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Berdiri sejak tahun 2007 dan berlokasi di Jakarta Utara,
CAP LABEL (PT Cakra Anugerah Perkasa) menawarkan pelayanan
pembuatan label di seluruh negeri. CAP LABEL hadir untuk memberikan label
berkualitas tinggi dan kepuasan pelanggan. Bersama CAP LABEL, Anda tidak
hanya mendapat supplier (pemasok) tetapi juga partner untuk kebutuhan label Anda.
Tujuan kami adalah menyediakan label dengan biaya yang e�sien (cost-e�ective),
bahan berkualitas, hasil cetak yang baik dan kecepatan dalam pengiriman.
Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pelanggan yang telah
percaya dan mendukung produk kami. Sebagai tambahan, kami sangat terbuka
untuk semua permintaan pelanggan kami dan di waktu yang sama kami juga
senang dapat memenuhi harapan pelanggan kami.

PT CAKRA ANUGERAH PERKASA
Total Label Solution

Kami menyediakan produk dan pelayanan yang jauh lebih baik dari kompetitor kami. Hal ini hanya dapat dicapai 
dengan semangat untuk unggul dalam pekerjaan. Hasil akhirnya tidak hanya kemakmuran bagi CAP, tetapi produk 
dan pelayanan yang unggul untuk semuanya.

Kami akan menjadi leader di antara kompetitor kami. Sebagai leader, kami menyadari bahwa Sumber Daya Manusia 
adalah sumber kekuatan kami dan kami akan memperlakukan mereka dengan penghargaan tertinggi dengan 
meningkatkan kreati�tas, e�siensi dan vitalitas dengan suasana hubungan yang menggembirakan, kerjasama tim 
dan pengembangan SDM kami.

TENTANG KAMI

VISI DAN MISI
Visi

Misi

LEGALITAS
SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
S-153PKP/WPJ.ZI/KP.0203/2018

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
02.791.581.8-0444.000

NIB (Nomor Induk Berusaha)
8120101870571

MENGAPA DI CAP LABEL ?
Menggunakan Teknologi CTP

Menjaga kestabilan kualitas plat dan hasil cetak.

Keamanan data customer.

Waktu pengerjaan lebih efektif.

Menghasilkan kualitas hasil cetak yang lebih tajam.

Menggunakan Teknik Cetak Flexogra�

Adanya kestabilan warna cetak.

Kecepatan dan kapasitas maksimum dalam produksi.

Mampu mencetak hingga 10 warna.

Efektif dan e�sien untuk produksi dalam jumlah besar.



MATERIAL DASAR KERTAS

PERCETAKAN LABEL TERBAIK INDONESIA

Glossy Paper – Cromo (most popular stickers)
Biasa digunakan di berbagai macam aplikasi dan produk. Tidak cocok 

untuk outdoor karena bahan tidak tahan air dan dapat sobek. 

Permukaan label dengan warna dasar putih bersih dan mengkilap.

Classic Paper – HVS (woodfree label)
Permukaan label tidak mengkilap, seperti permukaan kertas HVS 

pada umumnya. Tidak cocok untuk outdoor dan bahan sangat rentan 

dengan air (mudah menyerap air). Label dapat ditulis dengan 

ballpoint (pen) dan sangat cocok untuk dicetak di printer laserjet atau 

inkjet.

Semi Gloss Paper – Semicoat (suitable for barcode label)
Biasa digunakan di berbagai macam aplikasi dan produk. Tidak cocok 

untuk outdoor karena bahan tidak tahan air dan dapat sobek. 

Permukaan label dengan warna putih bersih dan agak do� cocok 

untuk di cetak di printer barcode menggunakan ribbon thermal 

transfer dan label dapat ditulis dengan ballpoint (pen).

Thermal Paper – Termal (label timbangan)
Permukaan label tidak mengkilap, tidak cocok untuk outdoor dan 

bahan rentan dengan air. Label dapat ditulis dengan ballpoint (pen) 

dan sangat cocok untuk dicetak di printer direct thermal. Permukaan 

label dapat menghitam kalau terkena panas seperti kertas fax.

Kraft – Recycled Label
Ada persamaan tekstur label kraft dengan permukaan kardus 

(cardboard). Berwarna kecoklatan dan dapat memberikan kesan 

natural atau organik pada produk. Warna label kraft tidak standar 

karena tergantung material yang didaur ulang, tidak cocok untuk 

outdoor dan rentan dengan air. Label dapat ditulis dengan ballpoint 

(pen).

Label tidak hanya untuk identi�kasi dan informasi sebuah produk. Dengan desain yang menarik dan teknik pencetakan yang 
sesuai, label dapat menjadi iklan terbaik. Label adalah investasi yang dapat memperkuat karakter dan penentu posisi dari 
merek premium, yang dapat menarik perhatian juga mempengaruhi minat dan keputusan konsumen untuk membeli. 

Tujuan CAP LABEL adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan kami, memberikan saran dan konsultasi untuk solusi 
kebutuhan label.

Label yang berkualitas baik membuat citra dan menambah total 
kualitas dari produk sehingga meningkatkan kesadaran pelanggan 
untuk meningkatkan bagian dalam pasar dan loyalitas merek produk.

Saat ini banyak pilihan label dengan berbagai macam teknik            
pencetakan, material label, lem, tinta, foil, dan coating (lapisan) yang 
tersedia untuk dipilih. Anda dapat membuat tampilan sempurna untuk 
produk Anda agar memiliki dampak visual yang maksimal untuk 
menciptakan kesan  atau branding yang tepat.
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MATERIAL DASAR VINYL

Standard Vinyl
Material dasar polypropylene tidak mudah sobek, tahan air dan dapat 

digunakan di outdoor untuk beberapa bulan. Biasanya dipakai di 

berbagai macam aplikasi seperti produk kosmetik, oli dan produk di 

lemari pendingin/freezer. Tersedia tampilan permukaan glossy atau 

matte (do�) sesuai dengan permintaan.

Silver Matte / Bright
Material dasar polyester sangat cocok untuk label tahan panas, tidak 

mudah sobek, tahan air, dan biasanya digunakan pada produk 

elektronik. Cocok untuk indoor maupun outdoor. Tampilan desain 

permukaan label berwarna metalik dan direkomendasikan untuk  

label yang menonjol dan kesan kilap metalik. Tersedia tampilan 

permukaan glossy atau matte (do�) sesuai dengan permintaan.

Transparan
Memiliki permukaan tembus pandang, label tahan air, tidak mudah 

sobek. Karakter bahan hamper sama seperti standard vinyl, bahan ini 

sangat cocok diaplikasikan pada produk yang disimpan di mesin 

pendingin. Label ini bisa dipakai untuk membuat desain lebih 

menonjol dan menyatu dengan permukaan media yang ditempel, 

serta dapat dicetak dengan tinta putih, full color+white color, atau 

dengan foil silver/gold.

Squeezable Label
Material dasar Polyethylene (PE), tidak mudah sobek, tahan air dan 

lentur. Sangat cocok untuk produksi plastic tube atau botol yang 

aplikasinya harus diremas karena sifatnya yang lentur sehingga 

permukaan label akan kembali seperti semula setelah diremas.

Hologram
Apabila label hologram terkena paparan cahaya akan memberikan 

efek kilap warna pelangi, label tidak mudah sobek, serta tahan air. 

Permukaan label sangat eye-catching dan cocok untuk menonjolkan 

desain label.

SPESIAL MATERIAL

Label Statik (label kaca) – static cling decals
Material dasar vinyl tidak mudah sobek, tahan air dan lentur. Label  ini 

biasanya ditempel di permukaan kaca atau permukaan rata tanpa 

lem pelekat, sehingga label dapat dilepas tanpa meninggalkan bekas 

lem.

Security – Label Pecah Telur
Label menempel pada produk, apabila label dicabut maka label akan 

terpecah-pecah seperti kulit telur dan kondisi label akan rusak. 

Biasanya digunakan untuk segel produk elektronik, farmasi, 

kosmetik, dsb.

Art Paper – Roll Ticket / Tag
Material dasar kertas (art paper) dengan warna dasar putih, dapat di 

cetak dua sisi atau full color. Ideal untuk dicetak di printer barcode 

(roll). Material dapat disobek, tidak tahan air dan dapat ditulis 

dengan ballpoint (pen).

Security – Label Void
Label jeni ini menempel kuat pada produk, apabila label yang sudah 

merekat dilepas, akan meninggalkan bekas “VOID” pada permukaan 

produk dan label menjadi rusak.

Tyre Label (label ban)
Label ini memiliki lem yang sangat kuat, tahan air, dan tidak mudah 

sobek. Sangat cocok diaplikasikan pada media yang tidak rata seperti 

ban. Biaya material ini tergolong tinggi dibandingkan dengan label 

lainnya.

Security Ink
Tinta khusus security yang diaplikasikan di material label, secara kasat 

mata (tidak kelihatan), dibutuhkan sinar cahaya khusus untuk dapat 

melihat security ink. Sangat cocok untuk menjaga keaslian produk 

dari pemalsuan.



Label Direct Thermal / Label Timbangan

Label ini sangat cocok digunakan untuk
mencetak barcode, harga produk, dan
memiliki ketajaman cetak yang tinggi.

Label Foil

Label foil CAP memiliki warna metalik
yang membuat pelabelan produk dan

merek menjadi lebih menarik dan unik.

Label Sekuriti / Stiker Segel

Memberikan identi�kasi, pelacakan dan 
menjaga keorisinilan produk atau aset.

Label Stiker

Label Stiker CAP membantu memberikan label 
informasi terhadap produk-produk yang sudah 

mendapatkan serti�kat halal oleh MUI. 

Label Thermal Ribbon 

CAP menawarkan wax ribbon, wax-resin ribbon
dan full-resin ribbon berkualitas tinggi

untuk dicetak pada label thermal transfer.
Wax ribbon biasanya digunakan untuk

mencetak di bahan label semi-gloss.
Sedangkan Wax-resin dan full-resin ribbon

digunakan untuk dicetak di bahan label vinyl.

Label Produk

Label Produk CAP sangat unggul untuk
digunakan sebagai branding dan informasi

produk Anda yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan dan keinginan Anda.

Label Warning / Peringatan

Gunakan label warning CAP jika
ada persyaratan untuk label warning

yang lebih tahan lama.

Label Blank & Label Continuous

Label blank CAP cocok untuk mencetak
barcode berkualitas tinggi and label continuous 
juga cocok untuk penggunaan di Rumah Sakit 

(seperti: identi�kasi pasien).

Label Transparan

Label Transparan CAP sangat cocok 
ditempelkan pada suatu produk tanpa 

mengganggu warna atau estetika
dari produk tersebut.

PRODUK KAMI



Nomor Seri / Label Barcode  Label Polos  Label Sekuriti  Label Produk  Label Foil

Label Warning  Label Komputer  Label Industrial   Pita Barcode  Label Transparan

Label Lembaran  Label Direct Thermal  Label Thermal Transfer  Label Aplikator

Label Dua Sisi (Double Sided Label)

Label dua sisi dapat menjadi alternatif untuk 
menyimpan informasi lebih banyak hanya dalam 

satu label, dan biasanya banyak ditempel
di produk yang kemasannya bening.

Label Statik / Label Kaca

Label Statik tidak mudah sobek, tahan air 
dan lentur. Label ini dapat ditempel di 
permukaan kaca atau permukaan rata 

tanpa lem perekat, sehingga label dapat 
dilepas tanpa meninggalkan bekas lem.

Cold Foil + Label

Cold foil adalah bahan metalik yang dapat 
diaplikasikan untuk memberikan kesan metalik 

pada area desain tertentu yang dapat diaplikasikan
pada jenis material stiker lainnya.

Label Adhesive-Kill

Label ini banyak digunakan sebagai media
promosi produk retail

Label Roll Promosi

Percayakan label roll promosi Anda
pada kami karena dapat dibuat sesuai

dengan keinginan dan kebutuhan Anda.

Ticket Roll / Gelang Tiket Event

Label ini sangat cocok digunakan untuk
keperluan event yang dapat digunakan
sebagai penyimpan data pengunjung.

PRODUK KAMI

CUSTOMER KAMI



PT CAKRA ANUGERAH PERKASA
Total Label Solution

Kantor dan Pabrik :
Jl. Kampung Bandan No. 10
Jakarta Utara, 14440 - Indonesia

info@caplabel.com

(+62) 21 6983 3127

www.caplabel.com

(+62) 21-690 4257, 690 4269,

690 5351, 692 5502, 6983 3121

0812 9808 1998


