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Sugeng Rawuh

The Beauty of Batik
Sanggar dan Toko Batik “Astoetik” 

merupakan sebuah usaha yang 

bergerak di bidang Industri, 

Perdagangan Peralatan & Bahan 

Membatik serta Jasa Pelatihan 

di bidang Batik. Sanggar yang 

didukung oleh PT. Putra Multi 

Cipta Teknikindo (PMCT) ini 

beralamat di Jeblog RT02, 

Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul -DIY 

sebagai workshop & galleri. Produk 

utamanya yaitu sebuah produk 

inovasi kompor batik listrik hemat 

energi yang bernama “Astoetik” 

kependekan dari Auto-Electric 

Stove for Batik.

Saat ini sanggar dan toko batik 

“Astoetik” yang telah dimulai 

sejak tahun 2013 telah menjual 

produk Astoetik dan melakukan 

training batik di berbagai daerah di 

Indonesia.

Konsep Sanggar Batik ini berbeda 

dengan wisata batik lainnya, 

karena kami menambahkan unsur 

teknologi dalam proses secara 

keseluruhan. Hal ini akan menarik 

minat masyarakat secara luas, 

tanpa mengurangi unsur budaya 

yang ada di dalam batik itu sendiri. 

Dengan adanya sanggar batik ini 

diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat di 

Kasihan – Bantul yang notabene 

adalah Kecamatan termiskin no 1 

di Kabupaten Bantul (Data BPS, 

Desember 2013).

Salam budaya! 
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Setelah kompor batik listrik untuk tulis, dilanjutkan dengan 
inovasi produk canting listrik, kompor batik cap listrik & 
peralatan pendukung batik lainnya.

Proses R&D dan produksi Astoetik dengan konsep home 

industry dan pemberdayaan masyarakat (youth empowering).

Upaya melestarikan batik Indonesia dan bentuk kepedulian 
Astoetik melalui berbagai program: Batik Merdeka (Kompor 
gratis), Lomba Batik, Pameran/Expo, Batik Kids, dll.

Kegiatan ini meliputi edukasi batik berbasis teknologi, 
pengenalan & demo produk Astoetik dan dialog potensi 
pengembangan batik di daerah bekerjasama dengan mitra. 

Pertunjukan khusus pewarnaan batik di belakang kain yang 
besar, yang terlihat hanya bayangan pembatik saja.

Layanan online Astoetik melalui website, aplikasi mobile, 
group Whatsapp, dll.

Informasi cara mendapatkan produk-produk Astoetik, mitra 
toko alat batik (reseler & distributor), dan juga berbagai 
layanan yang memudahkan pelanggan.

Tim kreatif Astoetik yang dipenuhi dengan semangat muda 
kreatif dan inovatif.
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Sejarah
Pertama kali dikembangkan, 

produk kompor listrik hemat energi 

ini diberi nama Astutik dengan 

kepanjangan yang sama, yaitu 

"Auto-Electric Stove for Batik". 

Namun seiring berjalannya waktu, 

pada saat proses pendaftaran merk 

dagang, ternyata nama "Astutik" 

sudah digunakan oleh produk lain, 

sehingga kami mengganti namanya 

menjadi "Astoetik". Justru nama 

baru terlihat lebih klasik dengan 

huruf "oe" yang dibaca "u" seperti 

ejaan Jawa lama. Selain nama tidak 

ada yang berubah, tetap stabil, 

daya rendah & hemat energi

Astoetik
Penghargaan
Melalui perjuangan yang cukup 

panjang, Alhamdulillah produk 

Astoetik ini mendapatkan 

beberapa penghargaan, antara lain: 

Yayasan INOTEK, Bank Mandiri, 

Kemenpora, Kemenristek, RAMP 

IPB, DIKTI Kemendikbud serta 

tentu saja UNY sebagai awal mula 

dikembangkannya produk ini 

sampai pada tugas akhir (TA) dan 

 yang diperoleh tidak menyurutkan 
semangat kami untuk terus 

mengembangkan produk supaya 

lebih baik lagi sesuai dengan moto 

kami "Unggul dalam Inovasi".

Testimoni Tokoh
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“Apresiasi buat temen-temen muda 
yang membuat karya budaya menjadi 
menarik sehingga tak lenyap ditelan 
zaman. Alat sederhana, namun punya 
fungsi tidak kalah dengan tungku 
standar, tetap tradisional dan stabil
 suhunya. Selamat!”
(Anies R Baswedan, P.hD)

“Langkah yang cukup baik oleh 
Astoetik dalam meningkatkan kualitas 
di industri batik sebagai salah satu 
sektor industri kreatif di Indonesia”.
(Saleh Husin, SE, M.Si)

yang terbaru Pemuda Pelopor 
Nasional 2016 bidang Inovasi
Teknologi. Berbagai penghargaan



Kompor Batik Listrik
Merupakan produk utama yaitu 

sebuah produk inovasi kompor 

batik listrik hemat energi yang 

bernama “Astoetik” (Auto-Electric 

Stove for Batik). Tersedia dalam 

berbagai variasi warna, bahan 

bodi, dan motif. Selain lebih hemat 

energi, kompor ini juga otomatis 

dan lebih stabil. Seluruh produk 

kompor Astoetik terdapat garansi 

selama 6 bulan.
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AUTOMATIC
Model: A-AU002

Pengaturan panas secara 

otomatis, tanpa kontrol dari 

pengguna. Bodi dari bahan 

alumunium dengan berat 1.7kg, 

ringan dan mudah dipindahkan.

SNI IEC 60335-2-9:2010

LSPr-013-IDN

STANDARD
Model: A-SD002 

Pengaturan panas dengan cara 

memutar potensio (manual). 

Warna putih susu elegan.

STANDARD
Model: T-SD003

Bodi dari tanah liat dengan berat 

4.5kg, sehingga lebih kokoh dan 

klasik.

SNI IEC 60335-2-9:2010

LSPr-013-IDNSNI IEC 60335-2-9:2010

LSPr-013-IDN



NEW

BEST

SELLER

STANDARD LOW - COST SEMI - AUTO
A-AS001

Pengaturan pengaturan memutar 
variable resistor untuk 
menyesuaikan 
suhu malam dan lebih hemat 
energi dengan daya max 80Watt. 

Hemat energi sebesar 95% 
dibandingkan kompor minyak 
tanah. menghemat biaya 10x tiap 
harinya  dengan pengaturan 
memutar resistor untuk 
menyesuaikan suhu malam. 

A-SD01



Laporan Hasil Uji (LHU)
SNI IEC 60335 2 9: 2004

HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM
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Pengujian 1 : 7 Mei 2015 (Gagal)
Pengujian 2 : 28 November 2015 (Gagal)
Pengujian 3 : 28 Januari 2016  (Lolos)

Hasil pengujian teknologi tahap III melalui lab PT. Sucofindo sudah lolos 
dan memenuhi persyaratan standar SNI IEC 60335 2 9: 2004 (peralatan 
rumah tangga, kompor listrik 1 atau 2 tungku).

LOLOS

UJI LAB

Foto Kegiatan Pelatihan dan 
Pendampingan Lapangan 
untuk SNI & ISO oleh Tim 
Ahli BSN dan INOTEK di 
Workshop & Kantor Astoetik, 
dan Pengurusan LHU & SNI 
di Lab Sucofindo Jakarta



Sertifikat SNISertifikat ISO 9001:2008

HASIL PENGUJIAN SNI
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HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Merk Dagang Paten

Desain Industri (Alumunium) Desain Industri  (Tanah Liat)



Alat Batik Listrik

Selain kompor batik listrik untuk tulis , "Astoetik"
juga mengembangkan inovasi baru alat-alat 

yang mendukung dalam proses membatik 
 dengan energi dari listrik, seperti canting listrik, 

kompor batik cap listrik & lainnya.

Selain itu juga produksi alat pendukung 
seperti gawangan, wajan, bak celup, dll.
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& Pendukung
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ALAT BATIK LISTRIK ASTOETIK

 

Cocok untuk yang belajar 
membatik, dengan daya maks. 
40W. Terdapat indikator lampu 
untuk memudahkan pengaturan 
panas. Tersedia 1 jenis 
cucukan ukuran sedang.

CANTING LISTRIK
Model : K-CL001

CANTING LISTRIK 3in1

Model : K-CL002
KOMPOR CAP LISTRIK
Model : S-KC002

Cocok untuk yang belajar 
membatik, dengan daya maks. 
40W. Terdapat indikator lampu 
untuk memudahkan pengaturan 
panas. Tersedia 3 jenis cucukan 
ukuran kecil, sedang & besar.

Bentuk yang simpel dan daya 
pemanas  maks. 350W cocok 
digunakan untuk batik cap skala 
kecil - menengah dengan ukuran 
maks. loyang 35cm. Pengaturan 
panas cukup mudah.

SPESIFIKASI
Daya 300W (Maks)
Pengaturan panas : manual
Panjang 40 cm, Lebar 40 cm
Tinggi  8.5 cm
Diameter dalam 35 cm, 
Diameter heater 16.5 cm   
Bodi : Alumunium / Stainless Steel
Saklar On/ Off 
Kabel Power AC 

SPESIFIKASI CL-01 & CL-02
Teg Input  : 220V
Daya Max. : 40 Watt
Panjang 
Gagang  : 10.5 cm
Canting  : 22 cm
Berat Canting : 95 gr

Bahan 
Gagang  : Kayu
Bodi canting : Kuningan
Cucukan : Klowong
Ukuran lubang : 1.5 mm
Nyamplung : Max.30 gr
Pengaturan  : Manual



BAK CELUP

Kode: B001

SPANRAM

Kode: D002
Alat untuk membantu 

menempatkan kain pada saat 

proses pembatikan. Bahan 

terbuat dari kayu lapis.

CAP BATIK

Kode: E002
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Salah satu canting yang cara 
menggunakannya dicap seperti 
stampel, bahan terbuat dari 
tembaga/ kayu.

1 BOX CANTING

Kode: C006
Eceran atau 1 box yang terdiri 

dari 3 buah canting, yaitu canting 

klowong (lobang kecil), tembokan 

(lobang besar), maupun lobang 

loro (dua). 

WAJAN BATIK

Kode: B001
Wajan ini didesain khusus untuk 

membatik dengan adanya tempat 

khusus untuk cairan malam di 

bagian pinggir disebut 'kalenan'.

GAWANGAN

Kode: D002
Alat untuk membantu 

menempatkan kain pada saat 

proses pembatikan. Bahan 

terbuat dari kayu jati londo atau 

bambu.

PANCI LOROD

Kode: E002
Digunakan pada saat pembuatan 

pola/ motif pada kain sebelum 

dilakukan pencantingan. 

Ketebalan pensil sesuai standar 

ALAT BATIK PENDUKUNG

Kode: CB001



Workshop & Produksi
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Proses R&D dan produksi Astoetik 
dengan konsep home industry dan 
pemberdayaan masyarakat (youth 

empowering). 
Pengembangan inovasi produk 

berdasarkan pada Pedoman Mutu, 
Quality Procedure (QP), SOP, Peta 

Proses Bisnis dan Quality Control (QC).



Workshop
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KONSEP HOME INDUSTRY & YOUTH EMPOWERING

Mesin Powder Coating Proses Pengecatan

Administrasi & Pemasaran Pengepakan Produk Ruang Display Produk

1 (Utama): Perakitan & packing
2 : Pembuatan bodi & pengecatan
3 : Pembuatan bahan-bahan kayu
4 : Pembuatan bahan tanah liat
5 : Demonstration Plot (Area Uji / Sanggar)

Kegiatan R&D ini menjadi sangat penting 
untuk terus meningkatkan mutu/ kualitas 
dan mengembangkan produk baru.
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Pembuatan Bodi Alumunium

Pembuatan Dudukan Pemanas Pengujian Produk di Sanggar Pengujian Kualitas Produk 



Sanggar
Uji & Pelatihan

Workshop
Galeri & Produksi
Dalam rangka memudahkan dan 

mendekatkan Astoetik kepada 

masyarakat, saat ini Astoetik 

sudah tersedia di Toko Batik 

"Prawoto" sebagai toko batik 

terbesar di Yogyakarta yang 

beralamat di Jl.Ngasem no.79 Yk.

Bagi masyarakat yang berada 

di Yogyakarta dan sekitarnya 

sekarang bisa mendapatkan 

Astoetik dengan lebih mudah.
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Konsep Sanggar Batik Astoetik 
ini berbeda dengan lainnya, 
karena kami menambahkan 
unsur teknologi dalam proses 
secara keseluruhan. Hal ini 
akan menarik minat 
masyarakat secara luas, tanpa 
mengurangi unsur budaya 
yang ada di dalam batik itu 
sendiri.

Sanggar Batik diharapkan 
dapat meningkatkan daya tarik 
wisatawan, target dari 
pengunjung kampoeng batik 
ini tidak hanya turis lokal akan 
tetapi diharapkan turis dari 
berbagai negara.



1) Batik Merdeka
Apa itu?

Bagaimana caranya?

Tanggapan Masyarakat?

Website : merdeka.astoetik.com

PROGRAM SOSIAL ASTOETIK
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Sanggar Seni AskaAskara - BantulSD N 3 Wates - TulungagungPura Pakualaman - Yogyakarta

Program sosial sebagai bentuk kepedulian Astoetik 
kepada pecinta batik. Batik Astoetik akan 
membagikan kompor batik listrik kepada para 
pecinta Batik Indonesia.
Program ini kami adakan setiap setahun sekali 
setiap bulan Agustus untuk memperingati Hari 
Kemerdekaan RI. Tahun 2017 ini sudah menjadi 
tahun ke-3 program Batik Merdeka, semoga akan 
terus berlanjut sehingga semakin banyak pecinta 
dan penggiat batik di Indonesia.

Program ini ditujukan kepada masyarakat/pribadi/ 
kelompok/ organisasi/ paguyuban/ sekolah.
Caranya dengan melakukan pendaftaran dan 
pengajuan permohonan formulir Batik Merdeka 
melalui website yang disediakan.

“SMA Negeri 1 Purwareja, Klampok menyambut 
penuh suka cita oleh pihak sekolah. Semoga 
anak–anak di sekolah lain tidak merasakan hal 
yang sama seperti di sekolah kami yang 
menggunakan lilin untuk memanaskan malam”. 
Semoga dapat meneruskan perjuangan para 
pembatik sebelumnya. Mari berlomba melestarikan 
budaya batik. SemangArt!

Poster Kegiatan Batik Merdeka #1 & #2

SMA Negeri 1 Purwareja, Klampok



Lomba 3
(Januari 2016)

Lomba 1
(Juni 2015)
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PROGRAM SOSIAL ASTOETIK

2) Lomba Batik 

Lomba 2
(Oktober 2015)

Lomba yang diadakan pada 
tahun 2015 yaitu Lomba 
Batik tingkat SD se-Bantul 
dalam rangka peresmian 
Kampung Seni Kreatif 
Jeblog memperebutkan 
Trophy Bupati Bantul.

Lomba Motif Batik dan Desain 
Kemasan Produk Astoetik 
dalam rangka Hari Batik 
Nasional.

Lomba Batik untuk SD-SMP 
se-derajat tingkat DIY 
bekerjasama dengan SMSR 
& DIKPORA DIY yang 
memperebutkan Tropy 
Gubernur DIY.

Diharapkan dapat menambah 
semangat masyarakat Indonesia 
terutama instansi pendidikan 
yang merupakan proses dimana 
anak-anak dapat mengenal 
budaya membatik dan juga 
dalam penyebarluasan produk 
teknologi dalam upaya 
peningkatan kapasitas membatik. 



Pelatihan Batik

Pelatihan & Roadshow 
Roadshow
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Salah satu cara edukasi 
masyarakat tentang produk 
Astoetik yaitu dengan mengadakan 
pelatihan batik. Program ini khusus 
untuk masyarakat yang minat 
belajar membatik, baik individu/ 
kelompok/ instansi dengan 
beberapa pilihan paket (1-4) dan 
instruktur berpengalaman & 
bersertifikasi. Selesai melakukan 
kegiatan peserta bisa membawa 
pulang hasil dan juga sertifikasi 
serta kenang-kenangan serta foto 
dokumentasi.

Saat ini Astoetik yang telah 
dimulai sejak tahun 2012 telah 
memproduksi kompor Astoetik 
lebih dari 5.000 unit dan 
melakukan training batik di 
berbagai daerah di Indonesia 
dengan peserta total lebih dari 
1.700 orang. Selain itu kami 
sering menerima tamu yang 
berkunjung ke sanggar untuk 
kunjungan industri maupun 
belajar membatik.
Saat ini Sanggar Batik Astoetik 
telah memiliki 2 bangunan 
pendopo sebagai sanggar untuk 
sentra kegiatan edukasi batik 
bagi masyarakat.

Konsep Sanggar Batik Astoetik ini 
berbeda dengan lainnya, karena 
kami menambahkan unsur 
teknologi dalam proses secara 
keseluruhan. Hal ini akan menarik 
minat masyarakat secara luas, 
tanpa mengurangi unsur budaya 
yang ada di dalam batik itu sendiri. 

Kegiatan roadshow ini kita akan 
memperkenalkan cara membatik 
dan membuat bisnis sehingga 
masyarakat mengetahui cara 
membatik dan mewujudkannya 
menjadi sumber penghasilan. Telah 
dilaksanakan roadshow 7 kota besar 
pada tahun 2015 dan juga 
direncanakan 7 kota tahun 2016. 
Kegiatan ini meliputi edukasi batik, 
pengenalan & keunggulan produk 
dan peluang pengembangan motif 
daerah.



Profit 1
Tentor Profesional
Proses pelatihan menjadi lebih 

berkualitas karena didampingi 

dengan tentor profesional dan 

berpengalaman di bidang batik.

Profit 3
Penerapan Teknologi

Kolaborasi teknologi dalam 

bidang budaya menjadi nilai 

tambah baru tanpa mengurangi 

nilai budaya itu sendiri.

Paket 1
Paket Kelompok
Paket pelatihan yang cocok 

bagi peserta dengan model 

kelompok,.

Profit 2
Dokumentasi & 
Sertifikat
Selesai pelatihan, peserta 

memperoleh sertifikat dan foto 

dokumentasi kegiatan.

PELATIHAN BATIK ASTOETIK
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ROADSHOW BATIK ASTOETIK
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Roadshow #7
Pamekasan (Desember 2015)

Roadshow #5
Jepara (September 2015)

Roadshow #3
Yogyakarta (Juli 2015)

Roadshow #4
Mojokerto & SBY (Agustus 2015)

Roadshow #2
Jakarta (Maret 2015)

Roadshow #1
Pekalongan (Desember 2014)



Majalah Talkshow Buku+Saku
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Gerakan Indonesia Membatik / Edukasi Batik Indonesia 
adalah salah satu strategi dari kegiatan yang akan 
meningkatkan sadar budaya khususnya bidang batik 
sebagai upaya menjaga, melindungi dan menumbuhkan 
kecintaan terhadap batik. Bangga dan gunakan Batik!

Komunitas ini berkolaborasi antara Astoetik dengan 
Sekar Jagad, Ibu Paku Alam X (Wakil Gubernur DIY), 
Mahakarya Indonesia, SMSR, dan ISI

#IndonesiaMembatik

Selaraskan Bisnis, 
Teknologi & Budaya

emagz.astoetik.com

fb.com/IndonesiaMembatik/

Ngelmu batik, diskusi 
perkembangan seputar batik

Media belajar batik 
berbentuk buku & buku saku

Info lengkap:



BATIK SHADOW ASTOETIK
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Special Performace
Batik Shadow Astoetik

Batik Shadow Astoetik merupakan pertunjukan khusus oleh tim kreatif Astoetik dengan mempertontonkan 
proses pembuatan batik yang dipadukan dengan seni tari, dimana pembatik berada di balik kain, sehingga yang 
terlihat hanya bayangan pembatik saja. Konsep pertunjukkan ini seperti wayang, khususnya wayang orang 
dengan permainan lampu. Batik Shadow Astoetik dapat digunakan untuk acara wisuda, pentas seni, festival 
budaya, pameran, peresmian dan lain-lain.



MEDIA INFORMASI ONLINE
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Mobile Apps
Google Play : Astoetik

Media online memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemasaran produk Astoetik. 
Hal ini dikarenakan jumlah pengguna internet sangat tinggi, sehingga promosi tentang batik, 
kompor Astoetik, batik ramah lingkungan (Clean Batik), dll akan sangat efektif. Media yang 
digunakan antara lain: website/ blog, aplikasi mobile, Youtube, Instagram, Facebook, dll.

Website
Beberapa akses

Media utama "Astoetik Group" melalui website 
www.astoetik.com yang menghubungkan beberapa 
website dan media pendukung lainnya (integrated 
system), yaitu:

1. Website Pendukung
- "Astoetik Equipment (Industry)" : www.pmct.co.id
- "Astoetik Online Store" : www.astoetik.co.id
- "Astoetik Training/Workshop" : sanggar.astoetik.com
- "Astoetik Shadow" : shadow.astoetik.com
- "Astoetik Fashion & Art" melalui Tokopedia, BukaLapak 
& Batic.ID

2. Media Pendukung
- Blog Astoetik : blog.astoetik.com
- Majalah Astoetik : emagz.astoetik.com
- Katalog Astoetik : ecat.astoetik.com (coming soon)
- Profil Astoetik : eprofile.astoetik.com (coming soon)

3. Program Pendukung
- Batik Merdeka : merdeka.astoetik.com
- Edukasi Batik Indonesia (Group WhatsApp) melalui 
kontak 081325131111
- Rembug Batik : rembug.astoetik.com (coming soon)



LAYANAN PELANGGAN

Proses pemesanan dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun.

Beli Produk Astoetik

Cara 1
Layanan internet/ 
email/ pesan
Buka toko online Astoetik, atau 

melalui email info@astoetik.com 

dilanjutkan telepon/sms.

Lebih dekat dengan masyarakat. 

Saat ini tim juga sedang berupaya 

menjalin kerjasama dengan lebih 

banyak toko batik di seluruh 

Indonesia.

Cara 2
Melalui toko-toko 
batik
Saat ini bisa dipesan melalui toko 

alat batik Prawoto, Yogyakarta, 

toko Santosa Solo, toko Mbako 

Temanggung, dan toko lainnya.

Sudah tau kan alamatnya? Iya 

di Jeblog RT02, Tirtonirmolo, 

Kasihan, Bantul - DIY. Dekat 

dengan pabrik gula Madukismo 

dan kampus UMY serta UPY.

Cara 3
Datang langsung 
ke workshop
Langkah yang paling mudah 

adalah mendatangi workshop 

untuk melihat secara langsung.
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Santosa
Bumbu Batik
Selain di Yogyakarta, sekarang 

Astoetik bisa juga didapatkan 

di Toko Bumbu Batik "Santosa" 

yang berada di sentra batik 

Laweyan, Solo. Tepatnya di Jl. 

Rajiman 603 Jongke, Laweyan, 

Solo. 

Laweyan merupakan kawasan 

sentra industri batik yang unik 

memiliki konsep rumahku adalah 

galeriku atau sering disebut 

”kampung batik”. Laweyan 

sebagai kawasan cagar budaya di 

sana dapat ditemukan situs-situs 

bersejarah.

Prawoto
Toko Batik
Dalam rangka memudahkan dan 

mendekatkan Astoetik kepada 

masyarakat, saat ini Astoetik 

sudah tersedia di Toko Batik 

"Prawoto" sebagai toko batik 

terbesar di Yogyakarta yang 

beralamat di Jl.Ngasem no.79 Yk.

Bagi masyarakat yang berada 

di Yogyakarta dan sekitarnya 

sekarang bisa mendapatkan 

Astoetik dengan lebih mudah.
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DAPATKAN PRODUK KAMI

Workshop Astoetik

Alamat:
Jeblog Rt02, Tirtonirmolo,
Kasihan, Bantul - DIY

Telp:
+62 813 2513 1111 (WA/SMS)
+62 274 4398022 (telp)

Distributor

PT. Citrawidya Wiyata
Jln. Mataram No. 15A, Kebon
Manggis, Mataram - Jaktim
021 - 88611494/ 8611477

CV. Panca Sakti
Golflake Residence Ruko Paris A78,
Cengkareng Timur - Jakarta Barat
021 - 295263

Toko Batik

TOKO PRAWOTO
Jl. Ngasem no.79 Yogyakarta
Telp:
+62 274 450046
0817462341

TOKO SANTOSO
Jl. Rajiman 603 Jongke, Laweyan
Solo - Jawa Tengah
+62 271 7941000 (flexy)
+62 271 654692 (telp)

TOKO MBAKO
Jl. Brigjend Katamso No. 4 
Suronatan Temanggung
Telp:
+62 85743438359
+62 89669330469

Email:
info@astoetik.com
info@pmct.co.id

Mau membatik? Ya Astoetik...

www.astoetik.com

CV. Delta Sarana Media (DSM) 
Perum Puri Sejahtera Blok S3 
No. 12A RT.32 RW.4 Jumputrejo 
Sukodono – Sidoarjo – Jawa Timur
082233325189 

PT. Prima Duta Nusantara  
Jl. Otisa Raya Ciputat, Tangerang 
Selatan, Banten 
(021) 7443966 

G K B I  
JL. Magelang, Km 14.5, Kricak, Sleman
Kota Yogyakarta - 55242
(0274) 868312



www.astoetik.com

Kepuasan anda, kebanggaan kami 

Jaminan Garansi
Setiap produk kompor Astoetik 

yang dijual telah melewati proses 

pengujian yang standar (Quality 

Control/ QC). Selain itu juga 

diberikan jaminan garansi selama  

6 bulan.

Safety first. Kami mengganti 

kerusakan yang diakibatkan karena 

proses pengiriman.

Pengiriman Aman
Pengiriman dilakukan antara 

1-2 hari setelah dilakukan 

pembayaran dengan packing 

khusus. Proses pengiriman pada 

saat jam kerja berikut:

Senin-Jumat  8am - 4pm

Sabtu  8am - 12pm

All transaction supported

Multi Pembayaran
Proses pembayaran dapat 

dilakukan dengan berbagai cara 

sesuai keinginan pembeli. Baik 

COD, Transfer ATM maupun 

melalui PayPal.
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LAYANAN PELANGGAN

Pembayaran & Pengiriman
 Astoetik
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PUBLIKASI / PELIPUTAN

Publikasi / Peliputan
 Astoetik

Koran Seputar Indo
(Desember 2014)

Teras Jogja
Jogja TV (Juli 2017)

Laptop si Unyil
Trans 7 (Januari 2015)

Inovasi Kompor Listrik
Net. TV (Mei 2016)

Buku Terobosan Inovasi 2015 Buku 106 Inovasi Indonesia



TENTANG KAMI

Hal ini untuk menumbuhkan 

kreativitas sekaligus memupuk rasa 

bangga menjadi bangsa Indonesia. 

Sanggar dan toko batik "Astoetik" 

kemudian didirikan karena peduli 

terhadap kedua hal tersebut 

dan ingin berperan di dalamnya. 

Termasuk mendukung industri 

batik untuk terus berkembang 

melalui pemanfaatan teknologi-

teknologi yang mendukung.

Saat ini sanggar dan toko batik 

“Astoetik” yang telah dimulai 

sejak tahun 2013 telah menjual 

produk Astoetik dan melakukan 

training batik di berbagai daerah 

di Indonesia. Usaha ini dikelola 

oleh 9 karyawan tetap dan berhasil 

memberdayakan sekitar 10 orang 

sebagai karyawan tidak tetap 

(freelance dan part time).

Usaha yang didirikan bersama 

ini merupakan wujud nyata 

dari kontribusi keilmuan dari 

pendidikan vokasi yang tidak 

hanya mencetak guru dan tenaga 

kerja yang berkualitas, namun 

juga menghasilkan pengusaha-

pengusaha muda berkualitas 

yang mampu membuka lapangan 

pekerjaan dan menghasilkan 

produk yang berkualitas yang 

bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga kita semua selalu 

mendapatkan ridho-Nya di setiap 

langkah kebaikan kita. Amin.

~ Nova (Owner Astoetik).

Bertambah banyaknya lulusan 

sarjana berarti bertambah banyak 

juga jumlah pengangguran di 

Indonesia. Ironisnya, jumlah 

pengusaha yang muncul 

setiap tahunnya sangat kecil 

sekali sehingga lulusan sarjana 

diharapkan dapat menjadi 

penggerak roda perekonomian di 

daerahnya masing-masing. Oleh 

karena itu usaha ini didirikan 

sebagai upaya mengurangi 

ketergantungan lulusan sarjana 

atau sekolah untuk menjadi 

pegawai & mendorong untuk 

menjadi pengusaha muda 

Di lain sisi, batik adalah salah satu 

identitas bangsa Indonesia yang 

wajib kita jaga dan lestarikan. 

Dalam dunia pendidikan batik 

sangat diperlukan bagi siswa.
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Keluarga Astoetik
 (PT. PMC Teknikindo)



 www.astoetik.com

 Batik Astoetik

 Astoetik Batik

 0813 2513 1111  

 (0274) 4398022

 info@astoetik.com

astoetik


