Misalnya dengan membaca literatur seputar 

cetakan offset dan mengikuti seminar yang berhubungan dengan cetak agar 

menambah wawasan yang belum mengerti.  

 Dengan adanya teknologi yang sangat berkembang maka percetakan tabloid 

atau majalah akan lebih cepat teratasi dengan mesin – mesin cetak yang 

lebih cangih.   
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