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Ÿ Pendirian PT. PMCT 

dan Brand Astoetik

Ÿ Launching Kompor 

Batik Standar 

(Manual)

Ÿ Hak Kekayaan 

Intelektual Merk 

Dagang Astutik dan 

Astoetik

Ÿ Mentoring dan 

Pendanaan INOTEK

2014
Ÿ Sertifikasi Produk 

/Uji Mutu (LHU) 

Sucofindo

Ÿ Launching Kompor 

Batik Otomatis 

(Teknologi Baru) 

dan Canting Listrik 

V1

Ÿ Hak Kekayaan 

Intelektual Desain 

Industri Kompor 

Tanah Liat dan 

Alumunium

2015
Ÿ Kompor batik 

Sistem PID dan 

penjualan skala 

terbatas

2013
Ÿ Pematangan Ide 

dan riset pasar 

Astutik

2012
Ÿ Launching Canting 

Listrik V2 & Kompor 

Batik Cap Listrik

Ÿ Sertifikat 

Manajemen SNI ISO 

9001:2008

Ÿ Penghargaan 

Pelopor Inovasi 

Teknologi 

Kementrian 

Pemuda dan Olah 

Raga

2016
Ÿ Launching Kompor 

Batik Low Cost 

(Astoetik-S) & 

Kompor SNI

Ÿ Sertifikasi SPPT 

SNI 60335

Ÿ Penghargaan SNI 

Award

2017
Ÿ Prototype P3B & 

Canting Listrik 

Portabel

Ÿ Pengembangan 

area Workshop

Ÿ Penghargaan dan 

pendanaan BIP 

Badan Ekonomi 

Kreatif

2018
Ÿ One Stop Batik 

Services 

(Workshop, 

Sanggar, Homestay, 

Galeri, dan Resto 

dan Museum 

Teknologi Batik

Ÿ Hak Kekayaan 

Intelektual Desain 

Industri Canting 

Listrik dan Kompor 

Batik Cap Listrik

Ÿ E-katalog Daerah / 

Nasional

2019

5 TAHUN 

PERJALANAN

ASTOETIK
Selama 5 tahun perjalanan Astoetik senantiasa melakukan 

pengembangan produksi untuk menjaga kualitas hasil produk 

kami. 

PRA USAHA

RISET AWAL

04

DESEMBER 2018 KENAL LEBIH DEKAT DENGAN ASTOETIK

03

DESEMBER 2018 KENAL LEBIH DEKAT DENGAN ASTOETIK



Rp      345,000

Rp      15,000

Rp      10,000
Rp      26,000

Rp      20,000

345K

Rp      750,000

Rp      32,000Kompor Minyak

*) Harga dapat berubah sewaktu-waktu, hubungi admin untuk memastikan. 

Partai besar harga khusus. Surat ijin lengkap 
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PRICELIST ASTOETIK
Update Terakhir November 2018



Workshop Baru Astoetik.

WORKSHOP 

BARU 

ASTOETIK
Guna meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan 

tempat produksi, sejak September 2018 workshop Astoetik 

diperluas dan berpindah ke tempat sebelah tempat produksi 

yang lama. Workshop yang lama digunakan untuk kantor 

khusus mengurus administrasi dan manajemen.

Terdapat 4 area di workshop yang baru, yaitu Workshop A 

(Area Display & Mbatik), Workshop B (Area Perakitan & 

Elektronik), Workshop C (Area Plat Besi), dan Workshop D 

(Area Kayu). Upaya peningkatan keselamatan bagi karyawan 

juga dilakukan (Safety First), dengan pengadaan wearpack 

khusus dan papan informasi K3 di setiap area. Semoga 

dengan tempat produksi yang baru ini menambah 

semangat untuk terus berkarya dan berkah. Aamiinnn.
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(Atas) Workshop baru 

Astoetik

(Bawah) Workshop D, 

Area Kayu 

(Atas) Workshop A, Display dan Mbatik

(Tengah Kiri) Workshop B, Perakitan dan Elektronik

(Tengah Kiri) Workshop C, Plat Besi

(Bawah) Tim Produksi dan siswa magang di depan 

Workshop D, Area Kayu 



New A-SD 003 SNI :

Si Keci l yang Efektif
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Review Kompor Astoetik Terbaru 

Wajan khusus batik seri ASD-003 New 

SNI memiliki kapasitas menampung 

hingga hampir 1 kg malam. Selain itu 

desain wajannya dilengkapi kalenan 

yang menjaga agar tetesan malam 

kembali ke dalam wajan.

Tampilan panel depan di desain 

dengan karakter klasik dan paduan 

warna emas yang menambah kesan 

mewah dan elegan pada kompor ini. 

Dilengkapi dengan, lampu LED, dan 

saklar On/Off, dan potensio di bagian 

depan yang  berfungsi untuk 

mengatur daya ataupun suhu malam 

yang diinginkan.

Harga kompor ini adalah Rp. 325.000,-. 

Cukup tinggi dibandingkan dengan 

harga kompor standar lainnya karena 

kapasitas wajan yang lebih besar, lebih 

awet (garansi 12 bulan), desain mewah 

klasik, dan teknologi pemanas 

konduksi yang lebih cepat dan efektif 

dalam mencairkan malam. (AP)

Hai sobat Astoetik, mengenalkan seri 

terbaru dari kompor batik listrik 

'Astoetik' dengan seri ASD-003 New 

SNI.  Kompor batik iin memiliki daya 

200 watt yang mampu melelehkan 

malam dalam waktu kurang lebih 10 

menit saja. Pemanas yang dijejalkan 

pada kompor ini memiliki model 

konduksi sehingga aliran panas lebih 

cepat menyebar ke wajan. Jadi sobat 

tidak perlu lagi menunggu lama untuk 

memulai proses membatik. 

Bentuk baru ini dikembangkan sebagai 

variasi dari produk sebelumnya dengan 

desain yang lebih praktis dan lebih 

awet. Dengan dimensi diameter 18,5 

cm dan tinggi 18 cm, kompor ini akan 

terasa nyaman saat digunakan untuk 

membatik. Kelebihan lainnya yaitu 

kompor dan wajan menyatu sehingga 

kemungkinan malam/lilin menetes ke 

dalam body kompor bisa diminimalisir 

sehingga kompor akan lebih awet dan 

tahan lama.
Tampak atas Wajan Kompor New A-SD003

PT. PMCT menjadi 

Produsen dan Supl ier 

Alat Peraga Edukasi 

Bidang Seni

Program pembelajaran berbasis seni & 

budaya melalui pengadaan alat dan bahan 

Membatik disertai pelatihan edukasi “Batik 

dan Teknik Membatik” oleh Nova 

Suparmanto (CEO Astoetik) dan Nurohmad, 

S.Sn (Trainer Batik Profesional) di SMAN 1 

Srandakan, Bantul DIY (23/2/2018).

Seluruh alat dan bahan batik percontohan 

yang digunakan disediakan oleh PT. PMCT 

seperti kompor batik, canting, gawangan, 

panci pelorodan, sarung tangan, bak 

pewarnaan & pembilasan, kompor 

pelorodan, dan lainnya. Serta bahan batik 

seperti malam, pewarnaan, kain, dan 

lainnya.

Setelah didiskusikan masalah teori batik 

dan teknik membatik, kegiatan pelatihan 

dilanjutkan dengan praktik membatik 

(2/3/2018) pada kain dengan ukuran 2.5m 

dengan teknik cap batik kertas 

dikombinasikan dengan canting tulis.

PT. PMCT MENJADI REKANAN 

PENGADA AN ALAT & BAHAN BATIK
Program Seni & Budaya SMAN 1 Depok, Sleman

pewarnaan, kain, dan lainnya. 

Penyerahan seluruh barang oleh Adi 

Prabowo (VP Marketing Astoetik) 

yang diterima oleh Ibu Widji selaku 

guru pengampu seni budaya di 

sekolah tersebut disaksikan oleh 

guru yang lain. Semoga kegiatan ini 

terus bisa dilestarikan untuk 

menjaga batik sebagai warisan 

budaya Indonesia yang diakui dunia. 

Salam budaya!

Setelah sebelumnya PMCT menjadi 

rekanan bagi SMAN 1 Srandakan 

Bantul dan Dinas Pendidikan Kab. 

Tasikmalaya, berikutnya PMCT juga 

menjadi rekanan untuk pengadaan 

alat dan bahan batik untuk Program 

Seni & Budaya di SMAN 1 Depok, 

Sleman. Seluruh alat dan bahan batik 

percontohan yang digunakan 

disediakan oleh PT. PMCT seperti 

kompor batik listrik, canting, 

gawangan, panci pelorodan, sarung 

tangan, bak pewarnaan & pembilasan, 

kompor pelorodan, dan lainnya. 

Serta bahan batik seperti malam, 

Easle

Semoga kegiatan ini terus bisa dilestarikan 

untuk menjaga batik sebagai warisan 

budaya Indonesia yang diakui dunia. Salam 

budaya!

Sebagai langkah untuk memenuhi 

kebutuhan pasar terkait alat seni, maka 

PMCT melalui tim Rumahku Indah (RI) 

yang fokus pada pengembangan produk 

furniture/ mebeler dan arsitek, mulai 

membuat alat seni khususnya lukis & ukir/ 

pahat untuk melengkapi kebutuhan selain 

alat batik yang telah dipasarkan lebih dulu 

dengan Astoetik.

Produk yang dibuat yaitu: alat ukir/ pahat 

lengkap 1 set, kanvas spanram lukis, easle 

(dudukan/ kaki) untuk kanvas lukis, dan 

beberapa produk pendukung lainnya. 

Semoga bisa terus berkontribusi untuk 

pendidikan seni budaya di Indonesia.

Bak Pewarnaaan

DESEMBER 2018 KENAL LEBIH DEKAT DENGAN ASTOETIK
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menjadi salah satu penerima program BIP 

Bekraf tahun 2018 ini setelah melalui proses 

seleksi yang cukup panjang. Pada tahap awal 

lolos administrasi dan presentasi pada tanggal 

25 Juni 2018 di Hotel Yellow Harris Jakarta. 

Selanjutnya kegiatan visitasi BEKRAF di 

tempat usaha PMCT di Bantul, Yogyakarta 

pada tanggal 21 Juli 2018. Setelah dinyatakan 

lolos, dilakukan penandatanganan SPK oleh 

Founder & CEO PT. PMCT yaitu Nova 

Suparmanto, diwakili VP Marketing, Adi 

Prabowo pada tanggal 24 Agustus 2018 

beberapa waktu yang lalu. Semoga melalui 

program BIP ini usaha kreatif bisa terus 

berkembang dan dapat 

mempertanggungjawabkan amanah dengan 

semaksimal mungkin. Aminnn. Salam kreatif!

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Deputi 

Akses Permodalan memberikan Bantuan 

Insentif Pemerintah (BIP) 2018 kepada pelaku 

ekonomi kreatif (ekraf) dan pengusaha rintisan 

(startup) sub sektor kuliner, fesyen, kriya, serta 

aplikasi digital dan pengembangan permainan 

atau aplikasi dan game devoleper (AGD). 

Bantuan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kapasitas usaha/ produksi para 

pelaku ekraf.

Bekraf melakukan seleksi administrasi, 

wawancara, dan verifikasi lapangan untuk 

penerima BIP. Kurator menyeleksi kelayakan 

bisnis, model dan solusi bisnis, potensi pasar, 

tingkat persaingan dan jumlah modal kerja 

yang dibutuhkan. 

PT. Putra Multi Cipta Teknikindo (PMCT) 

sebagai salah satu industri kreatif dalam 

bidang peralatan seni (batik, dll) Alhamdulillah 

Tim Badan Ekonomi 

Kreatif berkunjung 

ke Workshop 

Astoetik dalam 

rangka monitoring 

BIP, Desember 2018.
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ASTOETIK 

MENDUNIA
Mimpi dan tekad yang ditulis pada akhir tahun 2017 yang 

lalu, “Membawa Kompor Batik Mendunia” akhirnya mulai 

terwujud. Pada tahun 2018 ini tim Astoetik mendapatkan 

beberapa kiriman foto dan kegiatan membatik di luar 

negeri digunakan di Thailand (Suratmi Pura Pakualaman), 

Pameran Tunisia, KBRI Islamabad (Bu Fonna). Semoga 

batik semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat dunia 

dan Astoetik turut ambil bagian dalam upaya membatik 

dunia ini.

PT. PMCT JADI

PENERIMA BIP BEKRAF 

2018

DESEMBER 2018 KENAL LEBIH DEKAT DENGAN ASTOETIK

(Atas Kiri) Astoetik Mendunia di Islamabad

(Atas Kanan) Astoetik Mendunia di Tunisia

(Bawah) Astoetik Mendunia di Thailand, Queen Sirikit Museum of Textile

(Kiri) Pembukaan 

Workshop Batik di 

Islamabad

(Kanan) Workshop 

batik di Thailand, 

Queen Sirikit 

Museum of Textile
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merambah penggunaannya di dunia 

pendidikan, mampu mendorong 

generasi sekarang untuk belajar 

membatik, sejak usia dini. Padahal, 

dulunya membatik hanya didominasi 

oleh generasi tua.

Kesuksesan memproduksi Kompor 

batik “Astoetik” dan menyabet 

sejumlah penghargaan tak lantas 

membuat Nova puas. Pendiri Pusat 

Pengembangan Teknopreneurship 

Indonesia (PPTI) ini masih bermimpi 

untuk mewujudkan one stop batik 

services untuk memenuhi lebih banyak 

kebutuhan konsumennya.

Dalam waktu dekat, relawan Forum 

Edukasi Indonesia Membatik tersebut 

berencana meluncurkan produk baru, 

berupa printer floater Batik, yang 

memadukan tenaga komputer dan 

manusia untuk membuat pola batik.

“Pembuatan pola batiknya oleh 

komputer, tapi nyantingnya tetap 

dilakukan oleh pembatik,” ungkapnya. 

(sutriyati)

Sumber: 

https://kabarkota.com/astoetik-

mengantar-nova-suparmanto-menjadi-

teknopreneur-sukses/
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Astoetik Mengantar 

Nova Suparmanto menjadi 

Teknopreneur Sukses

Bekerjasama dengan CV. Yudha 

Pradana, Astoetik memproduksi 

kompor ASD-003 New 80 pcs, kenceng 

pelorodan 26 pcs, canting set tembaga 

250 set, loyang aluminium 12 pcs, meja 

pola 22 pcs, meja cap 12 pcs, dan bak 

pewarna 35 pcs. Total biaya pengadaan 

alat ini adalah Rp. 199.000.000,- dengan 

metode pemilihan penyedia 

barang/jasa secara elektronik.

Proyek ini adalah bantuan hibah dari 

Disperindag DIY. Alhamdulillah 

pengecekan berjalan lancar dan sesuai 

dengan spesifikasi karena sebelumnya 

juga telah dilakukan Quality Control 

(QC) internal oleh tim Astoetik. 

Diharapkan dengan telah 

diserahkannya peralatan kepada 

kelompok IKM ini dapat membantu 

para pengarajin agar mampu 

memproduksi barang yang lebih 

berkualitas, sehingga selain mampu 

bersaing dengan produk luar negeri 

juga mampu meningkatkan 

perekonomian dan lebih 

mensejahterakan para pengrajin.

PRODUKSI PERALATAN BATIK 

UNTUK  IKM  DIY PROGRAM

 DISPERINDAGKOP DIY
Industri batik di Yogyakarta terus 

meningkat. Hingga akhir 2016, ekspor 

batik asal DIY tembus hingga USD 101,11 

juta. Peningkatan ini membuat 

Yogyakarta ditetapkan sebagai Kota 

Batik Dunia oleh World Craft Coucil 

(WCC). Sesuai data 2015 industri batik di 

DIY terus mengalami pertumbuhan 

dengan jumlah IKM mencapai 8.000 

IKM. Jumlah itu meningkat dari 2013 

yang masih berjumlah 3.000 IKM yang 

tersebar di lima kabupaten/kota. 

Selain faktor penjualan yang terus 

meningkat, juga karena kehadiran 

pembatik muda yang terus tumbuh. 

Berkarya dengan berbagai inovasinya 

tanpa meninggalkan motif pakem. 

Oleh sebab itu, pembinaan pelatihan 

terhadap SDM harus dilakukan secara 

lebih serius dan juga alat-alat harus 

ditingkatkan.

Di bulan Desember ini Astoetik 

mendapat proyek pengadaan peralatan 

batik untuk Kelompok IKM Batik di DIY 

di daerah Kokap (Kulonprogo), 

Gedangsari (Gunungkidul), Mantrijeron, 

dan Pakualaman (Kota Yogyakarta). 

Generasi muda di era milenial adalah generasi yang 

kreatif, potensinya besar, punya ide-ide unik yang 

luar biasa… Di usia muda, sebisa mungkin 

hasilkanlah karya yang positif dan bermanfaat bagi 

diri sendiri maupun masyarakat.

menerima berbagai masukan dari para 

penghrajin batik untuk 

menyempurnakan karyanya.

“Tahun 2013, prototipe siap pakai. Lalu 

akhir tahun 2013, kami mencoba 

menjualnya, respon masyarakat bagus… 

Mereka mulai menggunakan dan 

berdampak positif. Artinya, biaya 

operasional menjadi lebih murah, 

proses pengontrolan suhunya lebih 

gampang, dan lebih bersih karena 

tanpa asap,” jelas pria 29 tahun ini.

Dengan menawarkan varian kompor 

batik listrik berdaya 125 watt, 150 watt, 

dan 200 watt, hasil produksinya masih 

sebatas untuk kalangan pengrajin lokal 

di Bantul dan sekitarnya. Baru pada 

tahun 2015, melalui promosi online, 

pesanan datang dari berbagai daerah 

di tanah air hingga produksinya 

mencapai 2.000 – 3.000 unit per tahun, 

dengan harga kisaran Rp 220 ribu – Rp 

1,2 juta per unit.

Buah manis dari “Astoetik ini yang 

akhirnya mengantar pemuda asal 

dusun Jeblog RT 02, Desa Tirtonirmolo, 

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 

DIY ini meraih penghargaan Juara 1 

Nasional Pemuda Pelopor Kategori 

Inovasi Teknologi Tahun 2016. Ia terpilih, 

karena terbukti inovasinya bisa 

memberikan manfaat, dan dampak 

positif bagi ekonomi dan sosial, melalui 

pemberdayaan masyarakat sekitar.

Bahkan, kompor elektrik yang kini juga 

Pesan itu terucap dari seorang 

teknopreneur asal Bantul, Nova 

Suparmanto yang telah mampu 

membuktikan diri sebagai pemuda 

berprestasi, dengan karyanya yang 

inovatif.

Kepekaannya melihat masalah yang 

dihadapi oleh para pengrajin batik, 

khususnya di Yogyakarta mendorong 

alumnus Fakultas Teknik UNY ini 

menciptakan satu inovasi yang 

membantu memecahkan persoalan. Di 

tengah mahal dan langkanya minyak 

tanah dan sulitnya mengatur suhu 

panas malam untuk membatik, Nova 

berhasil menciptakan kompor batik 

elektrik yang kemudian ia namai 

“Astoetik” atau Auto Electric Stover 

Batik, di tahun 2013.

Bukan hal yang mudah, karena butuh 

proses panjang untuk bisa sampai 

pada hasil produksi kompor yang siap 

pakai seperti sekarang.

“Pada tahun 2011-2012 itu kami 

mengunjungi beberapa sentra industri 

batik di Yogyakarta. Kami mengadakan 

diskusi dan dialog dengan para 

pembatik ketemulah masalah itu. 

Waktu itu kami datang sebagai 

mahasiswa yang ingin berkontribusi,” 

kata Nova kepada kabarkota.com, yang 

ditemui di Bengkel Dakwah Bantul, 

baru-baru ini.

Proses dari pematangan konsep 

hingga tercipta prototipe kompor batik 

berbahan bakar listrik tak kalah lama, 

karena membutuhkan waktu satu 

tahun, dengan melakukan ujicoba dan 

Penyerahan Peralatan Batik ke berbagai IKM di Yogyakarta

Kedatangan Disperindag SDIY 

ke Workshop Astoetik
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Meraup Untung Promosi Onl ine 

Ala Teknopreneur dari Bantul

mengungkapkan, dirinya juga 

mengadopsi kunci teknopreneur ala BJ 

Habibie yang menekankan pada Kualitas 

(Quality), harga (cost), dan layanan 

(delivery).

Kualitas barang harus dijaga, lanjut Nova, 

melalui sertifikasi produk dengan SNI. 

Selanjutnya soal harga, mencakup harga 

produksi dan harga penjualan yang harus 

juga diperhitungkan, serta layanan yang 

tidak hanya bisa dilakukan secara online, 

tetapi juga offline.

Ke depan, pemuda asal Dusun Jeblog, RT 

02, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan 

Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY ini 

bermimpi untuk bisa membangun “one 

stop batik services” untuk lebih 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

Mengingat, saat ini, pelanggan kompor 

batik listrik buatannya tak sebatas 

kalangan industri, tapi juga sudah 

merambah dunia pendidikan. (sutriyati)

Sumber:

https://kabarkota.com/meraup-untung-

promosi-online-ala-teknopreneur-dari-

bantul/

Bisnis dan teknologi, dua hal yang tak 

terpisahkan di tengah persaingan global 

yang semakin ketat, serta era digital 

seperti sekarang. Nova Suparmanto, 

seorang teknopreneur asal Bantul yang 

sukses mengembangkan industri kompor 

batik “Astoetik manjadi salah satu bukti 

konkritnya.

Nova yang merintis usaha kompor batik 

bertenaga listrik sejak 2004 lalu itu, kini 

sudah memetik buah manis dari 

bisnisnya, dengan memproduksi sekitar 

2.000 – 3.000 unit kompor per tahun. Pria 

29 tahun ini berpendapat bahwa 

kehadiran teknologi informasi yang kian 

canggih, seperti internet dan smartphone 

sangat efektif untuk mempromosikan 

produknya.

“Sangat efektif dibandingkan promosi 

konvensional yang membutuhkan tenaga 

dan biaya yang besar,” kata Nova, saat 

ditemui kabarkota.com, di Bengkel 

Dakwah, Sabtu (28/7/2018).

Namun untuk memenangkan persaingan, 

menurutnya, promosi saja tak cukup. 

Alumnus Fakultas Teknik UNY ini 

KOLABORASI
DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

Nova Suparmanto, 

Teknopreneur asal Bantul 

DESEMBER 2018 KOLABORASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
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Penerimaan Siswa PKL dari 

SMK Taman Siswa dan 

SMK SMTI Yogyakarta

Praktek Kerja Lapangan 

Siswa SMTI Yogyakarta

Di era globalisasi ini industri di Indonesia 

berkembang pesat,mulai dari industri rumah

tangga sampai ke industri yang besar. Maka 

dari itu diperlukan tenaga-tenaga profesional

dibidangnya. Agar tenaga profesional dapat 

terwujud, salah satu caranya adalah dengan 

dilaksanakannya Praktik Kerja Industri.

Praktik Kerja Industri merupakan sarana 

belajar di lapangan dan sebagai sarana 

menambah pengetahuan, selain itu juga 

sebagai sarana dalam menerapkan ilmu 

yang telah didapatkan dari sekolah.

Pada bulan Juli -  Desember 2018 PT. PMCT 

(Astoetik) menerima siswa PKL dari SMK 

Tamansiswa jurusan elektro (3 orang) dan 

SMK-SMTI jurusan mekatronika (2 orang).

Kampung Wisata Seni & Budaya 

Jeblog, Bantul ini peserta diajak untuk 

melakukan berbagai macam kegiatan 

menarik. Antara lain: kunjungan 

lapangan melihat konsep home 

industry yang melibatkan beberapa 

rumah dan warga sekitar (total 7 

workshop), menikmati sajian jajanan 

pasar dan makanan tradisional sego 

(nasi) wiwit + sate, sharing & diskusi 

tentang SME/ startup oleh Nova 

Suparmanto, serta workshop/ praktik 

membatik dengan teknologi pada 

media kaos dengan teknik kombinasi 

(canting tulis & cap) dan pewarnaan 

colet dengan kuas oleh peserta. 

Hasil karya tangan peserta langsung 

dibawa pulang hari itu juga sebagai 

oleh-oleh yang unik.  Pada kegiatan 

Salah satu rangkaian program AASVET 

dan Pascasarjana UNY adalah SME 

Business case (Social Excursion) 

dengan mengunjungi salah satu UKM 

yang berhasil mengembangkan 

produk teknologi (teknopreneur) yang 

berasal dari alumni kampus 

pendidikan. 

Kegiatan ini sama seperti tahun-tahun 

sebelumnya. Astoetik Batik yang 

dipimpin oleh Nova Suparmanto (SME 

Industry Representative) dengan 

konsep home industry  dikunjungi 

pada tanggal 9 September 2018 

minggu lalu selama setengah hari dan 

dilanjutkan kunjungan wisata ke Candi 

Borobudur.

Dalam kegiatan yang dilangsungkan di 

social excursion tahun ini bertempat di 

workshop baru Astoetik dengan 

suasana yang klasik, terbuka, dan Jogja 

banget. Selesai kegiatan dilakukan 

penyerahan cinderamata dari Astoetik 

kepada perwakilan panitia yang 

diterima oleh Bapak Dr. Moch Bruri 

Triyono.

Harapan dari panitia, semoga dengan 

adanya kegiatan ini dapat mendorong 

startup untuk terus berkreasi, 

mengenalkan teknologi dengan 

kearifan lokal ke masyarakat global, 

dan mengangkat kampung Jeblog 

untuk lebih maju dan berkembang. 

Aamiin.

10

Social Excursion & 

Workshop Batik di Astoetik
Rangkaian Program A ASVET dan

Pascasarjana UNY 2018 

Kegiatan Social Excursion dan Workshop Batik di Astoetik

17
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Pelatihan Penggunaan Alat Batik 

Listr ik dan Pewarnaan 

Di Kelompok Batik Nit ik Blawong (BNB) 

Kerjasama Disnakertrans

Jum'at, 28 Desember 2018, Sanggar dan Toko Batik 

Astoetik yang telah direkomendasikan oleh 

Disnakertrans RI mengadakan pelatihan membatik yang 

bertempat di Dusun Blawong, Jetis, Bantul. Dalam 

pelatihan ini, diikuti oleh sekitar 20 orang peserta yang 

tergabung dalam kelompok Batik Nitik Blawong (BNB). 

Fokus materi pelatihan yaitu penggunaan alat batik 

listrik (kompor dan canting listrik) serta beberapa 

peralatan batik yang diproduksi oleh Astoetik dan akan 

digunakan peserta dengan narasumber Bp. Nova 

Suparmanto. Tujuan penggunaan alat-alat inovasi 

Astoetik ini untuk efisiensi biaya produksi sehingga 

harga jual batik nitik dari kelompok BNB bisa lebih 

kompetitif. 

Selain itu dalam pelatihan juga membahas tentang 

teknik pewarnaan batik dengan menggunakan pewarna 

sintetis yaitu naptol dan indigosol sampai proses 

pelorodan malam dengan narasumber Bp. Sumardi 

(Trainer Astoetik). Materi ini disampaikan karena saat ini 

pewarnaan batik kelompok batik BNB masih dijasakan di 

luar, sehingga biaya produksi kurang ekonomis.

Acara pelatihan ini mendapatkan tanggapan yang baik 

dari ketua kelompok BNB yaitu Ibu Endah karena sangat 

bermanfaat untuk kelompok batik, dan berharap 

semoga dapat segera mempraktekkan untuk usaha dan 

bisa menambah pendapatan ibu-ibu di Dusun Blawong.

 Kedepannya Sanggar dan Toko Batik Astoetik akan terus 

mengadakan pelatihan membatik di seluruh daerah di 

Indonesia. Semoga rencana ini dapat terlaksana, demi 

kelestarian batik di Indonesia. Aamiin. Salam Budaya!

berbasis ISO & SNI di bawah 

bimbingan langsung Badan 

Standardisasi Nasional (BSN). 

Semua cerita, pengalaman, 

dan tantangan secara 

ringkas coba kami share/ 

ungkapkan ke peserta diklat 

dengan harapan dapat di-

forward ke peserta didiknya. 

Kalaupun ada hal teknis yang 

belum bisa dijawab, 

diarahkan untuk membuka 

semua media yang dimiliki 

BSN, karena sangat lengkap 

termasuk SNI Corner yang 

Sebagai salah satu startup 

(UKM) di bidang teknologi 

alat batik yang Alhamdulillah 

PT. PMCT sudah 

mendapatkan SNI untuk 

produk Kompor Batik Listrik. 

Banyak pertanyaan tentang 

proses standarisasi dan 

sertifikasi produk, khususnya 

SNI sehingga diundang 

sebagai narasumber 

beberapa diklat dan seminar.

Astoetik beruntung menjadi 

salah satu role model UKM 

Sesi ini menarik dan sangat 

menyenangkan ketika salah 

satu guru 

mempresentasikan hasilnya 

dengan produk Mobil Listrik.

Semoga ilmu dan 

pengalaman yang masih 

sedikit ini bisa bermanfaat. 

SMK, Bisa!

ada di beberapa daerah.

Selain itu pada beberapa 

kesempatan praktek belajar 

bareng salah satu tools 

untuk bisnis model, Business 

Model Canvas (BMC) 

bersama Bapak Ibu guru 

SMK se-Indonesia. Walaupun 

masih baru bagi mereka, 

dengan waktu yang sangat 

terbatas, semua guru dapat 

menyelesaikannya, baik 

usaha produk maupun jasa. 

Batik 

Zaman Now
Live Talkshow di 

Jogja TV

lingkungan.

Selain berbicara tentang 

produk-produk Astoetik yang 

juga telah ber-SNI, juga 

didiskusikan tentang 

program-program edukasi 

dan social Astoetik untuk 

dunia batik salah satunya 

yaitu Program Batik Merdeka 

#4 yang rutin diadakan 

setiap tahun. Program ini 

memberikan bantuan 

peralatan batik secara gratis 

kepada masyarakat yang 

membutuhkan, dengan 

mengisi formulir secara 

online kemudian akan 

diseleksi oleh tim Astoetik 

sesuai kuota yang tersedia. 

Alhamdulillah syuting dapat 

berjalan lancar dan 

mendapatkan respon yang 

baik dari masyarakat. 

Terimakasih seluruh pihak 

yang telah membantu.

Jaman Now” pada tanggal 23 

Juli 2018 jam 16.00 – 17.00 

WIB dengan narasumber 

yaitu Nova Suparmanto 

sebagai Founder & CEO 

Astoetik serta Ibu  Dra. Hj. 

Dwi Hening Jayanti sebagai 

salah satu guru pengajar 

batik di SMSR Yogyakarta. 

Temanya membahas 

tentang perkembangan 

dunia batik atau batik 

kekinian yang sangat sesuai 

dengan apa yang dilakukan 

oleh Astoetik. Produk inovasi 

yang dihasilkan dan 

program-program di bidang 

batik dinilai dapat 

berkontribusi dalam dunia 

batik di jaman sekarang, era 

milenial. Jaman yang 

menuntut kemudahan dan 

kepraktisan sangat tepat 

dengan pemanfaatan energi 

listrik yang lebih ramah 

Teras Jogja merupakan program talkshow yang dikemas 

secara santai namun tidak mengurangi kedalaman materi 

yang dibahas. Tema yang diangkat biasanya merupakan 

tema ringan tetapi sarat informasi. Setting dialog dilakukan 

di teras studio sehingga terlihat kesan santai, tak ada jarak 

antara narasumber dan host maupun audience yang hadir. 

Dengan tagline “Terkini, Akrab dan Santun” Teras Jogja 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Talkshow interaktif Teras Jogja tayang secara live setiap hari 

Senin dan Sabtu pada pukul 16.00 – 18.00 WIB. 

Astoetik mendapatkan undangan dengan tema “Batik 

Astoetik Ikut Memeriahkan 

Muhammadiyah Jogja Expo 
Bareng 5000 Siswa Sekolah Muhammadiyah

Ribuan canting menggores kain-kain putih di sepanjang jalan 

depan Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 

Jumat (5/10/2018). Setidaknya terdapat 5000 siswa yang berasal dari 

32 sekolah Muhammadiyah, baik SD, SMP maupun SMA di DI 

Yogyakarta yang mengikuti membatik massal dalam gelaran 

Muhamadiyah Jogja Expo #1 (MJE #1). 

Ajang Muhammadiyah Jogja Expo ini dihadiri dan diresmikan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Mendikbud 

sangat mengapresiasi ajang  MJE dengan semua kegiatan yang 

ada didalam nya termasuk membatik bersama ini. Astoetik menjadi 

bagian team yang bertugas menyediakan sarana dan prasarana 

pada kegiatan ini. (AP) 

(Atas) Foto bersama hasil produk pelatihan

(Bawah) Proses pelatihan Batik Nitik
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POJOK BTW STUDIO - RUMAHKU INDAH (PT.PMCT GROUP)

Launching Project SMK 

Cyberzone di JCM
Tim BTW Studio terlibat dalam pengembangan sistem SMK Cyberzone yang dikerjakan oleh UMY dan 

kolaborasi dengan UNY. Sistem ini memberikan informasi untuk siswa SMK untuk BEKERJA, 

BERWIRAUSAHA, dan BUKU DIGITAL.

Dikerjakan sejak bulan April sampai Oktober 2018, SMK Cyberzone dilaunching di Jogja City Mall (JCM) 

pada tanggal 24 September 2018. 

Tim BTW Studio bisa belajar langsung dari para dosen yang berpengalaman dalam program manajemen 

dan pendampingan SMK. Jadi yakin, konsep yang menggabungkan antara sistem Marketplace, Karir, dan 

Buku Elektronik (E-Book) ini bisa berhasil dan memajukan produk-produk dari SMK. Bismillah, masih 

banyak harus dipelajari dan dikerjakan. Silaturahmi ke beberapa SMK untuk pengumpulan data. SMK 

Cyberzone, Dari SMK untuk Indonesia.

#smk #cyberzone #produk #inovasi #kewirausahaan

Launching Project SMK Cyberzone

Project Sistem Informasi 

Kesiswaan (minat Bakat) 

Stembayo Smart
Android web “Stembayo SMART” Aplikasi berbasis mobile (Android) untuk pengembangan minat dan bakat 

peserta didik di SMKN 2 Depok, Sleman. Aplikasi ini terdiri dari 2 sub aplikasi, yaitu untuk Siswa dan untuk 

Orang Tua. Aplikasi ini untuk memudahkan orang tua/ wali mengakses informasi minat dan bakat anaknya 

melalui media virtual/ internet (IT). Acara sosialisasi aplikasi dilakukan dengan mengundang orang tua wali 

murid pada tanggal 1 November 2018 di Aula SMKN 2 Depok. Peserta sosialisasi sangat mengapresiasi dan 

berharap aplikasi ini aman, karena banyak penipuan ketika data bocor. Pihak pengembang dan sekolah 

sudah mengantisipasi dengan menyiapkan server dan algoritma khusus. Semoga aplikasi Stembayo Smart 

ini bisa memajukan sekolah dan mewujudkan generasi yang Smart.

#btwstudio #it #project #school #management #system #android #apps

PROJECT CBD V3 

GUNUNGKIDUL 2018
Alhamdulillah selesai pelaporan akhir pengembangan peta digital potensi budaya “Cakrawala Budaya 

Dhaksinarga (CBD)” versi 3 di Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul. Serah terima project diterima 

langsung oleh Bapak Kepala Dinas pada tanggal 19 November 2018. Thanks tim kreatif @btwstudiocom. 

What's New CBD v3?

Pengembangan fitur baru Android:

a. Update tampilan dan media gambar di Agenda

b. Halaman usulan Agenda dari pengguna

c. Statistik di Dashboard Admin

Launching 

Project SMK 

Cyberzone di 

Jogja City 

Mall 

Yogyakarta
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Produk dan Jasa 

Rumahku Indah

Rumahku Indah merupakan grup perusahaan PT. PMCT 

yang bergerak dibidang furnitur dan mengeluarkan 

produk dari bahan kayu, jati londo & jati biasa. Rumahku 

indah juga melayani jasa desain, arsitek, dan instalasi. 

Jenis barangnya seperti lemari, rak sepatu, rak buku 

(dinding), meja, kursi, dan lainnya. Rumahku Indah juga 

melayani pembuatan pagar, kanopi, dan tralis.

PROGRAM SOSIAL

ASTOETIK

04
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BATIK MERDEKA #4 
PALING DIMINATI MASYARAKAT 

Batik Merdeka (BM) adalah program 

sosial yang merupakan wujud 

kepedulian dari Astoetik Batik 

terhadap dunia batik di Indonesia. 

Program ini sendiri sudah berjalan 

selama 3 tahun atau 3x dengan desain 

yang berbeda-beda setiap tahunnya 

untuk membagikan kompor secara 

gratis ke masyarakat. 

Pada tahun ke-4 ini, selain pemberian 

kompor gratis juga ada program servis 

alat batik gratis bagi pengguna 

produk-produk dari Astoetik. 

Tujuannya supaya untuk menjaga 

hubungan yang baik antara produsen 

dan juga masyarakat selaku konsumen 

Sehingga pada pelaksanakan tahun 

mendatang, perlu peningkatan 

sosialisasi dan sistem yang lebih baik. 

Penyerahan produk alat batik listrik 

pada awal September 2019 oleh CEO 

Astoetik, Nova Suparmanto didampingi 

VP Marketing Adi Prabowo, diterima 

oleh Bapak Lisdi, guru batik dari SMKN 

7 Yogyakarta selaku salah satu 

penerima program Batik Merdeka #4 

Astoetik.

Semoga langkah positif dan dukungan 

serta doa dari berbagai pihak ini bisa 

direalisasikan sehingga budaya dan 

bangsa lebih maju. Aamiinnn. (NS)

Astoetik yang sudah dijual sejak tahun 

2014 yang lalu.

Antusiasme masyarakat pun juga 

tinggi terhadap program ini, menurut 

Adi Prabowo selaku VP Marketing 

Astoetik, total pendaftaran BM 4 untuk 

alat batik gratis sebanyak 35 orang dan 

untuk servis alat gratis 6 orang. 

Sedangkan jumlah penerima BM 4 

untuk kompor gratis hanya terbatas 20 

orang, untuk kuota servis gratis masih 

belum terpenuhi dikarenakan banyak 

konsumen yang memutuskan untuk 

membeli baru atau berat untuk biaya 

pengiriman ke Astoetik. 

 “Program ini sangat bermanfaat dan harapannya semoga pelaksanaan 

Batik Merdeka semakin lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang. 

Selamat dan sukses, semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Tuhan 

YME”, Bapak Lisdi.

LOMBA 

WEFIE BATIK
DALAM RANGKA HARI 

BATIK NASIONAL

Hari Batik Nasional adalah hari 

perayaan nasional Indonesia 

untuk memperingati 

ditetapkannya batik sebagai 

Warisan Kemanusiaan untuk 

Budaya Lisan dan Nonbendawi 

pada 2 Oktober 2009 oleh 

UNESCO.

Dalam rangka memperingati Hari 

Batik Nasional tahun 2018, 

Astoetik mengadakan Lomba 

Wefie atau foto bersama pada 26 

September 2018 hingga 1 Oktober 

2018 lalu.  Lomba yang 

dilaksanakan secara online 

melalui sosial media Instagram ini 

cukup mendapat respon positif 

dari masyarakat umum. 

Pengumuman pemenang Lomba 

Wefie diumumkan bertepatan 

dengan Hari Batik Nasional pada 

2 November 2018. 

Juara Lomba Wefie berhasil diraih 

oleh akun @raditutomo dan 

@fepy_Lh. Selamat, untuk para 

pemenang Lomba Wefie Hari 

Batik Nasional yang masing-

masing berhak mendapatkan 

hadiah uang tunai senilai Rp 

150.000,00 (mh).

(atas) juara 1 

@raditutomo

(bawah) juara 2

@fepy_Lh

HARBOLNAS SALE
Hai sobat Astoetik! Hari Belanja Online Nasional adalah 

festival belanja online terbesar di Indonesia yang akan 

berlangsung 1 hari di 12 Desember 2018. (HARBOLNAS) 

merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan 

bersama oleh berbagai e-commerce di Indonesia pada 12 

Desember 2018 dengan dukungan dari sejumlah mitra, 

seperti pelaku industri telekomunikasi, perbankan, logisitik 

hingga media.

Diselenggarakan pertama kali pada tahun 2012 melalui 

inisiatif dari Lazada Indonesia, Zalora, Blanja, PinkEmma, 

Berrybenka dan Bukalapak. Harbolnas kini telah menginjak 

tahun keenam, dengan lebih dari 250 e-commerce yang 

berpartisipasi.

Di Harbolnas tahun ini Astoetik bagi-bagi bonus kalender 

gratis dengan syarat mudah yaitu cukup belanja minimal 

Rp 250.000 secara online. Promo ini berlaku mulai dari 

tanggal 12 Desember sampai 31 Desember 2018. Total ada 

100 pcs kalender yang disediakan Astoetik. Pembelian bisa 

dilakukan di aplikasi playstore Astoetik, Tokopedia, 

Bukalapak, Instagram dan Facebook. (AP)

Penyerahan Batik Merdeka #4

Promosi Harbolnas Astoetik tahun 2018
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HAPPY 

CUSTOMER 

Ada hal spesial setiap tanggal 25 di 

Astoetik. Setiap tanggal 25, Astoetik akan 

mengumumkan Happy Customer of The 

Month. Happy Customer berisikan 

testimoni kepuasan pelanggan terhadap 

produk alat batik Astoetik. 

(Saya pakai) Sudah 2 tahun malah, 

panasnya stabil, gampang dibawa-bawa, 

komponennya kuat, soalnya sudah 

beberapa kali jatuh tapi gak rusak

Febby Jimmy - Lampung

Saya sudah memakai kompor batik 

astoetik kurang lebih 2 tahun 

Alhamdulillah selama pemakaian tidak 

ada masalah. Panas stabil pernah jatuh 

beberapa kali tetapi masih bagus. 

Pelayanan servis memuaskan dan 

semoga kedepannya lebih baik lagi.

Dona Yuliani - Bantul, DIY

PROGRAM SOSIAL ASTOETIK

Iya, Anda memang terbaik.... dan 

pengiriman canting elektrik 

kemarin tercepat dari 10 Pelapak 

lainnya. Makanya saya suka 

belanja lagi di toko online Anda.

Syamsul Arifin, S.H. - Banjarmasin

Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan 

Sobat Astoetik menggunakan produk kami. 

Selama ini kami sangat puas 

menggunakan produk-produk dari 

Astoetik, terutama produk kompornya 

lebih bagus dibandingkan produk lain dan 

lebih praktis penggunaannya serta awet, 

saya sudah pakai beberapa tahun ini.

Almanfaluthi - Jawa Timur

Mantabbb pelayanan 

prima diterapkan

Defa Mufri Sari - 

Sleman, DIY

JULI AGUSTUS

SEPTEMBEROKTOBERNOVEMBER

DESEMBER 2018DESEMBER 2018 PAMERAN ASTOETIK

PAMERAN
ASTOETIK

2805
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PAMERAN EXPO 3 PEMUDA 

BANTUL 2018 BERSAMA ASTOETIK

Rangkaian acara Pameran Expo Pemuda 

Bantul 2018 telah selesai. Pameran yang 

dimulai dari tanggal 12 Agustus sampai 14 

Agustus 2018 pukul 06.00-22.00 WIB ini 

dimeriahkan dengan pertunjukan budaya, 

seminar, lomba, pengobatan gratis, dan masih 

banyak lagi yang lainnya. Sanggar dan Toko 

Batik “Astoetik” ikut serta dalam stand yang 

bertempat di Stadion Sultan Agung Bantul. 

Dengan Program Mencanting Sepusnya Bayar 

Seikhlasnya, pengunjung “Astoetik” sangat 

antusias untuk mencanting.

Pengunjung Astoetik kebnyakan malah 

mendukung adanya program ini karena 

program ini dapat membagi ilmu membatik 

kepada masyarakat luas hanya dengan 

membayar seikhlasnya saja, serta hasil 

membatiknya bisa dibawa pulang. 

Pameran Expo 3 Pemuda Bantul 2018 ini 

diikuti 100 stand UKM Pemuda Bantul 

diantaranya kerajinan, fashion, kuliner, dan IT. 

Pameran ini mengambil tema “Membangun 

Kemandirian Insan Muda Bantul Melalui Stand Pameran Astoetik

pada suatu produk yang ada didalam 

area pameran tersebut. Dengan 

begitu dapat memperkirakan 

strategi apa yang lebih tepat untuk 

mengembangkan bisnis yang 

dijalankan.

3. Mengevaluasi Kualitas Tim Kerja

Manfaat lain dari mengikuti kegiatan 

pameran yaitu dapat mengevaluasi 

kualitas kerja sebuah tim yang 

dimiliki. Terutamanya, dalam bidang 

pemasaran kita dapat mengetahui 

bagaimana kerjasama antar tim 

dalam melakukan promosi selama 

kegiatan pameran berlangsung. (AP)

1. Sarana Pengenalan Produk Baru 

yang Efektif

Banyak usaha yang mempunyai 

inovasi yang bagus tetapi masih 

kesulitan dalam memperkenalkan 

produk kepada masyarakat luas, 

maka dengan mengikuti berbagai 

pameran ini dapat menjadi sarana 

yang efektif dalam memperkenalkan 

suatu produk kepada masyarakat. 

Dengan mengikuti sebuah pameran 

yang sudah dikenal masyarakat, pasti 

banyak calon konsumen yang 

berpotensi menggunakan produk 

inovasi tersebut.

2. Riset Kebutuhan Pasar

Ketika mengikuti sebuah pameran 

juga dapat menganalisa apa yang 

sedang dibutuhkan konsumen 

dengan melihat minat pengunjung 

Sekarang ini sudah banyak diadakan event 

pameran di kota-kota besar dengan 

berskala kecil hingga besar, berkelas 

nasional dan internasional. Seperti yang 

diadakan di Yogyakarta pada event 

pameran Kirab Pemuda 2018 dan Bantul 

Youth Batik Festival 2018. Bahkan banyak 

event-event yang didukung oleh 

pemerintah sehingga hal tersebut dapat 

membantu berkembangnya sektor UKM 

(Usaha Kecil Menengah) yang kesulitan 

memperkenalkan produknya kepada 

masyarakat luas.

Dengan begitu hal tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai ajang 

memperkenalkan sekaligus 

mempromosikan suatu produk. Ketatnya 

persaingan di dunia bisnis membuat 

pelaku bisnis harus pintar-pintar 

memperkenalkan sekaligus 

mempromosikan produk-produk dengan 

cara mengikuti berbagai pameran yang 

diadakan, karena hal tersebut sangat 

membantu masyarakat dengan 

mengenali produk-produk baru yang 

adaManfaat menjalankan strategi promosi 

melalui berbagai event pameran, yaitu:

Pameran sebagai Sarana 

Mempromosikan Produk UKM

Semangat Wirausaha One Yout One Product”. Pameran 

ini bertujuan agar pemuda dapat berkreasi dan 

berinovasi dalam berbisnis tanpa melupakan budaya.

 

Pameran Expo Pemuda Bantul dibuka pada tanggal 12 

Agustus 2018 dengan panggung yang diberi hiasan 

berupa Kuda Lumping raksaksa dan diresmikan dengan 

pelepasan balon bersama – sama. Pameran ini juga 

bertujuan sebagai ajang promosi produk yang dihasilkan 

oleh pemuda Bantul untuk meningkatkan penghasilan 

warga Bantul.

Toko dan Sanggar Batik Astoetik berharap acara seperti 

ini dapat membantu meningkatkan kualitas pemuda 

dan agar budaya tidak hilang karna tergerus zaman.

BANTUL BATIK 

YOUTH FESTIVAL 
Kolaborasi dalam Rangka Bulan Batik 

Nasional di Kampung Mataraman

Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Kepala Dinas Koperasi, UKM 

Dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Drs. Sulistiyanto, M.Pd secara 

resmi membuka acara Cultourisme Bantul Youth Batik Festival di 

Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul Minggu 

(28/10). Acara tersebut bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat 

batik terhadap anak muda jaman sekarang ini. 

Agar anak muda jaman sekarang dapat meneruskan warisan 

budaya tak benda ini. Dalam acara ini terdapat lomba desain batik, 

lomba mewarnai, stand UKM unggulan Bantul, festival kuliner, dan 

masih banyak lainnya.

Astoetik berpartisipasi dengan menjadi sponsor pendukung dan 

meramaikan acara ini dengan mengisi stand pameran.

Referensi :

https://diskukmp.bantulkab.go.id/ 

(Atas) Panitia Bantul Creative Festival (dua kanan) dengan 

bapak Nova Suparmanto (kiri)

(Bawah)Stand Pameran Astoetik

https://diskukmp.bantulkab.go.id/


PAMERAN ASTOETIK DALAM BULAN 

MUTU NASIONAL BSN 2018

Alhamdulillah tahun ke-3 Astoetik bisa berpartisipasi dalam 

Pameran Indonesia Quality Expo (IQE) 2018 yang 

diselenggarakan oleh BSN. Agenda hari pertama 

pembukaan dan seminar standarisasi dalam era Revolusi 

4.0. Pameran IQE 2018 ini istimewa karena kolaborasi 

bersama distributor PMCT (CV.DSM) dan sharing bersama 

UKM SNI binaan BSN. Sesi talkshow success story 

menggugah dan charge semangat untuk terus maju & 

berkembang.

Hal lain yang menggembirakan ketika ada IKM batik di 

Bontang (Batik Beras Basah) dengan karya batiknya yang 

keren dan diperagakan fashion show. Ternyata produksinya 

menggunakan Kompor Astoetik sejak 3 tahun yang lalu. 

Pesan positif dari kegiatan talkshow diantaranya adalah 

salah satu strategi pengembangan bisnis bagi UKM/ IKM 

adalah dengan menjadi binaan program baik dari 

pemerintah, CSR, lembaga lainnya. Semoga UKM/IKM bisa 

terus  konsisten dan meningkatkan daya saing.

Belajar penerapan standar di PT. Petrokimia Gresik. Minim 

foto karena tidak diijinkan selama Plant Tour. Kebomas bisa 

diartikan kerbau (sahabat petani) yang makmur, sejahtera.

Kunjungan berikutnya ke Sentra Batik Tanjungbumi, 

Bangkalan, Madura yang terkenal dengan batik gentong, 

sebelumnya mampir dulu ngicipi bandeng kotak di RM Pak 

Elan II Gresik.

Kegiatan hari itu diakhiri dengan dinner bersama UKM SNI 

binaan BSN di Bebek Goreng Harissa. Mohon doa'nya 

sahabat Astoetik semoga bisa terus berinovasi dan berkarya 

untuk Indonesia.

Stand Pameran Astoetik
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IDE PINTAR
SOBAT ASTOETIK

Kali ini Astoetik memiliki program baru  yang memfasilitasi pikiran sobat Astoetik, yaitu IDE 

PINTAR Sobat Astoetik. IDE PINTAR merupakan akronim dari kata Ide, Opini, Pendapat, dan 

Saran seputar dunia Batik. Program ini diumumkan secara online melalui sosial media 

Astoetik sejak tanggal 10 Desember 2018 dan berakhir sampai tanggal 20 Desember 2018.

Format pengiriman IDE PINTAR pun sangat mudah dengan menuju link yang disediakan 

dan sobat Astoetik akan terhubung langsung ke akun Admin IDE PINTAR dan tinggal 

menuliskan opininya maksimal 200 kata.

3 IDE PINTAR terbaik akan dimuat di majalah Astoetik dan mendapatkan hadiah spesial. 

Terima kasih dan selamat kepada Sobat Astoetik yang telah berkenan mengirimkan IDE 

PINTAR-nya, dan mari kita simak IDE PINTAR mereka berikut ini:

06
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Pembentukan Karakter Pada Anak 

Melalui Budaya Membatik
Dwihening Jayanti - Sewon, Bantul

OPINI

Membatik dapat membawa perilaku seseorang akan lebih sabar dan mempunyai daya cipta yang tinggi karena orang 

membatik harus berpikir bagaimana bisa menghasilkan motif yang indah tentu saja daya cipta yang tinggi melalui data 

pikir yang kuat kemudian didukung dengan proses membatik dengan hati yang tenang muncul sebuah kesabaran selain 

itu motif yang penuh makna sebagai filosofi hidup dengan menggunakan motif tertentu dalam motif klasik dengan 

harapan kehidupan kedepan akan lebih baik. Sangat terlihat bahwa seseorang yang menggunakan kain batik akan 

merubah sikap atau tingkah laku ( solah bawa ) untuk itulah dengan kecintaan terhadap budaya membatik penulis 

mencoba untuk sedikit urun memberi pembelajaran dan pendidikan membatik di desa Majaksingi dikaki pegunungan 

Suralaya tepatnya daerah Borobudur keselatan...

Pelatihan membatik di Desa Majaksigi, kaki gunung Suralaya

Sumber: Dok. Dwihening Jayanti

Kunjungan Industri ke Astoetik
Nita Lestari - Pundong, Bantul

PENDAPAT

Astoetik membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk menjadikan Astoetik sebagai tempat tujuan kunjungan 

industri. Pada saat kegiatan kunjungan siswa tidak hanya diberikan paparan materi tentang batik (sejarah singkat, proses 

membatik,  proses pemasaran), siswa juga diajak untuk melihat secara langsung proses produksi di astoetik, dan siswa 

juga diajak praktik secara langsung untuk membatik di Astoetik (misal ukuran sapu tangan) dari proses membatik hingga 

pewarnaan dan siswa diperkenankan membawa pulang hasil karyanya (opsi) dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Perawatan Motif Batik
Purwanti - Sedayu, Bantul

SARAN

Saat ini batik tengah menjadi trend di antara semua kalangan, baik itu hanya memakai kain motif batik (batik cap atau 

printing) maupun yang menggunakan batik tulis. Tetapi ada hal yang sering dilupakan baik oleh produsen  maupun 

pemakai yaitu cara perawatannya. Alangkah lebih baik jika produsen juga menyertakan cara perawatannya pada label. 

Perawatan batik/motif batik yang dimaksud di sini juga  tidak hanya perawatan tradisional, tetapi perawatan yang lebih 

modern. Misalnya jenis detergent yang bagaimana, yang aman digunakan untuk batik/motif batik supaya tidak cepat 

"mbladus"? Terima kasih

Terima kasih atas saran yang diberikan oleh Saudari Purwanti. Cara untuk merawat motif batik agar tidak cepat 

“mbladhus” dapat dilakukan dengan menggunakan sabun pencuci khusus untuk kain batik yang banyak dijual di 

pasaran atau menggunakan bahan tradisional Lerak ataupun Dilem. Caranya, remas-remas buah lerak atau daun 

Dilem sampai mengeluarkan busa, lalu tambahkan air secukupnya, dan siap untuk mencuci batik. Aroma buah Lerak 

mampu mencegah munculnya hewan kecil yang bisa merusak kain. Semoga bermanfaat, selamat mencoba.
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Mengangkat Potensi 

Daerah dengan Batik

Kain batik telah mendunia. Hampir di setiap tempat kita 

menjumpai orang-orang yang mengenaikan batik dengan 

berbagai motif, bentuk, atau mode. Seiring kemajuan 

zaman, batik telah menjadi komoditi yang menggiurkan. 

Bahkan, pesona batik diangkat dalam sebuah moment 

khusus, hari batik nasional. Luar biasa. Pesona batik terasa 

demikian menyihir. Tapi, apakah para pengagum batik 

demikian mengerti dan mengenal bagaimana pembuatan 

batik yang dipakai itu? Meroketnya batik menjadikan 

industri perbatikan menggeliat. Menjamurlah pabrik-pabrik 

yang menghasilkan kain-kain batik, dari yang kualitas bagus 

hingga ala kadarnya. Umumnya, pembuatan kain batik yang 

diproduksi masal ini menggunakan metode cap atau cetak. 

Batik cap dibuat dengan menggunakan cap dalam 

pencetakannya. Sedangkan batik cetak dibuat dengan 

menggunakan screen dalam pencetakannya.

Kedua jenis ini lebih mudah dikerjakan dan memakan waktu 

yang relatif lebih singkat. Masih ada dua jenis pembuatan 

kain batik yang lebih ribet dan membutuhkan proses yang 

lebih lama. Tidak mengherankan jika harganya lebih mahal. 

Kedua jenis itu adalah batik tulis dan batik ikat.

Mungkin Anda tidak pernah membayangkan betapa 

ribetnya proses pembuatan batik tulis sehingga Anda protes 

karena mahalnya harga batik tulis. Tapi ketika Anda melihat 

dan mengetahui persis proses pembuatannya, mungkin 

Anda akan diam atau bahkan berani membayar lebih. Untuk 

menghasilkan sebuah kain batik tulis, setidaknya 

dibutuhkan tiga proses: pembuatan motif dan pemberian 

malam, pewarnaan, dan penghilangan malam. Demo 

pembuatan batik tulis saya saksikan dalam sebuah acara 

komunitas di Sentolo Kulonprogo. Demo pembuatan batik 

tersebut dilakukan oleh pemilik batik Sembung yang berasal 

dari dusun Sembungan, Lendah, Kulonprogo pada hari 

Minggu 19 Januari 2014. Sungguh menyenangkan bisa 

melihat proses membuat batik meskipun baru proses 

awalnya saja.

Bahan yang harus ada untuk membuat batik tulis adalah 

kain, malam, canting, dan alat penunjang lainnya seperti 

kompor dan panci kecil untuk memanaskan malam, jagrak 

untuk meletakkan kain. Jenis kain yang digunakan untuk 

membatik adalah jenis kain yang bahan bakunya terbuat 

dari kapas (katun) atau sutera, misalnya kain blacu, poplin, 

birkolin, santung, prima, premisima, vealisima, linen, dan 

sutera. Kain tesebut diberi pola baik dengan menggunakan 

pola yang telah disiapkan atau dengan menuliskannya 

langsung di atas kain.

Menunggu Malam Mencair

Setelah pola terbentuk, langkah berikutnya adalah 

memberikan malam di atas pola yang ada. Sebelum proses 

pemberian malam dimulai, malam harus dipanaskan 

terlebih dahulu pada kenceng di atas kompor hingga 

mencair. Proses pemberian malam dilakukan dengan cara 

menuliskan cairan malam ke atas permukaan kain dengan 

menggunakan alat canting. Cara menuliskannya mengikuti 

gambar motif yang telah dibuat, dilakukan dari kiri ke kanan 

dan dari bawah ke atas. Untuk pemberian malam pada 

gambar motif berupa bidang yang luas digunakan kuas. 

Bagi mereka yang telah mahir, gambar pola tidak 

dibutuhkan lagi. Mereka langsung memainkan canting di 

atas kain putih mengikuti imaginasi yang ada di kepalanya.

Sungguh menyenangkan melihat jari-jari keriput yang 

memegang canting itu dengan cekatan menorehkan cairan 

malam ke atas kain putih. Tidak ada cetakan atau pola yang 

tergambar. Namun, imaginasinya langsung mengalir 

bersama tarian canting di atas kain putih itu. 

Model Memperagakan Cara Meniup Lubang Canting 

Supaya Cairan Malam Mengalir Dengan Lancar

Proses pembuatan batik Sembung itu belumlah selasai. 

Masih ada proses berikutnya yang harus dilalui. Lebih ribet 

ketika harus memberikan warna-warna sesuai dengan 

karakter yang hendak dihasilkan. Proses yang panjang itu 

harus dilalui dengan setia dan penuh ketekunan.

Semakin mendunianya kain batik, peluang bisnis pun 

semakin terbuka. Tidak hanya sekedar peluang bisnis, 

namun ada sebuah peluang baru yang bisa digarap dengan 

menggunakan media kain batik. Peluang itu adalah 

mengangkap potensi daerah. Motif-motif baru bisa 

diciptakan seturut kekhasan daerah masing-masing. 

Kekhasan itu tinggal digarap dan diwujudkan dalam 

sebentuk motif kain batik. Dibutuhkan orang-orang yang 

tidak hanya memikirkan bisnisnya semata, namun 

dibutuhkan orang-orang yang peduli dengan kemajuan 

daerah.

Entah sudah berapa ratus pola kain batik dihasilkannya...

Usaha itu perlu dibarengi dengan promosi yang terus 

menerus. Semakin banyak promosi yang dilakukan, semakin 

terbuka peluang untuk dikenal. Untuk itulah, sebuah 

komunitas fotografi di Kulonprogo tergerak untuk ikut 

mempromosikan potensi yang ada, salah satunya batik tulis. 

Komunitas Geblek Kulonprogo belajar untuk ikut 

memberikan andil bagi perkembangan dan kemajuan 

Kulonprogo melalui aktifitas mereka di bidang fotografi. 

Sembari belajar foto, mereka ingin sedikit menyumbang 

untuk daerah asalnya.

Seiring kemajuan zaman, dunia bisa direngkuh dalam 

hitungan detik. Inilah peluang yang harus ditangkap. Inilah 

wahana yang harus disiasati oleh siapa pun yang peduli 

dengan kemajuan. Dengan selembar foto dan sedikit tulisan, 

ribuan orang bisa mendatangi Anda.

http://www.kompasiana.com/yswitopr/mengangkat-potensi-

daerah-dengan-batik_55280bff6ea834dd128b458a
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KH. Samanhudi , 

Berdakwah Lewat Usaha Batik
Oleh: Eep Khunaefi

KH. Samanhudi. Nama kecilnya adalah Sudarno Nadi. Pada 

usia 20 tahun, dia berganti nama menjadi Wirjowikoro. Dia 

dilahirkan di Lawayen, Solo, Jawa Tengah pada tahun 1868. 

Ayahnya seorang pengusaha batik bernama H. Ahmad Zein. 

Mungkin bakat sang ayah inilah yang kemudian menular ke 

Samanhudi.

Samanhudi termasuk kurang beruntung dalam bidang 

pendidikan formal. Terbukti SD-nya tidak pernah tamat. 

Namun begitu, sambil berdagang batik dia sangat getol 

dalam mempelajari Islam di Surabaya. Menurut Prof. Takashi 

Shiraishi (ahli Indonesia dari Jepang) dalam buku Zaman 

Bergerak: Radikalisme Rakyat Jawa 1912- 1926 (judul aslinya 

adalah An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-

1926), usaha batik Samanhudi berkembang bagus dengan 

ratusan pegawai. Keuntungannya rata-rata 800 gulden per 

hari. Sebagai perbandingan, waktu itu gaji seorang bupati 

1.000 gulden per bulan. Jd, bisa dihitung berapa penghasilan 

bersih Samanhudi sebulan, sekitar 800 x 30 = 24.000 gulden 

(24x lipat dari gaji bupati saat itu). Karena itu, tahun 1904 ia 

bisa menunaikan ibadah haji.

Pertanyaannya: kenapa Samanhudi memilih usaha batik? 

Dulu, sebelum dikenal sebagai daerah batik, Laweyan 

sebagai tempat asal Samanhudi banyak ditumbuhi pohon 

kapas dan merupakan sentra industri benang yang 

kemudian berkembang menjadi sentra industri kain tenun 

dan bahan pakaian.

Kain-kain hasil tenun dan bahan pakaian ini sering disebut 

dengan Lawe, sehingga daerah ini kemudian disebut 

dengan Laweyan. Industri dan perdagangan di Laweyan 

semakin berkembang semenjak digunakannya Kali 

Kabangan sebagai jalur transportasi dari dan menuju 

Kerajaan Pajang.

Batik Laweyan sendiri awalnya diperkenalkan oleh Kyai 

Ageng Henis (Raja Mataram Islam) yang memang menyukai 

kesenian. Selain menyebarkan agama, Kyai Ageng Henis 

juga mengajarkan masyarakat bagaimana cara membuat 

batik. Jadilah Laweyan yang dulunya hanya memproduksi 

kain tenun berubah menjadi produsen batik. Karena 

letaknya yang strategis, Laweyan pun menjadi salah satu 

kota perdagangan yang maju. Mungkin karena inilah, orang 

tua Samanhudi dan dia sendiri kemudian menggeluti usaha 

batik, karena di desanya telah menjadi tren dan basis 

produksi batik.

Ketika Kerajaan Mataram pindah ke desa Sala yang 

kemudian berubah nama menjadi Kraton Surakarta, 

Laweyan tetap merasa sebagai daerah merdeka yang tidak 

ingin tunduk kepada Keraton. Ini dikarenakan para saudagar 

merasa mereka sudah kaya dan mampu hidup tanpa perlu 

bergabung dengan daerah kekuasaan Keraton. Bisa jadi 

perlawanan ini juga dikarenakan Keraton saat itu begitu 

dekat pihak Belanda, padahal para saudagar batik yang ada 

di kawasan ini semuanya adalah saudagar muslim 

bumiputra. Sikap ini nampak dari bentuk-bentuk motif batik 

yang tidak mengikuti pakem-pakem motif seperti motif-

motif batik Keraton.

Nah, akibat perlawanan ini pula mungkin usaha batik 

pribumi mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah 

Belanda yang sedang menguasai Indonesia dan dekat 

dengan Keraton Surakarta yang dimusuhi oleh pedagang 

Laweyan. Pemerintah Belanda lebih berpihak pada 

pedagang-pedagang Cina. Atas kondisi inilah, Samanhudi 

mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo pada 1911. 

Dari namanya, kita langsung punya kesan bahwa 

Samanhudi adalah seorang pedagang yang sangat religius. 

Dengan embel-embel Islam di belakangnya, seolah-olah ia 

ingin menyentil sisi emosional bangsa Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam.

Terbukti, nama ini sangat menghipnotis. SDI mendapat 

sambutan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, cabang-

cabang SDI berdiri di luar kota Solo. Pemerintah Belanda 

terkejut melihat perkembangan tersebut. Sesudah itu, SDI 

ditingkatkan menjadi partai politik. Menurut Sejarawan UNS 

Solo, Sudarmono SU, bahwa SDI adalah gerakan nasional 

pertama yang benar-benar melawan pemerintah Belanda. 

Sarekat ini bertujuan untuk membela kepentingan 

pedagang-pedagang Indonesia.

Namun, pada tanggal 10 September 1912 nama SDI diubah 

menjadi Sarekat Islam (SI) dan H. Samanhudi diangkat 

menjadi ketua kehormatan sampai 1914. Sesudah itu, SI 

dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, dan tumbuh menjadi 

partai massa. Perubahan nama ini tampaknya ingin 

merubah visi perjuangannya, yang tidak saja diisi oleh para 

pedagang, tapi juga seluruh umat Islam Indonesia yang 

punya konsen pada perjuangan dan kemerdekaan bangsa.

Hanya saja, sejak tahun 1920, Samanhudi tidak aktif lagi 

dalam partai. Kesehatannya sering terganggu, tetapi 

perhatian terhadap pergerakan nasional tidak pernah 

padam. Sesudah Indonesia merdeka, ia kembali membela RI 

yang sedang menghadapi ancaman serangan Belanda, 

dengan mendirikan Barisan Pemberontakan Indonesia 

Cabang Solo dan Gerakan Persatuan Pancasila. Waktu 

Belanda melancarkan Kesatuan Alap-Alap, laskar ini ditugasi 

menyediakan perlengkapan dan bahan makanan untuk 

kesatuan-kesatuan tentara yang sedang bertempur di garis 

depan. Banyak jasa yang diberikannya selama 

berlangsungnya Agresi Militer II Belanda itu. 

Untuk mengenang kepahlawanannya, namanya diabadikan 

sebagai nama jalan yang terletak di sebelah utara Pintu Besi 

mengarah ke Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Beliau wafat di Klaten pada tanggal 28 Desember 1956 dan 

dimakamkan di desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo,Solo. Atas jasa-jasa beliau, berdasarkan Surat 

Keputusan Presiden RI No. 590 Tahun 1961, tanggal 9 

November 1961, beliau dianugerahi gelar sebagai Pahlawan 

Pergerakan Nasional.
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TIPS 

PEWARNA AN 

INDIGOVERA
Halo sahabat Astoetik! Pada artikel tips & trik membatik kali ini kita akan 

membahas tentang teknik pewarnaan dengan zat pewarna alami 

indigovera. Kenapa sebagian orang memilih menggunakan zat pewarna 

alami daripada sintetik? Karena zat warna alami lebih ramah lingkungan 

(eco Friendly), menghasilkan batik dengan warna yang lebih natural dan 

memiliki potensi pasar Global yang tinggi dengan harga jual yang lebih 

tinggi sehingga berpotensi menjadi Produk Komoditas Unggulan asli 

Indonesia. Sahabat Astoetik, berikut ini cara proses pewarnaan dengan 

zat pewarna pasta indigovera:

ALAT DAN BAHAN

1. Kaos atau kain yang akan diwarnai

2. Ember/wadah larutan

3. Sarung tangan

4. Indigo Pasta

5. Air dingin biasa 10 liter

6. Gula jawa 1 kg atau tape busuk 0,5 kg (alternative)

7. Hydro Sulfit 2 sdt

8. Soda Abu 2 sdm

9. TRO/Sabun bubuk deterjen secukupnya

10. Air cuka secukupnya

PROSES PEMBUATAN LARUTAN

1. Larutkan 1 kg pasta dengan 7 – 10 liter air dingin. Kadar air bisa 

bervariasi tergantung hasil warna yang diinginkan, semakin banyak 

air warna larutan lebih pudar, semakin kental dan pekat warna 

larutan lebih tua.

2. Campur larutan indigo dengan pelarut. 

Alternative 1 : Masukkan 2 sdt Hydro Sulfit + 2 sdm Soda Abu untuk 

mempercepat konsentrasi larutan. Diamkan 30 menit sampai 

larutan berwarna hijau kekuning-kuningan. 

Alternative 2 : Larutan gula jawa 1 kg atau tape busuk 0,5 kg 

direbus dengan 1 liter air, campurkan denganlarutan indigo dan 

diamkan semalaman.

3. Larutan sudah siap dan bisa bertahan dengan kualitas yang sama 

selama 1 – 2 hari.

PROSES PEWARNAAN (DYEING)

1. Basahi kain dengan menggunakan larutan TRO atau 

sabun bubuk detergen.

2. Cuci dan tiriskan sampai kondisi kain setengah kering.

3. Celupkan dalam larutan indigo selama 5 – 10 menit. 

Bolak-balik kain untuk memperoleh warna yang merata. 

Proses pencelupan bisa dilakukan beberapa kali sampai 

mendapatkan tingkat warna yang diinginkan. Semakin 

banyak diulangi warna semakin gelap.

4. Tiriskan kain.

5. Bilas dengan air secukupnya.

6. Keringkan ditempat yang teduh sampai kain benar-benar 

kering (12 jam sampai semalaman).

PROSES FINISHING (untuk kain batik)

1. Dua tutup botol cuka (kadar 90 – 98%) dilarutkan ke dalam 

3 – 5 liter air.

2. Celupkan kain pada air cuka secukupnya untuk 

menetralkan kain agar warna bersih dan terang.

3. Keringkan beberapa saat (tidak terlalu kering).

4. Untuk menghilangkan bau cuka, rendam dalam softener.

5. Jemur di tempat teduh.

6. Kalau sudah kering siap pakai.

7. Selesai.



Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) dan ayat (3) Perpres 16 Tahun 

2018, dalam menyusun spesifikasi teknis / KAK  diutamakan:

1.  Menggunakan produk dalam negeri

2. Menggunakan produk bersertifikasi SNI

3. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau

4. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk 

bersertifikasi SNI dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi

Tahukah 

Sobat?
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